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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 31 Januari 1889-

Ordförande: ~f d. Qfverståthållaren, Friherre G. AF UGGLAS.
.\

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr Bruksegaren Chr. Lundeberg,
»

Vo

Häradshöfdingen H. Santess o1l.,

Grosshandlaren A. Thiel,
Grosshandlaren A. Nachmansol1.,
Grosshandlaren J. Andren,
»

Myntkamreraren F.· Kellberg,

»

Rektorn R. KaJoerdt,
v. Häradshöfdingen G. B. A. Holm,

»

Lektorn G. Elowson och

»

Fabrikören C. V. C'ollander.

Till revisorer för granskning af nästlidet års räkenskaper utsågos Herr
Professoren R. Åkerman och Herr Med. D:r ('1harles Dickson.

Härefter företogs det för aftonen bestämda öfverläggningsämnet:

Om ändamålsenligheten för

Sv~rige af

s. k: perpetuella räntor.

Öfverläggningen inleddes af Bankdirektören Palme: .
Det öfverläggningsämne, som nu rör andra gången är upptaget å föreningens föredragningslista, har både inom och utom denna förening gifvit
anledning till mycket djupgående betraktelser örver de verkningar, hvilka
1
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kunna väntas uppstå, derest svenska staten i någon större 'utsträckning såsom låneform använder de s. k. perpetuella räntorna.
Dessa betraktelser hafva till stor del rört sig på sannolikhetsberäknin- .
garnas område.

För så vidt detta varit förhållandet, är det ju till föga gagn

att egna dem någon närmare granskning.

Ty om blotta sannolikheter kan

man tvista i oändlighet utan att ändock komma till någon nöjaktig utredning
af deras verkliga värde.

Deremot torde man lättare kunna komma till enig-

het om sådana sakförhållanden, hvilka låta uttrycka sig i siffror.

Det är

derför hufvudsakligen med ett bevisningsmaterial af denna art, som jag vill
söka gifva skäl för mitt bestridande af den förkastelsedom' öfver de s. k.
perpetuella räntorna, hvilken vid en föregående sammankomst uttalades af
de två föreningsledamöter, som då yttrade sig.
Den första af dessa, herr presidenten Forssell, vidrörde till en början
den icke ovigtiga frågan, huruvida den kapitalplacerande allmänheten

för~

drager perpetuella räntor framför de utlottningsbara anlorteringsobligationerna.
Såsom ett bevis på att så icke vore förhållandet, åtminstone icke i Frankrike,
anförde han, att den franska amortisabla treprocentsräntan i lång tid stått en
eller annan procent högre i pris' än den perpetuella treprocentsräntan.
Jag tillåter Inig dock att fästa uppmärksalnheten på ett förbiseende,
som vid anförandet af detta bevis blifvit begånget. I priset för den amortisabla räntan ingår nämligen ersättning äfven för vinstchancerna vid utlottningen.

Vid inberäkning häraf borde den amortisabla räntan för närvarande

stå omkring 5

% högre

i pris än den perpetuella.

Den står sålunda med

afseende å sitt mateinatiska värde fortfarande i relativt lägre pris.
De fluktuationer i prisförhållandet, som hittills egt rum mellan nyssnämnda båda papper, äro för äfrigt mycket lärorika med afseende å just den
fråga, som af herr Forssell sålunda vidrörts.

När den amortisabia räntan år

1878 bringades ·i marknaden, gjorde lnan sig stora förhoppningar om det
finansiella .resultatet af denna låneoperation.
börsen med ett försäljningspris af 86

%,

perpetuella räntan stod vid cirka 77

Det nya lånet introducerades å

under det att samtidigt priset å den

%.

kunna ernå var sålunda icke mindre än 9

Den. prisskilnad man trodde sig

%.

Men det visade sig snart, att

man hade misstagit sig om alln1änhetens benägenhet att betala utlottningschancerna.

Prisskilnaden lnellan de amortisabla och de perpetuella räntorna
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minskades hastigt och nedgick omsider 1882 ända till olnkring 1

3

%,

hvarvid

:sålunda priset å den alnortisabla räntan var sänkt icke obetydligt under
verkliga värdet vid jämförelse med det samtida priset å den perpetuella räntan.
Utsigten att vid användandet af den ena eller andra lånetypen kunna
.e rnå gynsammare emissionsvilkor är ju i och för sig en omständighet, som
bör tynga i vågskålen vid valet mellan dessa typer.

Jag erkänner dock vil-

ligt, att denna fråga måste träda i bakgrunden för den ojämförligt mycket
'vigtigare frågan om den verkliga beskaffenheten och vidden af den fara, som
förmenats härflyta från den särskilda egenskap hos' den s. k. perpetuella
\' räntan, hvilken jag icke kan beteckna bättre eller kortare än genom cite'fande af herr .Forssells egna ord, att »den perpetuella räntan g!fver staten

J'Iätt att alldeles icke återbetala det lå11:!ångna kapitalet».
Äfven med afseende härå skall jag· nöja mig med att hänvisa till några

-få sakförhållanden.
Bland alla Europas stater finnes det, såvidl jag vet, endast tre, hvilka
~nder

de senaste femtio åren genom amortering minskat sina skulder. Dessa

-stater äro England, Holland och Danmark.

AI~a dessa tre st~ter hafva icke

;allenast för närvarande sina skulder stäIda hufvudsakligen i formen af perpetuella räntor, utan de hafva också verkstält sin nyssnämnda amortering
till större delen genom frivilliga uppköp af sådana räntor.

Amorteringen

har under de senaste femton åren i årligt medeltal motsvarat för England
{)mkring

1/2

%,

för Holland omkring 1

<le respektive staternas skuldbelopp.

% och

för Danmark omkring 2

% af

Äfven den lägsta af dessa amorterings-

procent är så pass betydande, att det skall dröja 20 år, innan vi komma till
ren lika hög årlig amorteringsqvot för vårt senast upptagnå 75-årigå amorteringslån.
Betrakta vi dernäst de europeiska stater, hvilka i likhet med oss hittills
upptagit sina lån hufvudsakligen under formen af lån med obligatorisk återbetalningsskyldighet, så skola vi finna, att dessa stater utan något enda undan. tag under de senaste femtio åren ökat sina skulder och detta stundom med
€n ganska rask fart.
Jag torde icke öfverdrifva betydelsen af de sålunda anförda sakförhållandena, när jag ur dem vill draga den slutsat~en, att tryggheten för en fortgående minskning af statsskulden är beroende icke af den använda låne-.
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formen, utan endast och allenast af vederbörande gäldenärs vilja och förmåga,.
att betala.
Den ärade föredraganden vid novembersammankomsten gjorde också i.
detta afseende ett ganska värdefullt medgifvande. Men' han vidhöll på samma,
gång med mycken styrka, att (l.en obligatoriska amorteringen i alla händelser-måste tillerkännas ett afgjordt företräde redan på den grund, att i densamma,
finnes nedlagd en sund princip.

Ja, äfven jag anser det vara i hög grad

önskvärdt, att sunda principer vidhållas.

Men på samma gång hyser jag

mycket litet" förtroende till den trygghet, som vinnes derigenom, att en gäl-o
denär på papperet nedskrifver en förklaring om att han är besluten att betala, sina skulder -

och så tillika' förbehåller sig rätt att när som helst korsa.

äfver skriften och säga den sunda principen om återbetalningen en god dag.
Detta kan ju, när gäldenären är staten, ske med fullt bibehållande af anständighet i form.

Erfarenheten in?m vårt eget land under de sista tio· åren

borde i detta afseende hafva åtskilligt att förtälja oss. Af de tretton sär-o
skilda amorteringslån, som svenska staten upptagit under de senaste trettioåren, äro icke' mindre än åtta redan konverterade.

Deras ålder vid konver-

teringen har i medeltal varit sjutton' år.
Nu har erfarenheten visat, att hvarje sådan konvertering medför icke·
endast en framflyttning af amorteringsperioden utan också i regeln en förlängning af d.en. samma.
år.

Våra första amorteringslån upptogos på 38

a 40

Vårt senaste för konverteringsändamål upptagna amorteringslån stäldes.

deremot på en 'tid af 75 år.
Låtom oss nu något närmare tillse hvad ett alnorteringslån på 75 åregentligen betyder eller med andra 'ord hur~ dervid amorteringen fördelarsig öfver amorteringsperioden.

Vid ett 75-årigt

~ån

mot 3 1/ 2 % ränta åtgår'

det något mera än 45 år fQr amortering af lånets första tredjedel.

Unde~

följande tjugu år amorteras ytterligare en tredjedel och under de sista tio·
åren återstående' tredjedelen.' Vid ett 75-årigt amorteringslån, som vi nu upptaga, kommer sålunda icke mindre än två tredjedelar af amorteringsskyldigheten att drabba de generationer, som skola lefva i vårt land femtio ellersextio år härefter.
Häremot kan nu visserligen invändas, att dessa generationer i alla händelser icke komma ~tt bära en tyngre börda än den vi påtagit oss sjelfvaJj
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härv~d

5

Men

torde vi böra erinra oss, 'att dessa nyssnämnda generationer skola

:hafva att betala annuiteterna icke aJlenast för de lån, som vi upptagit, utan
.äfven för de lån, som säkerligen skola ~omma att ytterligare upptagas under
'mellanliggande femtio år.
När så är förhållandet, torde det nog en gång i framtiden komma att
'visa sig, att dessa generationer, d. v. s. våra barnbarn och barnbarns barn,
.skola af oss hafva ärft ioke allenast skuldbördan och den platoniska förkla-ringen i afseende å den sunda principen af obligatorisk amortering, utan
-också konsten att undanrödja det obeqväma i denna princip, vare sig genom
-upptagande af nya lån eller genom konvertering af de gamla.
För den skull synes det mig, att vi borde kunna enas om att det är i
:hög grad önskvärdt, att den princip, som herr Forssell så varmt rekommen·derar, måtte får framtiden på ett lefvande och verksamt sätt göra sig gäl'lande inom representationen.

Under förutsättning att så blir förhållandet,

'hafva vi godt hopp om att den svenska statsskulden skall komma att minskas,
.äfven om den nu varder till större eller mindre del förvandlad till formen af
'perpetuella räntor.

Nödgas vi deremot utgå från den motsatta förutsätt-

ningen i afseende å riksdagens kraft att motstå onda frestelser, ja, då lärer
'vårt hopp om ett afplanande af statsskulden hvila på en bräcklig grundval.
Ty föga lärer det väl då båta, att den obligatoriska amorteringsprincipen

"Står tryckt på både framsidan och baksidan af de svenska statsobligationerna.
För öfrigt torde vi icke heller böra förbise, att vid utfärdandet af s. k.
'perpetuella räntor det gifves äfven ett annat mycket enkelt och praktiskt
,'sätt att för kapitalskuldens afplanande bere,da all den trygghet, som öfver
-hufvud kan derför beredas endast genom ett löfte på papperet.

Man kan ju,

i3åsom det -skett i Nordamerikas Förenta Stater, vid upptagande af lån med
'perpetuella räntor, bestämma och i förskrifningar tillförsäkra, att kapitalet
'skall vara återbetaldt inom viss tid.

En sådan försäkran är i formelt hän-

'seende hvarken mera eller mindre bindande än en aJ!lorteringsplan, och i
:afseende å de praktiska verkningarna har den efter mitt förmenande ett·
;ganska best.ämdt företräde deruti, att den innebär en kraftig' maning för representationen att under goda tider ej försumma tillfållet att genom återköp
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af ·räntor i, den mån tillgångarna medgifva påskynda den amortering, som
inom viss tid

måst~

vara verkstäld.

När det sålunda är möjligt att vid, utsläppandet af perpetuella räntoräfven i formelt hänseende qvarhålla förpligtelsen att återbetala kapitalet och.
när erfarenheten i andra länder otvifvelaktigt visåt, .att i praktiskt hänseendetryggheten' för denna förpligtelses

uppfylland~

är alldeles oberoende af låne--

typen, så torde dermed också vara gifvet, att de hittills uttalade betänkligheterna mot användandet för vårt land af perpetuella räntor icke äro af beskaf-·
fenhet att böra afhålla oss från tillgodogörandet af de många fördelar,

som~

dermed skulle vara förbundna.
En af dessa fördelar, och efter min uppfattning den vigtigaste af dem
alla, ligger i den ökade utsigt, som genom en. vidsträcktare. användning af
. perpetuella räntan skulle vinnas med afseende å det länge eftersträfvade.önskningsmålet, att svenska statens skuld måtte i allt vidsträcktare m.ån
varda en skuld till egna medborgare.

Många af vilkoren för ett närmande-

till detta mål hafva gen<?m förändrade tidsfårhållanden nu inträdt.
ju också

vi~at

Det har"

sig, att den sistlidna. år remitterade 3,6 procents räntan kunnat.

med lätthet placeras inom landet till pris, som delvis uppgick till pari.
för att de perpetuella räntorna dem, de svenska räntorna icke endast till

~e

Men.

eller såsom jag hellre skulle vilja kalla.

skola i ännu vidsträcktare omfång finna väg-

svenska bankerna och offentliga kassorna" utan ock·så.

till den svenska allmänheten, så är det nödvändigt, först och främst att detta,
papper finnes att tillgå i tillräcklig myckenhet och vidare att det får en internationel prägel, som gör 'det i jämnbredd med guld och vexelvalutor an-o
vändbart för liqvider mellan vårt land och, utlandet.
Utan att vilja eller kunna ingå i någon pröfning af detaljerna. vid herrarriksgäldsfullmäktiges senaste låneuppgörelse, vågar jag sålunda uttala såsom
mi~

lnening, att det då tagna steget varit ett steg i rätt riktning.
Den ärade föredraganden vid novembersammankor,nsten slutade sitt an-

förande med en erinran om att tidpunkten ,får den nya låneformens använd-ning i Sverige så nära sammanfaller med tidpunkten för det nya
. systemets

infö~an.de.

ekonomisk~.

För min del är jag lika litet som herr presidenten Fors-

sell någon vän af detta system, så vidt det tagit sig uttryck inom tullpolitiken..
Men min belåtenhet lned en på annat område vidtagen åtgärd, som jag anser-,
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vara för landet gagnelig, kan dock icke i någon mån minskas deraf, att
denna åtgärd blifvit utförd af det nya systemets män.

Icke heller kan den

'störas genom påminnelsen om att den reform i vårt, upplåningssätt, som till
följd af förändrade tidsförhållanden först nu kunnat genomföras, redan för
årtionden tillbaka förutsågs och förordades af så framsynta och och dugande
svenska finansmän som friherre Gripenstedt och bankdirektören A. O."
Wallenberg.

Snarare synes' mig dessa omständigheter innebära glädjande

bevis för att olikheten i meningar rörande tullagstiftningen icke utesluter
möjligheten af ,en~ghet i tankar och sträfvanden i afseende å de många för
fosterlandet vigtiga angelägenheter, hvilka

ic~e

med nämnda lagstiftnjng hafva

det ringaste sammanhang.
Härefter yttrade sig:
Herr Presidenten Jforssell:

Jag är tacksam för att i dag få fullfölja

den diskussion, som ,egentligen borde hafva förekommit förra gången.

Jag

skall då be att till besvarande få upptaga, punkt för punkt, pvad den siste
ärade talaren andragit emot mitt anförande vid novembersammanträdet.
Först skall jag hålla mig till en liten anmärkning, riktad emot mig med
anledning deraf, att jag fästat uppmärksamheten på skilnaden emellan noteringen för den perpetuella och den amortisabla räntan.

Jag sade, att då

man påstått den perpetuella räntan företrädesvis vara behaglig för och eftersökt af allmänheten, så motsäges detta, påstående af det förhållande, att den
perpetuella räntan i Frankrike under åren 1878-1887 stått' 2,3
lägre

noter~d

än det amortisabla lånet.

a 4 %

Jag drager naturligtvis deraf den

slutsatsen, att den amortisabla räntan är begärligare än den perpetuella.
Detta, säger man, beror på ett förbiseende derför, att om man räknar det
matematiska värdet på utlottningschancerna, är den amortisabla räntan icke
uppskattad högre utan snarare lägre än den perpetuella.

Jag fattar dock

icke riktigt, att en sådan 'argumentation vederlägger mitt egentliga påstående.
Orsaken hvarför man ,betalar för 3
3

% perpetuella

% amortisabla

lån i Frankrike 84, då för

räntor betaltes 81, är ju, såsom jag ock anförde, ingen annan

än den, att man äfven gifver någonting för uttlottningschancerna, trots det
besvär, som är förenadt med skötandet af de

amorti~abla

lånen.'

J~g

kan

derför icke finna, att mitt påstående kan sägas vara grundadt på något för- ,
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biseende.

Förhållandet är för öfrigt, att samma iakttagelse har man kunnat

göra ·med åtskilliga ryska och äfven med tyska lån.
marknaden uppskattat

utlottningschan~erna,

Man har ständigt uti

och derför har benägenheten att

köpa de amortisabla obligationerna alltid varit tillräckligt stor, ehuru desamma ur beqvämlighetssynpunkt bort vara mindre eftersökta än perpetuella
räntor.
Jag kommer derefter till den stora anmärkning, som den ärade referenten gjorde emot mitt föredrag rörande den perpetuella räntan.

Denna an-

märkning synes mig vara riktad äfven emot doktor Arnberg. Talaren ingick
nämligen i en kritik af våra hittills varande amorteringslån och· visade, att
deras amortering blifvit på sådant sätt utförd, att man i verkligheten oupphörligt frångått de grundsatser,

~om

man skrifvit på papperet.

Sedan man

amorterat i 17 år efter en viss plan, har man börjat konvertera och omsatt
det återstående beloppet på en ny och längre amorteringsperiod, såsom skedde

1876 och sedermera upprepade gånger; häraf ser man, hette det, att äfven
då amorteringsplan· är föreskrifven, kunna statsmakterna gäcka denna anlorteringsplan och göra amorteringen mindre effektiv.

Han androg också, att

åtskilliga stater, särskildt Sverige, trots alla amorteringsplaner, långt ifrån
att minska sin statsskuld tvärtom ökat densamma.

Hvad den sista anmärk-

ningen beträffar, vill jag fästa uppmärksalnheten derpå, att _när den svenska
statsskulden, oaktadt amortering af den gamla skulden, ständigt ökats, så
beror detta på den omständigheten, att svenska staten oupphörligt fortfarit
med sådana nya arbeten, för hvilka statslån, efter redan stadgade principer,
skola upptagas.

Denna omständighet, att vi oupphörligt hafva nedlagt pen-

ningar i s. k. produktiva företag, hvart och ett förenadt med sin amortering,
synes mig dock icke innebära någon anmärkning emot amorteringssystemet,
ty ett .faktum är, att under det vi ökat vår statsskuld till 267 millioner,
hafva vi dock, i och genom amorteringssystemet, afbetalt 42 millioner på vår
.gamla. skuld.

Hade vi icke gjort detta, hade vi icke an10rterat efter den

föreslagna. planen, d. v. s. haft obligatorisk amortering, så hade vi visserligen,.
efter all sannolikhet, i stället fått låna upp än mera penningar, och vår statsskuld skulle kanske i närvarande ögonblick hafva gått till 300 millioner kronor i stället för 260.

Det är nämligen att ll1ärka, att under denna tid amCfrte-

ringen verkstälts icke med nettoafkastningen från de jernvägar; för hvilka

.

\
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penningarna varit upplåna'de,' utan uteslutande med skattemedel.

Under de

tryckande finansförhållanden, som stundom förekommit under denna period,
skulle man med all säkerhet hafva föredragit att minska skatten fran1för skuldens amortering, så vida icke denna amortering varit obligatorisk.

Vi hade

till nya jernvägar lånat lika mycket som nu, men vi pade betalt mycket
mindre, kanske till och med ingenting på den gamla skulden.
För att nu komma tillbaka till anmärkningen, att amorteringen hos oss
icke blifvit fullföljd .efter faststäld plan, utan uppskjuten genom konverteringar,
så har den förvisso sin riktighet.

Icke blott har man dervid omsatt skuldens

resterande belopp i nytt lån med förnyad amorteringsplan, utan man har till
Dch med förlängt den nya amorteringstiden från 50 till 75 år.

Den åtgärden är

dock vidtagen icke af riksdagen, utan af dess fullmäktige.

Men slutsatsen,

som talaren deraf drog, synes mig icke fullt berättigad. Deraf att man några
gånger tagit sig friheten att lossa och jämka på amorteringsförbindelserna, följer
väl icke, att man med ens kastar bort alla de band, som dock nödgat oss
att i någon mån utföra den goda föres,atsen att afbetala skuld.

Från

vårt' amorteringssystem, som visade, \att det stundom blifvit mindre väl utfördt, skulle man väl med vida större skäl kunna hemta en maning att för
framtiden undvika dylika afbrott i för.esatsens utförande.

Med exempel hem-

tadt från ett annat håll tror jag mig kunna visa orimligheten af en sådan
slutsats, som den ärade talaren framslälde.
Det är ett faktum att oaktadt den stränga lagstiftningen rörande tillverkning och försäljning af spirituösa drycker, har man i vårt land ännu
icke uppnått det stora målet, att tillintetgöra missbruket af dessa drycker.
Efter talarens sätt att argumentera skulle man således kunna säga: eftersom
rusdryckernas missbruk icke genom hittills gällande lagstiftning kunnat alldeles förhindras, så -

bort med alla dylika band l Så yttra sig verkligen i

allmänhet två slags folk: dels de, som sysselsätta sig med bränvinshandteringen, dels de, som icke hysa något intresse för nykterhetens befrämjande. .
,Men deras slutsats är alldeles oriktig.

Ehuru man genom tvång och ofrihet

endast ofullkomligt kan begränsa missbruket, lär den betänksamme lagstiftaren
dock icke vilja eftergifva tvånget, i hopp att friheten skall åstadkomma större
underverk och mera befrämja återhållsamhet.

På samma sätt är det med

de bestämmelser, genom hvilka en stat tvingar sig sjelf att fullgöra förbin-
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delser, hvilka, så att säga, strida emot den naturliga beqvämlighetskänslan.
Jag anser det icke

v~ra

rätt att befria riksdagen och statsmakterna från de

band, som den obligatoriska amorteringen dock innebär.
Den ärade referenten sade vidare, att det uti England har gått förträffligt med amorterin.gen af statsskulden och att orsaken dertill varit de perpetuella räntorna.

Ar 1829 framträdde en engelsk statsman med en' skarp

kritik af det dittills använda amorteringssättet.

Man hade dittills oupphörligt

köpt. upp räntor, äfven under krigstider, och inköpt dem till ganska hög
kurs, under det man på samma gång hade utgifvit räntor till vida lägre kurs,
på hvilken differens naturligtvis för staten uppstod förlust.
ligt, sade granskaren.

Detta är

ori~

Låtom oss nu öfvergå till systemet att hädanefter

endast konverter.a med statsverkets öfverskott.

Parlamentet beslöt nu verk-

ligen, att den engelska staten hädanefter skulle amortera sin perpetuella ränta
efter en viss på f6rhand bestämd norm.

Statsverkets öfverskott antogs

komma att utgöra omkring 5 millioner pund, och dessa 5 millioner pund
skulle årligen användas för amortering af statsskulden.

Detta beslut har

under loppet af 40 år från 1829 till 1869 förverkligats så, att man amorterat
statsskuld med i medeltal -- 750,000 pund om året, hvilket ju icke varit
mycket i jämförelse med en skuld, som uppgick till öfver 800 nlillioner pund.
Hela amorteringen utgjorde på 40 år omkring 30 millioner pund. Sedermera
har det gått något raskare genom särskilda kombinationer af perpetuella
räntor och s. 'k. »terminal annuities» och genom konverteringar.

Det är

härigenom som man under de senare åren komlnit till de siffror, som den
ärade talaren framdrog.

Någon säkerhet för afbetalning utaf den stora stats-

skulden i perpetuella räntor har således' icke ens det rika engelska folket
kunnat skaffa sig.

Äfven hos detta kapitalstarka folk har det visat sig mera

beqvämligt att jämka på skattebördorna än att afplana skulden.
Jag bibehåller derför min öfvertygelse, att i det svenska samhället, som
icke är rikt och: der man både i det privata och det offentliga lifvet. gerna
lefver ,på skuld, skall ett upphörande af tvångsamorteringen helt enkelt medföra, att statsskuldens kapital icke blir återbetaldt, att förpligtelserna till
statsskuldens liqvidering komma att inskränkas till räntans ordentliga gäldande.
Då nu det system, som vi hittills följt, dock nödgar till kapitalskuldens.
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betalning och derigenom är mera betryggande -för framtiden, förstår jag ännu
mindre, hvarför man -skulle öfvergifva detta system för att vinna den fördelen
att få vår skuld placerad inom landet.

Jag hemställer till hånom, såsom

finansier: beror verkligen vår statsskulds placering inom landet på .formen
af perpetuella räntor? och vidare: kan statsskuldens placering inom landet
vara ett syftemål, för hvilket andra minst lika vigtiga syften böra undanskjutas ? Är det för ett litet land som Sverige, hvilket onekligen får att utveckla sina rikedomskällor behöfver hafva tillgång till utländskt kapital, är
det, säger jag, förmånligt att drifva alla de enskilde, som behöfva låna penningar, till att söka sina lån på den utländska marknaden, men förbehålla
åt staten ensam att låna på den inhemska marknaden?

Ett sådant system

har man hittills ansett vara skadligt för den inhemska ekonomien.

Jag tror

icke heller, att det får närvarande finnes någon möjlighet att i stort genomföra.
ett sådant system.

Den svenska staten har, just derför att den bjuder den

största säkerheten, lättast att få sina pengar på den utländska marknaden
till billigt pris.
Herr Bankofulhnäktigen,· Fil. D:r Arnberg: Åtskilliga förhållanden, som
jag här icke önskar· närmare vidröra, föranleda, att jag numera icke rätt
gerna deltager i diskussionen öfver ämnet, huru lifligt det än må intressera
mig.

Också har jag begärt ordet. endast för att beriktiga en uppgift af den

ärade föredraganden, den nän11igen att jag vid det föregående sammanträdet
uttalade en bestämd förkastelsedom öfver den perpetuella räntans låneform.
Långt ifrån att så vore förhållandet började jag mitt yttrande vid detta tillfälle med att beklaga, att några talare icke syntes ämna anmäla sig till fårsvar
för denna låneform, emedan jag villigt erkände, att frågan mycket väl kunde
ses från två sidor, hviIka båda kunde bjuda goda skäl för sig, och att en
diskussion derom endast kunde lända till fromma för sanningen.

Jag för-

klarade mig derjämte hysa den åsigt, att för oss, under de förhållanden, som
här förelåge, och med hänsyn till de hehof, för hvilka vi lånade, ansåg jag
låneformen med en bestämd kontraktsenlig amortering vara att föredraga.
Jag stödde mig dervid på

hufvudsakli~en två

skäl.

Det ena att vi förnäm-

ligast lånade i utlandet, och följaktligen borde vara angelägna att så fort som
möjligt befria oss från en -dylik skattskyldighet till utländingen.

Det andra,
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hvilket jag ansåg af ännu större betydelse, var att svenska staten lånade för '
uteslutande industriella' ändamål, och vid sådant förhå~lande borde den, likasom hvarje· annan klok och hederlig industriidkare, arrangera sig så, att
skulden vore betald, om icke förr, åtminstone

~enast

då det genom lånen

skapade värdeföremålet, hos oss' jernvägarna, borde antagas vara förbrukadt
och böra ersättas med ett nytt.

Onl jag således icke uttalat någon förkastelsedon1 öfver de perpetuella
räntorna i allmänhet, synes den ärade föredraganden icke heller särdeles
Detta synes mig vara af temligen

entusiastisk i sitt försvar för desamma.

negativ' beskaffenhet och egentligen gå ut på, att i följd af den vana, som
alltmera synes göra' sig gällande att genom konverteringsoperationer annulera
den ursprungliga förbindelsen' och den öfverenskomna amorteringen samt
framskjuta denna senare till ofta en långt atlägsen framtid, vore denna amortering icke mycket att hålla på och kunde icke uppväga de andra fördelar
den perpetuella räntan syntes erbjuda.

Föredraganden erkänner, att amor-

teringslånen hvila på en sund princip, och han vore villig att erkänna hvarje
sådan, då den verkligen respekterades och tillämpades, men i annat fall ansåg
han den icke mycket värd.

Jag bekänner mig

~afva

en något olika

ståndpunkt och anser, att hvarje sund princip är värd att erkännas samt
att man bör så vidt möjligt söka tillämpa densamma, äfven om mensklig
svaghet och förhållandenas makt ofta drifva, till afsteg derifrån.
visserligen sant, att vi genom upprepade

Nu är det

konverteringar icke obetydligt

minskat effektiviteten af den ursprungligt afsedda alnorteringen, men derifrån
och till att alldeles draga ett streck äfver densamma är dock ett långt steg.
Dessa konverteringar hafva dessutom berott af särskilda förhållanden af den
art, att icke ens den största förkämpe för amorteringslånen lärer kunna förebrå förvaltningen af vår statsskuld att hafva vidtagit sådana.

Dessa för-

hållanden äro en under senare år stadigt fallande räntefot och deraf följande
möjlighet att låna allt billigare, och våra konverteringar bevisa intet annat
än att vår statsskulds förvaltning med öppet öga för konjunkturerna förstått
att begagna desamma och draga fördel af den alltjämt förbättrade kredit
yåra statspapper lyckats åt sig förvärfva.

För öfrigt tillåter jag mig ben1ärka,

att den amortering, som skett sedan. 1855, då vi först började låna för statens
räkning, icke är så alldeles obetydlig, i trots af att den mycket undanskjutits
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En föregående talare har sagt denna amortering

uppgå till omkring 42 millioner och jag vill blott tillägga, att den för år 1888
utgör 2,200,000 kronor, .således nära 1 % af hela vår fonderade skuld.
Att denna amortering blifvit fullgjord, icke ge?om nya lån utan genom folkets
skattebidrag, är icke svårt att bevisa. Jag yttrade i början, att jag icke ämnade
deltaga i diskussionen, och skall icke heller vidare så göra, men vill endast tillåta
mig den vördsamma anmärkning, att man icke får förbise, att här frågan gäller
icke den ena eller andra låneformens företräden i allmänhet utan särskildt
för Sverige, och min åsigt är fortfarande den att, med hänsyn till de ändamål, för hvilka vi låna, så länge svenska staten lånar för industriella ändamål, bör den gå till väga på samma sätt son1 den förståndiga enskilde
industriidkaren, d. s. v. söka att årligen amortera sin skuld.

Herr Bankdirektören Palme:

Jag anhåller att i största korthet få be-

möta några af de invändningar, som af de sista två talarne blifvit framstäida
med anledning af mitt föregående anförande.
Herr presidenten Forssell framhöll till en början att, då i Frankrike
under senaste årtiondet den amortisabla treprocentsräntan betalats med
1, 2

a

3

% högre pris än den perpetuella treprocentsräntan, så visade ju

detta, att allmänheten sätter värde på utlottningschancerna.

Härvid är dock

att märka, att, såsom jag forut haft äran nämna, utlottningschancernas n1atematiska värde uppgår till cirka 8
dem med endast 1, 2

a 3 %,

%,

och då allmänheten detta oaktadt betalar

så lärer detta, så vidt jag kan se, alldeles obe-

stridligt innebära, att den låntagande staten icke kunnat bereda sig full
valuta för de uppoffringar, som varit förbundna med skyldigheten att till
pa'rikurs inlösa de utlottade obligationerna.
Samma talare lade Inycken vigt vid att Sverige hittills å sin statsskuld
amorterat icke mindre än 4·2 millioner kronor.

En amortering, som sker

samtidigt med statsskuldens ökande genom upptagande af nya lån, torde
dock icke böra tillerkännas någon egentlig finansiel betydelse, och det hos
oss hittills följda systemet att med ena handen betala gammal skuld, under
det att man med den andra gör nya skulder, kan lätt, såsom jag förut antydt, under tryckta konjunkturer medföra den ekonomiskt ofördelaktiga nöd·
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,vändigheten att betala billigare gamla lån under salntidigt upptagande af dyrare nya lån.
Herr Forssell ville å andra sidan icke tillerkänna någon betydelse åt
det af mig framhållna sakförhållandet, att England, som icke iklädt sig någon
amorteringsskyldighet för sjn statsskuld, likväl är ett af de få europeiska
land, som under de sista årtiondena verkligen minskat sin skuld.

Han farin

denna minskning vara alltför obetydlig ,för att förtjena något" afseende.

Jag

ber dock ännu en gång få påvisa, att England under de sista femton åren
amorterat å sin statsskuld i årligt medeltal 1/2 %, och vid bedömandet af
denna redan i och för sig' ganska betydande amortering torde dessutom böra
komma' i betraktande, att behofvet af den engelska statsskuldens amorterande
blifvit just under senaste årtiondena mycket minskad genom de succesiva
räntekonverteringarna, hvilka i jämbredd med den samtidiga kapitalamorteringen verkat, att annuiteterna för skulden nedbringats från 32 till 18 millioner pund.
Med afseende å hvad jag anfört rörande det föga verksamma i den
amorteringsförpligtelse, som de låntagande staterna ikläda sig vid upptagandet
af amortisabla lån, yttrade den ärade talaren, att om man vid statsförvaltningen skulle inskränka sig endast till sådana medel, som vore egl.lade att
på ett fullkomligt sätt fylla de åsyftade ändamålen, så skulle man i denna
ofullkomliga verld nödgas afstå från de flesta af de lagstiftningsåtgärder,

SOlR

hittills blifvit använda för sarnhällstillståndets förbättrande. Man skulle exempelvis nödgas afstå från all' bränvinslagstiftning, eftersom det ju är påtagligt,
att icke derigenom kan åstadkommas absolut nykterhet. Det är dock lätt
visadt, att det sålundå använda exemplet icke håller streck, vare sig ur praktisk eller principiel synpunkt.

De skyldigheter, som bränvinslagstiftningen

ålägger, träffar den nu lefvande generationen.

Den betalningsskyldighet åter,

som staten ikläder sig vid' upptagandet af ett 75-årigt amorteringslån, träffar
till öfvervägande del de generationer, som skola lefva i vårt land 50, 60

a

70 år härefter. I full öfverensstämmelse härmed skulle ju stå, om någon
ifrågasatte en bränvinslagstiftning, som inskränkte sig till att föreskrifva våra
barnbarn och barnbarns barn att afhålla sig från bruket af starka drycker;
men om ett' förslag i denna riktning på fullt allvar framstäldes till diskuterande inom denna ärade församling, så tror jag nog, att vi snart skulle
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blifva eniga om att en sådan lagstiftning vore föga främjande för nykterhetssträfvandet.
Den siste ärade talare}), doktor Arnberg, erinrade om att redan i den
omständigheten, att hela vår svenska statsskuld blifvit upptagen för produktiva ända:mål, ligger en nlaning att ställa denna skuld på amortering, och
han framhöll dervid bilden af en industriidkare, som naturligtvis, om han är
en förståndig man,' söker verkställa årliga afskrifningar på det kapital,
han nedlagt i sin industri.

