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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 29 januari 1892.

Ordförande: Ju-stitierådet L AFZELIUS.

Till ledamöter af förellingell ipvaldes:
Herr Godsegarell E. ÅkeJ·Z,und,
Apotekaren C. Falk,
Direktören, Friherre K. Langensköld,
Löjtllanten, Friherre L. Åkerhielrn,
v. Häradsllöfdillgell R.Öhnell,
Grosshandlaren C. Hirsc/z,
. K Eksta1n och
»
»
H. Axelson.
Till revisorer för granskning af 11ästlidet års räkenskaper utsågos
herr Kommerserådet T. Nordström och herr Bal1kdirektörell l. Moll.

Herr Byråcllefen, Grefve H. Hamilton 11öll härefter ett föredrag 0111

Tullkomitens betänkande.
Herr ordförande I Milla herrar I Sedall närmar'e ett år tillbaka föreligger nu, i dell senaste tullkomitens betänkande, utarbetadt i silla minsta
detaljer ett fullständigt utkast till det nya tullsystem, som grundlades år
1888, och är 'afsedt att fullbordas vid i~lnevaral1de riksdag. Detta komitebetällkande måste derföre - äfven om detsamma icke skulle kOll1ma att
utöfva allt det inflytande på vår tulllagst~ftning, S0111 dess författare afsett - alltid vara af stort intresse'; och detta så 111ycket Iller, SOln i det1
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samma klarare och uWlrligare An i nAgot bittills offenUiggjordt aktstycke
redogjorts jamviil for de principer, pI\. hvilka deita llya tullsyslem iiI' afsedt
att fotas, principer, hvilka icke blott alA. ide? bjartaste kontl'ast till dem,
som under den forega.ende tiden varit vagledande for Val' tullpolitik, utan
arven i mangt och mycket och i ganska vasentliga afseenden afvika friin
de grundsatser, hvilka fordom omfattats af den proieklionistiska skolan.
En fram8Ui.lIning ar dessa principeI' ocb det slUt, bvarpA, de blifvit
i tarifforslaget tillii.mpade, hal' dcrior synts mig bora kUlloa pArakna oAgon
upprnarksamhet sAsom fOremAI fOr ett foredrag i nationalekonomiska £01'eningen, arVell om det Itf Jatt insedda skal icke kan blifva frAga om annat
an en konturteckning.