SalU

Om angelägenheten af en sådan afskrifning' är jag

fullt enig med den ärade talaren.

Jag ber dock att få fästa hans uppmärk-

samhet på att äfven ur den sålunda angifna synpunkten torde det amorteringssystem, som hittills blifvit, användt i vårt land, erbjuda mycket stora
svagheter.

Det uppskjuter nämligen den egentliga amorteringen till en långt

aflägsen tidpunkt.
år härefter.

Huru kan man veta hvad värde en jernväg eger 50

a 60

Det är ju terniigen påtagligt, att om landets välstånd ökas,

blifva äfven jernvägarnas trafikinkomster större, och det blir då lättare att
bära skuldbörd8:n.

Men det finnes å andra sidan en möjlighet, att nya upp-

finningar i större eller- mindre mån komma att förringa jernvägarnas värde,
och denna möjlighet kan inträffa lika väl efter 20 som efter 60 år. Det bästa
är enligt mitt förmenande att söka så mycket som möjligt och så snart som
möjligt verkställa amorteringar på statsskulden, men detta icke allenast på
papperet utan äfven i verkligheten. 'Vi kunna väl icke stå tiil svars för att
endast slå fast principen om en sådan amortering, nlen låta denna princip
af våra barnbarn och barnbarns barn bringas till verkställighet.
Jag vill icke upptaga tiden längre, isynnerhet som jag hoppas, att äfven
någon annan af föreningens ledamöter skall yttra sig till förnlån för den af
nlig omfattade åsigten och diskussionen således blifva något mera allmän.
Herr Presidenten Forssell:

Jag skall be att med några ord få bemöta

herr Palmes senaste anförande.

Jag gör detta för att förtaga intrycket af

de jämförelser, som kunna göras emellan våra amorteringar och Englands
gamla amorteringssystem, hvarom med så mycket berättigande talades i
början af dett~ sekel.
dem emellan.

Det finnes enligt nlitt förmenande icke någon likhet

England verkstäide sina uppköpsamorteringar under· krig, och

det tillgick vanligen ,så, då staten köpte, upp konsols till höga kurser och
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sålde konsols till låga kurser.

Vi hafva deremot under de ·30 år vi sysselsatt

oss med tvungen amortering vanligen haft att betala kapital, som dragit hög
ränta, under det vi upptagit nya lån mot lägre ränta. Någon större finansiel
olägenhet kan jag icke se af en dylik med fortsatt skuldsättning jämnlöpand~
amortering.

Men denna fortlöpande amortering har medfört den mycket

stora fördelen, att vi vidhållit den vana och grundsats, som är

fasts~agen

i

alla skuldebref, att staten skall på viss tid betala sin skuld. Då har det slagit
mig mest för hufvudet, att just i det ögonblick, då svenska staten begynner
minska och snart skall alldeles afsluta sin skuldsättning, hvartill planen
för 30 år sedan uppgjordes, just då skulle vi frånsäga oss denna grundsats
och vana och öfvergå till en låneform, som befriar oss från hvarje förpligtelse att betala våra skulder.
jag ansett det nu

var~

Det är detta, som revolterat mig och hvarföre

tid att göra en gensaga emot ett sådant system.

Jag tillåter mig ännu yttra några ord med anledning af talet om önskvärdheten af den svenska statsskuldens placering hos svenska medborgare.
Jag tror icke, att detta skulle vara förmånligt.

Det mest önskvärda vore

naturligtvis, att svenska staten icke alls hade några skulder.
vi. fortfara att amortera.

Derföre skola

Dernäst är det min önskan, att svenska staten

måtte få sin skuld placerad hos svenska medborgare, d. v. s. att Sverige
lnåtte blifva så kapitalstarkt,' att dess medborgare kunna låna ut sina pengar
åt den svenska staten.

Men innan vi blifva så rika, är det icke att förmoda,

att den svenska staten kan upplåna sina penningar inom landet. Att det gått
så väl att placera treprocents obligationerna inom landet har berott derpå,
att affärerna här i Sverige icke äro synnerligen blomstrande och att det
lediga kapitalet icke haft något tillfälle till en starkare och lifligare användning här i landet.

I samma ögonblick Sverige blir i tillfälle att tillgodogöra

sig sina omätligt rika produktionskällor, i samma ögonblick är det nödvändigt för den svenska ekonomien och den svenska arbetskraften att söka'
efter utländskt kapital, ty då stiger priset på penningar.. Och då skola vi
troligen icke kunna qvarhålla här i Sverige de papper, som i utlandet betinga en så låg ränta som de svenska statspapperen.
Herr Redaktören, Fil. D:r Herslow:

Om jag begärt

orde~,

är det blott

derföre, att här ännu står oemotsagd en förebråelse, som presidenten Fors-
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sell riktade emot den· svenska staten och den svenska riksdagen, en före·
bråelse, som enligt min tanke icke var befogad.

Han sade, att vi här i

Sverige, både som individer och stat, visa en benägenhet att lefva på skuld.
Jag vågar påstå, att om detta möjligtvis kan vara en grundad anklagelseemot individer -

och äfven der gäller det endast ett fåtal sådana -

denna anklagelse deremot icke grundad, då den riktas. mot staten.

så är

Jag tror

icke något land kan uppvisa en mera konseqvent genomförd föresats att,.
om skuld måste göras, göra den blott för att placera lånebeloppet i nyttiga
företag, men deremot aldrig göra skuld för att lefva på densamma. Vi hafva
icke lånat för att konsumera det lånta, vi hafva icke lånat får att med låne. beloppet betala räntor .eller amorteringar; den qvartmilliard, som utgör vår
statsskuld, är oafkortad nedlagd uti direkt och indirekt vinstgifvande stats·
egendom; och till och med för sådana ändan1ål, hvarför man i regel beslutat
upptaga lån, har man anvisat af sina besparingar, när helst sådana kunnat
göras.

Så var t. ex. förhållandet med det låneanslag, som

f~r

sedan lemnades till Hjelmaren -Qvismarens sjösänkningsföretag.

ett par år
Då så är

förhållandei, finner jag icke, att man eger rätt till den förebråelse, som ut·
talats, liksom icke heller grund för den pessimistiska uppfattning, som samma
ärade talare hyste om svenska statens moral och svenska riksdagens förmåga
och vilja att ekonomisera med statens tillgångar, så att man skulle vara
pligtig att i

den~

mest bindande form föreskrifva statsmakterna afbetal-

ningsvilkoren för de svenska statslånen.

Jag tror, att de hafva visat, att

de både vilja och kunna betala och att de, äfven. under ganska svåra
frest.elser att göra afsteg från principen, dock egt styrka nog att öfvervinna
frestelsen.
Jag är' lika stor vän af sunda principer, som någon af de föregående
talarne ; enligt min tanke är principen ingalunda likgiltig, äfven om man erkänner, att den såväl hos individen som hos statsmakterna någon gång. får
maka åt sig.

Här är en princip, om hvilken vi

~lla

äro öfverens, den att

man skall efter yttersta förmåga försöka betala sina skulder.
ledes icke meningsskilnaden.

Den gäller

enda~t

Derom är så-

metoden för denna afbetal·

ning, huruvida jag skall oföränderligt föreskrifva betalningen i en bestämd

.

.

amorteringsplan eller förbehålla lnig rätten att göra

afbe~alningar

de år, då

jag har öfverskott, men låta med afbetalningen anstå, då jag har svårt derför.
2
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Principen betala,

~ch

att spara för att kunna betala, lider icke någon kränk-

ning genom lån emot perpetuella räntor.
För mig står det derför såsom en ren konjunkturfråga, hvilken låneform
hvarje fall skall och bör
stadgad god kredit -

anvä~das.

Jag tror, att ,.för en stat, som vunnit

och det har Sverige nu -

är det i de flesta fall för-

månligare att, under normala tider, särskildt under tider med låga räntor,
bjuda ut statslånen i form af perpetuella räntor med "en och salnma fixa
räntesats.

Detta af flera skäl.

Först och främst skulle vi derigenom vinna en enhet i vår upplåning,
som skulle fördelaktigt skilja sig från den oändlighet af typer, som de svenska'
obligationerna för närvarande förete och som lifligt. erinrar om de enskilda ..
banksedIarnåt> mångskiftande former.

För det andra skulle just genom denna

enhet våra lån få en nlera utsträckt marknad och just den allra bästa marknaden, de små kapitalisternas.

Som våra

obligat~onslån

hittills varit beskaf-

fade måste jag hafva en speciel kännedom om dessa olikartade

obligationer~

om deras olika amorteringsplan, olika utlottningstider, olika räntesatser m. m.
för att kunna bedöma, hvad värde de hafva. Det kan ej den lilla kapitalisten.
Om deremot hela den svenska statsskulden har typen af ett 'enda papper på
\

verldsmarknaden, skulle detta vara mera begärligt och -få en stadigare kurs
än det nu kan få.

Deruti ligger just den perpetuella räntans företräde. Den

nedtränger till djupare och bredare samhällslager än de amortisabla obljgationerna, ty den är ett statspapper lätt att begripa och lätt att handhafva,
och

inne~afvaren

behöfver ej hålla sig med särskilda börstidningar för att

följa med, när hans papper blir utlottadt.

Dessutom ligger det uti obehaget,

att jag icke vet, när lnin inköpta amortisabIa obligation utlottas, ett ytterligare hinder för att jag kan beräkna den såsom en fast kapitalplacering.
Har jag till på köpet kanske köpt den till kurs öfver pari, blir detta obehag
naturligtvis betydligt skärpt, eftersom jag hvarje ögonblick hotas af en förlust
Man har påstått, att det skulle kunna 'bevisas, att allmänheten icke satte
.så högt värde .på de perpetuella räntorna, utan -föredroge de amortisabla
lånen och för dem betalte högre pris.
fullkomligt ogrundadt.

I sjelfva

verke~

Detta påstående är enligt min tanke
betalar allmänheten .visst icke mera

för de amorlisablå papperen än för de perpetuella, snarare tvärtom, om man
vill räkna rätt, ty en solvent stat betalar .ju för- sina amort.isabla lån årligen'
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·som innefatta ·ej blott räntan utan derutöfver en viss' kapitalliqvid,

<>ch för denna ökade 'prestation bör den ·kunna· fordra någon godtgörelse i
form af ökad kurs.

Men i regeln får den en' ytterst ringa sådan, oftast

ingen.
Ett land, som har en väl skött statshushållning, ernår enligt min tanke
-icke i någon annan form i' så hög grad som genom den perpetuella ränta.n
JulI premie för ådagalagd klokhet att sköta sina finanser.' För hvarje år
:stiger anseendet' och ökas värdet af detta allmänt kända och välkända papper.
Jag är derföre af, den åsigt, att· det -är klokt och lyckligt, att vi komma' in
~på

denna låneform; vi borde hafva gjort det förut.

Dock anser jag, att vi

icke böra släppa ifrån oss möjligheten att upptagaäfven amortisabla lån,
-och i motsats till herr Arnberg anser jag just denl vara -den lämpligaste
lånetypen under svåra exceptionella förhålltinden, t. ex. ett krig, ty då är ett
lån, 'taget till hög ränta, men med minsta möjliga kapitalrabatt och med
~nabb

amortering vida att föredraga fråmför att sälja sin perpetuella ränta

till' en ytterligt låg kurs.

Hvad som under sådana förhållanden skall lånas,

'kommer att tagas under så dyra vilkor, att jag icke bör afstå från fördelen
.att snarast· möjligt betala det tillbaka.
st~tshushållning

Med en förnuftig

finnes enligt min tanke intet papper,

:som för staten är fördelaktigare, för dess långifvare beqvämare och för den
:stora marknaden begärligare än den perpetuella räntan.
Herr Justitierådet Hammarskjöld:

Jag är i åtskilliga punkter ense'

med inledaren af aftonens förhandlingar. 'Främst är jag' med honom e'nse',
<leruti, att frågan om perpetuella räntor' har alldeles' intet att göra med tulllagstiftningen.

Hvilken mening man än må hafva derom, man må vara fri-

.handlare eller protektionist, dettå är fullkomligt likgiltigt för
perpetuella' räntorria:

fråg~n

om de

En frihandlare k'an vara en vän af dessa räntor lika-

väl som' en protektionist: -

Jag är vidare 'ense med den ärade' inledaren'

'Och den siste talaren' deri, att· den perpetuella räntan ur vissa synpunkter
kan sägas stå framför' det amortisabla lånet. -

Om staten har sina lån' i

perpetuella räntor,' har den' en större frihet att lämpa' återbetalningen! efter
:stundens beqvämlighet.

Den kan betala på tider, då' den har godt

OIn

pen-

ningar, och slipper att betala på tider, då' sådant kännes betungande..
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Vidare har den perpetuella räntan den fördele'n, att den till följd af skäl,.
som den siste talaren anförde, står i kurs något högre 'än det amortisabla,
lånet.

Jag är således icke blind för att åtskilligt kan sägas till förmån

för den perpetuella räntan, och jag skulle ovilkorligen ställa mig på inledarens ståndpunkt, om jag på något vis kunnat begripa hans framställning af sammanhanget emellan landets utländska skuldsättning och de låneformer, hvarunder staten upptager lån, i det dessa skulle blifva mindre utländska, om vi toge dem under formen af perpetuella räntor. Hans bevisning i det hänseendet var mig fullkomligt obegriplig. Är det så som jag tror,.
att det är, att de perpetuella räntorna äro mera begärliga för utlandet än

de~

amortisabIa lånen, så synes det väl, som om utlandet skulle hafva störrebenägenhet att suga till sig de svenska statslånen, som hade formen af perpetuella räntor,

än dem,

som icke hade denna form.

ganska väl till de amortisabIa lånen.
af år fått en allt större användning.

I Sverige känner man

De hafva ju under de senare 10-talen.
Den större förkärlek' för perpetuella

räntor, ,som i utlandet är mera utpräglad än här, skulle således enligt min
tanke hafva den följden" att om våra lån mer och mer taga formen af perpetuella räntor, blifva chancerna att suga dem tillbaka mindre och icke tvärtom,
som den ärade talaren trodde.
Om jag oaktadt de fördelar, som jag först antydde de perpetuella räntorna hafva, icke är någon vän af den svenska skuldsättningens öfvergångtill perpetuella räntor, så är det af det skälet, som en föregående talare ut-talat, nämligen att jag vill, att vi skola betala våra skulder, hvilket är det.
bästa vi kunna göra.

Nu har inledaren af aftonens förhandlingar velat gifva,

saken det utseende, att just den omständigheten, att vi hafva våra lån underden amortisabla låneformen, gör, att amorteringen går långsammare. . Vi
skulle derföre för fortskyndande af betalningen af vår statsskuld, förvandla.,
den till perpetuella räntor. kunnat riktigt fatta.

Logiken i den framställningen har jag icke

De amortisabla lånen äro sådana, der jag måste betala,

en viss del hvarje år.

De perpetuella räntorna åter' äro sådana lån, der jag;

icke behöfver betala något mera än räntorna., Att det skulle vara större
, ehan.cer att få skulden slutbetald derför, att man förklarar sig icke behöfva,
betala den annat än när jag sjelf vill, än om jag skall betala en viss del
hvarje år, det kan jag icke förstå.

Om ändamålsenligheten för Sverige af s. k. perpetuella räntor.
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Man har här talat åtskilligt om England och dess statsskuld.

Jag skall,

innan jag slutar, be att i denna sak få tillägga endast ett par ord.

Under

1700-tah~t började man, såsom här är nämndt, att tänka på ,att afbetala å

·(len engelska statsskulden.

Walpole, en af den tidens mest betydande finans·

-män, uppgjorde en plan, hvarigenom han ville åstadkomma denna ,afbetalning.
Walpole var emellertid icke starkare i denna afsigt än att han, då populari-tetsjagten fick makt med honom, föreslog, för att lätta skattebördorna eller
'rättare för att vinna ett större parti inom parlamentet, att man för de lö·
--pande utgifterna skulle taga af amorteringsfonden och
'talningen.

så~unda

minska afbe-

Och så bIef praxis den, att den gamla engelska statsskulden,
~rig,

-ökades under

och under fred betalades det mycket litet deraf.

Hade

man haft, en reguliär amortering" skulle betalningen verkstälts både fortare
-och lättare.

I stället använde, man till löpande utgifter den ena summan

-efter den andra, som enligt Walpole's plan skulle användts 'till afbetalning å
·skulde~.

Jag vill icke försvara det finanssystem, som egde rum i början af detta

-århundrade.

Saken sköttes illa, och amorteringarna voro ytterst obetydliga.

~Huru kunde detta inträffa i det rika England?

Jo, derföre att det icke var

'något tvång att amortera, att det icke var en bestämd lag på att man skulle
'betala en viss del hvarje år.

Hade det funnits en amorteringsplan, hade den

-€ngelska skulden varit mindre än den nu är.
ting, England är ju så rikt.
:att anlortera.

Ja, säger man, det gör ingen-

Derför är det för det landet af så 'ringa vigt

Då vill jag vända om saken och säga: är England så rikt, är

väl betalningen af statsskulden förenad med mindre ansträngningar.

Den

{)mständigheten, att landet är rikt, borde icke försvåra amorteringen.

Jag

tror, att det fattigare landet får göra större uppoffringar för att åstadkomma
:afbetalningarna.
Herr Presidenten Forssell:

Jag ber att få fästa uppmärksamheten på

€n liten omständighet, som nyss berördes.
perpetu~lla

Man sade, att förtjensten hos de

räntorna vore, att man derigenom finge en enda lånetyp, hvilket

äfven vore nödvändigt, under det man för de amortisabla lånen, åtminstone
såsom det har gått här i Sverige, har lika många former som antalet enskilda
-banker hår i landet.
amorteringslånen.

Jag förstår icke, hvarför man skall skylla detta på

Det finnes ingenting, som hindrar att få dessa lån efter
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typ.

Jag tror slutligen, att hela skilnaden emellan den ärade refe-

rentens åsigt i detta' fall och min består deri, att han anser statsskulden.
vara ett. godt, som en stat alltid bör hafva, under det jag anser statsskulden.
vara ett ondt, som, der det är möjligt, bör borttagas.

Det är derför jag-

håller på tvångsamorteringen, hvilken, han förkastar.

.

Herr Redaktören, Fil. D:r Herslow:' Jag ber att få förklara, att jag i.
lika. hög grad som den siste talaren anser statsskulden vara någonting, som.
man bör af alla krafter söka att undvika och som, då man en gång fått den1'
man bör arbeta på att blifva qvitt.

Skilnaden emellan den ärade föredra--

gandens åsigt och min ligger icke deri, utan i hans uppfattning af den moraliska kraften och den ekonomiska betydelsen af den fixerade betalningsfdrhind.elsen, i den, bestämda form den är påtecknad amorteringsobligationerna..
Det är på dennas vigt och värde jag icke tror.
Justitierådet Hammarskjöld nämnde, att om England icke hade haft
perpetuella räntor utan amor~isationslån, hade detta land betalat. mera på sin
statsskuld än nu varit fallet.

Jag tillåter mig påpeka, att för, detta påstående-

blef han oss bevisningen skyldig.
Jag ber :vidare att få svara på en direkt fråga, som den siste talaren
gjorde.

Skulle vi icke lika bra få enhet i vår skuld genom att kon--

vertera skuldbeloppet i form af ett stort amorteringsobligationslån ? Vilja.
vi konvertera det t: ex. till 3 1/ 2
våra lån få en unik form?

Nej!

%,

skulle vi ju derigenom kunna för-

Det s~ulle vi icke ,få.

Nä?ta lån,. som vi.

skulle taga på några millioner till nästa 'jernvägsföretag, kunde visserligen.
tagas till 3 1/ 2 % och det följande likaledes till 3 1/ 2

%,

men -

teten vid dessa lån ginge icke längre än till räntesatsen.
enden äro de fullkomligt olika papper.

uniformi-

I andra afse--

Deras amorteringsplan är en annan..

Det ena har längre löpetid qvar, innan det blir slutbetaldt, än det; andraT'
förfallotiderna äro olika och kurserna bli derföre heller icke desamma. Konvertera vi deremot våra lån till en fast treprocentsränta, hafva vi antagligen.
för en lång tid ett stadgadt papper, som i sig upptager, hvilket nytt lån vi
än behöfva taga, och genast gifver de nya obligationerna' såmm~ värde som
de gamla.

Då alla papper af denna typ, antingen de äro emitterade nyss

Om ändamålsenligheten 'för Sverige af s. k. perpetuella räntor.

23

eller längesedan, äro till värdet identiska, är det den lättaste sak att få reda
på deras' värde, liksom det är den enklaste sak att handtera de~.
Hvad den egentliga stridsfrågan beträffar, nämligen vigten' och värdet
af den fixerade betalningsforbindelsen, ber jag blott att få tillägga ett ord.
Om en pe~son kOlnmer till oss och triumferande forklarar, att han nu utbytt "
sin skuld emot . ett s~arbankslån, som han skall amortera på tio_ år, ~ånne
vi derlned också känna oss alldeles säkra på, att han på dessa tio år betalar sin skuld? Lita vi ej på mannen i öfrigt, torde vi nog tvifla om att
se honom som skuldfri karl efter tioårsperiodens förlopp.

Och jag anser, att

vi hafva alldeles samma anledning att sätta ett stort frågetecken vid den
satsen, att när en stat har åtagit sig en bestämd betalningstid för sina lån,
den dermed också gifvit på hand, att vid denna tid skola dess lån vara
betalda.
Herr Bankdirektören Palme: Jag begärde ordet endast för att bemöta
det angrepp, sonl en föregående talare gjorde nlot min logik.

Han sade sig

hafva svårt att förstå, att vi skulle öka utsigterna för amorteringen af vår
statsskuld genom att icke förpligta oss till någon amortering. Jag trodde mig
dock hafva gifvit ganska goda skäl för min mening, att den förpligtelse till
amortering, soJ;Il staten iklädt sig vid upptagandet af de numera brukliga
75-årslånen, måste till sina verkningar blifva vida mera hinderlig än befrämjande för statsskuldens minskande. .Ty denna förpligtelse är så beskaffad,
att den. öfverflyttar den egentliga amorteringsbördan på våra efterkommande,
på hvilkas vilja' och' förmåga att verkligen fullgöra förpligtelsen vi ju icke
kunna utöfva något bestämmande inflytande.

Å andra sidan är· den på pap-

peret nedskrifna amorteringsplanen gifvetvis egnad att hos den nu lefvande
generationen alstra föreställningen, att dessa lån amortera sig sjelfva och att
till följd deraf, äfven när öfverskott finnes, vi icke hafva behof att använda \
något deraf till statsskuldens minskande.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 28 Februari 1889.

Ordföra.nde:

rf

d. QfverståthålLareli) Frilterre G.

AF

UGGLAS.

Till ledamöter af föreningen invaldes:
Herr Skeppsbyggmästaren O. A. Brodin,
Kaptenen A. G. ,.SvedeLius och
»

Häradshöfdingen G.Sundberg.

Fil. D:r Ljungnlan höll härefter ett föredrag om

De stora hafsfiskena, betraktade från nationalekonomisk
synpunkt.
Då förändrade förhållanden af märkligare art inträffat med hänsyn till
några af de största europeiska hafsfiskena, sedan jag år 1883 vid ungefär samma
tid som nu höll ett föredrag inom Nationalekonomiska Föreningen öfver de
stora sillfiskena, har jag funnit det vara på sin plats att än en gång här yttra
några ord i den i dag åter föreliggande frågan, och detta så mycket hellre
som det utan tvifvel kan ligga någon vigt uppå, att uppfattningen af den för
vårt land så vigtiga hafsfiskebedriften kommer att gå mera, om jag så må
säga, i nationalekonomisk riktning än förut varit förhållandet.

Det har

nämligen varit vanligt, att man vid bedömandet af denna näring stält sig på
en ganska fördomsfull ståndpunkt och afgifvit sitt omdöme uteslutande ur
tekniskt hänseende och med förbigående af de anspråk, som nationalekonomien
ställer på uppfattningen af en närings utveckling och betydelse."

De stora hafsfiskena, betraktad~ från nationalekonomisk synpunkt.
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Det har emellertid varit nödigt att till följd af den eljes allt för stora
omfattningen begränsa älnnet till endast de stora hafsfiskena, enär de allena
ega en mer än blott lokal betydelse.

Jag har vidare ansett det nödigt att

hålla mig endast· till dem bland de stora hafsfiskena, som hafva en särskild
betydelse för Sverige och kunna kOlnma i fråga att jämföras med våra större
hafsfisken och hvilkas erfarenheter således hos oss möjligen kunna vinna
tillämpning.
. Betydelse för folkhuRhållningen ega hafsfiskena egentligen ur tre olika
synpunkter, derigenom 1:0) att de kupna bereda välstånd åt den del af landets
befolkning, som egnar sig åt dessa fiskens utöfning, och 2:0) att de kunna
skaffa en ymnig och billig föda åt särskildt den mindre förmögna delen af
samma lands befolkning samt 3:0) att de kunna genom riklig export bidraga
till åstadkommandet af en gynsamm.are handelsbalans och medföra gagn åt
landets handel och sjöfart.
sista synpunkten.

I äldre tider fäste Ulan sig

Det var endast de stora

utesl~tande

exportsiffro~na,

vid den

man höll sig till,

och man försummade helt och hållet att taga hänsyn till huruvida den fiskeriidkande befolkningen befann sig i en fullt menniskovärdig ställning, så att
den kunde sägas utgöra en med den öfriga befolkningen jämnbördig del af
det hela.

Icke heller fäste man sig vid, om folket hade billiga födoämnen i

riklig mängd, utan man såg endast på de höga inkomsterna af den på fisket
grundade affären med fiskvarorna.

Detta' har vållat en synnerlig missupp-'

fattning af hafsfiskenas verkliga betydelse för ett folk, hvilken missuppfattning
ty värr ännu ej fått

gifv~

fullständigt vika för en riktigare åsigt.

En genomgripande förändring har emellertid under vår tid skett uti de
stora hafsfiskena genom de förbättrade samfärdsmedlen, hvilka nästan helt
och hållet omskapat dessa fiskens både form' och ekonomiska art..

Detta

har berott derpå, att i äldre tider, då samfärdsmedlen vara otillräckliga,
inskränktes afsättningen till .den befolkning, som bodde vid sjelfva kusten
och uti kuststäderna; men eljes fanns det då ingen annan utväg än att salta,
torka eller hårdröka fisken, så att den sedan kunde spridas in åt landet i
ett sådant skick, att den kunde tåla vid en längre forsling, hvarigenom den
emellertid förlorade betydligt både i godhet och näringsvärde.

För att rätt

inse, i hvilken hög grad vår tids förbättrade samfärdsel omskapat hafsfiskebedriften, må man endast söka tänka sig, hur samma bedrift skulle vara
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beskaffad, om man såsom. fordom för

f~ngstens

spridande till konsumenterna

endast hade segelfarten och fororna å landsvägarna att tillgå.

De äldsta hafSflsken qf större be(yclelse, vi hade i Europa, vara
sådana; att fångsten· bereddes till en längre tid hållbar handelsvara genom
att torkas eller hårdrökas.
sillfisket i södra Nordsjön

I det afseendet voro det norska skrejfisket och
d~

mest betydande.

Dessa fisken, om än stora

för sin tid, egde dock i jämförelse .med vår tids ofantliga fisken en på
det hela taget ganska måttlig omfattning.
Det forntida fiske, som så väsentligen bidrog till utvecklingen af den
egendomliga holländska formen åf hafsfisket, var det skånska silljisket under
medeltiden.

Nordtyska och nederländska köpmän fora då till Skåne, dels

för att idka

~andel,

hvilket ofta

utgjord~

hvilket väl var hufvudsyftet, och dels för att fiska sill,
en blott förevändning för deras affärsresor.

Fisket

utvecklades sålunda till en ny säregen art, derigenorn att det liksom sjöfarten
bIef ett slags rederiaflär. eller s. k. »storfiske>.'> , som sedan af flamska och
holländska redare utöfvades såsom kustjlske vid bohuslänska och skotska
kusterna, så länge sådant dem medgafs.

Härigenom uppkom den säregna

.form af hafsfisket, som går under nalnn af det »stora) holländska fisket,
. hvilket snart uteslutande bedrefs' ej längre såRom kustfiske utan såsom stor-

sjöfiske med saltnin·g ombord på fartygen i stället för uti å stränderna belägna
fasta salterier.

Detta. fiske bedrefs med legdt folk, hvarför de fiskandes

ställning icke heller kunde vara bättre men väl blef åtskilligt

sämre~.

än den

de sjöfarande i allmänhet hade på den tiden, och den var sannerligen iDke
afundsvärd.

Under femtonde, sextonde och· ända till lnedlet af sjuttonde

århundradena stod detta storfiske ganska högt och hade nog äfven inbragt
betydande summor, hvilket utan tvifvel bidrog till att betydligt utveqkla
holländarnas. sjöfart och handel. Sedan emellertid krig utbrutit mellan Holland
och England och sedan Cromwell låtit förstöra en stor del af holländarnas
fiskeflotta, började rederierna i stället egna sig åt hvalfångsten, hvilken. var
mindre utsatt för fiendtligheter och sannolikt äfven mer lönande.

Under

adertonde århundradet började det »stora» fisket uppehållas genom premier,
men aftynade icke dess mindre så sn1åningom derhän, att det' vid medlet af
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Man uppgaf då den gamla,

under tidernas lopp allt mer utvecklade skyddslagstiftningen och började att
i stället tillämpa friare grundsatser, hvilka i förening med vår tids förbättrade

salnfärdsel gåfvo den holländska' hafsfiskebedriften nytt life

Den äldre upp-

fattningen, som dessförinnan gjorde sig gällande, gick ut på att man skulle~
~

fästa mindre vigt vid fångstens mängd än vid att få densamma högt
eller en tillämpning af grundsatsen »litet men dyrt».

betal~,

Det bIef således egent-

ligen blott den jämförelsevis förmögnare delen af befolkningen, som hade
råd att köpa holländsk sill, hvarföre man ansåg ett ombyte af system böra ega
rum.

I öfverensstämmelse härmed bestämde man sig ock under åren 1855

och 1857 för att. utveckla fisket i sådan
riktning att man finge en större
.
/

fångst, som kunde afyttras för jämfårelsevis lågt pris, eller att tillämpa grundsatsen '»mycket och billigt» *).

Detta lyckades synnerligen väl, så att det

holländska s. k. »stora»· fisket, som 1856 bedrefs med endast 82 fartyg och
inbragte

35~924

tunnor sill, år 1887 hade utvecklat sig derhän, att fartygens

antal voro 196 och fångsten utgjorde 210,897 tunnor sill.

Det var således

en ganska vacker tillökning, ehuru naturligtvis icke så betydande, som vi
äro vanda vid i fråga Otll de bohuslänska och norska sillfiskeria, der fångsten
kan ske inomskärs och man jämförelsevis vida lättare kan inom en kort tid
åstadkomma ett sillfiske, som lemnar en mycket stor fångst.
. Det holländska s. k. »stora» sillfisket var alltså en lofvande "näring, sorn
gick mycket raskt framåt ända till år 1884, då affären började blifva mindre
lönande.

Förhållandet var nämligen, att priset å den saltade sillen till följd af

öfverproduktion och flera. andra orsaker sjunkit så mycket, att produktions. kostnaden allt mer närmade sig och någon gång till och med öfversteg
försäljningspriset.

Man började då äfven göra ganska känbara förluster.
•

I

Ännu kan man väl hålla ut någon tid, till dess konjunkturerna blifva bättr.e;
men varda de i stället 'sämre, då måste man nog öfvergå till andra mer
L

lönande sätt för idkandet af hafsfiske~ Besättningen å fiskefartygen utgöres
af legdt folk, hvilket betingar hyra som andra sjömän, men derjämte utfår
.en del af sin aflöning i form af andel i fångsten, hvilken del alltså stiger
eller faller med· fiskets riklighet.

De holländska hafsfiskarenas ställning ;jr

ehuru god dock icke så förmånlig som å de orter, der fiskarena ega fartyg
*) Jfr Beaujon, A., The history of dutch sea fisheries.

London 1883, sid. 260.
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,och redskap sjelfva och drifva fisket som egen affär, hvilket naturligen medför
en mer sjelfständig social ställning.

Holländarna hafva elnellertid sökt sörja

för sin fiskarebefolknings välfärd genom inrättande af offentliga kassor eller
fiskarefonder till lindring af genom olyckshändelse vållad nöd o.
igenoln deras fiskare

kansk~

S4 V.,

hvar-

blifvit jämförelsevis något bättre tillgodosedda

,

än många ,andra länders fiskare under eljes liknande förhållanden.
Det holländska s. k. »stora» sillfisket har åtnjutit ett ofantligt anseende,
och man har haft rent af orimliga föreställningar om de rikedomar, som det
skall hafva medfört åt holländarna.
skandinaviska hafva för den

skun~fven

Andra länder och bland dem :äfven de
försökt att åstadkomma :något liknande;

men dessa försök hafva alltid misslyckats.

Der det gått bäst, har varit i

Frankrike, der man genom höga skyddstullar och stora premier lyckats
drifva fram ett något så när betydande sillfiske, liknande det nämnda holländska; men detta franska sillfiske efter holländskt mönster är redan i starkt
tillbakagående.

De personer, SOln egnat sig åt affären med den saltade sillen,

'hafva nämligen börjat draga sig tillbaka, och utan tvifvel är detta beroende
derpå, att detta fiske i sjelfva verket till sin ekonomiska art dock är medel- '
tidsartadt och att det särskildt är grundadt på en sillsalterinäring, SOln 'ej
rätt passar för vår tid.
riktning.

I Tyskland har nlan gjort intensiva försök i samma

Ett sillfiskebolag har der bildat sig i Emden, inkallat holländska

fiskare och till hjelp vid affärens bedrifvande fått sig beviljadt ett räntefritt
statslån å 150,000 mark.

För hvarje fiskefartyg har vidare lemnats en

premie å 2,000 mark, ·och dessutom äro höga skyddstullar åsatta både saltad
-och rökt sill.

Aktieegarna hafva emellertid icke fått någon utdelning, och

bolaget har endast genom statens mellankomst kunnat hållas uppe. Fångsten
,har trots alla ansträngningar icke kunnat drifvas upp till högre belopp än
blott något öfver 15,000 tunnor sill eller en ren obetydlighet i jämförelse
nled Tysklands ofantliga import af saltad sill. ,De försök att införa sillfiske
efter holländskt mönster, som man under de senare åren gjort äfven i. Norge,
nafva heller icke i ekonomiskt hänseende ledt till något tillfredsställande resultat.
Ett sillfiske af helt annat slag och af långt större betydenhet samt mera
både inbringande och utveckladt genom arbetsfördelning är det ett utpregladt
kustfiske med i land bedrifven sillsaltning utgörande skotska silljisket.

Detta

fiske eger en viss nationalekonomisk betydelse bland annat derigenom att
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det, ehuru' uppammadt i Adam Smiths fädernesland, i sjelfva verket· är en
konstprodukt, som i väsentlig mån åstadkommits genom artificiella InedeL
Den storbritanniska regeringen försökte nänlligen, lockad af de så vanliga
fantasierna o~ holländarnas på sillfiske förvärfvade rikedomar, att åstadkomma en sillfiskebedrift, liknande holländarnas, och uppoffrade derpå ofantliga .
belopp.

Dessa försök misslyckades, men då' regeringen med samma syfte år

1809 bestämde sig för att genom höga premier drifva upp sillsalte,rinäringen
i Skotland, bidrog detta kraftigt till utvecklingen af den för samlna land
sedan egendomliga formen för sillfiskebedriften.

Man lemnade nämligen uti

premie 2 sh. för hvarje tunna saltad sill af fullgod

b~skaffenhet.

Denna

premie ökades under åren 1815-1826 ända till 4 sh., hvarefter den nedsattes
med 1 sh. för hvarje år, tills den i April 1830 upphörde att vidare utgå.
Regeringen anstälde dessutom ·talrika fiskeritjenstemän, som utan ersättning
unrlerkastade den saltade sillen den för premiens undfående nödiga granskningen och dervid åsatte tunnorna offentliga märken, som utvisade sillens
godkända beskaffenhet.

Dessa mycket kostbara åtgärder verkade naturligen

mycket kraftigt, och det utbildade sig äfven ganska snart en betydande sillsalterinäring på detta sätt.

Det är nämligen gifvet, att man genom dylika

uppoffringar skulle kunna åstadkomma en mycket

lil-fform~g

sillsaltning;

ty för att undfå de höga premierna måste sillen saltas efter en viss nornl,
som bestämdes af styrelsen.

Sedan premierna indragits, fortfor man dock

att bestå salteriidkarna kostna'dsfri sillvrakning ända till och med år 1858,
hvarefter salteriidkarna få för densamma erlägga en helt låg afgift af 4 pence
for tunnan.

Denna metod att främja salterinäringen har, ehuru icke öfverens-

stämmande med nyare tidens nationalekonomiska åsigter, dock i Skotland,
der' den en gång kommit in, kunnat qvarhålla sig, ja, den har till och med
beherrskat sillfiskebedriften och utan tvifvel äfven nlycket bidragit att hålla
densamma uppe.

Den nämnda sillvrakningen är naturligen blott fakultativ .

och icke obligatorisk.

Trots denna synnerligen kraftiga och kostsamma

uppmuntran från statens sida utvecklade sig dock det skotska sillfisket mycket
långsamt, så att det fordrades ända till 60-70 års tid för att bringa fångsten
upp till en million tunnor.
Emellertid har det inträffat med detta så gynnade skotska sillfiske, att
produktionskostnaden för den saltade sillen under de senaste åren ofta nog
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stält sig till- och nied något högre än försäljningspriset. Detta började inträffa
1884, och sedan dess hafva de skotska sillsalteriidkarna och med dem äfven
hela sillfiskebedriften gått mycket tillbaka.

Det är långt ifrån samma för-

mögenhet nu bland den åt sillfisket sig e'gnande befolkningen i Skotland som
för sex år sedan, då jag här förra gången redogjorde för detta fiske.' I de
offentliga rapporterna öfver fisket talas äfven 'om huru under de två senaste
åren ställningen blifvit så dålig, att en stor del af
till »ytterlig fattigdom» *).

fiskarebefolkni~gen'bragts

Samma rapporter omtala äfven, huruledes en stor

mängd (900-1,000) af fiskefartygen fått stå obegagnade å land äfven under
den bästa fisketiden samt' huru sillsaltarena, "som förut varit förmögna, "ja;
nästan rika personer, nu äro så utblottade, att de skotska ,. bankerna börjat
.neka dem nödig kredit **).

Detta är utan tvifvel i någon mån åtminstone

en följd af sjelfva systemet, som bragt n'äringen fraIrl. . Det skotska fisket
är nämligen en med konstlade Inedel åstadkommen näring, och till' en 'tid
går det att hålla ett sådant fiske uppe med sådana medel; men då priset å
den saltade sillen af orsaker, som äro omöjliga att förekomma, faller eller
en betydande öfverproduktion inträffar, då skall förr eller senare äfven med
hänsyn till detta fiske samma förhållanden göra sig gällande, som inom andra
näringar

~ro

en följd af för låga pris och öfverproduktion,- och detta' i dess

högre grad och ju värre i den mån näringen uppburits af konstlade medel.
Vid det skotska sillfisket·. plägade förr tillgå sålunda, att fiskarena af
salteriidkarna utfingo en rund summa' i betalning såsom s. k. »bounties»
redan långt före fiskets början.' Detta var för-fiskarena synnerligen förmånligt,
ty slog fisket för dem fel, hade de dock utfått denna SUffilna på förhand
såsom ett slags assurans, hvåremot naturlIgen de särskildt af lyckan gynnade
bland fiskarena fingo så mycket mindre för sin rika fångst som de missgynnade tingo för mycket för siri ringa fångst, något
gerna kunde tåla vid.

SOlU' de

gynnade ju

För emottagandet af denna betalning på förhand vora

fiskarena emellertid förbundna att lemna den betalande" salteriidkaren' hela
fångsten intill ett· visst antal tunnor emot ett visst belopp för tunnan.

Först

derefter sålde fiskarena sin fångst fritt' eller efter' särskild öfverenskommelse,
*) Sixth annual repo'rt of' the fishery board for Scotland, 1887, part I, sid. XIX
(- - »the fishermen generally orily received a very small return for their capital and
labour and many of them were reduced to a state of extreme poverty»).
**) Fifth annu'al report etc., sid. XVIII. Sixth annual report etc., ·s'id. XX.
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och var den betalning de då fingo naturligtvis beroende af hur rikligt fisket
utfallit, under det att

»bounties»

och. det fasta ackordspriset beräknades efter

resultatet af föregående årets sillaffär.
När nu öfverproduktion egde rum och prisen föllo starkt, blef resultatet
först och främst" att' dessa förskottsbetalningar indragas, och vidare afslöto
salteriidkarna icke längre alhnänt några kontrakt, utan föredrogo ofta att
köpa sillen först när den efter' fångsten förts i land.

Fiskarena äro under

sådana förhållanden nödsakade att afyttra sin vara så fort ske kan, ty för
hvarje timme som förflyter, innan sillen kommer i' salt, förlorar hon i
värde, då möjlighet ej gifves att söka annan afsättningsort, sedan sillen väl
ilandförts.
Detta nya betalningssätt hade äfven en annan olägenhet med sig.

Då

fisket f. 'ex. fortgått under låga pris och sålunda äfven varit allt annat än
lönande i förhållande till den dyra utrustningen, vållade detta naturligtvis
lätt en så svag ställning hos fiskarena, att nära nog hvarje tillstötande olycka
var tillräcklig att åt dem medföra ekonomisk undergång.

Om en fiskare

gjort en god fångst, var han kanske redan förut skuldsatt för hela dess värde;
men misslyckades fångsten eller miste han en större del af sina redskap,
träffade ett sådant slag honom ofta så hårdt, att han knappast förmådde
reda sig.

Detta allt gör, att det rika sillfisket vid skotska ostkusten under

de senaste åren erhållit en allt för hasardmessig natur och ställer sig derigenom sämre än andra näringar' under eljes liknande, tryckta konjunkturer.
Då f. ex.' prisen för bomullsindustrien äro låga, få visserligen arbetarna finna
sig uti att få lägre betalning för sitt arbete, men detta ogynsamma förhållande
verkar lika för alla och utan någon för en 'nog stor del af denl ruinerande hasard.
Det skotska sillfisket är alldeles enastående i sitt slag, då hittills ingen
nation ens' försökt att åstadkomma något liknande.

De stora hqfsflskena under vår tid erbjuda i regeln blott föga
likhet med äldre tiders stora hafsfisken.

Sedan jern~ä9a.rna konlmit till,

har nämligen den förr öfliga formen för fångstens afsättning genom beredning
till under' en längre tid hållbar handelsvara lnedels torkning, hårdrökning eller
saltning allt mer fått .gifva . vika för fångstens förbrukning såsoln färsk fisk,
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och af denna ändring i sättet för fångstens afsättning, bestämlnes i

ver~lig

heten hafsfiskebedriftens hela art.
Först och främst kan man nämligen nu sända fisken uti färskt tillstånd
öfver ganska stora områden.

I Norra Amerika har man sålunda kommit så

långt, att man sänder lefvande ostron å jernvägarna från New-York till San
Francisco o. s. v.

I Sverige kan man sända färsk sill och annan hafsfisk

från Göteborg med jernvägarna hela riket örver från Sollefteå i norr till
Trelleborg i söder.

Öfver hela det mellersta Europas stora jernvägsnät

sändes nu hafsfisk från den ena eller andra hamnen till de mest aflägsna
landsorter.

Detta förhållande har naturligen måst i väsentlig mån förändra,

hela hafsfiskebedriften och gjort, att vår tids hafsfiskeaffär nu hufvudsakligast
går ut på att sprida rfångsten så färsk som lnÖJ·ligt eller blott helt

obetydligt beredd till konsumenterna.

Man brukar t. ex. blanda fisken

med krossad is eller låta honom undergå en obetydlig rökning, som gör, att
han håller sig en eller annan dag eller till och med vecka längre, än eljes
skulle varit fallet.

Man har för sådant syfte äfven brukat nedlägga fisken i

borsyrelösning eller att »frysa» honom i särskilda frysinrättningar och derefter
afsända honom i kylvagnar.

Fiskfångstens beredning i verkligt stor skala

till under jämförelsevis längre tid hållbara "handelsvaror kommer derför nu
mer endast i fråga, der nödig samfärdsel för annan afsättning saknas eller der
fångsten är så riklig, att den kan afyttras till billigt pris och omöjligen mer
än till blott en del kan vinna afsättning i färskt tillstånd.

Lemnar nämligen

icke fångstens riklighet ersättn,ing för det lägre pris, fiskarena i regeln måste
nöja sig med vid fångstens beredning till dylika handelsvaror, då är fiskarenas
lott ej afundsvärd.

Beredningen i jälnförelsevis mindre omfattning af finare

konserver eller delikatesser är här naturligen icke fråga om. ,
Jernvägarna hafva vidare varit af en ofantlig betydelse för de stora
hafsfiskena, derigenom att de skapat stora städer både vid kusterna och inuti
länderna samt på samma gång ökat och koncentrerat folkmängden, hvilket
allt naturligen i sin ordning mäktigt bidragit både till fiskförbrukningens
ökande och fiskafsättningens underlättande.
Nu har det visat sig, att priset i första hand för fångsten ställer sig
i regeln högre, då fisken kan förbrukas såsom färsk eller blott lättare be-

redd, än då han måste torkas, hårdrökas eller saltas för "att under en '
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Så måste ock vara förhållandet,

ty kostnaden för mellanhänder och frakt skola i båda fallen gå ut, om än i
lägre grad, då fångsten i färskt tillstånd sprides och säljes direkt till konsumenterna; men då fisken skall beredas till handelsvara tillkommer alltid
det arbete, som beredningen kräfver, och fiskarena få nöja sig med så mycket,
Jnindre son1 detta arbete kostar och beredaren behöfver i affärsvinst. Allmänheten betalar dessutom oftast och hellre mer för den färska fisken än för
den till vanlig handelsvara beredda.

Fiskaren får emellertid vid fångstens

förbrukning såsom färsk fisk nöja sig IIled att erhålla betaldt efter dagens
af tillbud och efterfrågan för tillfället' beroende pris och icke såsom vid f. ex.
det på sillsaltning grundade skotska sillfisket efter ett och samma med ledning
af föregående årets affärserfarenhet öfverenskommet pris för hela flsketiden.
Vill 'm'an

nu

taga i betraktande hvad som fordras för att en på sillens

saltning grundad sIllfiskebedrift skall uppblomstra, är det naturligtvis att anse
såsom .ett hufv.udvilkor, att salteriidkarna

~unna

med säkerhet pårakna att

erhålla fångsten vid salterierna för sådant pris, att affären kan löna sig. En
sillsalterinäring af någon betydenhet kan icke uppstå på annat sätt.

Att få

en verkligt stor sillsaltnjng till stånd genom att spekulera på att den ena
eller andra dagen händelsevis komma örver en sillmängd, som säljes för
vanpris till följd deraf att för mycket sill blifvit ilandförd, är och förblir en
omöjlighet.

För sådana tillfälligheter kunna

i~ke anlä.gga~ dyra

salterier eller

uppammas en tillräcklig stam af för en så svår närings utöfvande dugligt folk;
ty det fordras att hafva en mycket erfaren personal, som har en' stor färdighet
uti att hastigt kunna gäla, sortera, packa, salta och i öfrigt behandla sillen,
om man skall få en god vara för såd~nt pris att affären lönar sig.... Vill 'man
derföre här i Sverige

idk~

sillsaltning i stort med ekonomisk framgång, måste

mari hafva tillgång å råvaran för så billigt pris, att nlan kan åstadkomma
en vara, som är billigare, än den skottar och holländare kunna producera.
Dess'a hafva nämligen den stora' förmånen framför oss svenskar, att deras
vara är sedan 'mycket lång tid tillbaka känd i marknaden, och denna förmån
måste vi söka att motväga genom ett billigare pris vid vår varas införande
å marknaden.

Skottarna, medhvilka' vi hafva att utstå' den värsta täfian,

hafva såsom bekant stor erfarenhet i beredningssättet och äro kända för' att
lemna en den mest jämna och likformiga vara samt ega fördelen att hafva
3
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tillgång till en offentlig sillvrakning, hvars märken. ännu skattas högt i det
främsta sillköpande landet eller Tyskland.. '
'. Detta gör, att om man 'h<?s oss' inbillar sig kunna utbilda ett stort 'sillfiske, .liknande , det holländska eller skotska, ur en näringsforrrt sådan som
det drifgarn..'ifiske efter sill, hvilket nu idkas vid vår vestkust, har man
högeligen misstagit sig.

Saken .är nämligen den, att de skånska fiskarena,

hvilka sedan lång, tid' tillbaka ,för försäljning af fångsten såsom färsk fisk
idkat· sillfiske med drifgarn- längs' efter de skånska kusterna och nu jämte
halländingar och bohusläningar äfven vid Hallands och sydligaste Bohusläns
kuster, få i regeln mycket högre betaldt för sin fångst, än hvad salteriidkarna
äro i stånd, att gifva för densamma.

Under sådana förhållanden kan' det

naturligtvis icke falla dem in att öfvergå till en· näringsform ,med' afsättning
i stället åt salteriidkare, hvarigenom de' skulle få ,lägre betalning fÖr sinfångst, ,än de' nu i regeln erhålla, och likväl få skaffa sig 'en kostsammare
utrustning .än den för deras närvarande fiske tillräckliga. I,ngen öfvergifver
väl gerna en bättre och tidsenligare samt derjämte äfven en billigare utrustning kräfvande näringsform för en sämre,' föråldrad och, kostsammare sådan.
Med nuv,arande tryckta .konjunkturer för affären med saltad sill kan
alltså en utveckling af 'ett sådant fiske som det nutida skånska sillfisket till '
en fiskebedrift sådan som det skotska ostkustsillfiskets omöjligen ega rum,
och något

liknand~

har heller icke någonstädes försiggått.

Ett sillfiske med

saltning i stort af fångsten såsom i Skotland och Holland kan i våra dagar
endast uppstå och utvecklas å sådana ställen, der fiskarena till följd af
fångstens ovanliga riklighet och utrustningens. i förhållande dertill obetydliga
kostnad kunna afyttra den fångade sillen till jämförelsevis billigt pris, så att
salteriidkarna kunna skörda nödig penningvinst
u~der

~

sin näring, hvilken vinst

särskildt den nya bedriftens första tid icke får vara för ringa.' Sådana

synas förhållandena nu vara i Bohuslän, der man med den billigaste utrustning inomskärs erhåller en fångst af. till dels ·mycket [Jod' beskaffenhet i
.största mängd och afyttrar densamma för ett pris, som blott utgör en liten
bråkdel af hvad de skotska· salteriidkarna få betala för sin råvara eller de
skånska, halländska och bohuslänska drifgarnsfiskarena erhålla för sin' silL
Under sådana förhållanden kan man också,. äfven om den beredda varan
icke har den skotska sillens renommee, täfla med skottarna på den utländska '

'

J
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Det har derför visat sig, att det gått ganska lätt att jämte

skottar och holländare sälja sådan välberedd saltad sill i den tyska marknaden,
och .detta oafsedt om den inomskärs erhållits lned sättgarn eller med vadar.

Å den ryska marknaden tyckes den billiga bohuslänska vadsillen till och
med gå allra bäst.
!Je engelska och holländska fiskarena hafva allt mer öfvergått till att
bedrifva hafsfisket på sådant sätt och under sådana förhållanden, att de
kunna försälja fångsten såsom färsk fisk och derigenom äfven erhålla högre
och fastare pris för densamma, och äfven den skotska fiskeristatistikens
siffror visa fördelen af en sådan utveckling mycket tydligt.
fiskfångsten for år 1884 värderades till

Då den skotska

~

3,351,849-12-3 (motsvarande
ungefär 60,836,070 kr.),' så kunde densamma för år 1887 blott värderas till
~ 1,915,602-10-0 (motsvarande ungefär 35,769,185 kr.), hvadan fallet i värde
alltså utgjörde ;E 1,436,247-2-3 (motsvarande ungefär 25,066,885 kr.), och
af denna senare summa kommer största delen eller rE, 1,078,607--3-3 (motsvarande· ungefär 19,556,720 kr.) på sillfisket till följd af prisfall å den saltade
sillen, hvilket nogsamt visar, i hur mycket mindre grad den öfriga fiskaffären
i Skotland lidit af de senaste årens .nedgående pris.
Såsom jag förut nämnt, är· d.et J"ernvägarna, som hafva möjliggjort det
ofantligt stora steg framåt, hafsfiskeribedriften tagit i Storbritannien, Holland
och Norra Amerikas Förenta Stater under vår tid.

I England forslades

sålunda under år 1887 öfver 250,000 tons fisk från hamnarna inåt landet
med jernvägarna, och i Skotiand forslades samtidigt öfver 86,000 tons fisk
sålunda~

Ensamt från de båda närBelägna hamnarna Grimsby och Hull

afsändes under nämnda år med jernväg 83,464 tons fisk.

Dessa siffror

ådagalägga tydligt nog, hvilken storartad betydelse jernvägarna haft och
hafva för hafsfisket.

Det är nämligen obestridligt, att om jernvägarna icke

funnits till, skulle den största delep af denna fiskmängd icke blifvit fångad,
och hvad som ändock uppfiskats skulle icke kunnat såsom färsk fisk komma
fram i ätbart skick till de längre ifrån sjön i det inre landet belägna orterna,
utan hade till olägenhet .för både fiskare och konsumenter måst beredas
till såsom näringsmedel jämförelsevis mindre värde egande handelsvaror.
Allestädes i Stora Britannien synas dock jernvägsfrakterna för hafsfisk vara
för höga, så att endast en del af hvad som kunnat forslas. med jernväg .
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äfven blifvit det, hvadan yrkandena på dessa frakters tillbörliga nedsätfning
ock äro så ytterst lifliga i de engelska och skotska fiskarestäderna, der en
sådan nedsättning gemenligen framhålles såsom den för hafsfiskebedriftens
främjande vigtigaste åtgärden.
Äfven i vårt land hafva jernvägarna spelat en stor och betydande roI
för hafsfisket, hvilket jag skall söka visa med några få statistiska uppgifter.
År 1877 forslades på. de svenska statsbanorna 19,383,3 tons fisk, och år 1887
hade denna qvantitet ökats till 40,501,6 tons.

Från Göteborg' forslades år

1877 blott 5,752,5 tons fisk, men år 1887 redan 20,002,3, tons. Jämför man

nu

med hvarandra mängderna af de olika godsslag, som sistnämllda år be-

handlats vid Göteborgs jernvägsstation, skall man finna, att af de särskilda
varuslag, som afgått från denna station, intager 'artikeln ~fisk det främpta
rummet med 20,002,3 tons och aft detta belopp öfverstiger beloppet af den
spanmål, malen och omalen, som ankom till samma station och utgjorde .
blott 17,930,3 tons.

Tager man vidare hänsyn till den längd, hvarje·varuslag

passerar å statens jernvägar, skall man finna; att artikeln fisk nu är den
vara, som följer med den längsta sträckan eller i medeltal ·226 kilometer.
Det bohuslänska sillfisket har utöfvat ett ganska stort inflytande på
den svenska rfärskfiskhandeln..

Då detta. fiske vid slutet af år 1877 började,

uppgick Sveriges export af färsk fisk endast till en obetydlighet, men har
derefter ökats i en, såsom nedanstående tabell utvisar, högst ovanlig grad.
Utförseln af färsk fisk från Sverige
år 1877 utgjorde

»1878
» 1879
» 1880

»

»

1881

»

22,657 kg.
9~3,615

»

430,007

»
»

»

1,116,250
2,034,644

1882
1883

»

4,581,093 »

» 1884

»

»

»

»

»

4,301,869
2,025,225
12,096,516

»

»

»

1885

»

1886

»

22,131,309

»

»

1887

»

»

» 1888

»

34,098,000
39,144,000

»

»

,t
,

t

.
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Af förlidet års belopp utfördes 18,908,000 kg. från Göteborg, 13,463,000
kg. från Marstrand, 2,881,000 kg. från Strömstad, 2,384,000 kg. från Uddevalla, 428,000 kg. från Varberg o. s. v. -

Jag tror icke, att någon annan

näring inom landet kan uppvisa en sådan tillväxt på så kort tid.
Så fort det blef bekant i utlandet, att dessa ofantliga massor af sill
erhöllos i Bohuslän, flyttade genast tyska fiskhandlare äfver till Göteborg och
började att derifrån exportera färsk sill.

Under den del af året, då ingen

sill fanns att tillgå, sökte de upp andra fisksorter, som de började exportera
med synnerlig framgång.

Jag tager ock för gifvet, att innan den- nuvarande'

bohuslänska sillfiskeperioden upphör, skall man redan hafva hunnit få i
gång en högt utvecklad affär i färsk fisk och med hänsyn till densamma
såsom afsättningsutväg äfven utbildat andra fisken, som förmå att uppbära
. denna affär, när sillen en gång öfvergifver

vå~a

kuster.

Om vi nu jämföra elet bohuslänska sillfisket, som ju ligger oss närmast
om hjertat, med åtskilliga utländska

fis~en

och vi göra .detta med hänsyn

till de tre nämnda olika hufvudsynpunkterna för uppfattningen af ett stort
fiskes betydelse för folkhushållningen; skola vi finna, att det bohuslänska sillfisket, i trots af att det varit för mycket öfverlemnadt åt sig sjelf och erhållit
alldeles för liten uppmuntran från staten, dock kan med i förhållande dertill
stor heder bestå den för en sådan jämförelse nödiga granskningen.
Först och främst visar det sig. härvid, att de bohuslänska sillfiskeidkarna gått framåt i ekonomiskt hänseende.

Hvad fiskeriidkaren önskar är

nämligen nettovinst å yrkesutöfningen, under det att landets handelsbalans
och de statistiska siffrorna bekymra honom föga, och en god sådan nettovinst
har det bohuslänska sillfisket i regeln beredt sina idkare.
rikedomar tillfallit dessa, så hafva de

li~väl

Om än icke några

de senare åren gått framåt i

ekonomiskt hänseende, under det att de skotska och väl äfven de holländska
fiskeriidkarna samtidigt gått tillbaka.

Man får derför ofta höra skottar, en-

gelsmän och holländare klaga äfver konkurrensen från Bohuslän, emedan
rätt mycket

b~huslänsk

sill exporteras till England och Holland, under det

att Sverige får mottaga endast helt obetydligt med sill från nämnda länder.
Ingen bohusläning klagar deremot äfver någon konkurrens från ·Holland,

~
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England eller Skotland.

Hade emellertid nödig omvårdnad från det allmännas

sida kOlnmit bohuslänska fiskerinäringen till del, hade säkerligen också denna
jämförelse kunnat utfalla vida mer till förmån for bohuslänska sillfisket än
nu är förhållandet, men de holländska och skotska samt' väl äfven norska
sillfiskena hade då fått lida mångfaldigt större men af konkurrensen från det
bohuslänska fisket än nu blifvit fallet.
Med hänsyn åter till fyllandet af det egna landets behof af ymnig och
billig fiskföda står det bohuslänska sillfisket utan allt tvifvel främst i hela
verlden.

Det gifves intet fiske, som lemnar föda i så riklig mängd till så

billigt pris

so~

det bohuslänska sillfisket, och stode de främsta fiskaresam-

hällena i bohuslänska skärgården i nlera direkt förening med landets jernvägsnät, på sätt i utlandet plägar vara fallet, der' fiskerinäringen står högt,
skulle sillfångsten naturligen både jämnare, färskare och' billigare samt i . .
större omfattning kunnat komma den stora. allmänheten till del, enär en
lång, tidsödande och kostsam forsling in till de nuvarande jernvägsändpunkterna samt åtskilliga mellanhänder derigenom kunnat undvikas.
vägsnätets utsträckning till de

fö~

Genom jern-

fiskebedriften mest betydande delarna· af

bohuslänska skärgården skulle nämligen sillforsling inåt, landet kunna ega
rum, äfven då den nu är inskränkt genom väderleken, enär sillen' skulle
komma så mycket tidigare och färskare till utgångspunkten för sändningarna.
Genom en sådan utsträckning af jernvägsnätet skulle väl icke svenska folkets
konsumtionsförmågamed hänsyn till den färska sillen ökas, men derigenom
skulle det först blifva möjligt att i största omfattning för fisket, tillgodogöra
sig denna konsumtionsförmåga, hvilket nu, är i väsentlig mån omöjliggjordt
genom för lång tidsutdrägt och för höga omkostnader. .Det ligger vidare i
sakens natur, att i samma mån som samfärdseln utvecklas och sillen med
mindre kostnad' och i bättre tillstånd kan spridas ut öfver hela landet, i
samma mån komma ock de mindre förmögna familjerna i landsorterna att
sjelfva salta sin sill för husbehofsförbrukningen för att sålunda undgå att
köpa densamma dyrare såsom färdig handelsvara, hvarigenom ju en stor
förmån beredes åt den mindre bemedlade delen af landets befolkning. Ur nationalekonomisk synpunkt är det naturligen att hålla for en stor fördel
för landet, om ett vigtigt och värdefullt näringsämne för

särs~ildt

arbetare-,

befolkningen kan med vinst för producenten lemnas konsumenterna för så ,

\-

De stora hafsfiskena, betraktade från nationalekonomisk synpunkt.

billigt pris som möjligt,. en sanning,

SOIn

39

icke får förbises vid ett rättvist

bedömande af bohuslänska sillfisket.
Taga vi deremot hänsyn till fiskets inflytande på handelsbalansen, så
finna vi snart, att det bohuslänska sillfisket icke ännu företer några höga till
landets förmån vägande värdesiffror, hvilket beror derpå, att utförseln ·af
saltad sill ännu är helt obetydlig och att· den färska sillen exporteras till
temligen billigt pris.

Det bör ock vara klart, 'att när 'sillen skickas långt
ski~k,

bort, kommer den icke alltid fram i det bästa

hvilket .gör, att man

måste hålla låga pris för att, icke mottagaren skall fordra sändningens kondemnerande.

Så länge sillsalterinäringen icke är större än hvad den för när-

varande är, kan naturligen exporten icke blifva så betydande, att den visar
så storslagna siffror som SkotIands och Hollands.

I alla händelser kan man

ju icke, då staten intet vidgjort för samma närings främjande, begära några
orimligheter.

Bohuslänska sillfisket är för öfrigt icke mer än elfva år gam-

In alt, och då man i Bohuslän redan hunnit derhän, att man under innevarande vinter hunnit salta äfver 280,000 tunnor sill eller nära nog lika mycket,
som Hollands sillfisken åstadkomma, så är detta tvifvelsutan att hålla för ett
ganska vackert resultat.

Det enda lanq., hvarifrån vi i 'någon nämnvärd om-

fattning importera saltad sill, är som bekant Norge; men i den mån den
bohuslänska sillsalterinäringen utvecklas till det bättre, kommer nog äfven
denna import att betydligt minskas.

Emellertid ser det ut som om den bo-

huslänska sillsalterinäringen skulle i väsentlig mån komma att' utvecklas i
sådan riktning, att största delen af den bättre sillen kommer att exporteras,
under det att vi sjelfva använda norsk sill af mestadels tarfligare
och derigenom blir det ju vinst å båda sidor.

beskafIenhet~

Den bohuslänska sill af

bättre beskaffenhet,' som säljes inolll landet, får dock gemenligen, vid utminuteringen åtminstone, gå under namn af

nors~

eller isländsk sill. - Att be-

döma ett fiskes ståndpunkt efter fiskets inflytande å siffrorna i landets handelsbalans, leder lätt till en den största missuppfattning af verkliga förhållandet, och detta i synnerhet ·om man vid jämförelser ·ur sådan'·synpunkt
anlitar statistiska uppgifter af olika art och. sammanställer siffror, som i verkligheten beteckna helt olika saker. Hvilken låg uppfattning af Englands så
högt utvecklade hafsfiskebedrift skulle man f. ex. icke få, om man ville bedöma
densamma allenast ur synpunkten af dess ställning till landets handelsbalans?
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Ur Bohusläns egen synpunkt. är slutligen den form, i hvilken sillfisket
nu bedrifves inom bohuslänska skärgården, synnerligen förn:tånlig och öfver
hufvud taget rent af den enda rätta.

Det bohuslänska sillfisket är nämligen

periodiskt, och detta beror såsom bekant derpå, att sillen under de många
årtionden långa mellanperioderna underlåter att årligen å viss tid gå in uti
Skagerack, Bohusbugten och norra Kattegatt, utan i stället stannar hela året
om qvar uti Nordsjön.
fördel, att fisket

Under sådana förhållanden är det tydligen en stor

bedrifve~

med så liten personal som möjligt och att det icke

drager folk från andra för landet lika vigtiga eller kanske till och med vigtigare näringar.

Det är 'ock gifvet, att, då den nuvarande sillfiskebedriften

en gång upphör, blifva de, som egnat sig åt densamma, utan en inkomstkälla,
vid hvilken 'de blifvit vanda, och finna sig nödsakade att söka annan sådan,
hvilket naturligtvis måste vara förenadt med stora svårigheter.

Den bohus-

länska formen för sillfiskets utöfning är vidare fördelaktig, derför att den
kräfver så litet kapital för utrustningen.

De summor, som ligga uti de bo-

huslänska sillfiskarenas båtar och redskap, äro

r~nt

af försvinnande små emot

de kapital" som skottarna nedlagt uti sin sillfiskebedrift.
nämligen kostnaden för

fångstmateriel~n

I Bohuslän uppgår

till något öfver en million kronor, men'

i Skotland till öfver en och en half million pund sterling, och likväl kunna
lika stora mängder sill fångas med den bohuslänska som med den skotska
materielen. Förlusten af materiel och menniskolif under skotska fisket är
ock ofantlig emot under det bohuslänska.

Under 1887 års fisken druri.knade

nämligen 156 personer och förlorades fångstmateriel till ett värde af cf, 51,581
vid de skotska 'kusterna.

Med hänsyn till frågan att kunna utveckla fiskerinäringen till en l~ögre

stånclpunkt hafva de mest olika uppfattningar gjort sig gällande. Många
förslag äro ock dervid att
Se .vi nu på

n~gra

~aga

i betraktande.

af de vigtigaste af dessa förslag och de sätt, hvarpå

qe. skulle gagna fiskerinäringen,finna vi, att det främsta medel till fiskebedriftens utveckling, ,som vår tid känner, ärö jOernvägarna och telegrqfen..
Såsom för~t är nämndt, hafva jernvägarna och telegrafen ~ f6rening fullständigt omskapat, hela fiskhandeln.

JernvägarJ;}a .hafva möjliggjort, att
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fisket mångdubblats men en lättare och bättre afsättning icke dess mindre
egt rum.

Telegrafen åter har möjliggjort nutidens storslagna fiskhandel med

jernvägar och ångfartyg.

Den person i Tyskland, som f. "ex. behöfver en

viss mängd färsk sill från vårt bohuslänska sillfiske, telegraferar till en honom
bekant fiskhandlare i Bohuslän: »sänd så och så Inånga lådor sill», och får till .
. svar: »så och så många lådor sända med den och den lägenheten».

På detta

sätt sker nästan alla affärer i färsk fisk af någon större betydenhet, ty detta
slags affärer förutsätta rent af en dylik snabbhet för att kunna bedrifvas i
verkligt stor skala.

I Skotland har man derför ock uppfört ett årligt stats-

anslag för nya telegrafanläggningar till hafsfiskets främjande.

I Norge och

Bohuslän har hafsfiskebedriften äfven i hög grad främjats genom telegrafstationers inrättande, och i Bohuslän har man derjämte" .och detta med framgång sökt utvidga telegrafst.ationernas verksamhetskrets genom telefonliniers
anslutning till samma stationer.
Hvad jernvägarna beträffa, inser man mycket väl, i hur ofantligt hög
grad de bidragit till hafsfiskets utveckling," i de länder; der man såsoln i
f. ex. Skotland, England, Holland, Belgien och Frankrike redan är i besittning af hvad fisket i det hänseendet behöfver, och i de länder, .der för hafsfiskebedriften nödiga jernvägar saknas, yrkar man ifrigt. på att få dem.

För

Irland har man sålunda föreslagit, att det redan befintliga jernvägsnätet måtte
utsträckas till åtskilliga för fisket välbelägna hanlnar, enär såväl fiskeriinspektionen som en för behandling af frågan om irländska hafsfiskets främjande tillsatt regeringskommission ansett det eljes icke vara ens möjligt att
bringa san1ma fiske till blomstring.
Ett annat sätt att upphjälpa denna näring är att, der sådant är af nöden~
anskaffa lämpliga

~fiskarehamnar.

I Skotland, Holland och Norge har man

till stort "gagn offrat ofantliga summor på dylika hamnar.

I Irland äro för

närvarande icke mindre än 59 sådana hamnar under arbete med understöd
af allmänna medel.

Att detta sätt med förstånd användt endast kan medföra

gagn, är lätt att inse.
Ett helt annat sätt att främja fiskerinäringen är utdelandet af premier.
Såsom jag förut har nämnt, har man i Skotland med stor framgång användt
detta medel .under åren 1809-1830. I. Frankrike och rfyskland derelTIot nled"
mindre eller ingen framgång.

Det kan doc_k icke förnekas, att om man

'--
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hästigt. vill framdrifva en likformig och jämngod sillsaltning, kan detta helt
visst åstadkommas genom tillräckliga premier och så kallad offentlig sillvrakning"; men detta för öfrigt föga tidsenliga sätt kräfver 'så stora upp-

offringar, att det nu mer knappast torde vara något land, som vill underkasta sig desamIna.
Ett ytterligare sätt att upphjälpa fiskerinäringen har varit utlemnandet
af offentiiga lån.

Detta har försökts i irland rlien icke medfört sådant resultat

som kan hållas för uppmuntrande.

Äfven i Tyskland har försök gjorts der-

lned, ehuru det icke slagit synnerligt väl ut.
sätt flerstädes mycket.

Helt visst öfverskattas detta

Mer gagn kan då väntas af goda kreditanstalter, spar-

banker, försäkringsanstalter med flera liknande inrättningar.
Ett annat sätt att främja fiskerinäringen har varit genom skyddstullar.
Beträffande dessa må väl vara möjligt, att de i ett land sådant som Frankrike, hvilket konsumerar så mycket fisk, kunnat vara till något gagn, men
så synnerligen stort torde det icke varit, efter som filan der offentligen klagar
öfver att särskildt sillfisket gått tillbaka och att salteriidkarna visat tendenser
till att allt mer öfvergifva sin näring. I Tyskland hafva tullarna icke kunnat
hjälpa sjelfva fiskerinäringen, men de hafva dock vållat, att vi' svenskar icke
kunna sjelfva röka den
rökningen rum först der.

sill~

SOln nu sändes färsk till Tyskland, utan 'eger

Den sill, som från vår vestkust afyttras färsk till

Tyskland, varmrökes der och ätes sedan utan vidare tillagning i denna
fornl af särskildt den tyska arbetaren.
lunda beredda sillen.

Denne sätter mest värde på den så-

Funnes elnellertid icke den tyska tullen å rökt eller

inlagd sill, hvilken tull verkar kanske mer genom sitt hot än genom sitt
belopp såsom en hämsko på vår företagsamhet, vore det naturligtvis förmånligare för oss att taga ,vinsten äfven af rökningen eller inläggningen, och varan
skulle blifva bättre, om den bereddes här; ty då råvaran här fås färsk och i
bästa skick, få tyskarna naturligen först emottaga densamma betydligt försämrad.
Det har många gånger i vårt land med tanke särskildt på den holländska och storbritanniska fiskerinäringen talats om att man vid vestkusten
skulle söka införa det ena eller andra nya'fiskesättet efter utländskt mönster
för att bringa näringen upp till en. högre ståndpunkt. Det är emellertid en
ytterst vansklig sak att nu förutsäga hvilka former för

fis~erinäri~gens,

ut-

öfning; som kunna vara lämpliga för Bohuslän,. då det nuvarande ymniga
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sillfisket inomskärs en gång upphör; och så länge detta fiske är så ytterst
beqvämt och förmånligt som nu är förhållandet, är det alldeles fåfängt förmå
·befolkningen att .öfvergifva ·detsamma för den ena eller andra näringsformen,
som med mindre vinst dock kräfver större mödor och faror samt en utrustning, hvilken förutsätter kapitaltillgångar, som i regeln långt öfverstiga
förmågan hos befolkningen.
Vill man emellertid ernå. den möjligast bästa form för vår hafsfiske·
näring och bringa densamma till en stor och kraftig utveckling, måste man
i första rummet tillgodose den näringsutqfvande befolknin[Jel~ i de fiskare-

samhälleIl, som· skola uppbära den önskade högre

utvecklingel~.

I dessa

samhällen måste nämligen uppammas en befolkning med håg och tillräckliga
kapital· för fiskerinäringens utöfning, en befolkning som samlat insigter och
erfarenhet för att med framgång kunna idka hafsflSkebedriften i allt mer
betydande omfattning och om nödigt. äfven såsom verkligt »storfiske».

Detta

senare slags fiske är nämligen såsom bekant egentligen en rederiaffär, och
för att åstadkomma och vidmakthålla en sådari bedrift fordras ju icke blott
dessa redare, som ega kapital att utrusta fartygen och duglighet att sköta
affären, utan äfven fiskare, som äro benägna och passande att taga hyra på
dessa fartyg.

Sådana förhållanden kunna emellertid icke· skapas i en hand-

vändning; det fordras tid att så sInåningom utveckla dem.

Det vore ock

fullkomligt fåfängt att i någon annan ordning söka åstadkomma en i stort
utvecklad fiskerinäring sådan som f. ex. den holländska eller qen, som bedrifves från fiskarestäderna på den engelska sidan af Nordsjön.
Vid bedömandet af frågan om hvad som bör åtgöras till vårt hafsfiskes
upphjälpande . får man heller icke förbise, att det försteg, man i Storbritannien,
Holland och Norra Amerikas Förenta Stater har framför oss uti hafsfiske..
bedriftens anordning, i verkligheten ligger deruti, att fiskaffären i dessa
länder uteslutande eller i långt öfvervägande grad tillhör de "jiskeriidkande

samhällena Sj·elfva. och att dessa senare genom jernvägsnätets utsträckning
till dem äro i besittning af den för en god afsättning nödiga samfärdseln..
För Bohuslän är ernåendet af en liknande ställning just hvad som egentligen
behöfves, och det så mycket hellre som erfarenheten från förra bohuslänska
sillfiskeperioden ådagalägger, att hufvudorsaken till allt det förfärande elände,
i hvilket bohuslänska skärgården nedstörtades, genast sillen öfvergaf våra
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haf, obestridligen 'låg deruti, att fiskaffären då tillhörde icke de fiskeriidkande
samhällena sjelfva utan de afsides från skärgården liggande städerna och
särskildt Göteborg, under det att skärgårdsbefolkningen i verkligheten blott
utgjorde stadsbornas tillfälliga arbetare, hvadan de ofantliga summor, sillfiskebedriften då inbragte,

stann~de

i dessa städer och efter periodens slut

funna användning i deras öfriga affärer, under det att skärgården var i saknad
af både kapital och till nya

fiskeriföretag~

igångsättande passande män,

hvilka kunde förmå att under så brydsamma' förhållanden som sig borde
uppbära skärgårdens näringslif.

Detta för bohuslänska skärgården förr så

betänkliga förhållande qvarstår ännu i allt för väsentlig mån och hotar
äfven med nytt förderf i framtiden, om ändring ej i tid

åstadkom~es.

Vill man nu verkligen åstadkomma några värdefulla förbättringar i hafsfiskebedriften vid vestkusten, ,måste den offentliga uppmärksamheten alltså
riktas på sjelfva' fiskarebefolkningen och på utvecklingen af de samhällen, i
hvilka denna befolkning bor, till verkligt välstånd och till för initiativs tagande
nödig lifskraft.

I dessa samhällen måste sålunda genom tillgodogörandet på

bästa sätt af den nuvarande l1äringsformen så småningom samlas tillräckligt
med kapital och yrkesskicklighet, och man måste laga så att dessa sam.hällen erhålla icke -blott sina inre förhållanden ordnade på bästa sätt, utan
äfven komma i besittning af nödiga samfärdsmedel och dylika förmåner,
SOln

äro oumbärliga för yrkets kraftiga och tidsenliga bedrifvande.

Erfaren-

heten från utlandet vitnar nämligen tillräckligt om hur en högt utvecklad
hafsfiskebedrift endast kan utöfvas från välordnade jlskarestäcler, som stå
i förbindelse med deras lands jernvägsnät.

Af mindre vigt är deremot att befatta sig med, om fisket utöfvas med
det ena eller det andra redskapet, med den ena eller andra formen på garn
eller dylikt, ty sådant sköta fiskarena bäst sjelfva om.

Märka de, att ett för

deras förhållanden användbart fiskesätt lönar sig, skaffa de sig nog, så långt
deras ekonomiska förmåga 'räcker till, lämpliga redskap. Våra bohuslänska
fiskare hafva sett så mycket utaf de stora europeiska fiskena, att man säkerligen icke behöfver lära dem 'något i det fallet.

De fiska ju äfven sida vid

sida med h<?lländare, engelsmän och skottar, och jag tror således icke, att
man behöfver bekymra sig för att de sakna nödiga insigter uti fångstens utöfning med olika redskap.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 28 Mars 188g_

Ordförande: rf d. Qfverståthållaren, Friherre G.

AF

UG GLAS.

Sedan den af herrar revisorer afgifna berättelse föredragits, bIef i enlighet med den deri gjorda hemställan ansvarsfrihet. beviljad för nästlidet års
förvaltning.

Fil. D:r Leffler höll härefter ett föredrag:

Om utvandringen.
Alla årstider, men mest vid den tiden, dit flyttfoglarna komma till våra
stränder, lemna större eller mindre flockar af landets invånare fosterjorden
för att i andra länder söka sin lycka.

Det.ta sakförhållande är redan i sig

sjelf ganska beaktansvärdt och blir 'det så mycket mera, då man betänker,
hvilken framskjuten ställning Sverige intager som emigrationsland i förhållande
till flertalet af Europas länder.

Enligt officiella nordalnerikanska uppgifter

hafva under detta århundrade till Förenta Staterna från Europa invandrat
omkring 10 millioner menniskor.

Då den europeiska utvandringen till öfriga

verldsdelar torde kunna för samma period uppskattas till omkring -4 millioner,
skulle hela utvandraretalet utgöra 14 millioner eller motsvara knappt 4 % af
verldsdelens nuvarande folkmängd.
förlorat minst 600,000 menniskor,

Samtidigt har Sverige genom utvandring
motsvarande 13-14 % af den nuva-

rande befolkningen. Och utvandrareantalet har aldrig någonsin under två på
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hvarandra följande oår varit så stort som 1887-1888, då det sammanräknadt
uppgick till omkring 90,000*).
Då emigrationen således kan sägas vara ett ämne för dagen, torde det
omöjligen kunna intressera Nationalekonomiska Föreningens ledamöter att en
stund sysselsätta sig med hithörande frågor.

Jag rriåste dock börja med

anhållan oin ursäkt derför oatt min framställning okommer att blifva ganska
ofullständig; dels har jag nämligen varit strängt upptagen af annat arbete
och dels är ämnet af sådan omfattning, att jag nödgas inskränka mig till att
här beha~dla oendast vissa delar och lemna åsido andra, som i och för sig
kunde vara värda att närmare betraktas.
stiska förhållanden ber jag för öfrigt att

fa

Med afseende på hithörande statihänvisa till G. Sundbärgs förträff-

liga arbete: »Bidrag till utvandringsfrågan från befolkningsstatistisk synpunkt»,
hvilket finnes intaget i Upsala universitets årsskrift 1884-1885 och hvarur
ojag hemtat de flesta statistiska data, som i det följande komma att anföras.
Vår första fråga blir då denna: hvilka äro orsakerna till den° stora
emigrationen? talet skref

~tt

En fransk författare, M. Jutes Duvat, som i början af 1860-

arbete om emigrationen*), hvilket prisbelöntes af l'Academie

des Sciences morales et politiques i Paris och således borde hafva vitsord,
omtalade deri äfven utvandringen från vårt land. Den var visserligen då järn··
förelsevis föga betydlig, men Duval fannolikväl skäl att särskildt angifva dess
orsaker.

De voro, säger han, af tre slag: ekonomiska, politiska och religiösa.

Mot olägenheterna af en dålig jord och ett hårdt klimat kämpade landets
invånare med större omod än framgång. I religiöst afseende vore svenskarna,
som bebo ett dimmigt land, i allmänhet benägna för grubblerier -

Sveden-

borg var ju också svensk! -, men stränga lagar hindrade utträde ur statskyrkan. Den första betydliga utvandringen från Sverige skall - enligt Duval
-

hafva egt rum 1845 under ledning af en baptist.

(Förmodligen syftade

författaren på den beryktade Erik Janssons och hans till några hundratal uppgående anhängares utflyttning till Norra Amerika, der de grundade ett eget litet
samhälle, Bishopshill.) -

Såsom politisk orsak till emigrationen angaf Duval

fyrståndsrepresentationen, »hvarigenom bondeståndet, som i sjelfva verket

*) Den kända utvandringens vexlingar under åren 1851-1887 åskådliggöres i hosfölj ande tab. l.
*) Histoire de l'emigration europeenne, asiatique africaine au XIX sieele. Paris 1862.
o
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af befolkningen, icke egde mer' än

114

af. den politiska makten»!

Dessutom trodde han, att husagan spelade en stor roI såsom utvandringsorsak. -:- Såsom bekant började dock den egentliga stora utvandringen först

1868, således efter. representationsförändringen, ' som ju, hvilka fel den i öfrigt
må hafva haft, åtminstone väl icke kan sägas hafva öfver höfvan kringskurit
böndernas politiska maktställning; och husagans afskaffande har åtminstone
V

icke kunnat hejda- einigrationsströmmen.
att politiska -

liksom äfven religiösa -

Föröfrigt lnå visst icke förnekas,
orsaker i enskilda fall hafva fram-

kallat eller medverkat till beslut att utvandra.

För närvarande befordras

emigrationen också utan tvifvel synnerligen kraftigt deraf, att hundratusentals
personer redan hafva utvandrat till det stora s. k., frihetslandet i Norra
Amerika och de hemmavarande nu genom bref från derstädes boende fränder
o~h

vänner, erhålla ofta starkt färglagda skildringar af de härliga, »fria» för-

hållandena der ute och särskildt att der icke finnas så stora sociala olikheter
emellan de särskilda salnhällsklasserna som i det gamla hemlandet.

Säkert

är dock, att åtn).instone för närvarande utvandringens hufvudorsaker måste
sökas på det ekonomiska området.

Näringsförhållandena hafva ju onekligen

varit och äro fortfarande för en stor del af befolkningen ganska bekymmersamma, så att det för lnånga, äfven arbetsamma personer, kan vara svårt
nog att draga sig fram.

Dessutom hyser man ofta öfverdrifna föreställningar

om lättheten att göra sin lycka i Amerika; de flesta af dem, som derstädes
verklige.n hinna till något välstånd, måste derför anstränga sig så mycket, att,
om de arbetat Jika strängt här hemma, de sannolikt äfven i Sverige skulle
hafva funnit ganska god utkomst.

Emellertid är ju klart, att trängseln på

många .områden måste i ett gammalt kulturland sådant som Sverige vara
starkare än t. ex. i Amerikas vester, der ännu för jämförelsevis kort tid sedan
nästan allt återstod att göra nytt och kulturarbetet nu som bäst pågår och
bedrifves med ungdolnlig energi.
Den nyss nämnda trängseln eller starka konkurrensen på många områden
är en1ellertid icke under alla perioder lika svår.

Vid tal om emigrationen

måste man nödvändigt beröra ett hithörande statistiskt sakförhållande, som först
blifvit med styrka framhållet af norrmannen Eilert Sund!.

Detta förhållande

Eilert Sunclts lag, såsom G. Sundbärg kallar det -

består deruti att,

-

när af en eller annan orsak de under ett 'år föddas antal något betydligare
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afviker från -det vanliga medeltalet, kan en motsvarande afvikelse spåras allt
framgent i de' åldersgrupper, som utgöra den successiva återstoden af samma
årskull af födda.

En fåtalig' kull måste gifva uppslag till fåtaliga successiva

kullar, en talrik till talrika; också »måste motsättningen mellan en period
hög och

en

af

period af låg nativitet liksom lefva upp igen efter en generation,

'Och om inga nya faktorer tillstöta, fortsättes denna ordning orubbad g€nom
tiderna».

När årskullarna från en period af ovanligt hög nativitet hinna den

åldern, då man i allmänhet måste sjelfständigt söka sin utkomst, uppkommer
derför n?dvändigt, såvida dåvarande näringsförhållanden icke äro mer än
vanligt gynsamma, en ovanligt stark trängsel på det ekonomiska området.
En flerårig »flodperiod» i nativiteten inträdde såsom bekant i början af
1820-ta1et, då Sverige hunnit någorlunda återhemta sig efter de svåra olyckor,
"Som föregingo kungaskiftet 1809.

Och icke nog dermed att antalet giftermål

()ch födelser var ovanligt stort ...:-.. delvis i sammanhang med en föregående
sådan flodperiod på 1790-talet -

förblef också af de ovanligt talrika födda en

vida större del än någonsin forut vid lif.
tionen börjat att allmänt användas
förut vanligen omkring

1/4 af

~

Det var ju vid den tiden vaccina-

med den påföljd att, i stället för att

de födda i späd ålder bortrycktes af smitt·

kopporna, denna dödsorsak nu blef nästan alldeles undanröjd.

Äfven andra'

hygieniska förbättringar och isynnerhet de jämförelsevis goda näringsförbålIandena medverkade till att hålla' vid lif ett större procenttal af de födda.
De sålunda ovanligt talrika öfverlefvande med födelseåren 1820-1825 inträdde
i 'slutet på 1840-talet i det sjelfständiga ekonomiska förvärfvets ålder.

Den

trängsel, som enligt Eilert Sundts lag då måste inträffa, fann också sitt uttryck
(lels i ett märkbart för.senande af giftermålsåldern och stark relativ minskning
af äktenskapsfreqvensen, dels i en emigration, som dock stannade vid siffror,
hvilka i jämförelse med senare årtiondens voro ganska blygsamma: det kända
.emigrantantalet öfversteg under förra hälften af 1850-talet blott ett år (1854)
4,000 personer.

Till följd af det uppsving i affärerna, som utmärkte lnidten

.af 1850-talet -

i Sverige särskildt i sammanhang med neutraliteten under

. -orientaliska kriget' -

inträdde nu åter en nästan emigrationsfri period med

betydligt talrikare giftermål och ökad nativitet.
inemot år 1880 åldersklasserna

20~25

Såsom en följd häraf måste

år blifva mycket stora, och·man skulle

-enligt Eilert· Sundts lag snart sagdt kunnat förutse, att en ökad. emigration
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Såsom vi nu veta, lät den stora emigrationen

dock icke så länge vänta på sig; sådan egde nämligen rum redan i slutet af
1860-talet, men

berodd~

då på den ovanligt dåliga ekonomiska ställningen

efter missväxtåren 1866-1868.
Öfvergå vi nu till frågan om de vigtigaste och mest i ögonen fallande af
en~igrationens l?erkningar,

då möta vi dels sådana, som kunna, dels

sådana~

som icke kunna statistiskt ådagaläggas. Af förra slaget må först framhållas:
emigrationens inverkan på

ålder~fördelnin{Jen inoln

landet.

Denna verkan

beror naturligtvis derpå, att utvandrarna icke äro jämt fördelade på alla
lefnadsåldrar, utan fastmer medelåldern tar en öfvervägande del i utvandringen.
Till belysning af detta sakförhållande må endast några få siffror här anföras.
Under perioden 1871-1880 uppgick hela utvandringstalet till 34 årligen på
10,000 invånare.

Af åldersklasserna 15-35 år utvandrade under denna

period i medeltal årligen 66,5

%00'

många som af hela befolkningen.

således' proportionsvis nära dubbelt så
Såsom redan är nälnndt, voro några af

sistnämnda åldersklasser under de sista åren af 1870-talet ovanligt talrika; och
den första verkan af den stora utvandringen 1880 blef, såsom Sundbärg
framhållit, att den tog bort »rågan», så att åldersfördelningen bIef mera
normal. MeR" äfven sedan detta skett, tillhör flertalet utvandr.are medelåldersklasserna, ehuru skilnaden förmodligen icke är fullt så stor som närmast
förut.
30

Under perioden 1861-1870, då hela (årliga) ,utvandringstalet var

% 00 ,

hörde till åldersklasserna 15-35 år ungefär 58

0/00 o,

således relativt

nära dubbelt flera än af hela befolkningen, oaktadt nyssnämnda åldersklasser då
icke varit förut öfvertaliga. -

När nu utvandringen tagit så betydliga dimen-

sioner, måste de medelåldrigas starkare deltagande derqti nödvändigt närmast
medföra en äfven relativ minskning af deras antal; det uppkommer ett sämre
talförhållande än förut mellan de närande och de tärande åldersklasserna af
befolkningen.

Sverige har i fråga om åldersfördelningen förut intagit en

nästan central ställning i förhållande till de europeiska ländernas medeltal. (Jfr
tabellen å nästa sida.)

Genonl den starka utvandringen har den kraftfullaste

ungdoms- och medelåldern under innevarande årtionde. nog, blif\rit relativt
fåtaligare. (Exakta siffror med afseende härpå finnas ännu icke offentliggjorda.)
Emellertid lär väl detta missförhållande småningom komma att utjämnas, derigenom att såsom närmaste följd af medelålderns fåtalighet ett mindre antal
4
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äktenskap ingås och relativt färre barn födas. Så har det skett t. ex. i Norge,
der utvandringen likväl i det hela och särskildt från vissa landsdelar varit
ännu större än den svenska, men åldersfördelningen likväl icke länge förblifvit synnerligen abnOrll1.
Ett vida varaktigare och skadligare inflytande utöfvar emigrationen på

proportionen lneLlan

kör~en.

Det är också klart; att den måste så' göra, ty

bland utvandrarna äro männen mycket. talrikare än qvinnorna.

Af utvan-

drarna från Sverige under detta århundrade hafva minst omkring 335,000
varit män lnot 265,000 qvinnor.

Och skilnaden faller uteslutan~e på den

kraftigaste ungdomen och medelåldern; af de högsta åldersklasserna utvandra
nämligen flera qvinnor än män, hvaremot i åldersklasserna 15-40 år de
manliga utvandrarnas antal är vida öfvervägande.

Detta är så mycket be-

klagligare som talförhållandet mellan könen i Sverige alltid varit mycket
ogynsam1.

År 1748 funnos här enligt uppgift icke mindre än 1,136 qvinnor

mot 1,000 män.

Or.saken dertill kan .väl aldrig blifva med säkerhet utredd;

den kan åtminstone icke till någon väsentligare del

söka~

uti den stora

lna~

spillan, som egde rum under Carl XII:s krig, enär, såsom Sundbärg framhåller,
af de personer, som lefde 1748, knappt mer än
myndig ålder.

1/6 vid Carl XII:s död uppnått

Emellertid förbättrades proportionen småningom ganska be-

.tydligt, så att qvinnornas öfvertal år 1805 utgjorde blott 1,073; men till följd
af krigets
år 1810.

manspilla~

och fältsjukdomar steg det åter, så att det utgjorde 1,097

Sedermera inträffade åt.er en afgjord förbättring; år 1860 var

qvinnornas' öfvertal endast 1,059 och det nedgick ytter·Hgare under de relativt
utvandringsfria första åren på 1860-talet.

Hade denna förbättring fått fortgå

oafbrutet i samma proportion, skulle qvinnnornas öfvertal år 1887 hafva
Af 1,000 personer tillhörde i medeltal
Åldersklasserna
1-15

15-30

30-50

50-60

15-60

60-70 70-w.

i germanska och rOlnanska Europa (utom
Pyreneiska halfön) san1t Ungern 1870 329
256
246
85
587
55
Norge 1825-1875
349
256
227
78
561
53
Ungern 1869 och 1880 (aritm. medium) 362
260
249
72
581
42
Frankrike 1872 och 1876 (d:o)
271
244
264
104
612
73
Sverige 1806-1875
336
255
245
82
582
53
D:o 1883
:
326.5 252.8 226.7
92.1
571.6
66.2
(Angående beräkningen af dessa tal j fr Sundbärgs' anf. arb. s., 295 fr.).

29
37
15
44
29
35.7
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nedgått till 1,024 eller varit ungefär lika med det nuvarande europeiska medel'talet.

Nu åstadkom deremot den stora utvandringen, att det åter steg från

:sitt minimum 1,054 -

vid slutet af år 1864 - till 1,067 år 1870; det utgjorde

-den 31 december 1887 1,062. Vi se på diagrammet -

jfr tab. 1 - att stig..

'ningarna och sänkningarna äro samtidiga med hela utvandringens tillväxt och
.aftagande.

Att likväl stigningen under de senaste årens starka emigration

varit' oväntadt liten, har berott på de' starka lnottendenser, som samtidigt
,gjort sig gällande.

Männens öfverdödlighetstal har sedan 1850-talet min-

'skats från ungefär 1,120 till knappt 1,090 o/Of)' under det att gossarnas qfvertal
'vid födseln stigit från 1,049 till 1,059
t~ommo

0/00 ,

d. v. s. att mot 1,000 födda flickor

' 1880 -1883 1,059 födda gossar.' Och märkligt nog har gossarnas

I öfvertal stigit allra mest i de delar af landet, hvarifrån den största utvan(lringen har .egt rum ~tt

så t. ex. i Småland ända till 1,068

0/00 -

under det

i Norrland, hvarifrån utvandringen varit obetydlig, ingen märkbar stigning

,kan påvisas.

Vi se således här på det tydligaste naturens benägenhet att

tltjämna missförhållandet i könens relativa antal.
Men,

s~som

sagdt, qvinnornas öfvertal är dock betydligt, och skilnaden

faller' helt och hållet på de ogifta qvinnorna i medelåldern.

F'örhållandet

'emellan antalet gifta och ogifta ~ Sverige är ganska bedröfligt. I hela Europa
utgör de gifta qvinnornas antal i åldern 20-25 år ungefär 34
~25-30
~qvinnor.

år 60

%,

i Sverige deremot endast resp. 19 och 49

%

%~

mellan

af hela antalet

Först inom 'de högre åldersklasserna äro de svenska procenttalen

'Inera öfverensstämmande med de europeiska medeltalen. På 10,000 invånare
funnos 1871-1880 i Europa vid pass 666, i Sverige 776 ogifta qvinnor. Mot

i,OOO ogifta män i »äktenskapsåldern»

~ 20~50

år - finnas i Sverige omkring

1,250 ogifta qvinnor mellan 17-18 och 45 år. Det är lätt att inse betydelsen

.af dessa tal; de innebära, att
'än i det öfriga Europa.

qvinl~qfrå9an

är hos oss vida mera tillspetsad

Den kan ock sägas intaga en mycket framskjuten

plats bland våra sociala frågor*).

Qvinnornas stora öfvertal måste ju helt

naturligt franlkalla stark konkurrens med männen.

Flertalet af dessa ogifta

(Jvinnor, som omöjligen kunr/;a komma till äktenskap,

m~ste

på de områden.',

<ler sådant är möjligt, kämpa med männen om brödet. "F:n följd deraf kan
*) I ett nyligen utkommet arbete af E. Svensen om qvinnofrågan är denna på ett
mycket förtj enstfulIt och tilltalande sätt behandlad.
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lätt blifva, att männens arbetsinkomster minskas; härigenon1 åter försvåras
ingåendet af äktenskap, 'och antalet af ogifta ökas ytterligare.

Med afseende

härpå är det väl en klen tröst att, såsom Sundbärg anmärker, det är icke
värre nu än förr.

I sjelfva verket är det värre, emedan den moderna indu-

striella utvecklingen har beröfvat just de ogifta qvinnorna en stor del af de
arbetstillfällen, hvilka förr utan all manlig konkurrens stodo dem till buds,
såsom sömnad, stickning m. fl. husliga sysslor, för hvilka det qvinliga' fabriksarbetet i våra dagar är en både qvantitativt och qvalitativt usel ersättning..
Sundbärg 3llser, att utvand'ringen i någon mån har lnotverkat den tendens till äktenskapsfreqvensens lninskning, som under senaste årtionden med
sådan styrka framträdt särskildt i. vårt land.

Under det att det europeiska

»giftermålstalet» eller medeltalet för äktenskapsfreqvensen utgör öfver 8

0/00 "

d. v. s. att på' 1,000 personer af medelfolkmängden årligen ingås mer än 8
äktenskap, var motsvarande per mille-tal i Sverige under årtiondet

1851~1860

7,63; 1861-1870 var det endast 6,54, men höjde sig åter till 7,02 för femårsperioden 1871-1875. Sitt hittillsvarande minimum nådde giftermålstalet år
1881, då det utgjorde endast 6, l 9 0/00 ; det steg åter till 6,65 år 1885, men
sjönk ånyo -

6,25

%n.

freqvense~s

j~st

under den allra starkaste emigrationens år, 1887, till

Bildar emigrationen verkligen någon tendens emot äktenskapsminskning, hvilket visserligen a priori skulle

k~nna

antagas, är

denna mottendens dock, såsom häraf synes, allt för svag för att utöfva något.

märkbart inflytande. Stigningen 1871-1875 kan ju lätt förklaras genom de
då varande ovanligt gynsamma ekonomiska förhållandena, hvilka alldeles icke
stodo i något kausalsammanhang med 1860-taletsstora utvandring.
Vi komma nu till den grupp af emigrationens verkningar,' som ej så.
lätt eller icke alls kan statistiskt bevisas. Hit hör bland annat landets pekuniära förlust dels gen9m de penningbelopp, som utvandrarna föra med sig,.
dels genom deras eget för landet förlorade penningL'lärde.
Hvad angår utvandrarnas reskassa kan väl derom knappt lTIed någon
visshet sägas
ökats.

~era,

än att dess belopp på senare tider snarare minskats än

Man behöfver i våra dagar för att emigrera mindre utrustning än förr ~

och transportkostnaderna hafva betydligt reducerats. För något tiotal' år sedan.
beräknade man i Tyskland landen för högt -

säkert äfyen för der- och dåvarande förhål-

att hvarje utvandrare medförde olnkring 400 thalers

värde~

.

Om
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Förmodligen kommer man sanningen tämligen nära, om man antager, att de
svenska emigranterna i medeltal medföra -

utom gångkläderna -

omkring

150 eller högst 200 kronors värde, deruti inberäknadt betalningen för transporten öfver oceanen; och af detta belopp torde allra minst en tredjedel
vara hitsänd såsom gåfva eller lån af slägtingar och vänner,' som förut emi- ,
grerat. Den kapitalförlust landet härigenom lider uppgår sålunda visserligen,
'hopsumnlerad under en lång följd af år, till åtskilliga iO-tal millioner; men
den spelar tydligtvis icke någon nämnvärd roI, såvida icke förhållandet lnellan
landets rörliga och fasta kapital derigenom blefve nlärkbart försämradt, hvilket
ju svårligen kan påstås, hvadan
kunna lemnas' ur räkningen.

hel~

denna förlust tämligen saklöst torde '

Vida mer afsevärd synes mig landets förlust

genonl utvandrarnas eget penningvärde.
Det är nog väl bekant, att framstående vetenskapsmän 'Riimelin -

bland andra"

med skärpa uppträdt emot att öfverhufvud anställa beräkningar

angående menniskors penningvärde. "Men man behöfver ju härvidlag alldeles
-icke "göra sig skyldig till något materialistiskt öfverskattande af lifvets ekono-

miska sida eller till förbiseende deraf att det verkliga menniskovärdet ingalunda låter uppskatta sig i penningar.

Det är ju här endast fråga om ett

'Obestridligt faktum, nämligen att hvarje menriiskas födelse och uppfostran medföra, i skilda länder och på olika tider' vexlande materiella kostnader, hvilkas
'beräknande har både nationalekonomiskt och kulturhistoriskt intresse. Och det
är enligt min uppfattning en sanning af djupt sedlig halt, att hvarje samhälls"medlem för sin uppfostran står i ett äfven ekonomiskt skuldförhållande till
samhället, hvadan det är hvars och ens pligt att söka, efter bästa' förmåga,
genOlTI produktivt, äfven för samhället nyttigt arbete afbetala denna skuld.
Man har anmärkt, att lika väl som landets förlust genon1 t. ex. emigranternas
penningvärde skulle äfven motsvarande förlust genom de årliga dödsfallen
böra beräknas; anmärkningen synes dock tämligen obefogad. Dödens faktum
är ju oundvikligt; för öfrigt kan och får väl antagas, att årskontingenten af
döda, betraktad såsom ett helt, redan hunnit att återgälda uppfostringskapitalet.

Att talrika personer, till öfvervägande del tillhörande de arbetskrafti-

gaste åldersklasserna, genoln utvandringen gå förlorade-för fosterlandet, detta
är icke någon naturnödvändighet och innebär utan tvifvel en eko,nomisk
förlust.

Fullt exakt lär visserligen denna förlust aldrig kunna beräknas.
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Uppskattningen af emigranternas obetalda uppfostringskapital måste

också~

äfven om den i och för sig vore vida säkrare och mer i detalj gående än
for närvarande, alltid endast vara ett· ofullkomligt försök till approximativ
beräknin'g af landets verkliga ekonomiska förlust genom utvandringen; men
i

br~st

på bättre må den

vä~

kunna användas.

Såsom bekant har den utmärkta tyske statistikern Engel mycket syssel-.
satt sig med frågan om menniskans penningvärde; en resume af Engels skrift
»Der Werth des Menschen» lemnades för ett par år sedan inför denna. för-o
ening af numera aflidne d:r J. Hellstenius.

Såsom en kuri08itet torde få.

omnämnas, att mer än 100 år. före E:ngel en svensk man sysslat med samma
ämne, ehuru han vid sina beräkningar använde helt andra synpunkter.

I

Kong!. Vetenskaps-Akademiens Handlingar för 1759 har Ephraim Otto Runeberg, nledlem af dåvarande. »Kongl. Tabellcommissionen», offentliggjort ett.
»försök till en politisk värdering på land och folk i anledning af Laila socken»

(i Finland). »Ehuru menniskan ej kan af menniskor värderas», finner nämnde
författare det »äfvenså tillåtligt att i hushållsnlål värdera henne efter den
nytta hon' gör samhället, som samhället

~an

i dråpmål utsätta hel mansbot.

såsom ersättning för nlålseganden och för staten.»

Genom sammanställning

af' hemmanens antal och afkastning med folkmängden, beräkning af de årliga
utskyldernas belopp m. m. hade författaren kommit till det resultat, att en
18-årig yngling vore })politiskt» värd 1,195 daler, en 15-årig 998,8 daler, den
späda i vaggan 416, 7 daler etc.

»Ungdomen kan anses som ett igenom ränta

. på ränta tillväxande olyftbart kapital, hvilket först efter 18:de året med ränt.a
kastar af sig. en årlig inkonlst.»

Som »qvinnans styrka och ledighet att.

arbeta förhåller sig till männens såsom 3: 4», så är ock hennes politiska.
värde blott

3/4 af

mannens. En gift är dubbelt värd mot en ogift. Den som

hindrar ett hjonelag ibland

landtbru~arna,

gör det allmänna skada uppå 2,391

daler; och den som förstör detsamma, har gjort staten fattigare på 4,782 daler.
Den som genom hård medfart tvingar eller genom efterlåtenhet tillstädjer(sic 1), att friska arbetare flytta ur riket, har hos samhället satt sig i skuld tin
1,195 daler för hvarje ogift och till 2,391 daler för hvarje gift man, som utgått!»
Såsom redan af dessa få anförda satser framgår, fäste sig Runeberg
företrädesvis vid menniskors produktionsvärde - hvilket likväl i sjelfva verket
måste anses alldeles oberäkneligt. Engel har deremot endast sökt att approxi~a- .
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tivt beräkna" de kostnader, som barnens födelse och uppfostran under närvarande förhållanden i Tyskla"nd medföra.

Han har dervid trott sig finna;

att den minsta totalkostnad man kan antaga såsom medeltal för det öfvervägande flertal af befolkningen, hvars uppfostran kan anses vara afslutad vid

15 års ålder -

och till denna kategori. höra väl minst 95, kanske 99

alla utvandrare -

% af

vore omkring 3,300 kronor för hvarje manlig, omkring

3,000 kronor för hvarje qvinlig individ. Åtminstone för våra förhållanden äro
dessa tal säkert för höga.

I Danmark har professor W. Scharling beräknat

underhållskostnaderna för hvarje barn till i medeltal 100 kronor per år, hvilket
med måttlig ränta på ränta gör en totalkostnad af omkring 2,000 kronor för
hvarje femtonåring, hvilket synes mig vara en ganska sannolik beräkning för
Danmark, men möjligen något för hög för Sverige.

Svensken K. Wicksell

har antagit årskostnaden för hvarje barn till endast 65 kronor, då födan icke
får kosta mer än 11 öre per dag, kläder och skodon 10 kronor 'per år'
samt skolgång och alla extra utgifter 15 kronor årligen. Då denna beräkning
väl snarare är för låg än för hög, torde, äfven om' vederbörlig hänsyn tages
dertill, att någon del af emigranternas uppfostringskapital till san1hället redan
blifvit genom produktivt arbete återgäldad, förlusten per utvandrad individ
utan öfverdrift kunna antagas till 1,000' kronor, hvadan emigrationen från
Sverige under detta' århundrade skulle representera en nationalförlust at
minst 600 millioner kronor.
Frågan om emigrationens inflytande på rförhållandet l1~ellan utvan-

clrar'nas och de

hen~rna

qvarvarandes arbetslust och arbetskraft kan natur-

ligtvis icke besvaras af statistiken, för hvilken John Ericson och en vanlig
stenhuggare ju äro, som utvandrare betraktade, lika stora enheter.

Men

onekligen är det ju möjligt, ehuru icke bevisligt, att utvandrarna till oproportionerligt stor del tillhöra eliten af arbetsklassen.
vandra i regeln icke -

De allra fattigaste ut-

af det enkla skäl, att de ej kunna, såvida de icke

rent af skickas ur landet på fattigvårdens

bekostnad~

hvilket ju i enstaka fall

har förekommit. I alln1änhet torde nog emigranterna st~ ett godt stycke ofvan~
för det lägsta steget på samhällsskalan -

och månne det ej är fara värdt, att

företrädesvis de andligt och kroppsligt »rörliga»,

d~ SOIU' hafva

ett godt förråd

af energi, besluta sig för att våga fresta lyckan i ett fjärrbeläget land och under
alldeles nya förhållanden?

Jag nämnde nyss John Ericson, n1en vill gerna
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erkänna, att äfven från svensk synpunkt det måste anses lyckligt,·att en· sådan
~tt

mans geni fått göra sig gällande på

vida kraftigare och för hela mensklig-

heten fruktbärande sätt, än under våra jämförelsevis små förhållanden v..ä. l hade
varit

möj~igt.

Derenlot är det obestridligen en beklaglig nationalförlust, om

·verkligen, hvad icke synes vara. osannolikt, utvandrarnas arbetsenergi i
medeltal något, om också icke på långt när så mycket, står öfver de qvarvarandes, ·en~r landets lefvande produktionskraft derigenom ju· icke blott
absolut utan äfven relativt

förminska~.

Och denna förlust torde näppeligen

uppvägas deraf, att emigrationen onekligen befriar landet från åtskilliga brottslingar och vildhjernor; dessa utgöra nämligen förvisso olyckligtvis, kan man säga, allt efter synpunkten af hela antalet utvandrare.

lyckligtvis eller

endast en liten bråkdel

Det är ju t. ex. ett kändt -

och onekligen på

sätt och vis till och med för fosterlandsvännen mycket glädjande -

faktum,

att svenskarna i Förenta Staterna· i allmänhet äro omtyckta och öfver hufvud
anses vara ett värdefullt samhällselement i den stora republiken.
Man har ofta framhållit såsom en gynsam verkan af emigrationen, att
arbetslönerna derigenom skulle stegras för de hemmavarande; huru härmed
förhåller sig, torde dock ej vara så alldeles afgjordt.

Det finnes ju äfven en

annan »emigration» , som i .vissa landsdelar starkt minskar kroppsarbetarnas
antal, den nämligen

SOITI

går ·från landsbygden till städerna (framförallt de

större); dessas folkmängd har ock,

~åsom.

bekant, samtidigt med och i trots

af den stora emigrationen till utlandet, både absolut och relativt ökats ganska
betydligt -

från 690,000 år 1879 till nära 842,000 den 31 december. 1887

eller med mer än 22

%,

under det att hela landtbefolkningens tillväxt under

. san1ma tid utgjort föga mer än 1 0/00 och den rnanliga befolkningen på landet
till och med absolut lninskats (med något öfver 1,000 individer).

Men hafva

jordbruksarbetarnas löner under de senaste åren stigit? Snarare har väl
lllotsatsen egt rum.

Under de råd~nde dåliga konjunkturerna har väl efter-

frågan å arbetskraft särskildt inom jordbruksnäringen något minskats, hvarjämte de luckor, emigrationen framkallat, nog åtminstone delvis blifvit fylda
genom användande af nya eller förbättrade redskap.

Det är väl möjligt, att

emigrationen kunnat förekomma en ännu betydligare och allmännare nedsättning af arbetslönerna på landet derigenom att den ju nödvändigt och
faktiskt har lninskat konkurrensen på

arbetsn~arknaden. Dock

må ej glömmas,
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att utvandrarna också äro konsumenter, hvadan deras atfärd äfven innebär
minskad efterfrågan på landets

varun~arkl~ad.

Kort sagdt: utan 'att förneka

den i utvandringen liggande tendensen till arbetslönernas höjnillg, tror jag
dock, att denna tendens -

visserligen icke alltid men -

i de flesta fall är

och hos oss faktiskt visat sig vara tämligen kraftlös.
Det torde nu tillåtas mig att sammanfatta hufvudinnehållet af min. föreg~ende

Eilert

framställning uti följande punkter.

När någon gång, i enlighet med

Sundt, de åldersklasser, som företrädesvis trängas om ekonomiskt

utrymnle, blifva relativt alltför talrika, kan utvandringen bidraga att minska
den stegrade konkurrensen och att åstadkomma en nlera normal åldersfördelning; men den verkar vanligen äfven då skadligt genom att öka de ogifta
qvinnornas öfvertal. ,Denna skadliga verkan framträder ännu tydligare, om
åldersfördelningen förut var normal; oeh särskildt för vårt land är denna
verkan af emigrationen bedröflig, emedan vi redan länge haft mycket ogynsam
proportion mellan könen.

Då utvandringen minskar antalet manliga arbetare

isynnerhet på landsbygden, har den väl en tendens att till förmån·för de qvarvarande åstadkomnla en höjning eller förekomnla en sänkning.

Det är dock

möjligt och ej osannolikt, att de möjligen goda följderna häraf motvägas genom
€n relativ försämring af den qvarblifna arbetskraften. Och' det genom emigrationen för landet iInproduktivt förbrukade uppfostringskapitalet utgör en
verklig nationalförlust.
Till sist blott ännu några få ord. .Det är utan tvifvel ytterst lätt att
»vederlägga l'flalthus» pa det sättet, att man statistiskt bevisar, huru som' hans
»geolnetriska» och »'aritmetiska progression» icke håller streck. Det är också
lätt att med stöd af åtskilliga kända fakta, t. ex. den s. k.

>~culture

Inaraichere»

vid Paris, som nyligen för en ung svensk författare i Finsk tidskrift öppnade de
härligaste framtidsutsigter öfver mensklighetens näringsförhållanden, påvisa af
hvilket oerhördt uppsving vå~t jordbruk ännu är mäktigt.

Men man måste

nyktert räkna med verkligheten och icke alltför optimistiskt generalisera
undantagsförhållanden, som, endast under bestämda, sällsynta eller föga sannolika förutsättningar äro möjliga.

Man kan tvista derom,' huruvida i vårt land

eller annorstädes en relativ öfverbefolkning redan existerar; n1ö/ltgheten af
en så snabb befolkningstillväxt, att emigration skulle kunna anses vara ett

nödoändigt ondt, kan dock svårligen bestridas.

Må vi betänka, att uti

1889 den 28 Mars.

innevarande århundrade knappt 80 år behöfts för 'att fördubbla Sveriges folkmängd samt att ytterligare förbättringar uti hälso- och sjukvården med rätta
betraktas såsom önskningsmål, för hvilkas uppnående vår samtid också arbetar. .
med stor energi och -med- vida kraftigare hjälpmedel än föregående genera-tioner haft till sitt förfogande; det är väl också mer än sannolikt, att llästa
generation skall på dessa områden kunna uppvisa relativt minst lika stora
framsteg som den närvarande.

Under för öfrigt lika förhållanden borde ju

~n

relativt lika snabb stegring af landets befolkningssiffra vara både möjlig och
sannolik, såvida icke brist på närlngsm,edel lägger hinder i vägen.
hehöfs naturligtvis just ingen särskild spådomskonst för att

föruts~ga,

Det

att sist-

nämnda eller någon -annan »check on population» kommer att stäfja.tillväxten"
långt innan det halfva årtusende gått till ända, efter hvars förlopp Sverige
skulle ega ungefär lika många invånare som hela det nuvarande Europa,
ifall folkmängdens fördubbling allt framgent skulle ega rum inom högst 80 år.
-Af det nu sagda torde emellertid tydligt nog framgå, att saken har en ganska
allvarlig sida, isynnerhet om man härlned sammanställer den omständigheten,
att Nordamerika sannolikt icke länge kommer att hålla sina portar på vid.
gafvel öppna för invandrare.
vägen?

Hvart skola utvandrare från vårt land då taga

Till eqvatoriala- eller polartrakter -

väl de enda som tämligen

länge komma att blifva relativt fria från europeiska kolonister svenskar endast undantagsvis vilja gå.

torde väl

Kort sagdt: emot öfverbefolkning är .

emigration, enligt min uppfattning," nästan alltid ett dåligt i längden ett otillräckligt eller alldeles _odugligt medel.

och åtminstone

Dock -

andra och

bättre medel kunna finnas, och att tvifla derpå att sådana, när de verkligen
behöfvas, också skola komma till användning, det vore att tvifla på kulturen
och framåtskridandet.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 25 April 1889.

Ordförande: Presiclenten C: F. WLERN. *)

Till ledamot af föreningen invaldes Herr v. Häradshöfdingen

W

Philipson.

Herr Bankofullmäktigen, Fil. D:r Arnberg höll härefter ett föredrag om:

N ågra drag af de stora europeiska sedelbankernas
verksamhet.
Den förr så lifligt diskuterade frågan angående den större lämpligheten
för ett land från synpunkten af allmänna rörelsens säkerhet och beqvämlighet
af att lemna rätten till utgifvande af representativt mynt, sedlar, åt ett enda
institut eller åt flera täflande sådana, synes numera vara löst till förmån för
det förra eller en enda sedelbank.

I de länder, der man haft att nyskapa

sitt bankväsen, har man temligen enhälligt antagit detta; i de åter, der man
haft att ~äkna med r"edan bestående gamla förhållanden och privilegier, har
man· antingen helt enkelt annulerat dem, såsom i Frankrike och Belgien,
eller ock stält dem så att säga på amortering genom alt förbjuda bildandet
af nya sedelbanker och låta den stora nationella sedelbanken ärfva de gamlas
*) Som herr ordföranden var förhindrad att vid sammanträdet närvara och herr
v. ordföranden, bankofullmäktigen, fil. d:r Arnberg höll föredraget för aftonen, fördes ordet
af presidenten Wrern.
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emissionsrätt i samma mån den af de enskilda upp,hörde att begagnas, såsom
i England och Tyskland.

Äfven i Italien synes tendensen' att så fort sig göra

låter öfvergå till blott en .sedelbank vara gifven, och till öch med i Schweiz
vill man gå till samma, nlål.
vara färdig· att framträda,

Men efter denna stridsfråga synes nu en annan

SalU

kan blifva af ännu större betydelse, den näm-

ligen om de sålunda bildade stora sedelbankernas förhållande till staten.
Det är lätt insedt, att genom öfverlemnande af sedelemissionsrätten till ett af
enskilda aktieegare bestående bolag staten beviljar detta ett ganska stort och
vinstgifvande privilegium, och den har äfven vetat att under flerahanda
former söka bereda sig någon motsvarande ersättning. Så har den dels fordrat
sin andel i vinsten, såsom i Tyskland, Belgien, Danmark m. fl. länder, dels
till sin fördel beskattat sedelemissionen, såsom i Frankrike och Belgien, dels
tagit banken i anspråk för 'åtskilliga tjenster såsom kassör och äfven bankir,
vid vissa tillfällen skyldig att lenlna' förskott antingen gratis eller mot ringa
ersättning.

Allt detta har låtit sig göra utan skada och kan väl äfven vara.

skäligt, men faran är, att man icke skall stanna dervid.

Allt flera röster

höjas nämligen för att man vid första tillfälle skall göra dessa banker till
verkliga" statsinstitut, tillhörande staten och arbetande för dess räkning, och
det är lätt insedt, att under den alltmera framträdande läran om statens allmakt och dess rätt och pligt att icke endast skydda alla berättigade intressen
utan äfven styra och taga dem i sin egen hand, dessa röster kunna komma
att göra sig hörda.

Den nuvarande regimen af stora sedelbanker, styrda af

en ganska strälig .och ofta ganska reglementerande lagstiftning,

m~n

inom

ramen af denna dock fria och sjelfbestämmande i sin verksamhet, skulle då
kanske komma att

ersätt~s

lned en annan, der bankens raison d' etre icke '

längre vore omsättningens och den allmänna 'rörelsens bästa, ,men väl att
tillgodose andra för densamma nu främmande statsändamål. Der detta system
fordom blifvit pröfvadt, har det icke hållit profvet, och man må väl

l~oppas,

att denna erfarenhet skall visa sig kraftig nog att motverka denna tendens.
Emellertid hör man redan nu yrkas på att den tyska' riksbanken skall, då
dess privilegium nu snart är förfallet, alngestaltas till ett sta1sinstitut, och
staten skulle begagna sin rätt att för detta ändamål utlösa de nuvarande
aktieegarna; i samband derlned yrkas äfven på en reform af d~§s

ver~samhet,

så att denna skall mera gå ut på att vara till gagn för jordbruket, att till-
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godose dess -mäktiga representanters lånebehof. -I Frankrike funderar man
på att göra batiken till statens uppbördsman i alla landsändar på samma
gång

SOIU

allt mera demokratisera dess verksanlhet till förlnån för de intet

egande.
Eri annan följd åf sedelemissionens koncentrerande i så att säga en hand "
i hvarje land har äfven fråmträdt'- denna af mera' glädjande, beskaffenhet,
den nämligen att sedan sedelutgifningsprivi-legiet sålunda upphört att vara
tillgängligt för alla, har mån' inom affärsveriden alltmera sträfvat ått göra sig
r

i någon mån oberoende åf sedlar för liqviderna och ersätta dem med andra
.billigare och beqväniare liqvidationsmedel.

Naturligtvis beror denna sträfvan

i främsta rummet på den oerhörda utvecklingen och snabbheten i' kommunika-

tionerna, på ångan och elektriciteten och på transaktionernas i bredd derlned växande omfattning och hastiga omsättning, mfn i någon mån äfven
af önskan att mera 'befria sig från de stora sedelbankernas öfvervälde, som
annars kunde blifva hinderligt och tryckande.

Det medel man funnit att

sålunda lätta omsättningen är giroräkningarna och 'anvisningarna på dessa
eller s. k. cheques.

Den utveckling dessa vunnit under sen&re år och i hvad

ITlån de lyckats undantränga banksedeln är knappast öfverskådligt. ,Man kan
dock göra sig en föreställning derom genom betraktande af de s. k. clearinghouses ,'rapporter.

Man vet, att dessa äro ett slags liqvidationsanstalter" der

om aftonen bankernas och bankirernas agenter mötas för att utbyta under
dagen emottagna cheques och derefter liqvidera det lilla saldot som kan stå
dem emellan n1ed kontanter, d. v. s. sedlar eller kanske med en ny cheque.
Man beräknar, att i England ensamt 200 lnilliarder francs i cheques sättas i cirkulation årligen och iIilösas genom clearing-houses, och i Förenta Staterna i Nordamerika ännu 'mera, kanske 300 milliarder. I Tyskland börjar nu användande
af cheques att allt mera komma i bruk, och man har der icke mindre än 9
clearing-houses.
Paris ett.

I Frankrike deremot mindre, och man har der endast' i

Ett äfven ringa studiurn af, sedelbankernas rapporter öfver deras

emission visar bäst, hvad inflytande dessa räkningar och anvisningar derå
haft på sedelcirkulationen, ty under det denna på 1870-talet 'växte oerhördt,
har den sedermera icke tilltagit, snarare' krupit ihop, då deremot transaktionernas och

omsättningen~

storlek otvifvelaktigt n1ycket tilltagit. En annan

följd deraf har· blifvit, att under det myntet och' myntmetallen fortfarande

6.2
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strömmat till de stora banke.rna, så att dessa allt merablifvit de stora reseryoarern~

de.rför, och sedelemissionen icke vuxit eller krumpit tillsammans, så

-,har sedeln nära nog återigen kommit att i väsentlig lnån blifva, hvad. den
från allra första början var afsedd till, endast ett ce~tifikat på innestående
lika belopp mynt.

Detta vill säga, att bankernas metalliska kassor allt mera

vuxit till och nära eqvivalera deras sedelelnission, såsom jag senare kanske
får tillfälle visa.
Det är lätt insedt, att genom denna utveckling af

e~t

nytt liqvidations-

J;Yledel sedelbankernas betydelse blifvit icke ringa reducerad och icke minst
deras vinst af sitt privilegium.

Det beröm hafva bankerna dock förtjenat,'

åtminstone i allmänhet, att icke hafva motverkat denna utveckling, utan
tvärtom hafva kraftigt befrämjat densamma genom de allt större lättnader
och beqvämlighet de beredt de löpande räkningarnas innehafvare.

Och på

samma gång hafva sedelbankerna allt klarare fattat sin uppgift derhäli att
n1ed undvikande af all slags spekulation för egen räkning endast söka vara
handelns och omsättningens tjenare, att göra det representativa myntet tillgängligt genom att på billiga vilkor utvexla det "lnot af handeln och industrien skapade fordringsbevis på kort tid.

Dermed hafva de sjelfva vunnit,

att liksom deras skulder, sedlarna och kontokuranträkningarna äro prima
vista-skulder, så äro äfven deras motsvarande fordringar lika hastigt atlöpande
och _realiserade, och således hafva de förvärfvat en kredit så solid, att den
numera icke ens kan sättas i fråga.
De stora nationella sedelbankernas .affärsverksamhet utgöres i allra
främsta rummet af diskontering af vexlar och handelspapper samt af de
derlned i nära samband stående giro- och löpande räkningarna. För diskontering af vexlar gäller i det hufvudsakligaste likartade regler, såsom att
vexeln skall vara

jä~mförelsevis

kort, i allmänhet icke

öfv~r

90 eller 95 dagars

löptid från diskonteringen, att den skall vara försedd med tre goda namn,
hvilken regel dock kan eftergifvas, Oln de två äro kända såsoln otvifvel·
aktigt go'da, samt att den skall hafva till sitt ursprung en k9pmansaffär, d.
v. s. ett varuköp.

I sist nämnda afseende är man åtminstone i teorien

ganska noga; i belgiska bankens reglemente säges uttryckligen, att vexlar
'skola hafva en cause reelle och i tyska bankens instruktioner förbjudes alla
ackomodations- eller förlagsvexlar.

För att skydda sig mot de sistnämnda
,

,
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är .det stadgadt derstädes, att af de på vexeln befintliga signaturerna få icke
två vara af personer, tillhöriga samma affärshus eller bolag.

Också är det

-

hos oss mycket brukliga och såsom fullt legitimt ansedda bruket att omsätta
.

.

vexlar med någon afbetalning eller äfven utan sådan okändt och för de stora
bankerna en verklig styggelse.

I flera reglementen är sådant förbjudet, och

tyska banken uttrycker detta sålunda, att hvarje vexeldiskontering skall vid
'vexelns förfallotid vara en afslutad affär.
Jag nämnde, att vexlarnas löptid i allmänhet icke får vara äfver 90
dagar, men i allmänhet äro de mycket kortare och i medeltal kanske endast

35-40 dagar. I franska banken är antalet af mycket korta vexlar· ganska
stort, och för. att tjena rörelsen har Inan der stadgadt, att vexlar på s. k.
bankplatser, d. v. :s. der banken har kontor eller agenter, få tagas med minst
5 dagars löptid och ett diskonto, som icke understiger 10 centimer för hvarje.
Huru man i detta demokratiska land sökt att demokratisera banken så att
säga, framgår äfven af flera andra drag.

Sålunda är ett sådant det oerhördt

stora antalet af vexlar på mycket små belopp.

År 1887 utgjorde nämligen

. antalet af vexlar på mindre än 100 francs icke mindre än 1,700,000 stycken
eller en tredjedel af hela det under året diskonterade antalet.

Ett annat

drag i samlna syfte är,. att banken uttryckligen förbjudits att hålla mera än
ett diskonto, utan afseende å vexelns storlek eller diskontentens större eller
mindre kredit.

Detta angifves vara stadgadt i den ringare affärsveridens in-

tresse, som af banken borde vara lika omhuldadt som den rikare eller stora.
Uppenbart är, att detta välvilliga syfte i icke ringa grad motverkas af stadgandet om. de tre signaturerna, i följd hvaraf den lille affärsmannen nödgas
att vända sig till någon bank eller bankir,
sig betald för

SOln

icke lärer underlåta att göra

sin möda och risk, men detta har väl ur synpunkten

af bankens betryggande mot förluster icke kunnat undvikas.

I Tyskland

gäller icke denna regel om ett för alla lika diskonto, utan har banken ett
officielt för den vanliga klientelen och ett annat hemligt för större och
finare vexlar.

När bankens styrelse finner lämpligt att af en eller annan

anledning tagä mera aktiv del i affärerna, telegraferar den till afdelningskontoren en siffra, och denna angifver det lägsta diskonto, hvartill sådana
vexlar få tagas.

Detta exceptionella diskonto skall hållas strängt hemligt,

men för att derjämte bevara bankens värdighet äro kontorsstyrelserna ålagda
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att icke' uppträda såsom sökande dylika vexlar, men lugnt taga ,enlot dem,
när de erbjudas.
För att erhålla tillåtelse att diskontera sina papper hos de stora nationalbankerna äro åtskilliga omständigheter' att iakttaga, som icke äro blotta formaliteter, och man må icke föreställa sig, att det går lika lättvindigt som
hos oss, der diskontören inlemnar sina vexl.ar än till den ena än till den
andra banken, samt -i allmänhet lemnar 'åt bankens styrel::>e att skaffa sig'
bäst den kan' behöfligå upplysningar eller att utan sådana antaga eller afslå.
I allnlänhet gäller såsom, regel, att den, som vill erhålla diskonteringsrätt,
skall insända till bankstyrelsen

en

formlig ansökan derom med ~tyrkande af

sin affärsställning. Sedan styrelsen pröfvat denna, beviljas ett visst belopp, hvartill 'sökandes engagementer såsom diskonterande får uppgå: Man kan dervid
naturligen gå 'olika strängt eller noggrant tillväga efter de i hvarje bank
gällande vanor' och traditioner.

Af intresse i detta fall äro de för tyska

banken gällande instruktioner, om hvilka det kanske nlå tillåtas mig yttra
några ord, då de i allmänhet äro föga kända.

E'nligt dessa är hvarje afdel-

ningskontor, som drifver diskonteringsrörelse, ålagdt att upplägga noggranna
register öfver alla de' firmors förmögenhets- och affärsförhållanden, som önska
att diskontera hos kontoret, samt och på grund. deraf föreslå den' vexelkredit dem må beviljas.

En gång hvarje år skola sådana listor insändas till

bankdirektionen i Berlin, som granskar dem och i sista hand bestänlrner
den kredit åt hvarje firma får lemnas.

För att icke hela denna massa af

listor skola komma' på en gång från alla kontoren, äro 'dessa indelade i
grupper, af hvilka den ·ena skall sända sina för året t ex. den sista januari,
den andra gruppen den sista februari o. s.

V.,

på det direktionen må ega

en möjlighet 'att kunna verkligen genomgå och granska dem.
skall' derefter vid hvarje' kontor finnas

noggra~t

Naturligen

register öfver hvarje firmas

engagementer, och der vid ett inträffadt falissement det visar sig, -att dessa
ehgagementer icke' varit noga kontrollerade i förhållande till den( beviljade
normalkrediten, kan koritorsstyrelsen göras ersättningsskyldig för förlusten.
Detta är den äfven i regeln för vexelförluster, så långt dess tantieme räcker till
att ersätta sådana.

D"erjämte uppräknar denna instruktion en mängd af

vexlar; hvilka äro' af beskaffenhet att icke få tagas; såsom sådana kan jag
anföra vexlar på inlandet, endosserade af en sedelutgifvå~de enskild bank
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verksamhet.
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med längre löptid än 14 dagar, och de få icke alls antagas, om de äro
endosserade af en person, känd att vara agent för en sådan bank. Kontorsstyreisen är berättigad att på framstäld fråga, angående anledningen till afslag å en dylik vexel svara, att riksbanken icke har något intresse af att
understödja en· sedelbanks affär.

I andra fall deremot är man förbjuden atf

förklara anledningen till ett afslag.

Så stränga och noga' fixerade äro reg-

lerna för kreditbeviljande inom tyska riksbanken, och man bör dervid märka
att det dock icke är fråga om hvad man kallar blankokredit och förlagskredit eller dylikt, utan blott en diskontering af vexlar på kort tid och för
hvilka gäller såsom regel att härleda sig från en verklig varuaffär och derjämte vara beklädda med minst två gode mäns signaturer.

Att likväl äfven

denna stränghet icke kunnat alldeles undvika förluster å vexlar är klart.
Ar 1888 finnes i bankens årsberättelse upptagna såsom f6rfallna, men icke
betalda vexlar ett beloj)p af omkring 250,000 riksmark.
I trots af dessa stränga regler för diskonteringen är dock denna affärsgren den för de stora bankerna mest betydande.

Till tyska riksbanken,

säges det, alt det år 1872 ingått vexlar för samlad summa af 8 milliarder
mark; nu har den betydligt minskats och utgjorde år 1888 endast omkring
1,300 millioner och med s. k. remissvexlar 4 milliarder mark. I franska banker
diskonterades år 1873 nära 14 milliarder francs; den har sedan icke obetydligt nedgått, men stiger ännu till omkring 8-10 milliarder francs. Äfven
i den jämförelsevis lilla belgiska nationalbanken utgör den omkring 2 milliarder

francs hvarje år.

Hvad den samlade sumnlan gör i Bank of England

har jag icke sett, men dess vexelportfölj innehåller omkring

15~,16

mil-

lioner pund.
Hvad nu beträffar den taxa, till hvilken diskonteringen sker, eller' det
'S.

k. diskontot, så veta vi, att detta hufvudsakligen bestämmes efter guld-

marknadens ställning, efter guldets benägenhet att strömma till eller från
banken.

Särdeles är detta förhållandet med Englands bank, och detta till

·den grad, att likasom guldmarknadens ställning bestämmer diskontots större
€ller mindre höjd, så reglerar å andra sidan bankens, diskonto guldmarknaden.

Ingenstädes är heller diskontot så vexlande som i denna bank.

Det är icke ovanligt, att det vexlar 8-10 gånger per år, och det uppgifves,
att det år 1873 blifvit icke mindre än 24 gånger förändradt. Det har varierat
5
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mellan 10-2

%,

men torde i medeltal kunna angifvas för senare år till 3

I de andra bankerna ·är det mera stadigt.
att dBt ~kulle kunna hållas .stadigt vid 4
l~ng

ganska
siffra,

%.

I franska banken var meningen,

% til~ affärernas- fördel, och, under

tid oqh ända till 1870 har. det i medeltal hållit sig vid samma

Sedan har det varit mera variabelt med högsta _beloppet 7 % och i

medeltal med 3 1/2 %.

På

sam~a

sätt i tyska banken, der under senare år

varit omkring 3 1/2. %.
I omedelbart samband med diskonteringsrörelsen står den s. k.

bankens

medel~skonto

giro~

eller löpande räkningen, och detta så, att rättigheten till diskontering. vanligen är beroende af att hålla en dyl~k räkning. För att få en sådan fordras
dock i allmänhet att hafva en ställning inom den ekonomiska verlden, som
låter antaga, att man skall kunna hålla en så pass. ansenlig räkning, att
banken derigenoln får ersättning för det högst betydande arbete, dOln räkB~nkens

ningarnas förande och kontrollerande föranleda.

fördel deraf är,

att,' som den icke -gifver ränta på innestående vexel, den derigenoln gratis
erhåller betydande belopp att
forcera sin sedelutgifning.

använd~

i sin diskontering utan att behöfva

Räkningshafvare~

erhåller visserligen icke någon

ränta på sitt tillgodohafvap.de, men de fördelar räkningen bereder honom
äro derför icke. att förakta.

Dessa äro visserligen. olika.i skilda banker, men

i allmänhet kan sägas, att. banken tjenar honom såsom kassör och ofta.
äfven såsom komissionär eller agent.

Den verkställer hans

liqvi~er

på grund

af utstälda cheques på räkningen, inkasserar och diskonterar hans vexlar
ti~l

räkningens kredit,. verkställer hans uppdrag till köp och försäljning af

värdepapper, oftast mot en mycket ringa kommission o. s. v.

När man nu

besinnar, att de stora nationalbankerna arbeta genom en mängd egna kontor,
spridda öfver hela -landet, såsom i Frankrike, Tyskland och Belgien är förhållandet, vid hvilka

al~a sådan~

lätt, hvilken oerhörd lättnad för

uppdrag kunna verkställas, då inser man
om.~ättningen

dessa giroräkningar .bereda

och att de_ äro ett n1ycket vigtigt hjul i det stora omsättningsmaskinerieL
Mest

tord~.

detta vara förhållandet i England, der nästan hvarje affärsman

och gentleman har

rä~ning

med sin bank eller bankir, likson1 dessa åter

utan undantag föra sådana med Englands bank.

Äfven i Tyskland börjar

man mycket använda och. uppskatta dessa räkningar, särdeles såsom medel
at~

fullgöra liqvider från en plats till en annan. Mekanism~n dervid är enk~l
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En person i. t. ex. Hamburg har att göra en liqvid till annan t. ex. i

Wiesbaden, och han utställer då .en cheque, en s. k. röd, på sin räkning' i
riksbankens Hamburg-kontor, der tjenstelnannen förvissar sig, att den person,
till hvilken
efter han

cheq~en

omedelbar~

för beloppet.

är stäld,. har räkning med kontoret i Wiesbaden, hvarbeordrar detta kontor att

kr~ditera

sin räkningshafvare·'

Äfven från utlandet ske sådana liqvider med lätthet; vår riks-

. bank verkställer dagligen för sina kunder dylika utbetalningar. å alla möjliga
bankplatser i Tyskland genom förmedling af sina korrespondenter i Berlin
och Halnburg, och fördelen dervid är bland annat, att en mängd

småkost~.

nader i form af stämpel, kommission och dylikt besparas samt att icke' ett
mynt eller sedel behöft användas.
I franska banken har man på senare år infört ett slags löpande räkning
med öfverdragningsrätt, hvilken erbjuder ett visst tycke med våra kreditivräkningar, ehuru naturligen med de modifikationer, som betingas i främsta
rumlnet af bankens försigtighet att afhålla sig från långa engagelnenter. Öfverdragningen beviljas endast mot i banken deponerad säkerhet, men det är
att märka, att under det hos oss dylika kreditiv beviljas på år, fordrar franska
banken, att inom 10 dygn beloppet skall vara återbetaldt och räkningen
reglerad.

Slutligen torde jag få nämna, att, så vidt jag har mig bekant,

tyska riksbanken är den enda af de stora nationalbankerna, som beviljar
ränta på penningar på tid, i likhet med våra depositionsräkningar.

Men

detta är ett arf från den förra preussiska banken, som var ålagd att på .
detta sätt fruktbargöra åtskilliga offentliga in!ättningars och fromma stiftelsers
medel, och riksbanken har begagnat hvarje tillfälle att befria sig från·
dessa räntebärande depositioner, så att nu mera endast ett ringa belopp
återstår.
I jämför.else med diskonteringen spelar belåningen af värdepapper endast
en obetydlig
några

1'01.

and~a

Englands bank belånar. egentligen endast statsräntor samt

värdepapper med en stadig och säker marknad.

I franska

banken är belåningen af något större betydelse men äfven der vida under
diskonteringen.

De värdepapper, som få

antag~s,

äro numera mycket flera

än förr, nlen de äro af bankstyrelserna noga bestälnda och icke lemnadt åt
utlåningskomiten eller afdelningsstyrelserna att afgöra, hvilka som skola
antagas.

De äro egentligen statsräntor, departen1entens, de större städernas
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och jernvägsbolagens obligationer, äfven de senares aktier, samt obligationer,
grundade på inteckning.

Nästan ännu mera är tyska riksbankens lombard-_

rörelse reglementerad. Till afdelningskontoren sändas listor, upptagande samtliga de värden, som få belånas, samt deras kurs, vanligen
priset.

3/4~1/2

af marknads-

Dock hafva kontoren rätt att till måttliga belopp belåna obligationer

af städer; SOln ligga inom deras. distrikt.

Endast några få städers obliga-

tioner få belånas -vid alla kontor, såsom Berlins, Kölns och Breslaus. - Såsom
regel gäller, att utan särskildt tillstånd får icke åt enskilda eller korporationer
lemnas mera än 100,000 och åt .'bankbolag -öfver 500,000 riksmark.
bardräntan är i allmänhet 1 % högre än diskontot.
-fattade år 1888 något -äfver 700 millioner mark.

Lom-

Lombardrörelsen om-

Tyska riksbanken belånar

-äfveri de flesta - shig af käpmannavaror, som äro af beskaffenhet. att kunna
o

-förvaras utan att lida skada och kunna lemnas såsom handfången pant, och
håller

°for

detta ändamål åtskilliga_ varudepoter. Summan _af-deras belåning in-

går i den uppgifna lombardrörelsen i sin helhet.
Dessa båda affärsgrenar, diskonteringen af vexlar samt -belåning af
värdepapper på kort tid, äro \ nu jämte giroräkningarna all den egentliga
affärsrörelse- de stora sedelbankerna bedrifva.

All annan bankverksamhet är

lemnad -åt den enskilda företagsamheten. - Allt hvad spekulation heter är
öfverlemnad åt denna; den får sköta om förlagskrediten i dess olika former,
deltaga -i nya företags grundande, företaga emissioner af lån och dylikt samt
drifva den lånerörelse i öfrigt, som nationalbankerna icke kunna och icke
vilja upptaga.

Också trifves den enskilda bankverksamheten förträffligt bred-

vid nationalbankernas, och långt ifrån att -betrakta de senare såsom öfvermäktiga konkurrenter söka de och finna i dem det bästa stödet' icke endast
för sig sjelfva utan för hela det finansiella maskineriet.

Kanske kan det

med anledning häraf tillåtas mig att ännu en gång framhålla, hvad man hos
oss under diskussionen af hithörande frågor ofta glömmer, nämligen att
monopol på sedelemission icke är detsamma som monopol på bankverksamhet,
<att en sedelbank icke medför enbanksystem med undertryckande af fri och
framgångsrik enskild verksa!Dhet inom bankaffärerna.
Jag har här icke vidrört, att de nationella bankerna i allmänhet mera
eller mindre göra tjenst såsom kassörer åt staten, emedan detta icke är
någop egentlig affärsverksalnhet ; icke heller att de allmänt emottaga till för-
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värdepapper och äfven andra värdeföremål emot en

ringa afgift, detta i likhet med hvad i vår riksbank kallas förvar, af. öppna
eller slutna deposita, och torde en redogörelse derför icke erbjuda något af
1

särskildt intresse.
För att kunna bättre betjena handeln och omsättningen samt på samma'
gång äfven utvidga sin rörelse hafva de stora nationalbankerna i landsorten etablerat en nlängd afdelningskontor med mera eller mindre beroende och inskränkt verksamhet. I detta fall kommer dock Englands bank långt efter de konti, nentala bankerna.

Den starka utvecklingen af den enskilda bank- och bankir-

verksamheten ,i England har kanske gjort dessa kontor mindre behöfliga;
faktum är att Englands bank endast har nio afdelningskontor, etablerade på
de större affärscentra.

De drifva samma affärsrörelse som hufvudkontoret,

men stå i strängt beroende och kontroll af detta, och insända hvarje afton
efter slutad t arbete sina rapporter och balansextrakt.

Frankrikes bank

deremot har inrättat en mängd kontor af sinsemellan olika rang och affärsverksamhet.

Redan då 1848 den enskilda sedelemissionen indrogs, ersattes

dessa enskilda banker med afdelningar af franska banken, och då 1857
bankens' privilegium förnyades, ålades den att inrätta ett kontor i hvarje
departement.

I följd häraf hafva allt flera sådana inrättningar etablerats, så

att banken nu har 94 s. 'k. succursales, som med direkt kontroll af hufvudbanken drifva bankaffärer liksom denna sjelf.

Derjämte finnas 38 bureaux

auxiliaires, som äro fästade' vid och, beroende af någon succursale samt
slutligen 122 villes rattachees, som subordinera under ett bestämdt afdelningskontor, till hvilket de hafva att vända sig för sina diskonteringsaffärer och
räkningar.

Sålunda har franska banken nu icke mindre 'än 255 s. k. places

banquables, medelst hvilka det besörjer sina, klienters affärer, och bereder,
äfven aflägsna och smärre orter tillfälle att njuta de förmåner, som banken
bereder.

Att dessa äro högt skattade, är känd sak.

Äfven tyska banken har en mängd kontor, delade i olika kategorier
efter deras betydenhet och sjelfständiga verksamhet.

De förnämsta äro de

17 reichsbankshauptstellen med direktion, tillsatt af regeringen eller
SOlD

kansler~,

bekant tyska riksbankens chef och ·spiritus rector; vidare 44 reichs-

bankstellen, äfven de beroende af hufvudkontoret direkt, samt slutligen 140 s.

k,I nebenstellen, hvilka direkt sortera under något afdelningskontor. Belgiska
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nationalbanken ·har äfven rätt många kontor; men derjämte har den åt
skilliga s. k. "agences, hvilka som något säreget torde förtjena nämnas.

På

de platser, nämligen' der banken inrättat en agentur, kan bilda sig ett konsortium af ansedda och solida medborgare, hvilket, sedan det blifvit af
bankens styrelse godkändt och stält en viss borgen, får drifva diskontering
på "sin risk och under solidariskt ansvar, men med bankens pengar och
begagnande af lokal och tjenstepersonal.

Detta konsortium gör sålunda

tjenst på en gång' såsom uppsamlare af vexlar åt och garanti för banken
och åtnjuter för sin risk och möda en viss andel af diskontot, för närvarande,
tror jag,

1/4.

Jag hade ämnat något tala om de här berörda bankernas sedelutgifningsrätt och huru sedelemissionen under senare år gestaltat sig faktiskt,
äfvensom i sammanhang dermed om vexlingarna i deras metalliska kassor.
Men tiden har lupit för fort, och jag får derför förbigå detta, kanske spara
det till annat tillfälle 'och ,nu endast nämna några ord om de egna kapital,
hvarmed bankerna arbeta och den' afkastning de lemna.
De egna kapital, hvarmed de stora' nationalbankerna röra sig, äro icke
särdeles betydande' i förhållande till affärernas belopp, och de' äro dessutom
stundom icke något effektivt arbets- och bankkapital, utan bundet för andra
ändamål.

.

Detta bevisar mera än något annat grundlösheten af den ofta

framträdande föreställningen, att en stor folkbank behöfver ett stort kapital
för att vara solid och drifva en omfattande rörelse.

Redan franska bankens

grundare uttalade den af erfarenhet bekräftade satsen, att bankens eget
kapital endast är ett garantikapital för ersättande af möjliga förluster, och
som dessa i en välskött diskontbank icke kunde blifva stora, så behöfde
icke heller kapitalet vara stort.

Sedelemissionens trygghet berodde af port~

följens godhet,' och för möjligheten af att hålla kassa vore kapitalet af ingen
betydelse, en1edan denna möjlighet berodde af det belopp. mynt eller metall,
som af rörelsen tillfördes banken.

Till detta vill jag för egen 'del endast

lägga, att ett stort kapital kan blifva en fara i stället för en trygghet, emedan
det lätt kan förleda bankstyreIsen att bege sig in på äfventyrliga spekulationer för att göra detta stora kapital fruktbärande.

För att nu illustrera

denna' sats med några exempel må jag nämna, att franska bankens kapital~
från början bestämdt till 30 millioner francs, småningom ökats till" 4·5, till
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91 och slutligen till 182 millioner francs, af hvilka dock äro bundna 100
millioner i franska rentes, 'som banken .vid sista förhöjningen ålades att
inköpa för att minska statens flytande skuld.

Englands bank har ett kapital

mellan 14-15 millioner pund, helt och hållet stående såsom fordran. i statens
stora skuldbok, en följd deraf att det ursprungligen tillkommit såsom lån.
till staten, i ersättning för hvilka banken erhållit sitt privilegium och fordringsTyska riksbanken 4ar ett kapital af

€garna fått ingå såsom delegare, deri.

120 millioner riksmark, hvartill kommer en hufvudsakligen genom premier
Belgiska banken h~r endast 50

:å de emitterade. aktierna bildad reservfond.

millioner francs, hvilket icke hindrar den att med full trygghet hålla cirkulerande omkring 400 millioner francs i sedlar.
De stora banker,. om hvilka jag har talat, liksom de flesta andra länders,
:äro i hänsyn till betydelsen af deras uppgift och privilegium verkliga nationalbanker, men i afseende på eganderätten deremot privatbanker,

SOln

egas af

-enskilda personer såsom aktionärer.. Det kan då vara af intresse att med
få ord besvara den frågan, huru dessa slags affärer såsom sådana burit sig,
~hvad

afkastning de gifvit åt aktieegarna.

'har inskrifningsbevis i statens skuldbok

Hvarje delegare i Englands bank
~ör

det belopp, hvarför han är, del-

€gare i banken. Men dessa inskrifningsbevis' kursvärde hafva mycket varierat
i bredd med bankens dividender.

från århundradets början, 157

Detta värde har temligen stadigt gått upp

% till

312 år 1884, det högsta så vidt jag

:kunnat finna. Dividenden har varit ända till 12

%, under senare åren mellan

'9 och 10 %. Ännu bättre ha franska bankens aktieegare farit. Dividenden
.å ursprungliga aktievärdet 1,000 francs har varit ända till 35

% år 1875 och

%. Kursvärdet har varierat mellan
4 och 6 gånger det ursprungliga, så att räntan å kursvärdet varit 3 1/2 och
4 %. Staten tager ingen andel af vinsten, men beskattar sedelutgifningen
har sedermera varierat mellan 15 och 25

med· en

stämpels~att,

som varit ganska hög, men på senare tiden mycket

nedsatts, så att den nu icke gifver mera än omkring 1 million francs per
år.
1/4

Äfven i Belgien beskattas sedelcirkulationen, men derjämte tager staten
af bankens vinst, sedan aktieegarna fått 3

%, samt derjämte 1/4 af vinsten

'på den sedelemission, som öfverstiger 275 millioner.
hafva aktiegafna fått ända till 15
mot sin banks aktieegare.

Icke desto mindre

%. Tyska staten· är något lnera hårdhändt

Sedan dessa fått 4 1/ 2 % och afsättning skett
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till reservfonden, tager den hälften af återstoden.
sin helhet der endast varit 51/ 2

a 7 %;

1888 5,4

Också har dividenden i.

%. Det synes dock, att

affären i allmänhet varit god, och deraf kommer väl äfven i mycket de nu
hörda yrkandena att låta staten taga banken med sedelemissionen och
vinsten derå för egen räkning. .

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 31 Oktober 1889-

Ordförande: ~,f d. Qfverståthållarel~, Friherre G.

AF

UGGLAS..

Till ledamöter af föreningen invaldes:
Herr Revisoren M. E"kdahl,
»

Bankinspekt~ren

»

Grosshandlaren A. Molander,

»

Grosshandlaren M. Geber,

R. Benckert,

Bankdirektören S. Nisbeth och
})

v. Häradshöfdingen G. W

Smerling.

Härefter företogs det får aftonen bestämda öfverläggningsämnet:

Om den låga kapitalräntan och utsigterna för dess fortvaro..
Öfverläggningen inleddes af v. Häradshöfdingen C. Westman:
Den företeelse på det ekonomiska on1rådet, som på grund af sin omfattande och djupt ingripande betydelse under de senaste åren tilldragit sig
kanske större uppmärksamhet än någon annan, har varit den allmänna och.

betydande lLedg.ången i kapitalr~ntan. Det har derföre ansetts lämpligt att
göra densamma· till föremål för en stunds uppn1ärksamhet i den Nationalekonomiska föreningen.
Då åt mig blifvit öfverlemnadt att inleda öfverläggningen härom, harjag förestält mig, att det vore i sin ordning att till en början något skärskåda
den nationalekonomiska betydelsen af en nedgång i kapitalräntan.
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;Allra först innebär denna naturligen, att den andel af produktionens
€ller i allmänhet den ekonomiska verksamhetens resultat,

SOln

t.illkommer

den faktor vid den ekonomiska produktionen, som vi benämna kapital, blifvit
förminskad. .Såsom herrarna känna, lärer den ekonomiska vetenskapen, att
den inkomst ett företag lemnar bör för att komIna alla dem till godo,
vi~

hvil~a

detsamma medverkat, fördelas emellan

a) J·ordegaren såsom godtgörelse för upplåtelse af den mark eller tillåtelse att begagna den. vid

mar~en

bundna naturkraft, som för företagets drif-

vande erfordras (J·ordrän.ta),'

b) arbetaren såsom go<;1tgörelse för det han med sin arbetskraft, fysiskt
eller intellektuelt medverkat vid produktionen (arbetslön),
e) kapitalisten, d. v. s. egaren af de vid företaget använda produktionsmedel, kapital, såsom godtgörelse för det hans kapital fått vid produktionen
begagnas (kapitalränta), och slutligen

d) driftsherren såsom godtgörelse för ledningen af och medverkan vid
produktionen samt framförallt såsom ersättning för det han i, första hand
iklädt sig den m.ed produktionen

förknipp~de

risk.

Så som den ekonomiska verksamheten i de moderna samhällena gestaltat
sig, är det driftsherren det tillkommer att sammanföra de särskilda' produktionsfaktorerna och på sin risk organisera och leda deras verksamhet. Honom
tillfaller hela bruttoinkomsten af det företag, hvars ledare han är, men så
har han också att svara for alla produktionskostnaderna och bära hela risken.
Till ju högre pris han kan lyckas afyttra den färdiga yaran och till ju lägre
.belopp han kan nedbringa produktionskostnaderna, desto mer får han öfver
för "egen del, desto större blir hans vinst, hans andel uti det resultat, som
genom produktionen åstadkommits. Bland de vigtigare produktionskostnaderna
ingår naturligen äfven legan eller räntan för det främmande kapital han i
sin affär använder. Om nu den räntegodtgörelse driftsherren har att erlägga
för i rörelsen' användt främmande kapital minskas, utan att salntidigt prisen
på den tillverkade varan falla eller öfriga produktionskostnader stiga, så
uppstår naturligen för driftsherren en större vinst på affären än förut, hvadån
det således i första hand blir han, som får skörda vinsten af räntans fallande.
Nu hafva emellertid, som bekant, under de senare åren prisen

p~

de flesta

varuslag varit ytterst tryckta, så att många produktionsgrenar arbetat' med
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mycket ringa, om ens någon vinst. Vid sådant förhållande har nedsättningen

i räntesatserna

näs~an

öfverallt varit en för driftsherrarna synnerligen väl-

kommen och välbehöflig ptväg att få

deb~t

och kredit att gå i hop något

bättre än under den närnlast föregående tiden, men ingalunda gjort vinsten
oskäligt hög. Annorlunda gestaltar sig naturligen saken, om genom stegrade
priser eller-eljest gynsammare produktionsvilkor driftsherrevinsten skulle blifva
så stor, att den komme att uppmuntra till ökad konkurrens.

Då kan ränte-

nedsättningen medelbart icke blott komma de öfriga produktionsfaktorerna, sär-.
skildt arbetet till godo, utan äfven den förbrukande allmänheten, i det att de
lägre räntesatserna göra det möjligt för producenterna att hålla sina _tillverkningskostnader och dermed äfven sina priser lägre än eljest.

Men å -andra

sidan framkallar en dylik ökad verksamhet inom industrien en ökad efterfrågan efter kapital, hvilken i sin ordning är egnad att bidraga till framkallandetaf stegrade räntesatser eller åtminstone motverka fallande.
Betrakta vi åter räntenedsättningens verkningar från kapitalets e'gen
eller från kapitalistens synpunkt, så låter det sig naturligen icke förnekas,
att det måste för honom vara en gifven olägenhet att sålunda se, sin andel i
det resultat, den ekonomiska verksamheten lemnat, väsentligen förminskad.
Framför allt gäller detta naturligen för alla de kapitalister, hvilka uti afkastningen af ett mindre kapital haft en för deras behof nätt och jämnt tillräcklig
inkomstkälla och för hvilka det faller sig svårt eller måhända omöjligt att på
annan väg skaffa sig ersättning för denna minskning i afkastningen af deras
kapital.

För äldre fruntimlner t. ex. med kapital af 10 å 12,000 kronor _är

det en väsentlig skilnad,
om detta afkastar 5
,

a' 400

a 600

kronor eller endast 3

kronor årligen. Alla försäkringsbolags, pensionsinrättningars och andra

, kapitalbildande anstalters uppgift blir ock naturligen väsentligen försyårad.
,Dessa -måste antingen bjuda sina delegare mindre fördelar mot samma afgifter som förut eller ock af dem fordra större bidrag för beviljande af samma
fördelar, eller n1ed andra ord antingen höja premierna utan att höja försäkringsbeloppet, eller bibehålla premierna och nedsätta försäkringsbeloppet.
Kan iill följd af redan ingångna aftal intetdera ske, måste de finna sig uti
en minskning i den vinst de förut hemtat af rörelsen. Alla på kapitalafkastning fotade välgörenhetsinrättningar, stipendiistiftelser o. d. måste minska
antalet af sina underhållstagare eller nedsätta beloppet af sina understöd.
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Den som för, att kunna draga sig tillbaka eller »slå sig till ro», som det heter,
anser sig behöfva en årlig inkomst af t. ex. 5,000 'kronor, måste vid en
räntefot af 3 å 4

% hafva

åt sig samlat ett vida större kapital och således

väl äfven fortsätta sin produktiva verksamhet icke obetydligt längre än som
behöfdes, när räntefoten var 5 å 6

%.

~lart

är att denna kapitalets min-

skade afkastning, äfven måste leda till en minskning i kapitalisternas konsumtionsförmåga och således äfven till en minskning i afsättningen för landets

olika produktionsgrenar. För kapitalisten har med ett ord resultatet blifvit
.detsamma
som om man, i fall räntefoten förblifvit oförändrad, afhändt honom

1/5, kanske 1/4 af hans, kapital.
Jämte dessa mera allmänna verkningar, hvilka skulle kunna utvecklas
ännu mycket, mera än som här skett, hafva vi att erinra oss ett par af mera
speciel natur, hvilka framträdt med sådan styrka, att man kan säga, att de
. väsentlig nlån tryckt sin

präge~

på de senare årens finansiella verksamhet.

Fördelarna af räntans fallande hafva naturligen icke varit inskränkta till den
klass af låntagare, som vi här ofvan berörde, eller de som behöfva uti industriel eller annan affärsverksamhet betjena sig af främmande kapital. Alla
låntagare hafva gifvetvis deraf' skördat större eller "mindre fördel och således
äfven och i främsta rumnlet de, som äro de största låntagarna af alla, nämligen staternas finansförvaltningar. Då sammanlagda beloppet af alla länders
statsskulder enligt en beräkning för närvarande torde uppgå till öfver 100
milliarder kronor, så inses lätt, hvilka ofantliga besparingar i ränteutgift de
~kuldsatta

staternas finansförvaltningar kunna göra, derest det lyckas dem att

med t. ex. 1

% nedbringa

veta, nästan alla at~

räntan på sina skulder. De hafva o'ck, som vi

eller åtminstone 'alla de, hvilkas kredit icke är så dålig,

de vid en uppsägning af sina utelöpande skuldsedlar kunde riskera, att

"fordringsegarna hellre skulle taga penningar än de erbjudna nya skuldsedlarna
med lägre ränta - förstått att i stor skala begagna sig af konjunkturen och,
som det heter, konverterat sina skulder från en högre till lägre räntefot. Så
allmänna och så omfattande hafva

~nder

de senare åren dessa operationer

varit, att man gifvit vår tid benämningen »konverteringarnas tidehvarf».
vilja här erinra om några af de vigtigaste utaf

~essa

Vi

operationer, hvilkas

lyckliga genomförande just utgör bästa beviset för huru lågt räntefoten för
,säker kapitalplacering verkligen nedgått ; ett mycket fullgiltigare bevis i detta

•
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hänseende än det på grund af en mängd tillfälliga inflytelser vexlande bankdiskontot.
Vi nämna då i främsta rummet den af Englands finansminister Goschen
i mars och april 1888 genomförda konverteringen af 3 % consols. Alltsedan

% consols noterades 93 %, hafva dessa varit i ett nästan oaf-

·1874, då 3

brutet stigande, tills de under år 1881 uppgingo· till äfver pari, och vid denna
kurs hafva de sedermera, naturligen med några mindre fluktuationer, hållit
sig.

Det kunde väcka någon undran, att de icke gått synnerligen mycket

äfver pari; man skulle hafva väntat, att de gått åtminstone några procent
högre.

Orsaken dertill har just varit, att man visste, att konverteringens

damoclessvärd sväfvade äfver dem.

År 1884-1885 försökte, som bekant,

dåvarande' finansministern (lhilders att genomföra en konvertering.

Den

misslyckades; dels var måhända rätta tiden ännu icke kommen <?ch dels var
det sätt, på hvilket man sökte genomföra operationen, icke lyckligt.
mycket mera lysande var framgången af Goschens konvertering.
millioner 3

% consols konverterades till 2

vidare skola öfvergå till 2)12
af nästlidna månad 97

~~.

Så

Nära 550

%, som från och med 1903 utan
Dessa nya 23/ 4 % consols noterades i slutet
3/
4

%.

I Frankrike, ett land der regeringen är mycket rädd för att stöta sig
med den stora klassen af rentiers, hafva 4 1/ 2 till 4 % rentes konverterats till
3

%, hvilka senare, som 1880 noterades 80,15, nu noteras 87
I Tyskland hafva likaledes

å 88

%.

konverteringar egt rum för tusentals

millioner mark.
De stora ungerska och ryska konverteringarna äro i så färskt minne,
att jag här endast behöfver erinra ,om dem.
Det är icke blott de stora staterna, som hafva konverterat, äfven de flesta
mindre hafva gjort det med icke mindre framgång än de stora; Holland,

Belgien, SchU;;eiz, för att nu ej tala om de tre skandinaviska länderna.
I Amerika noteras 4 % statsobligationer, uppsägbara år 1907, 127 å 128

% och

gifva således endast 2 1/ 2 %.

Konverteringarna hafva emellertid icke varit inskränkta till allenast
statspapper. Kommuner, hypoteksföreningar, bolag och för öfrigt en hvar lån. tagare med erforderlig kredit och uppsägbara förbindelser har skyndat att
begagna

si~

af den gynsamma konjunkturen. Hvad som i den vägen kunnat
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genomforas, gränsar till det otroliga.
sedan, då de gingo med 5

Jernvägsobligationer, som för få år

a 6 %, kunde säljas endast med betydlig kapitalrabatt,

hafva nu kunnat konverteras 'till 4

%obligationer, ett resultat hvartill naturligen

dessa företags på de senare åren stegrade afkastning icke oväsentligt bidragit
Den' andra här ofvan antydda mera speciella verkan af räntans fallande
står i närmaste sammanhang med den senast berörda.

I samma mån som

den allmänna räntefoten nedgått, hafva naturligen sådana papper, som lemnat
sina innehafvare en säkert påräknelig ränteafkastning, stigit i pris. Så länge
den allmänna räntefoten vid säkra penningplaceringar utgjorde to ex. 5

%

eller mera, voro kapitalisterna naturligen icke benägna att for prima 5%
obligationer betala öfver pari" knappast ens så mycket, under det att 4 %
obligationer' kunde afyttras mot en kapitalrabatt af 8 å 10

%.

I samma må~

som den

~lln1änna

ändrats'.

Kapitalisten har då funnit med sin uträkning förenligt att för en 5

räntefoten nedgått, har detta förhållande väsentligen, för-

% obligation erlägga så hög öfverkurs, att papperet lemnade honom en ~ffektiv
ränta, ungefär motsvarande den allmänt gängse räntan. Detta har naturligen
haft till följd en allmän och betydande kursstegri~g på alla valutor med en
, säkert påräknelig ränteafkomst, såsom alla 1:a och 2:a klassens obligationer,
samt äfven å alla 1:a klassens aktier. Detta åter har gjort, att de flesta banker
och bankirhus på de senare åren i

frä~sta

rummet sökt sin vinst uti dessa

kursstegringar på af dem öfvertagna värdepapper - och i de flesta fall äfven
deri,lyckatssynnerligen väl- samt forst i andra rummet på skilnaden mellan
in- och utlåningsräntan. '
Efter att sålunda hafva om också i största korthet redogjort för den
nationalekonomiska betydelsen af räntans nedgång, torde det vara skäl att
se till huruvida det räntefall, vi under dessa år bevittnat, är en ena~tående
företeelse i den ekonomiska historien, eller om verlden förut varit vittne till
någonting dermed jämförligt, som kunde gifva oss några lär~omar med afseende å huru vi rätteligen böra uppfatta det nuvarande tillståndet.

Jag

skall dervid icke inlåta mig på några forskningar angående förhållandena i
så 'långt aflägsna tider, att värdet af en jämförelse med våra förhållanden
rned skäl kunde sättas i fråga.
Ett rätt godt stycke tillbaka i tiden måste jag dock gå.

Af en ur ett

arbete af den för några år sedan aflidne engelska nationalekononlen Jevons
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hamtad grafisk tabell (jfr tab. 2), upptagande rör åren 1731-1751 vexlingarna i kursen å engelska 3

% statsobligationer och från sistnämnda

år, då dessa utbyttes- mot 3 % consolidated annuities eller de vanligen
.s. k. consols,. å dessa senare, framgår, att redan så långt tillbaka i tiden
som åren 1732-1733 dessa värdepapper 'gått upp öfver parikurs, att derefterviss'erligen. följde ett par år med lägre, kurser, men att de derefter under en
tid af 3 1/ 2 år eller ända till medlet af 1739 stodo fle~a procent öfver pari och
i '. medlet af 1737 nådde 107

%. De höllo 'sig derefter omkring eller öfver;-'

pari till och med 1743, då de politiska förhållandena framkallade ett kursfall r
som fortfor till efter freden i Aachen- 1848, då ånyo en stark stegring inträdde,
så att de 1749 -voro uppe öfver pari,' på hvilken punkt de med endast ett.
par undantag höllo sig ända till början af 1755; sedan -förekomma en mängd r
mest af krig och politiska förhållanden framkallade vexlingar, hvarunder-

%, men icke förr än så.
tiden som 1844 finna vi dem för ett ögonblick uppe 1/2 %

consols 1797-1798 till och med voro nere vid 50
långt fram i

öfver pari, så ytterligare nedgång,

1852-~853

åter en kort titt öfver pari,.

men så ned igen' och först med 1874 börjar, så$om nyss nämndes; denna.
sista stegring, som möjliggjorde Goschens konvertering 1888.
Den låga räntefoten under flera föregående perioder, i synnerhet i medlet.
af 1700-talet, hvarom dessa höga kurser å engelska 3

% papper bära

vittne, var icke något, som gälde 'endast rör det rika England.

Vi återfinna.

samma företeelse till och med i ännu högre- grad i andra länder.

I Tysk-

land synes den normala räntefoten i slutet af 1700-talet hafva varit 3

%~

åtminstone vet Roscher att omtala, att då på 1780-talet professorerna i Göttingen
skulle bilda en enkekassa, vågade man' icke. grunda de matematiska beräkningarna för densamma. på en högre räntefot än 3

%. Redan 1794 kunde

emellertid kassans curatorium inberätta, att penningar då kunde mot fullgod
säkerhet utlånas till 4

%.

I Hollancl kunde redan 1671 penningar för handelsbehof erhållas till

%. På 1760-talet stoda provinsen Hollands 2 1/ 2 %obligationer öfverpari. Generalitets 3 % obligationer gälde 1773 107 %, provinserna Hollands.
och Westfrieslands följande år 110' %, och från 1780-talet omtalas, att kursen

3

1
/2

p~

å 3

ostindiska kompaniets aktier var så hög, att dessa oaktadt de stora ut-

del~ingar,

som kompaniet lemnade, icke afkastade mera än 2 3/ 4 %.

1889 den 31 Oktober.
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Hvad räntefoten i Sverige på den tiden beträffar är det mycket svårt
att derom bilda sig en exakt uppfattning.

Kapitalbildningen var då ännu i

vårt land så ringa, att någon annan regelbunden låner.örelse knappast förekom än den, som bedrefs af rikets ständers bank, och der bestämdes på den
tiden' lånevilkoren mindre af förhållandet emellan' tillgång och efterfrågan
·.efter ledigt penningkapital än af politiska och andra hänsyn;' hvilka. frodådes
lInder »secretessens» hägn.' Man finner till och med exempel på att banken
för att hjälpa en gynnad näring lånade ut pengar till lägre ränta än den
:sjelf betalade.
Några af de s,iffror riksbankens historieskrifvare Schwerin härom tned(felar torde, ock' böra här anföras. Sålunda utgjorde 1668 vid' bankens stiftande
räntan på alla' slags lån 8

%,

1.6&5 6

%,

1741 var räntan för lån till kronan

%, men för lån mot pant af vågförda metaller och fastighets inteckning
'-endast, 5 %, 1756 för lån mot inteekning 4 %, men alla andra lån endast
.3 %, {1815 var räntan for 'odlingslån endast 2 %.

,e6

Efter att sålunda hafva sett, att den nedgång i kapitalräntan, som vi de
:senaste' åren bevittnat, icke är någon enastående företeelse i den ekonomiska
~istorien, torde

vi kanske böra' se till hvilka orsaker som förorsakat forst det

stora räntefallet på' 1700-talet -

det enda som torde kunna fullt jämföras

med det vi under dessa år bevittnat -

och sedermera den derefter foljande

räntestegringen för' att sålunda se till om 'vi kunna hafva något att deraf lära
med afseende å den rätta uppfattningen af våra dagars räntefall.
Den första och vigtigaste orsaken var tvifvelsutan den, att stora snmmor 'af placeringssökande kapital efter hand hopat sig i de genom sin lönande
'handel rika -vordna länderna England och Holland samt i de tyska hansestäderna. Det mötte till följd deraf synnerlig svårighet att med fördel anbringa
dessa stora kapital uti det egna landet; att åter anbringa dem i utlandet
vågade man icke till följd af det rådande osäkerhetstillståndet och kunde det
knappast till följd af de lagbestämmelser, som mångenstädes vara uppresta
mot rättigheten att öfverföra kapital från det ena-landet till det andra. Härtill
-kom att i dessa tide.r, då krig och

po~itik

toga allas krafter och uppmärk-

samhet i anspråk samt hindrade industrien och handeln från att uppblomstra,
;all kapitalabsorberande företagsamhet så godt som' afstannat. Det var en tid
af stillastående på det ekonomiska området.

Huru gick det då, när Europa-
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efter de napoleonska krigens slut återfick lugn i politiskt afseende och fåre·
tagsamheten började återvakna? Kom den låga räntefoten då tillbaka? Nej det
gjorde den icke; först "vid medlet af 1870-talet börjar den stegring af consolskursen, d. v. s. den nedgång i kapitalräntan, som slutligen möjliggjorde
1888 års konvertering.

Hvad var det då som gjorde, att den höga ränte- '

foten sålunda egde bestånd i mera än ett halft århundrade?
Jo, först och främst gjorde den återvunna freden och det förbättrade
rättstilIståndet, att kapital med större

trygghe~

kunde öfverföras från det ena

landet till det andra, så" att t. ex.. Englands. och Hollands kapitalister kunde
våga att i andra länder söka placering får de kapitål, för hvilka "lönande
användning i hemlandet icke kunde erhållas, något som

~aturligen

i väsent-

lig mån var egnadt att motverka en alltför stark hopning af kapitalen på vissa
håll och dermed äfven räntesatsernas alltför starka nedpressning på dessa platser.
Vidare uppstå alltid under ett krig en mängd luckor i ekonomiskt hänseende genom egendomsförstörelser, afbruten produktion o. s. v., hvilka luckor
menniskorna efter fredens återställande vanligen med nästan feberaktig verksamhet sträfva att genom starkt forcerad produktion åter fylla, hvilket natur·
ligen framkallar en väsentligt ökad efterfrågan på kapital.
Och sist men icke minst, vår industri, hela vårt ekonomiska lif inträdde
omkring slutet af nuvarande århundrades första fjärdedel, till följd af den kraftiga
impuls de stora uppfinningarna på teknikens område gåfvo åt detsamma, uti ett
utvecklingsskede så storartadt, att" historien icke vet att omtala dess like.
Den redan under förra århundradet uppfunna ångmaskinen började vinna allt
större och större utbredning och användning såväl inom industriens som
kommunikatioIisväsendets område och gaf derigenom anledning till en om·
skapning obh en utveckling, som å sin sida framkallade dittills icke anade
tillfällen till" synnerligt lönande användning för hela det kapital, som kunde
uppbringas.

Att under sådana förhållanden, då efterfrågan efter ledigt pen-

ningkapital var så högst betydande och producenterna genom att i sin rörelse
använda det kunde göra så betydande vinster, dessa också både skulle vara
tvungna och äfven villiga att för denna fårmån erlägga \en hög lega eller
"ränta, var ju alldeles naturligt.

Det är just denna hela årtionde"n igenom

fortsatta storartade utveckling jämte den deraf framkallade, så att säga fak..
tiskt "obegränsade absorptionen af rörligt kapital, som varit den -väsentliga
6
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orsaken till de höga ränte~atser, som med ,få ,afbrott varit rådande ända till
senare ,hälften af 1870-talet
*

'*

*

Härmed äro vi inne på ett förhållande, som just bildar ,den rätta öfvergången' till framst~llning af de orsaker, som framkallat de
låga räntesatserna.

nu

!Jälla~de'

Ligger icke månne en af de vigtigaste orsakerna till

$enare tidens låga räntefot just deruti, 'att den starka utveckling och
omskapning, som framkallat och uppehållit de höga räntesatserna, alltmer
,nått sin fullbordan,

att den redan

hlJnnit. abso'rbera större delen af

det 'kapital den är ·mäktig att använda och att det kapital, som numera
kan användas, icke vidare lemnar producenten så hög afkastning som förut
De

civil~serade

trakterna af jordklotet .börja att blifva fullbygda af jernvägar,

och de, som ännu återstå att bygga, äro till vä$entlig del jämförelsevis mindre
lönande bansträckor än de, som tillhöra de redan

färdigbygd~. hufvudnäten.

Från 1830 till och med 1885 hade e.nligt Neumann-Spallarts beräkningar
ensa~t

på jernvägsbyggnåder i alla verldens län,der användts ett kapital af

100,000 millioner riksmark.

Det synes alldeles gifvet, att, d,å, en så storartad

verksamhet börjar slappas, drifvas med mindre fart än förut, detta icke kan
undgå att' utöfva. et.t väsentligt inflytande på efterfrågan, af kapital på verldsmarknaden, eller egentliger;t på den ständigt försiggående' absorptionen af
rörligt kapital till fast och på samma gång äfven lnedverka till att nedstämma
~öretagsamheten

på en mängd olika' områden.

Gifvet är äfven att en hel

mängd af dessa banor,' tillhörande de sekundära och tertiära näten; såsom i
de flesta' fall mindre lönande än de stora, hufvudlinierna, antingen måste byggas
med billigare kapital eller, också icke byggas alls. '
Men hvad: som här ,sagts om jernvägarna gäller också till stor del om
ett mycket stort antal andra verksamhetsgrenar, som eljest pläga absorbera
stora belopp' af rcjrligt kapital, såsom sjöfartsnäringen, rätt många fabriksindustrier äfvensom jordbruket. Ångbåtsflottorna hafva numera hunnit den storlek,
~tt

någon verksamhet på det området, jämförlig med den, som egde rum för

e~t .elle~

par tiotal af år sedan, då dessa först började på allvar undantränga

sege~fartygen,

knappast under den närmaste tiden 'är att förvänta.

J;'örädlingsindustriens ombildning efter nutidens kraf har ock till en
'-I

väs~ntlig

de.! fullbordats. Något mer~ allmänt forceradt arbete. för, det ända-
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målet kräfves åtminstone icke vidare. Likaså inom jordbruksnäringen; täckdikning och nyodlingar hafva redan -v.erkstälts, till-sådan omfattning, att

d~ls

mångenstädes inga sådana arbeten mera återstå, dels' endast 'sådana; som
i;iro mindre lön~nde. Det- har med', ett ord inom dem -alla .visat sig, att
en ökad kapitalanvändning icke är -lönande in - infinitum, utan att tvärtom
den gräns, intill hvilken kapital kan nedläggas i en affärsgren, utan att
kapitalets afkastningsförmåga minskas, är jämförelsevis snart uppnådd,' beroende detta dels derpå att ett nybrutet område i allmänhet under. den första
tiden lenlnar de bästa skördarna och dels

p~

att, der-dessa'skördar verkligen

äro mer än vanligt lön,ande, konkurrensen: snart är framme

o~h ~ill' dela

vinsten, _så att denna efter hand nedtryckes till ett minimum.
De nyskapade samfärdslnedlen bidraga visserligen att bereda, afsättning
för produkterna från stora landsträckor, som förut saknade sådan, men de
t

uppmuntra ock derigenon1 till utvidgandet af gamla och skapandet af nya
företag på orter, der dessa förut icke kunde' trifvas, och framkalla sålunda
en högst betydande tillökning uti de länders produktionsförmåga, som de
genomlöpa eller beröra och dermed äfven en ökad 'konkurrens, med de redan
bestående företagen inom dessa' näringsgrenar, en konkurrens som för dessa
gestaltar sig så mycket ödesdigrare, ,som, dessa för $an1fä,rdseln: nyöppnade
landsträckor ofta äro i besittning af en del naturliga förmåner, som göra
det för dem möjligt, att underbjuda de äldre medtäflarna.
dermed.

Men icke nog

Dessa utvidgade och förbättrade samfärdsmedel 'hafva' äfven en

annan verkan, de göra det för handeln möjligt att, äfven der afsättningen i
Qch för 'sig ökats, 'ändock nöja sig med mindre förråder, med smärre upplag
af de olika varuslagen på samma plats än som, förut' var händelsen, enär
de snabbare och

framföra~lt

pålitligare samfärdsmedlen göra det n1öjligt att

.i händelse af behof inom jämförelsevis kort tid direkt från producenterna

förse sig lTIed nya förråd, hvilket naturligen gör, att. köpmannen kan nöja
sig med mindre lager än förr.

Härigenom minskas - äfven handelns utgifter

för magasinering och framför allt ränteförluster och risken af ett möjligt prisfall, men den afsättning producenterna varit vana att -påräkna begränsas
ocksåbetydligt.

Följden' af allt detta kan naturligen icke blifva'någon annan

än fallande priser, att

~n

stor mängd produktionsgrenar blifva mindre lönande

än förr, att benägenheten att i nya företag- nedlägga kapital minskas, en

1889
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mera begransad' företagsamhet och en ytterligare minskad efterfrågan' efterkapital och minskad förmåga att göra detta på ett lönande sätt fruktbärande..
För min del kan jag derföre icke annat än i denna minskade

efter~

frågan' 'efter ledigt penningkapital och minskade förmåga från ,produktio~ens
sida att göra

kapital~t

fruktbärande, som medverkat till kapitalräntans ned-

gång, äfven se en återverkan af den öfverproduktion, och deraf framkallade
prisfall på en stor mängd varor, 'som just utgjorde den företeelse' på det
ekonomiska området, hvilken tilldrog sig främsta uppmärksalnheten underde år, hvilka närmast f6regingo 'dem, då räntans alltjämt fortgående sjunkande trängt sig fram såsom' ett ännu vigtigare spörsmål.
Men på samma gång som således alla dessa samverkande omständig-'
heter gjort, att efterfrågan efter ledigt penningkapital väsentligen minskats~
så har å den andra tillgången på sådant varit stadd i en jämnt fortgående
och ganska stark stegring.

Huru kan väl detta vara möjligt,- torde mera än ·

en fråga sig, att kapitalbildningen kunnat ökas 'och ökas med ganska stark
fart under- en sådan tid, då man snart· sagdt icke fått höra annat än en
unison klagan öfver ~dåliga tider». Skälen dertill 'torde vara flera. För min
del skulle jag vilja till icke oväsentlig del söka dem just uti dessa s.
»dåliga tider».

Ty för hvilka hafva tiderna egentligen varit dåliga?

k~

Jo, för-

de producenter, som haft att sälja dessa varor, som varit utsatta för' ett underflera år fortgående prisfall och' som kanske 'samtidigt skolat förränta och
. amortera köpeskillingar för fabri~er eller andra produktionsmedel, förvärfvadeunder tider, då prisen stodo' högt, eller lån,- som upptagits under tider, 'då,
räntan var hög.

:För alla dessa hafva otvifvelaktigt tiderna varit synner-,

ligen bekymmersamma.

Men de hafva knappast varit 'det för dem, hvilka,

hemtåt sina inkomster ur andra källor.

För de yrkesidkare, hvilka antingen

alldeles icke' eller i ringare grad träffats af dessa olägenheter, för' kapitalisterna, 'innan räntans fall blef dem alltför känbart, samt för de många, som,
lefva af. att omedelbart sälja sin arbetskraft, hafva olägenhete'rna varit jäm~
förelsevis mindre och' till' största delen motvägts, ofta mera än motvägts, af
de billiga priser, hvartill en stor mängd af deras förnödenheter kunnat köpas,
-

en minskning i lefnads~ostnader, som i synnerhet kommit de mindre
i

b'emedlade samhällsklasserna till 'del och gjort det för dem möjligt att snarare
öka sina besparingar än tvärtom.
. l
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Härtill kommer nu dels att förtänksamheten, insigten om vigten och
nödvändigheten att spara trängt allt djupare in uti det allmänna JJ;ledvetandet
aOch dels att sjelfva sparandet. på senare tider väsentligen underlättats af de
:allt mer fullkomnade anstalter för deras, uppsalnIande och tillvaratagande,
,'Som vi hafva i våra sparbanker och andra banker, lifförsäkringsanstalter,
sjuk- och begrafningskassor m. fl.

Jag har redan antydt, att mången, som

kanske eljest redan skulle upphört att spara och slagit sig till ro som rentier,
'nu måste längre än förr fortsätta sin kapitalbildande verksamhet.
~å f~ljden

Hvad har

blifvit af denna ökade kapitalbildning, samtidigt med att till följd

af den minskade företagsamheten absorptionen af det nybildade kapitalet
'-genom nya anläggningar o. d. alltmera minskats, och äfven den mera be:gränsade omsättningens behof af rörligt kapital för att hålla cirkulationsma-,
":skineriet i gång allt mer inskränkts?

Jo, helt naturligt dels en starkt ned-

:gående tendens hos räntan och dels att kapitalet kastat sig på alla möjliga slags
rentes, obligationer och första klassens aktier samt just derigenom framkallat
<len

'star~a

kursstegring på dessa slags valutor, som möjliggjort alla våra

<lagars kolossala konverteringsaffärer.
Vidare må märkas allmänhetens allt starkare tillit till de låga räntesatsernas och de höga kursernas fortvaro och vidare utveckling; en uppfattning, som
-gjort, att kapitalet icke blott efter hand böjt sig för de låga räntesatserna, utan
:genom ~in ängslan och äflan att försäkra sig om de räntebärande papper, so'm
i marknaden utbjudits, samt genom total brist på inbördes sammanhållning

än ytterligaJe arbetat dem i händerna, som haft intresse af räntans nedtryckande och kursernas uppdrifvande, på samma gång som alla lånebehöfvande,
förvissade om att alltid vid behof få låna, i förhoppning på ytterligare ned=gång i räntesatserna, intagit en mera afvaktande hållning och helt lugnt låtit.
kapitalisterrra uppsöka sig.

Det är ett faktum, som hvar och en, som sysslat

aldrig så litet med dylika affärer, har sig väl bekant, nämligen att om under
~n

tid af riklig penningtillgång eller åtminstone då en stegring af den all-'

'männa räntefoten icke är att under den närmaste tiden befara, det börjar att
gå trögt med afyttrandet af ett obligationsparti, så finnes det icke något så
säkert medel a~t åter, sätta lif.i försäljningen som att något höja kursen.
De, som fundarat på att köpa dessa obligationer, men af en eller annan
anledning icke kommit sig före dermed, blifva derigenom rädda för att ännu
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en- kursstegring sk'aU' mellankomma och ytterligare fördyra obligationerna
samt 'skynda' sig' derföre med 'sina .inkÖp.

Så lange kurserna stiga -

ligtvi~ intill en viss gräns ~ vilja alla köpa.

natur-

Börja' deremot kurserna falla,

tors ingen köpa, enär man befarar att vid ytterligare kursfall göra förlust.
Härmed sammanhänger" ett förhållande, som visserligen- i 'förstone framträder såsom en, verkan åf den låga räntefoten, men iängre fram blir en
anledning, särskildt' från la haute finance's sida, att söka hålla räntan nere i
stället för att, såsom' man snarare kunde föreställa sig, söka hålla densamma
upp·e." I .samnla mån nämligen som fallet'i räntesatserna minskat de stora
bånkhusens inkomster genom direkt kapitalplacering, hafva dessa i stället
gjort till sin uppgift att söka sin egentliga vinst dels uti de provisioner de
kunnat betinga sig för öfvertagandet af konverterings- och s. k. griindungsaffärer

och dels uti de kursvinster de k~nnat 'göra vid återförsäljning till allmän.:"
heten af utaf dem öfvertagna emissioner af hvarjehanda värdepapper; och
då, såsom af det föregående' framgår, stigande kurser, d. v. s. fallande räntesatser, utgöra en nödvändig förutsättning för framgången af alla dessa operationer, . hafva naturligen dessa finansgrupper vid många tillfällen funnit med·
sin ut~äkning förenligt att, om' äfven med någon uppoffring, hjelpa till att
hålla' räntail' nere, sa länge som behöfts för att trygga framgången af en
konverterings- eller emissionsaffär.
Men hela' detta åskådnings'sätt att mindre fåsta sig vid huru stor ränta
ett papper ger än vid utsigten till en snar kursvinst, har visst· Icke stannat
hos börsens matadorer och de stora finansiella instituten" allena; det har
funnit en villig jordmån hos hela raden af medelstora och små' kapitalister.
Hvilka åter' verkningarna häraf komma att blifva, när en gång bladet vänder sig 'och rantan börjar att stiga och kurserna falla, är lätt att inse.

De

som då icke f rättan tid "hunnit sälja, blifva sannerligen att beklaga.

Och

'efter allt hvad jag kan förstå saknas icke, i synnerhet i Tyskland, tecken till

.en

stundande' reaktion.

När, såsom jag i en af detta lands förnämsta finan-

siella organ sett uppgifvet, kontorister och husdrängar börja spekulera i bergverksaktier o. d: papper, hvars verkliga värde' de naturligen måste vara alldeles' ur 'stånd att bedöma, kan nlan' hafva stora skäl att befara, att spekulåtianen börjat urarta och åtminstone på vissa områden gått'längre än som
med en' sund utveckling är förenligt.

Detta tecken på att man i nämnda.
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land gått väl långt och att ett'starkare eller svagare' omslag der. förestår är
.

.'-

för öfrigt, såsom jag' inför' denna åhörarekrets visserligen ej behöfver framhålla, långt ifrån det enda eller det mest talande.
Jämte de nu angifna förhållandena hafva vidare till räntans fallande, så
vidt jag förstår, '-väsentligen' medverkat äfven följande omständigheter: den
'för kreditens utsträckning synnerligen gynsamma tid af ostördt' lugn både på
'det politiska och ekonomiska området, hvaraf vi !lU länge varit i åtnjutande;
inga krig eller svårare oroligheter eller ekonomiska kriser hafva stört krediten och skrämt bort det lånbara kapitalet, utan detta har, måhända alltför
glömskt af förflutna' tiders bittra erfarenhet, dertill tvunget af nöden, villigt
lyssnat till anbud, som det ännu för få år sedan icke skulle hafva velat höra
talas om.

Den alltmer utsträckta mellanfolkliga salnfärdseln har gjort äfven

krediten internationel, de skrankor af lagstiftning, fördomar eller berättigad
,försigtighet,- som förr gjorde, att kapitalet endast med svårighet och i mera
utomordentliga fall beslöt sig för att uppsöka en främmande ,marknad, hafva
alltmer utplånats. .Det kan icke längre inträffa, åtminstone ej i samma grad
som på 1700-talet, att stort öfverflöd råder på somliga håll och lika stor brist
på andra.

Der icke säregna förhållanden ställa sig i vägen, fortgår på detta

område liksom på nästan alla en utjämning, en nivellering.

De svenska

näringarna kunna icke längre bland orsakerna till sin underlägsenhet i jämfÖrelse med utlandets åberopa sig på någon väsentligare skilnad nlellan räntefoten här hemma och i utlandet.

Väl hafva äfven vi vid föregående tillfällen

haft tider med jämförelsevis låg ränta, men k'nappast någon, då rän.tefallet
'varit så stort och så allmänt som nu.

I de stora europeiska kulturländerna

deremot är den saken långt ifrån lika ovanlig, om den också denna gång
varit ovanligt både intensiv och långvarig.

Den har derföre, så vidt jag

kunnat förstå, knappast gjort samma djupa intryck der som hos oss, der den
verkligen kan sägas hafva brutit med en gammal nedärfd tradition, den nämligen om kreditaftalet, såsom i den meningen ett ensidigt aftal, .att det är
långifvaren, som ensidigt gör låntagaren en tjenst

ge~om

att låna honom sina

pengar, och tillik3: lärt den stora allmänheten att rätt inse, att långifvaren är
lika mycket, stundom till och med mera i behof af en låntagare, som vill
låna hans pengar och derå betala honom ränta, än tvärtom.

*

*

*
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Återstår nu till sist frågan, huruvida vi kunna antaga, att det nuvarande
tillståndet med låga räntesatser hädaneft~r skall bli det .normala~ eller om
vi kunna betrakta det såsom af mera öfvergående natur.
Den frågan är naturligen ytterst svår att besvara, och jag vill visst
icke här uppträda som spåman och tillmäta mig förmåga att förutsäga, hvad.
framtid~n kan i det hänseendet komma att bära

i sitt sköte, men skall dock

försöka att i det hänseendet yttra några ord, som möjligen kunna vara till
någon ledning för omdömet.
Det torde då vara skäl att se till, i hvad mån de orsaker, som fraInkallat den låC'qa kapitalräntan, äro att anse som mera bestående eller blott

qfvergående.

De förra komma nämligen sannolikt att fortfarande trycka på

räntefoten, hvaremot man i afseende på de senare kan hoppas eller befara,
att det tryck de utöfvat skall efter hand upphöra.
Till orsaker af det förra slaget skulle jag vilja hänföra: den större och
till allt bredare samhällslager utsträckta förtänksamheten och den väsentligen deraf framkallade starkare kapitalbildningen, vidare den ökade rättssäkerheten och den derigenom möjliggjorda .nedsättningen { riskpremien samt
den vidgade mellanfolkliga samfärdseln, hvartill slutligen bör läggas den här.
ofvan närmare berörda m.inskade afkastningsförmågan hos det kapital, som
utöfver en viss gräns nedlägges i ett företag.
Till de senare eller de mera tillfälliga orsakerna vill jag räkna dels
återverkningarna af den allmänna depressionen inom näringslifvet och dels
det

e~onomiska

stillaståendet efter den starka utvecklingen under de

föregående årtiondena.

närm~st

I .afseende på dessa bägge till nedgången i kapital-

räntan kraftigt lnedverkande faktorer torde man nämligen kunna vara berättigad till det antagandet, att de efterhand skola kunna öfvervinnas.

Om

ej alla tecken bedraga, har den förra af dessa redan förlorat en del af sin kraft.
På samlna sätt skulle jag äfven vilja dela de orsaker, som kunna antagas
komma att framkalla. en stegring i kapitalräntan, uti bestående och tillfälliga.
Till de förra vill jag hänföra: den ökade efterfrågan efter kapital, som
kan uppstå genom upptäckten af nya fält för kapitalanvändning~ jämförliga
med denl, som ångans användning inom industrien och kommunikationsväsendet på sin tid franlkallade~ något hvarpå det väl icke torde 'kunna
vara för djärft att hoppas i en tid, som fått namnet

upp~nningarnas tide~
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hvarf, samt vidare den ökade efterfrågan efter kapital, hvartill den alltjämt
fortgående skuldsättningen från staters och kommuners sida ännu länge
torde gifva anledning.
Hvad åter de nlera tillfälliga orsakerna till räntestegringar angår, lära
till dem kunna hänf6ras först och främst de genom krig och andra politiska
orsaker framkallade rupbningar eller afbrott i den ekonomiska utvecklingen,
vidare dessa inom de moderna samhällena med nästan periodisk regelbundenhet återkommande, af missgrepp eller öfverdrifter i en eller annan riktning
framkallade ekonomiska sjuklighetstillstånd, som vi benämna kriser, samt
slutligen det kapitalutflöde, som i större eller mindre utsträckning eger rum
till nya i starkt framåtskridande stadda och derför också starkt kapitalabsorberande länder.
Väger man nu dessa faktorer mot hvarandra, så har jag för min del
svårt att tro annat än att vi gå till mötes en tid af fortfarande jämförelsevis
låga räntesatser, men' jag vill å andra sidan tillåta mig att varna för den
uppfattningen, att ställningen icke skulle kunna blifva annorlunda än den är
eller att utvecklingen skulle utan afbrott stadigt fortgå i samma riktning
som den sedan några år inslagna.
att

utvecklinge~

All föregående erfarenhet lärer fastmera,

går i kurvor.

Härefter yttrade sig:
Herr Bankofullmäktigen, Fil. D:r Arnberg: Jag hade icke tänkt yttra
mig i denna fråga, om icke densamma framkommit såsom ett diskussionsämne, hvadan jag har all anledning antaga, att flera talare skola begära
ordet efter mig.

Orn jag skulle vilja säga några ord i denna fråga, är det

. icke för att göra någon opposition emot hvad den ärade föredraganden yttrat,
ty jag är med honom ense i det mesta af hvad han sagt i afseende på
orsakerna till detta besynnerliga och. ofta öfverklagade fenomen,. nänlligen
kapitalräntans fall.

Oaktadt jag likasom han senterar faran och svårigheten

uti att uppträda såsom profet i denna sak, vill jag dock yttra· ett par ord i
afseende på något, som egentligen hade. bort vara slutet af hans föredrag
och hvilket kanske icke minst intresserar denna ärade församling, nälnligen
hvad utsigter den låga kapitalräntan kan hafva att fortfarande nedgå.
För att få svar på denna fråga bör luan väl, såsom också föredraganden
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gjort, söka se till, hvilka anledningarna varit till att räntan i slutet på
talet började falla, ett förhållande, som fortgick under hela
-stora revolutionen och de napoleonska krigen.

~ 700-talet

1600~

till den

Man bör då vidare se till,

huruvida och i hvad mån någon analogi dermed kan förefinnas i den nuvarande tiden.
Föredraganden nämnde, såsom den väsentligaste anledningen till den
låga räntan, att gamla och rika kapitalbildande' länder hade stora svårigheter
att för sina kapital få ett utflöde till andra lä.nder och sålunda få en större
marknad . för denna vara.

Det är gifvet, att dessa svårigheter icke numera

existera i så hög grad som förut.

Hvarje- land har nu för tiden- större sv~

righet att omgärda sig med skyddsmurar emot det frälnmande kapitalet.
Det är en känd sak, att alla våra kapitalister och finansierer betrakta just
de nya länderna sasom en räddningsplanka för placerandet af sina kapitaler
och detta oaktadt den låga räntan. .Det har redan visat sig, att på senare
år detta' kapitaltillflöde till de nya länderna börjat blifva betydligt och växer
dag för dag.

Det har äfven visat' sig, aft dessa kapital', gå till helt nya

länder och' icke till länder, som voro nya för omkring -15 år sedan.
Det är redan påpekadt, att Nordamerika, med den industri, SOln under
de senaste tiderna absorberat det -mesta kapitalet, nämligen jernvägsbyggandet,
redan står högre och. kommit längre än Europa, d. v. s. Nordamerika med
sina 60 millioner i~vånare har ett större och mera 0!llfattande jernvägsnät
än Europa med sin mångdubbelt större befolkning.

Ett' faktum är, att de

amerikanska obligationerna, nedlagda i amerikanska jernvägar icke lemnat
större behållning än omkring 4

2-2

1
/2

%.

%,

och aktier i dessa jernvägar hafva lemnat

Följden deraf är, att Nordamerika ick~ kan emottaga något

betydligare kapitaltillflöde, utan snarare torde detta land uppträda bland de '
nya länder, som söka konkurrera med Europa för att placera sina kapitaler.
Det återstår dock andra länder, t. ex. Sydamerika,- som på sista tider börjat
söka efter lediga kapital. . Vi hafva ett land, der vi kunna nedlägga snart sagdt
huru mycket kapital sorn helst, nämligen Afrika.

Dervid möter likväl den

svårigheten, att gränsen för kapitalplaceringen i dessa nya länder s!1art nog
är funnen. . Behofvet af kapital är i dessa länder beroende af befolkningens
tillväxt, hvilken synes gå ganska långsamt.

För min del vågar jag icke tro,

att vi der skola kunna söka något stadigt eller tillräckligt' aflopp för våra
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Vi skulle visserligen kunna tänka oss, att, likasoln det

efter det nordamerikanska kriget blef en stark efterfrågan på kapital genom
ett hastigt uppsving uti industrien, ett dylikt förhållande skulle kunna förestå ännu en gång, men dertill förefinnes ·dock föga

sannolikh~t.

Vi torde

derföre för framtiden få sysselsätta oss med detaljarbeten, som visserligen
fordra mindre kapital, l11en också äro mindre lönande.
Det enda vore, om man skulle kunna tänka sig, att det gjordes en
stor teknisk uppfinning, som med ett enda slag omhvälfde hela det galnIa
materielet för en industri och på samma gång för sin tillämpning fordrade ett mycket stort kapital.
tanke icke mycket stor.

Sannolikheten derför är dock enligt min

För' placerandet af kapital i nya uppfinningar

finnes en ganska .starkt verkande motkraft, och det är. det kapital, som
{>

redan ligger bun,det i produktiva anstalter. Detta kapital söker att motverka alla sådana revolutioner, och dess lTIotstånd är icke att underskatta.
Såsom exempel härpå kan väl framhållas den stora långsamhet, hvarmed

elektriciteten trots sina förträffliga egenskaper förmått göra sig gällande.
Vi se, att en mängd småstäder nu för tiden lägga sig till med elektrisk belysning, under det massor af stora städer, såsom t. ex. London, icke göra
det.

Hvadan detta? Jo, emedan vi underkänna, ännu åtminstone, betydelsen

af elektriciten. och emedan vi hafva betydliga kapital nedlagda i vår gaslysning.

Jag 'ser således 'deri icke någon undflykt från det öfverklagade onda.

Det återstår då att se till, huruvida det icke är att hoppas på samma
anledningar, som i slutet af 1700-talet reducerade kapitalöfverflödet, d. v. s.
en stor, politisk kris med ett· långt och förödande krig.

Jag hoppas dock,

att en sådan tid måtte vara fjärran och när jag det gör och redan har, så
vidt jag förstår, uttömt de andra resurserna, så kan jag icke se annat än
att det är ganska sannolikt, såsom flere stora nationalekonomer uttalat, att
vi hafva att emotse en framtid med ganska

l~ga

kapitalräntor.

Det är icke

omöjligt, att den generation, som nu lefver, skall få se den normala räntan
vid kapitalplacering vara' emellan 2 och 3

%.

Detta inträffade med hollän-

darna och engelsmännen på 1700-talet.
Det. finnes en teori, som säger, att räntan på kapital bestälnmes af
tillgång och efterfrågan -derpå.

Det är likväl ett uttryck, som är alltför all-

mänt för att kunna vara rätt begripligt.

Denna teori säger jämYäl och söker

1889 den 31 Oktober.

äfven bevisa det, att det är den sista lilla delen af kapitalet, som utbjudes
mer eller mindre förgäfves, derför att marknaden icke behöfver den, och som
följaktligen utbjudes till lägre

~~h

lägre ränta.

Det är denna del af kapitalet,

det är' detta öfverskott, som bestämmer räntan på det öfriga kapitalet.

Jag

vill nu icke ingå i några detaljer för att bevisa, att det är mycket, som talar
för sanningen häraf.

Är det så, att ett sådant jämförelsevis obetydligt öfver-

skott af kapital bestänl1ner räntesatserna, så inses lätt, att det icke behöfves
någon så förfärlig ekonomisk revolution för att detta öfverskott skall absorberas.
När räntan skall upphöra att falla och återgå till det normala, är en
teori, som man ju kan tag~ i betraktande: och det vore derfor intressant,
om de af föreningens medlemmar, som sysselsätta sig med dessa frågor,
ville yttra sig.

Jag har velat anfora detta endast såsom en tygel på en allt-

för optimistisk eller pessimistisk tanke i afseende å den låga räntefoten.
Fil. D:r Leffler: Väsentligen förekommen af den siste ärade talaren,
vi~l

jag nu blott uttala min anslutning till den ränteteori, som d:r Arnberg i

slutet af sitt anförande vidrörde.

Hur frestande det än kunde vara att söka

lemna en närmare redogörelse för denna teori, måste jag med hänsyn på
den långt framskridna tiden afstå härifrån, så mycket hellre som det annars
blefve nödvändigt att äfven ingå i en framställning af »den österrikiska skolans» -

Mengers, v. Böhm-Bawerks m. fl. -

värdeteori. Just den

förete~lse

som så at.t säga bildar medelpunkten i sistnämnda värdeteori, den s. k. gränsnyttal~,

spelar nämligen också en hufvudrol i den ifrågavarande ränteteorien

och bestämmer enligt densamma ytterst räntans höjd. fattnin~

För denna upp-

af saken nlåste det, vara mycket problematiskt, huruvida den nu-

varande låga räntan kommer att blifva

vara~tig;

omständigheter synas näm-

ligen lätt nog kunna inträffa, hvarigenom det disponibla kapitalets eller kapitalöfverskottets gränsnytta stiger och ,följaktligen äfven räntan kommer att
höjas. -

Jag har velat uttala detta, endast såsom en protest mot hvarje

försök att för närvarande ställa något bestämdt horoskop för, räntans höjd,
vore det äfven endast för den närmaste framtiden.

Det finnes

~nligt

min

åsigt ungefär lika stor sannolikhet för att räntan snart kO'll}mer att stiga,
som för att den

fortfar~nde

skulle hålla sig låg.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde' den 28 November 1889.

Ordfor.ande:!·

«. Q(verståthållaren, Friherre

G.

AF

UG GLAS.

Till ledamöter af föreningen invaldes:
Herr Norske Statsrådet O. A. Furu,
Kammarherren Grefve A. P. von Rosen,
Generaldirektören A. T.

Aln~en,

»

v. Häradshöfdingen A. Olivecrofla,

»

Bankdirektören ('. CVrarner och

»

Grosshandlaren G. Granström.

Herr Kommerserådet Nordström höll härefter ett föredrag:

Om några ekonomiska förhållanden i Norrbotten.
Med anledning af en vid detta års riksdag väckt motion om undersökning
af de apatitfyndigheter, som uppgifvas förekomma inom Norrbottens län, gjorde
riksdagen hos KO,ngl. Maj:t framställning om vidtagande af en sådan undersökning.

En kommission tillsattes för ändamålet; i denna blef jag utsedd att

vara ledamot .och kom sålunda i tillfälle att få se en del af vårt lands nord1igaste trakter.. Något af hvad jag sålunda såg, några af de intryck jag under
resan fick mottaga, får jag på anmodan i afton meddela.:·
Kommissionen anlände de första dagarna af juli till Luleå, for derifrån
på den mycket omtalade Luleå-Ofotenjernvägen till Gellivara kyrkoby och
sedan upp till det cirka 7 kilometer derifrån belägna Malmberget

Efter en
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tids arbeten derstädes med excursioner, sprängningar och kerniska analyser,
företogo några af kommissionens medlemmar, och bland dem jag, en vandring till
de cirka 100 kilometer från Gellivara belägna, ryktbara jernmalmbergen Kiirunnavara och Luossavara. Härifrån fortsatte jag vägen till en by, benämnd Kurravara, ungefär vid Torneå elfs utflöde ur dess källsjöar och for sedan utför sagda
elf med forsbåt till Ni,ska, ,cirka 15 kilonleter norr om Öfve!-Torneå ,eller Matarengi. Från Niska gick färden cirka 80 kiloineter med skjuts till Haparanda och
derifrån först med ångbåt till Luleå och så per jernväg tillbaka till Gellivara.
Den tillryggalagda väglängden var cirka 86 mil, och under resan, som hela
tiden fortgick i sällskap med i länets och särskildt ortens förhållanden väl
hemmastadda personer, hade jag tillfälle inhemta åtskilligt om dessa förhållanden.
Norrbottens län ·intager såsom bekant nära fjärdedelen af hela vårt
lands yta; länets areal är 104,412,94 qvadratkilometer, hela landets 442,126,48.
Invånarnas antal är såsom bekant relativt litet; der finnes endast en person
på qvadratkilonletern; befolkningen har dock ökats så småningom, ty 1850
fanns der blott 0,6 personer på nämnda yta.
Staten är inom länet den ojämförligt störste jordegaren, dess skogar.
eller rättare skogsmarker intaga .ofantliga vidder.

Huru stora dessa vidder

äro, kan ej exakt uppgifvas, enär afvittringen ännu ej är färdig, men de torde
kunna beräknas till omkring 6,5 millioner hektar,. i hvilken SUInma dock ingå
stora skoglösa fjälltrakter äfvensom häradsallmänningar, boställs- m. fl. till
brukning af enskildte upplåtna skogsmarker.
Landet inom Norrbotten kan indelas i trenne afdelningar, kustlandet,
skogslandet och fjällandet, hvilka landsträckor nästan terrassformigt höja sig
äfver hvarandra. Kustlandet har en vexlande bredd, men till detsamma räknas
den delen af landet, hvars vattensystem ligga iägre än 60 meter öfver h~fvet.
Ofvanför kustlandet höjer sig skogslandet, hvilketmed en bredd af 5 tiU-12
mil uppstiger till 300, någon gång till 4-50 meter öfver hafvet.

Fjällandets

nedre gräns salpmanfaller med Barrskogsgränsen, dess öfre med riksgränsen.
Kustlandets areal kan beräknas till vid pass 109 qvadratmil" skogslandets till
450 och ,fjällandets till 362.
Närmast skogslandets öfre delar' ligga de stora sjöar och myrar, ur
hvilka floderna framrinna.

Derofvan höja fjällen sina snötäckta toppar, bland
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hvilka märkas det 1,891 meter höga Sulitelma, fordom ansedt såsoln vårt
lands högsta punkt, Sarjek tjåkko, 2,118 meter högt, det 2,130 meter höga
Kebnekajse eller Sveriges, efter hvad nu kändt är,
Kustlandet

hög~ta' fjäll, In.

fl.'

är i· allmänhet flackt, floderna äro derinon1 beqväm~ för rodd-

och segelleder, ehuruväl närmare hafvet fors'ar hindra en omedelbar kommunikation med kusthamnarna.

Flodernas mynningar .ändras dock jämt,

visserligen långsamt men dock säkert, till följd af det fenomen, som kallas
,jordvallens höjning.

Skogslandet i Norrbotten är kuperadt,' men icke sönder-

brutet af tvära afsatser såsom'i de sydligare delarna af Norrland~ Beskaffenheten af skogslandet varierar naturli~en mycket till följd af dess stora längdutsträckning, dess vexlande höjdfårhållanden m. m., men derinom finnas stora
naturliga ängar äfvensom de stora myrar och' mossar, hvilka på grund af
den utmärkta, multnade dyjord, hvaraf de bestå, endast fordra urdikning
()ch odlarens spade, för att äfven' de lemna skördar; jämväl fjällandet innesluter inom björkskogsregionen och flerstädes i dalgångarna rik tillgång på
ängsmarker, hvarigenom det äfven blifvit möjligt, att en bofast befolkning der
kunnat slå sig ner och genom

boskapsskö~sel,

ett obetydligt åkerpruk och

det rika fiske, 'elfvarna erbjuda, vinna e? ganska god bergning, fullt jämförlig
med befolkningens mångenstädes i Sveriges sydligare belägna' trakter.
Vid resor i.nom detta land 'kan man

~j

undgå att finna, att der kunde

odlingen. utvecklas i många riktningar, att der finnes möjlighet att genom
nyttigt arbete befrämja eget och landets välstånd; men man finner ock att
det, för att så skall kunna ske, erfordras,' att energin hos inbyggarna och
känslan af full förbindelse llled civilisationen och af solidaritet med landet i
dess helhet "utvecklas samt att exernplet från andra trakter behöfves. För att
allt detta skall kunna ernås, kräfvas först och

frä~st

kommunikationer, så

att äfven om vintern de sydligare trakternas varmare andliga luft nlå kunna
upplifvande verka på de af isoleringen och vinterns kyla och längd något
förstelnade sinnena.
När man med bantåget färdades den 205 kilometer långa vägen från
Luleå till Gellivara ,by, hade' man tillfälle se, huru redan under den korta tid,
denna kommunikationsled funnits, bygd börjat brytas utmed densamma. Ny{)dlingar funnos på flera ställen, på andra lågo stubbar och stenar uppbrutna
för att bortföras, och den "afdikning, som genom jernvägen' åstadkommits,
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hade välgörande inverkat på gräsväxten, och som man sade mig, äfven redan
-skönjbart på skogen utmed vägen.
De stora myr:- och mossmarker, som öfverallt förekomma, lära sällan
vara djupare än 3

a 4 fot. De bestå ej af mosstorf eller omultnad hvit

mossa utan af väl multnad torfdy.

Det kan ej vara tvifvel om, att ej ett

stort antal af dessa mossar, åtIninstone de, som ej ligga alltför utsatta för
nordliga vindar, skola kunna uppodlas.

Mossarna hafva nästan alla en större

eller mindre lutnin'g. Vanligen går en bäck eller rännil igenom dem. Genom
upprensning af dessa aflopp och genom dikning borde stora gräsbärande
vidder kunna fås, allra helst som genom lämpliga anordningar med damluckor i afloppsbäckarna öfversilning med vatten lätt kan vid behof åstadkommas.

Sådant är försökt, och försöken hafva krönts med framgång.

På

ett ställe hade man på nämnda sätt torrlagt en myr och inrättat öfversilning;
genom de vunna grässkördarna föddes sommar och vinter första året cirka
20 nötkreatur förutom några hästar, och sistlidet år var kreatursbesättningen
ökad till 80, men man var nästan säker på att snart kunna få upp den till
öfver 100.

Vid Bodträskfors finnas jämväl stora sådapa odlingar likasom

ock på andra ställen.

Vid

Sandträ~k

utmed Gellivarabanan 'är på de sista

åren en välbygd farm uppförd och odlingar påbörjade, och på flera andra ställen
kan man se, att odlingsmöjligheten icke endast är ett påstående, utan en verklighet.

Mellan 5 och 6 mil norr om Gellivara vid Killinge, der jernvägeri är

.utstakad att gå öfver Kaitumelfven och der man redan uppfört nlassiva bropelare af granit för den väldiga jernvägsbron, funnos stora fält, der säkert
vackra grässkördar skulle kunna fås.
rent af förvånande.

I de stora floddalarna är växtligheten.

Vid Hietaniemi i Torneå floddal växer mer än manshögt

gräs på de låga stränderrra' vid och de stora holmarna i elfven.
öfversilningen på vårarna befordras växtligheten i hög grad.

Genom

Man har i

Hietaniemi by ett par hundrade kor, men enligt uppgift af med förhållandena
förtrogna personer lära der kunna vinnas ända till 3,000 kofoder om året.
Äfven sädesskördarna, hufvudsakligen' af korn, blifva långt ifrån alltid
dåliga, tvärtom lära de ofta slå rätt väl ut; och när man sett det primitiva
sätt, hvarpå åkerbruket i dessa trakter bedrifves, och att det ändock kan gifva
en afsevärd skörd, måste man finna, att med en bättre kultur och skötsel
äfven sädesodlingen borde kunna i hög grad utvecklas.
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Klimatet är nämligen långt ifrån så svårt som man här nere i landet
allmänhet föreställer sig.
hög och ren.

Vintrarna äro visserligen kalla, men luften är

Mörkret under vintern skingras af norrskenet, och den mörka

tiden är i allt fall ej så lång. ' 'Somrarna äro deremot varma; medeltemperaturen, åtminstone på ej. alltför högt belägna ställen, är endast ett par grader .
lägre än i Stockholm.

Den starka solvärmen om dagarna och de ljusa nät-

terna göra, att tiden mellan sådd och skörd endast är åtta å tio veckor,
medan samma tid i mellersta och södra Sverige vanligen är sexton å tjugu
veckor.

Nattfrosten inträder visserligen tidigt, men genom utdikningar af

mossar och myrar kunna dessa froster minskas.
Vid färden utför Torneå elf hade jag tillfälle se, huruledes odlingen och
välståndet allt mer och mer tilltaga.
Redan i Kurravara i det hus, der vi hade 'nattqvarter, rådde den största
snygghet och prydlighet, helt oli1)a det tillstånd af allt annat än renlighet
och ordning, som utmärkte gårdarna inne i landet, der befolkningen lefver alldeles afstängd och för kommunikationer med verlden är hänvisad endast till
många mil långa fotvandringar eller till vinterns före.
Allt efter som man for neråt elfven tilltog välmågan. I Jukkasjärvi funnas
flera präktiga gårdar, och i Vittangi samt Pajala byar funnas stora, målade
och väl inredda bostäder. Efter Torneå elfs förening med Muonio elf passerar
. man genom trakter, som i välmåga kunna täfla med hvilka bygder som helst
i det sydliga Sverige. Befolkningen, snygg och välklädd, har välbygda gårdar.
Byarna ligga tätt vid hvarandra, och det hela gör det bästa intryck.

Gäst-

gifvaregårdarna voro goda, och särskildt i Matarengi fanns ett hotell, der man
ingalunda behöfde', sakna något, tack våte den tillströmning af resande från
alla kanter, som lockas hit för att se midnattssolen från det på elfvens andra
sida liggande A vasaksa.
Den stora rikedomen på fisk af flera slag, som elfvarna erbjuda, bidrager i ej ringa mån till lättheten för befolkningen att lifnära sig. De stora
laxfiskena äro för vål kända för att här behötva omnämnas.

Men bland

märkvärdigheter i annan fiskeväg intar sikfisket t. ex. vid Kukkola ett framstå, ende rum. ,Här fångas i håf under några veckor på SOlnmaren ända till 2,000
stora sikar om dagen.

Fisket, som ser ganska enkelt ut, enär fiskaren utan

synbar svårighet med håfven öser upp sikarna ur elfven, lärer emellertid
7
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kräfva rätt stor vana och öfning. Fiskerätten är indelad på gårdarna i Kukkola
by, och hvarje gård eger fiska sin tid.

Afkomsten af detta fiske lär vara

l

j-

ganska afsevärd.

J

Men, torde någon säga, det ··välstånd, som råder uttned elfvarna, beror
af dessa; inne i landet kan sådant icke förekomma.

Detta är nog sant till

en viss grad, ty elfvarna mildra i sin mån klimatet, men den elfvarnas inverkan på välståndet, sonl härflyter från deras ~genskap af komlTIunikationsleder, kan ersättas genom andra samfärdsvägar.
odlingen efter.

Upp'stå sådana, kommer

Från en jernväg midt igenom landet skola landsväga~ snart

nog komma att utgå, och på dessa vägar skall odling, hyfsning och bildning
göra sitt intåg i de fordna ödemarkerna.
Med kommunikationsförhållandena salnmanhänger en annan för oss
svenskar ytterst vigtig fråga, nämligen språkfrågan.

För ej länge sedan an-

sågs Kalix elf utgöra· gränsen för svenska och finska språken. Denna gräns,
som sålunda förr gick

r .NV.,

torde nu få dragas nästan i vester från Kalix.

Finska språket griper nämlige.n omkring sig.

Det uppgifves till och ~ned,

att i Gellivara. m. fl. socknar lappskan upphört och ersatts af finskan. Likaledes lärer det fi~nas byar vid Kalix, der man ursprungligen talat svenska,
men der nu finskan blifvit det förherskande språket.

Säkert är att under

hela min resa från Gellivara rundt om till Haparanda kunde tolk icke und,

varas.

,

Finnar bland de förmögnare sträfva visserligen efter att låta sina .

barn lära svenska och skicka ,dem derföre ofta att tjena, äfven utan lön, i

.

svenska familjer, men skolundervisningen sker på finska, och detta språk blir
i alla händelser det mest använda. På sista tiden har dock en ändring gjorts

beträffande skolundervisningen.
skolor i finska trakter.
ur mer

än

Meningen är. nämligen att inrätta svenska

Frågan är vigtig och väl värd ett allvarligt

beaktan~e

en synpunkt.

Det som på senare tide'r mer än annat riktat uppmärksanlheten. på
Norrbotten och dess forhållanden salnt gifvit upphof till den jernväg,: hvilken,
som jag hoppas, inom en ej atlägsen framtid skall bilda en ny föreningslänk
mellan Östersjön och verldshafvet, är den stora tillgång på jernmalm, som
der uppe finnes.

Denna malmtillgång har redan länge varit känd, men ändå

råder. om densamma ganska skefva och oriktiga föreställningar, hvilka allt
emellanåt gifva sig till känna i tal och skrift.

t

·1

Om några

~konomiska

99

förhållanden i Norrbotten.

Gellivara malmberg, såsom det kallas, är bland malmförekomsterna den,
som längst varit känd och äfven den, om

hvilk~n

påståendena varit och äro

de nlest oriktiga.
Detta »mal1nberg» omnämnes första gången 1704 i en tjensteberättelse
af bergmästaren Sadlin och säges då innehålla jernmalm »1 1/ 2 famn bred
och ett temmeligt stycke lång».
Sedermera omnämnes berget rätt ofta, och 1730 fick löjtnant C. Tingvall inmutarerätt till detsamma.
17~7

Men först sedan baron Hermelin omkring

tagit hand om bruksdriften m.

ffi.

i Norrbotten, ordnades förhållandena

något bättre.
År 1817 uppsändes enligt Kongl. Maj:ts beslut en kommission till Norrbottens lappmarker för utrönande af
.trakten af Kengis bruk.

lämplig~eten

att inrätta en bergslag i

Rörande denna kommissions arbeten afgafs af A.

Roman året derefter en berättelse, i hvilken en af C. R. Printzell redan 1769
uttalad

åsigt, att Gellivara malmberg bestode uteslutande af malm, på det

kraftigaste betonades.

Denna åsigt har sedermera fortlefvat med underbar

seghet, oaktadt den i mångfaldiga skrifter och genom sakkunnigas utredningar vederlagts.
Så uttalades den riktiga åsigten om bergets natur, eller att det består
.af gneis med deri

.före~ommande

jernmalmlager, år 1862 af professor Axel

Erdmann, och i redogörelsen för den kommissions arbeten, som 1875 verkstäide
undersökningen af de norrbottniska malmbergen, finnes en. utförlig och klar
beskrifning öfver, bland annat, Gellivara malmberg, författad af O. Gumrelius.
Häri framhålles bestämdt, att jernmalmen förekolnmer i lager i gneis, och så
är äfven förhållandet, ehuru flera bland malmlagren i förhållande till våra
grufvor i allmänhet äro ovanligt stora och mäktiga.
Inmutningarna å Gellivaraberget började år 1825 att taga fart.
var berget inmutadt öfver hela dess yta.

1827

Från början af detta århundrade

och till och med 1850 hade på berget utlagts 90 utmål.

Dessa utmål, som

voro fyra gånger så stora som de nu tillåtna, blefvo emellertid sönade, och
sedan hafva inmutningar och utmålsläggningar ständigt förekommit.

Den 26

augusti 1889 funnos 1,159 inmutningar uttagna å Gellivara, till hvilka rätten
upprätthålles dels genom s. k. försvarsarbeten, dels genom processer.
mutningarna

afse

nämligen ej lika många områden,

In-

utan finnas ofta
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flera inmutningar under påstående af bättre rätt tagna på ett och samma'
område.
Gellivara malmberg, som är beläget cirka 212 kilometer från Luleå och
har sin största längdutsträckning ONO.-VSV., är cirka 7,5 kilometer långt och

_2,5 kilon1eter bredt. Berget höjer sig n1ed långsam stigning från söder mot.
norr. Norra sluttningen är brantare. De högsta topparna å berget är Välkommans kulle i vester, 616 meter hög, och Tingvalls kulle i öster, 562 meter hög
öfver hafvet.

Malmerna förekolnma i cirka fjorton större och mindre

förutom en stor

mä~gd

lager~

mindre malmlinser och klumpar. Det största af dessa

lager är »Stora malmen» med en längd af 4,5 ·kilometer och en bredd af 60
till 75 meter.

Dernäst kommer Kaptenslagret med en känd längd af cirka

900 meter och en bredd af 38 meter.

Att angifva den malmmängd, som

finnes att bryta, är alltid vanskligt, men för att ändock lemna ett ungefärligt. begrepp om malmmassans storlek må nämnas, att man beräknat, det man
med afsänkning till 100 meters djup af de 14 större malmlagren skulle kunna.
utfå 136 millioner ton malm.
Malmerna äro öfvervägande svartmalm, ehuru äfvenstora tillgångar på
blodsten finnas.
vara 65 å 66
jern.

%,

Malmen är rik på jern.

Medelhalten torde kunna anses

ehuru mycket malm finnes, som håller ända till 69

Malmens qvalitet är dock, ej den

~ästa,

a 70 %

enär den håller en betydlig

mängd fosfor, härflytande från i -större eller mindre mängder i jernmalmen
inmängd apatit, som

vanlige~

halten emellertid till en

är fullt skönjbar. I flera malmer uppgår fosfor-

så~ap

höjd, att de kunna med fördel användas för

den numera i bruket komna basiska bessemermetoden, och i några malm~
lager torde äfven- malmer kunna vinnas, som innehålla så pass litet. fosfor ~
-att de varda användbara för tillverkning af vanlig bessemerlnetall.
är det senare fallet inom vissa delar
Koskullskullars malmer.

~f

Särdeles

Kaptenslagrets och i de s. k.

Hufvudsulnman af malmen innehåller emellertid en

fosformängd; som gör deraf framstäldt tackJern mindre lämpligt för såväl
den basiska som den vanliga bessemerprocessen.
År 1888 utgjorde malmbrytningen å Gellivara 90,685 tOll. Häraf nedfraktades till Luleå 78,093 tOll, af hvilka utskeppades till England 60,077 ton, till
Holland 6,644 ton och till Tyskland 504 ton, eller tillsammans .69,225 ton.
Under januari-april

1~89

nedfraktades till Luleå 41,086 tOll, hvarafutskeppats

.
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I maj 1889 'upphörde malmfraktningen och längre fram på

SOffi-

lnaren allt arbete i grufvorna.
Malmbrytning har hittills fortgått uteslutande i öppna rum, hvarjämte led"ningen och ano,rdningen af arbetet lemnat mycket öfrigt att önska.

Skola

några större mahnmängder kunna brytas, såsom 200- ii 300,000 ton om året,
för att icke tala om en ,million. ton, såsom i engelska prospekt framhållits
vara meningen, så kan icke

arb~tet

i längden bedrifvas i 'öppna dagbrott.

Man måste anlägga brytning unde~ jord; men härfor fordras stora' förberedande arbeten, hvilka, derest en nän1nvärd brytning snart skall komma till
stånd, b,orde omedelbart börjas. Vinterarbeten i 'öppen dag blifva i dessa
trakter dyra genom minskad arbetseffekt m. m.

För ett från början riktigt

anordnande af arbetet hade jernvägen icke bort dragas så högt upp på berget,
som nu är fallet, utan man hade bort stanna lägre ned och derefter med tunnelarbeten eller stollar gått in i berget för att bilda täckta arbetsrum. Under
dessa forberedelser hade man tills vidare kunnat bryta

~

dagen, nu kommer

nog nödvändigheten "att anlägga underjordiskt arbete surt efter.
Anordnandet af en stor brytning i Gellivara är i allt fall ingen lätt sak
En man kan måhända i

genom bristen på,' bofast, arbetsvan befolkning.

dessa stora och mäktiga samt rena malmer uttaga högst 500 ton per år.
"För 300,000 tons brytning sk1;llle" således erfordras minst 600 man borrare
och dessutom skrädare, transportkarlar m. m., så att arbetsstyrkan säkert
behöfde uppgå till cirka 1,000 man, för hvilka, med hustrur och barn, bostäder,
proviant m. m. skulle anskaffas.
kert varda tröttande.

Men' att vidare inlåta sig härpå skulle sä-

Jag vill derföre vidare endast i korthet omnämna de

båda andra stora malmbergen Kiirunnavara och Luossavara.
"Det forra af dessa gör genast vid den första anblicken ett ytterst öfverväldigande intryck.

Beläget öfver skogsgränsen synas

de~s

höga, blåaktigt skim-

rande, malmtoppar redan på långt afstånd, och när man kommer fram till det
väldiga malmberget, minskas ingalunda intrycket.

Kiirunnavara malmberg är

kändt sedan 1736, men några allvarliga försök att tillgodogöra dess malmtillgångar hafva aldrig egt rum, om ock malm i mindre

mä~gd

afhemtats till

Kengis bruk. Bergets längdutsträckning går nästan i N.-S.' nära en half mil.
Åt norr stupar det tvärbrant, från söder är stigningen långsammare.
ryggen af berget med dess tio toppar" består af ren svartmalm.

Hela

Malmen är
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mycket rik.

En mängd analYRer visa från 65 tIll 70

%jern,

men fosfor-

halten är äfven betydlig, ehuru, i motsats mot å Gellivara, apatit endast
undantagsvis är för ögat skönjbar.

Fosforhalten vexlar mellan 0,03 och

2,802 %. En så låg fosforhalt som 0,03 är dock sällsynt; medeltalet af de
flesta profven är 1,396 % fosfor.
Malmmängden i detta berg ofvan yta~ af 'sjön Luossajärvi, som ligger vid
bergets' norra ända, kan beräknas till cirka 250 millioner ton.

Medelhöjden

af bergets toppar öfver ytan af Luossajärvi är cirka 190 meter.

Malmens

längd är cirka 4,200 meter och dess bredd vexlande mellan 50 och 240 meter.
Möjligheten att å Kiirunnavara för billigt pris i dagen bryta oerhörda
massor malm är mycket stor, men det torde jämväl i detta berg varda nöd
vändigt att för

vin~erarbetet

4

bereda täckta arbetsrum, så att rätt ansenliga

förlagskapital äfven här erfordras för sjelfva brytningen, hvarförutom anskaffning af bostäder In. m. åt arbetarepersonalen förutsätter stora kapitalutlägg.
Luossavara malrrlberg, som skiljes' från Kiirunnavara genom en djup dal,

,i hvars midt sjön Luossajärvi utbreder sig, är nästan koniskt. Det har· endast
en topp, hvilken dock är lika hög som den högsta toppen på

Kiirunn~yara.

Sjelfva denna Luossavaras topp består af blottad malm, men i öfrigt är berget
jordtäckt. I berget har enligt uppgift malmbrytning egt rUIn, men i allt fall
icke någon stor.

Malmen är rik och fosforhalten vida lägre än i så väl

Gellivara som Kiirunnavara, nämligen sällan öfverstigande 0,05

%.

Man har beräknat, att iLuossavara ofvan Luossajärvis yta finnas något
öfver 26 millioner ton malm. Denna qvantitet, son1 i och för sig måste anses
'mycket stor, är dock i förhållande till malmmassorna i -Kiirunnavara och
Gellivara ganska liten, men då maln1ens qvalitet är bättre, har äfven Luossavara ett mycket stort värde.
Man har sagt, att de lappländska' jernmalmsbergen skulle kunna komma
att utöfva ett stort inflytande på malmtillgången å verldsmarknaden och till
följd deraf äfven å jernprisen, samt att, då jernmalmstillgången i verlden i allmänhet är i aftagande, detta inflytande
mande för prisen.
,riktigt.

näst~n

skulle kunna varda bestäm-

Detta torde emellertid enligt min åsigt icke kunna anses

Jernmalnlsbrytningen i verlden belöper sig för det närvarande till

cirka 50 millioner ton per·

år.

Deraf komma cirka 11,3 millioner på

Förenta Staterna i Nordamerika, '14 millioner på En'gland, 9 millioner på Tysk-

\,
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land, 11len icke fullt 1 million på Sverige.

Äfven om i de lappländska malrn-

fälten årligen skulle kunna uttagas ända till en

a två millioner ton, blefve detta

dock endast en ringa -procent af verldsmarknadens behof, och inverkan deraf
sålunda ej så synnerligt stor.
Englands behof af fosforfria malmer lärer visserligen tillväxa, enär detta
lands egen tillgång å sådana malmer nlinskas; å fosforhaltiga malmer har
deremot England full tillgång.
i allmänhet fosforhaltiga -

De lappska malmerna äro, såsom nämndt,

endast Luossavaras göra ett undantag; derföre

torde de lappska -malmerna icke komma att å specielt Englands jerntillverkning kunna utöfva ett inflytande, jämförligt rped det som hittills t. ex. Bilbaomalmerna utöfvat.

Sistnämnda malmer- äro nämligen »fina bessemermahner»,

eller just sådana som England behöfver.

Tillgången å Bilbaomalm i mark-

naden har minskats, enär flera grnfvor i de trakter, der dessa malmer brytas,
hafva sinat.

Flera åf de förnärnsta afnämarna hafva dessutom derstädes

inköpt rika grufvor för egen räkning och sålunda tillgodosett sitt behof för
- en lång framtid.

Bilbaoförhållandena kunna i öfrigt icke jämföras nled de

lappska. Klimat, brytningspris, transportmöjligheter och afstånd äro i Bilbaotrakten helt andra än i Lappland, hvarjämte, såsom nämndt, de spanska
malmernas qvalitet i andra afseenden än jernhalten är de lappska malmerna
vida öfverlägsen.
Amerikas jernmalmstillgångar äro oerhörda.

Den omständigheten att

Nordan1erika irnporterat spanska malmer, har berott på fraktförhållanden m. m.
Men då numera å Cuba malmlager upptäckts, invid kusten, och af en längd
af cirka 14 engelska mil samt med en jernhalt af cirka 60

% och

mycket

liten fosforhalt, lära de verk i Nordamerikas sydstater, som förr användt
spanska malmer, fylla sitt behof från Cuba.

1 Canada finnas lika stora malmtillgångar som i Lappland. I Mexico likaså; och -på flera andra utomeuropeiska platser, som dock ej ligga utanför
\

handelsvägarna, hafva jernmalmer uppdagats på senare tid.
Äfven inom Europa är jernmalmtillgången ingalunda slut.

Tysklands

och Österrikes mahntillgångar synas ej hafva minskats, om ock det förra
landet af metallurgiska hänsyn iInporterar jernmalm.

:B""'rankrike har i Algiers

maln1er vunnit nya och rika källor för en utveckling af sin jerntillverkning.
Luxemburgs, Belgiens och Lothringens minette-malmer äro outtömliga.

De
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äro visserligen fosforhaltiga men' lemna godt material för puddling och basisk
martin.

I Rysslands södra delar finnas nyupptäckta stora o~h oartfria mal-

mer, som inköpts af belgiska och engelska bolag. På Elba och på andra ställen
i Spanien än Bilbao finnas goda malmtillgångar.
Jernmalmtillgången på verldsmarknaden torde sålunda icke varda i
högre grad beroende af de lappska malmerna; men dessa malmer böra dock
tillgodogöras ju förr dess hellre.
Bästa sättet att göra detta vore onekligen att inom Norrbotten förlägga
verk för 'sådant ändamål, men då malmtillgången är så stor som här.i afton
visats, torde en malmexport äfven kunna ega rum, utan att derigenom tillgångarna å mahn skulle för mycket anlitas.
Genom en export skulle den förenämnda jernvägen varda inkomstbringande, och den till följd af exporten nödvändiga större brytningen skulle
bereda utkomst och arbete åt tusenden, hvarigenom äfven odling och kultur
i alla afseenden skulle i dessa nu öde landsändar uppstå.
Men äfven om en malmexport skulle eljest anses olämplig, så är dock
alltid jernvägens fullbordan i och för sig af ofantlig vigt, ty dermed följer odling
och annan utveckling i ekonomiskt hänseende, och att lnöjlighet härför finnes,
vågar jag, på grund a.f hvad jag sett, vidhålla.
Härefter yttrade sig:
Herr Grosshandlaren Hummel: Efter att hafva vistats 43 år i Norrbotten och minst 27 vintrar, anser jag det vara min pligt att uttala den förbindligaste tacksamhet å såväl länets invånares

so~

mina egna. vägnar till

herr kommerserådet Nordström för den sanna bild han gifvit oss af förhållandena deruppe.
Det enda, som jag för min del skulle vilja anmärka, är, att jag knappast' tror, att, om en verklig malmbrytning vid Gellivara komme till stånd,
denna skulle blifva så svår som den ärade inledaren förestält sig.
någon erfarenhet i det fallet.

Jag har

Våra företrädare på bruket hade i många år

brutit malm och blåst tackjern, och vi hafva i mer än sex år fortsatt dermed.
Detta är den rena svarta malmen, som finnes ofvan jord och i sådan mängd,
att det, räcker både denna och nästa mansålder, innan det
om att taga en enda centner under jord.

ka~l

blifva fråga

Om några ekonomiska

."

förhål~anden

i Norrbotten.
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Herr Kommerserådet Nordström: Om det vore fråga om en vanlig brytning efter den måttstock, som eger" rum vid våra grufvor i allmänhet, så
skulle jag instämma med den 'siste ärade talaren.

Det är under den för-

utsättning, att en mycket stor malmbrytning verkställes, som jag vågar påstå,
att underjordiskt arbete är nödvändigt. Enligt de beräkningar, som verkstälts, '
finnas å Gellivara. malmberg att bryta hundratals millioner ton malm. För en
stor brytning måste man ovilkorligen hafva plats för arbetsfolket m. m., och
förhållandena blifva då betydligt annorlunda än vid en mindre. Jag betviflar
dessutom, att det med ekonomisk fördel låter sig göra, att under vintern
hålla folk i öppet dagbrott och låta dem kämpa med snö och is och en hård
temperatur.

Detta n"edsätter ju naturligtvis arbetseffekten, hvilken deremot,

om arbetarna få tillfålle att gå ned i en täckt grufva, blir väsentligt större.
Jag tror också, att engelsmännen iGelIivara sjelfva insett, "att det malmlager, som de nu arbeta på, icke kan förse dem med de malrnqvantiteter,
som de beräknat, åtminstone icke med arbete ofvan jord, utan" att de nlåste
gå ned under densamn1a.
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HEcKscHER, 1., juris doktor.
I{RJEMER, A. R. VON, friherre, major.
HEDERSTIERNA, F. L. S., l~ndshöfding.
KRUSENSTJERNA, J. E. VON, generalpostdiHEILBORN, O., grosshandlare.
rektör. '
HERLITZ, K., v. häradshöfding.
KRUSE~STJERNA, W. E. VON, kapten.
HERNBLOM, E. A., kammarrättsråd.
KULLBERG, J. W., kapten.
HERNMARCK, C. G., justitieråd.
HERSLOW, C., fil. doktor, redaktör.
HERZOG, P., bokbindare.
LAGERBRING, G. O. R., friherre, f. d. kapten,
HE'SSLER, H., bokhållare.
direktör.
HIERTA, C. G., friherre, f. d. kapten.
LAGERCRANTZ, C., major.
HILDEBRAND, H., riksantiqvarie.
LAGERHEIM, A., kabinettskammarherre, enHIRSCH, E., civilingeniör.
voye.
HIRSCH, 1., grosshandlare.
LAGEHHEiM, N. O., departementschef.
HOCHSCHILD, C. F. L., friherre, f. d. envoye. LAGERHJELM, P., bruksegare.
HOLM, G. B. A., v. häradshöfding.
LAGERWALL, B., v. häradshöfding.
FRIEDLÄNDER, H.,

HOLMERZ,

E., generalkonsuL
FUNCK"C. O. AF, f. d. major.
FURU, O. A., norskt statsråd.
FRÄNCKEL,

l
I
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LAMM, H., grosshandlare.
LAMM, J., ingeniör.
LAMM, O., bokförläggare.
LANCKEN, e. E. VON DER, fil. doktor, expeditionschef.
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 aJredaktionskofiliten.
LEIJONHUFVUD, B. A., friherre, generallöj tnant.
LEIJONHUFVUD, e., friherre, f. d. justitiekan..
sI er.
LETTSTRÖM, G., bankdirektör..
L~WENHAUPT, S., grefve, amanuens i domänstyrelsen.
LIDELL, P., kass·ör och bokhållare i Folkskolelärarnes pensionsinrättning.
LILJEWALCH, T., stadsmäklare.
LILLIESKÖLD, E. W., kamrerare.
LILLIESTRÅLE, W., president.
LINDBERG, G., ingeniör.
LIN VBLOM, A., tj ensteman i riksbanken.
LIN DEBERG, K. M., byråingeniör.
LINDELL, P., ingeniör.
LINDENCRONA, A. T., bandirektör.
LINDHAGEN, p. G., professor.
LINDHE, A. H., godsegare.
LINDQVIST, J., bankdirektör.
LINDROTH, C: A., grosshandlare.
LINDSKOG~- F., arkitekt.
LINDSTEDT, A. W., kamrerare.
LJUNGBERG, e. E., f. d. advokatfiskal.
LJUNGGREN, e. J., v. häradshöfding.
LJUNGLÖF, K., grosshandlare *.
LJUNGMAN, A. V., fil. doktor.
LJUNGQVIST, K. O., bruksegare*.
LOTHIGIUS, G. F., major.
LovEN, C.,. f. d. professor, sekreterare.
LOVEN, J., grosshandlare.
LUNDBERG, K., grosshandlare.
LUNDEBERG, C., bruksegare.
LUNDELL, G., f. d. apotekare.
LUNDIN, e. R., grosshandlare.
LUNDSTRÖM, e. F., godsegare.
MALMSTRÖM, e. G., f. d. riksarkivarie.
MALMSTRÖM, G., fil. doktor.
MARTIN, H. W., expeditionschef.
MAY, J., kamrerare.
16:
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MEVEs, J. S., byråchef.
JVlEYER"SON, H., grosshandlare.
MICHAELI, J., grosshandlare.
MITTAG-LEFFLER, G., professor.
MOLANDER, A., grosshandlare.
MOLL, F., handelsbokhållare.
MOLL,!., bankdirektör.
MOLL, V., bokhållare.
MONTAN, e. O., v. häradshöfding.
MONTAN, E. VV., professor, redaktör.
:M~UNTHE, A., bankbökhållare.
MÖRK, A., bankkassör.
NACHMANSON, A., grosshandlare.
NACHMANSON, H., grosshandlare.
NEIJBER, M. J., f. d. stadsmäklare.
NISB"ETH, S., bankdirektör.
NORDENFALK, C., landshöfding.
NORDENFALK, J., friherre, godsegare.
NORDENFELT, L. M., landtn1äteridirektör.
NORDENSKIÖLD, A. E., friherre, professor.
NORDLANDER, D., generaldirektör.
NORIN, e. A., stadsnotarie.
NORSTEDT, E., bruksegare.
NYSTRÖM, e., med. licentiat, fil. doktor.
OLIVECRONA, A., v. häradshöfding.
OLROG, T., grosshandlare.
OLSSON, T., grufveingeniör.
OTTER, e. G. VON, friherre, statsråd.
PALME, B., fil. kandidat.
PALME, J. H., bankdirektör, ledanlot ajredaktionskomiten *.
PALME, S. T., löjtnant.
PALMQVIST, G., bokförläggare.
PALMSTIERNA, N. A. H., friherre, statsråd.
PAYKULL, L. G. VON, friherre, f. d. kapten.
PETERSEN, A. F. SKOW-, kalnrerare.
PETERSENS, H. AF, t. f. kansliråd.
PETERSSON, P. A. G.~ rådman.
PEYRON, A., grosshandlare.
PEYRON, L., grosshandlare.
PHILIPSON, C. D., konsul.
PHILIPSON, J., bankdirektör.
PHILIPSON, W., v. häradshöfding.
PIHLGREN, A., ingeniör.
PIPER, e. G. F., grefve, hofstallmästare.
PLATEN:, L., friherre, aktuarie.
POSSE, A. R. F:SON, grefve, president.
p RINTZSKÖLD, O., landshöfding.
PRIPP, G. F., e. o.· tjensteman i riksbanken.

Ledamotsförteckning.
BAMSTEDT, V., grosshandlare.
RAPHAEL, A., fil. d9ktor.
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., assessor.
RIBEN, L. W., statskommissarie.
RICHERT, J. C., förutv. statsråd.
RICHTER, F., sekreterare, fullmäktig i riksbanken.
RINMAN, C., bruksegare.
Roos, A. W., f. d. generalpostdirektör.
ROSEN) A. A. G. VON, grefve, öfverste.
ROSEN, A. P. VON, grefve, kamnlarherre.
ROSEN, C. G. VON, grefve, öfverstekammarjunkare*.
ROSEN, G. VON, grefve, assessor.
RUBENSON, L., grosshandlare.
RUBENSON, M., sekreterare.
RYDBERG, O. S., kansliråd.
RYDIN, H. L., professor.
RYDING, B. T. G., landshöfding.
SAMSON, E., direktör.
SAMSON, O., direktör.
SAMZELIUS, P., statskommissarie.
SANDBERG, G., byråchef.
SANDEBERG, F. AF, bokhållare.
SANTESON, H., v. häradshöfding.
SCHALEN, C. A., v. häradshöfdingi
SCHALEN, W., v. häradshöfding.
SCHNELL, C., grosshandlare.
SCHUMACHER, C. W., bagare.
SCHUMBURG, R., grosshandlare.
SCHWERIN, W. G. VON, friherre, godsegare.
SEBARDT, C. W., hofapotekare.
SEBENIUS, J. L., ingeniör.
SEDERHOLM:, E., bruksegare'.
SIDENBLADH, E., öfverdirektör.
SJÖBERG, G., arkitekt.
SJÖGREEN, O. A., kansliråd *.
SKOGMAN, C. J. A., friherre, f. d. kommendörkapten.
SKÖLDBERG, O., bokhållare.
SMERLING, C. F., f. d. kansliråd.
SMERLING, G. W., v. häradshöfding.
SMITH, C. G., ingeniör.
SMITH, L. O., grosshandlare *.

*
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SMITH, O., fil. doktor.
SMITT, J. W., generalkonsul.
SOHLMAN, H., juris kandidat.
S~ARRE, N. G. A., grefve, kammarherre.
STARCK, A., grosshandlare.
STEINMETZ, H., landtbruksingeniör.
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, Kl' öfverdirektör.
STÄLHAMMAR, A., öfverstelöjtnant.
SUNDBERG, G., häradshöfding.
SUNDSTRÖM, H., grosshandlare.
SWALIN, W., protokollssekreterare.
Sv'ARTLING, A., konsul.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
SVEDELIUS, A. G., kapten.
SVINHUFVUD, C. A. C., bruksegare.
SYBERG, F., grosshandlare.
SYDOW, F. VON, hamnkapten.
SÖDERBERG, A., kassör i riksbanken.
SÖDERBERG, J. E., förste aktuarie.
SÖDERGREN, W., literatör.
SÖDERSTRÖM, C., 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., direktör.
THEMPTANDER, O. R., landshöfding.
THIEL, A., grosshandlare.
THIEL, E., bankdirektör.
THOREN, J., tjenstelllan 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, L, landskamrerare.
TÖRNEBLADH, R., lektor, fullmäktig
riksbanken.
.
TÖRNQVIST, A., kamrerare.

112
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WIJK, O., grosshandlare*.
WIKBLAD, S. H.,' statsråd.

UDDENBERG, E., generalkonsul.
UGGLAS, C. G. AF, friherre, f. d. öfverståthållare, föreningens ordförande.
ULRICH, A., borgmästare.

WIKSTRÖM, e., grosshandlare.
WIKSTRÖM, P., grosshandlare.
WINBORG, T., fabriksidkare.
W ACHTMEISTER,H. H:soN,grefve, expeditions- WINROTH, A. O., professor.
chef.
VIRGIN, O., kapten.
WADSTEIN, T., tjensteman i riksbanken.
WRETMAN, F., fil. doktor.
WJERN, C. F., t.. f. president, ledan~ot aj WÄSTFELT, C. G. N. L., hofrättsassessor.

*.

redaktionskon~iten

WJERN, M. E., grosshandlare *.
WJERNMARK, C. J., löjtnant. '
WAHLENIUS, W., bokhållare.
WAHLIN, C. A., grosshandlare.
WAHREN, G., fabrikör.
WAH~EN, H., fabrikör.
VALENTIN, L, direktör.
WALLDEN, W., godsegare.
WALLENBERG, G. O., löjtnant.
WALLENBERG, K., bankdirektör.
WALLENSTEEN, J. A., kammarrättsråd.
WANCKE, F., bankkassör.
,WARBERG, O., tj ensteman i riksbanken.
WARBURG, S., agent.
WAVRINSKY, A. E., grosshandlare.
WEDBERG, J., grosshandlare.
WESTMAN, e., v. häradshöfding, föreningens
sekreterare.
WEYLANDT, L'. R., bankir.
WIESELGREN, S., generaldirektör.

*

ZELLEN, J. O. AF, byråchef.
ZETHELIUS, F., registrator.
ZETHRJEUS, F.

I
l

ÅBERGSSON, A. V., justitieråd.
ÅBOM, J., grosshandlare.
ÅKERHIELM, L., friherre, statsråd.
ÅKERMAN, H., envoye.
ÅKERMAN, R., professor.
~KERMAN, V., grosshandlare.
AMARK, W. T., kamrerare.
ÅNGSTRÖM, C. A., professor.
ÖBERG, J. E., bokhållare.
ÖHMAN, E., grosshandlare.
ÖHMAN, E., grosshandlare.
ÖRTENBLAD, T., ingeniör.
ÖSTBERG, G. F.,. godsegare.
ÖSTBERG, J., V. häradshöfding.
ÖSTERLIND, A., grosshandlare.

Ständig ledamot:

Korresponderande ledamot:
MALARCE, A. E. DE, Secretaire perpetuel de la Societe 'des instituti~ns de prevoya,nce de
France.

Stockholm, Ivar Hreggströms boktryckeri, 1890.
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