•

•

•

Den nyare protektionistiska stromningen har, sam bekant, has ass
liksom annorstlides i Europa sin begynnelse i reakHonen mot Napoleon lII:s
skapelser, tarifftraktaterna, hvilka ju ock onekJigen pa mAngahanda sMt
lagt .hinder i vltgen ror den hastiga och betydande okning af tullbcskattningen, sam skyddsvannerna efterstrafvat. Dessa traktaters undanrOdjande
har deytor for vl\ra skyddsvlinner alltid tett sig sam ett synnerligen efterstriifvansviirdt maI, ocb detta sa mycket heUre, som de fordelnr, hvilka
tarifftraktaterna ansetts bereda vAra exportnlil'ingnr, af skyddsvaunerna
aldrig skattats synnerligen Mgt. I det kungabref af den 18 juni 1888,
hvarigenom den senaste tullkomiMn tillsattes och erboll sin instl'uktion,
finnes ej heller den ringaste antydan om att det ifrAgasatta tullsystemet
mojligen skulIe· kUllna komma att modifieras pA grund af internatiollella
bll.nsyn eller ens att nAgot dylikt skulle varn onskvil.rilt. 'l'v!!.rrom aro
ol'dalagell i detta. kungabref sA valda, att de - SRl'skildt am de jamfOras
med instruktionerna for de foregAende tullkomiteerna - maste anses gifva
vid handen, att regeringen haft den bestiimda ofverty~lsell, aU tarifftraktaterna i Sverige spelt ut sin rol. Och aU komiterade haft samma uppfaUning, derom torde icke rAda det ringaste tvifvel, afven om man icke.
derpA hade sAd ana pAtagliga bevis som t. ex. att komiterade aosett nAgra
skat icke vidare foreligga att bibebAlIa den Ar 1888 infijrda enorma tullforhojningen for plommon och sviskon.
Huruvida denna uppfattning af ~rifftraktaternas yarde och ode ar
korrekt eller icke, derom bar jag icke nu att yttra mig. Men det ar dock
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af ett visst intresse att erinra derom, att detta förslag till en svensk auto110m tulltaxa framlagts just samma år, då vi i så oväntad utsträckning
sett, gå i fullbordan den spådom, SOIU furst Bismarck uttalade redan år
187,8, eller att anordnandet af en autolloln tulltaxa för Tyskland kanske
framdeles skulle gifva uppslag till l1yatarifftraktater.
I--JiksOIIl reaktionen. IllOt tarifftraktaterna varit den m~derna protektio11istiska ,strömningens urs.prung, så har den11,a ström11i:Qg, hos oss liksonl
annorstädes i Europa i den agrariska tullpolitiken, funnit det vehikel, hvarmed de11 förts fra.m till sitt 'mål. Frågan om befogellbeten och gagnet
af denna tullpolitik kan visserligen icke" anses lned, nödvändighet harva
fallit inom området för komitens pröfning. Denna fråga var omedelbart
före komitens tillsättande af riksdag och regering ,afgjord, och regeringen
hade derjämte lemnat korniten elY temligen tydlig anvisning .om huru den
medafseende derå badeatt förhålla sig, 11ämligen genom föreskriften att
vid det nya tulltaxeförslagets uppgörande de vid 1888 års riksdag beslutna
•
tullsatserila hufvudsakligen skulle iakttagas. Att elnellertid en kornite,
som i öfrigt fått tulltariffen i hela dess omfattning till sig llänskjuten,
skulle anse både för sin rätt och sin pligt att åtminstone angifva sin
ståndpunkt äfven i fråga om et~ så vigtigt lnoment i systemet som jordbrukstullarna, var ju att vänta. Komiten har ej heller försummat detta.
Dels har komitell låtit. sig angeläget vara at~ fylla en lucka i det agrariska tullsystemet genom att föreslå en skyddstull af 50 öre per deciton
för morötter och kålrötter samt öfver hufvud alla ätbara rötter och rotfrukter; oell har detta, efter bvad det vill synas, skett endast af teoretiska
skäl; åtlninstolle har komiterade icke inlåtit sig på något som helst uttalande an;gående det praktiska behofvet af en dylik skyddstull. Men dels
och framför allt ha komiterade i spetse11 för de principiella uttalanden,
hvarmed betänkandet inledes, satt den ~f 1886 års bevillningsutskott .proklanlerade maximen, att fråga,n om ökadt tullskydd för den svenska industrien »obestridligell», SåS0111' det heter i betänkalldet, måste stå eller falla
med frågan om dell agrariska tullpolitiken. Man kan väl 'med ~llt skäl
sätta i fråga, huruvida det varit nödvä11digt eller e11S välbetänkt att söka
öfverflytta denna maxim från de politiska konlbil1atiol1ernas till de sakliga
utredningarn~s område, men onekligen har härigenomkomiterades stånd- ,
punkt blifvit fullt ~largj~rd. Det är den' galnIa svenska manufakturprotektiol1islneIl, SOln med fullt lnedveta11de bräl1ner sina skepp.
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I kungabrefvet af den· 18 juni· 1888 angafs komiterades uppgift va;ra
att söka )bereda landets näringar ett väl afvägdt tullskydd». KOlniterade
a11märka med anledlling här~f, att härigenoln skyddssynpunkten, efter att
en längre följd af år hafva varit allt för mycket förbisedd, åter tillmätts
»afgörande betydelse inom lagstiftningell». Hvad· denna anmärkning i
sjelfva verket inllebär, framgår bäst af ell jämförelse mellan 1888 ål:S
kungabref och 11ågra bland'de,uttalanden om tulltaxans ~ppgift, som under
den föregående tiden emanerat från regeringen.
I Kongl. M:ts proposition angående tullbevillningen. vid 1856-1857
årens riksdag sades rent ut, att' tullagstiftningens enda förnuftiga ändalnål
vore en skattereglering samt att det protektionistiska systemet icke kunde
vara annat än en förmedlande öfvergång till denna skattereglering, hvilken
öfvergäng dock borde ske lned största varsamhet. I kungabrefvet af den
6 l1qvelnber 1867 förständigades den då tillsatta tullkolnitell att undel~
fortsatt tillämpning af handelsfrihetells grundsats~r iakttaga bland a1111at,
att införseltullar å fabriks- och handtverksvaror, hvilka utgöra föremål för
tillverkning inom landet, måtte i de fall, der det funnes erforderligt, lned
aktgifvande på dithör~nde förhållande, så jämkas, att dessa förbrukningsartiklar icke blefve öfver höfva11 fördyrade. I kungabrefvet af den 26
septernber 1879 slutligen, genom llvilket den år 1876· tillsatta tullkolnitell
. förstärktes' med sex 11ya ledamöter, uppdrogs åt denna komite bland annat
~tt taga i ö~verväga11de, huruvida,· under förutsättning att fra~~ka traktaten skulle upphöra att gälla, .11ågon förändring af nu stadgade tullsatser
kunde allses påkallad m.ed hänsyn till dell billiga fördelningen. af de skatte-·
bidrag, som i tullafgifter uttagas.
Med ett ord: i och med 188~ års kungabref har skyddssynpunkten·
officielt fått intaga dell plats,_ som i den föregående tidens tullpolitik tillerkänts beskattningssynpullkten.

*

*

*.

Naturligtvis får detta ej förstås så, som om Kongl. M:t åsyftat eller
komiterade eftersträfvat att i .tariffen införa el1dast skyddstullar. ~"'inanstul..
larna spela der fortfarande en framskjuten roI, och derjämte förekomn13.··
talrikt så kallade lyxtullar"
l- fråga om finanstullarna hafva komiterade visserligen ifrågasatt en
l1edsättning a~ tullarna å socke1 och, sirup, SOln beräknad p~ 1889 års
4
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representerar el1 lnil1skl1ing i tullintrader af llärmare två och en
.half 'lllillioner kronor. Men efter 11lotiveringell att döma, synes härmed
hafva 'åsyftats ej så mycket 11ågon verklig skattereform SOlU icke fastmer
endast ett teoretiskt häfdande af skyddssystenlets förlnåga att Ininska den
blott i finansielt syfte pålagda beskattningen.
Deremot är det Inindre klart, llV~d korniterade i sjelfva verket åsyftat
'lned de s. k. lyxtullarna. Vid bestälnmande af dessa' tullars belopp säga
sig konliterade i frälnsta rum1?1et. hafva' tagit hänsYll till de tullbeskattade
artiklarnas ,egenskap af öfverflödsvaro1"; och på grund häraf hafva dessa
tullar anordnåts så, att de enligt kOlniterades åsigt böra i tariffen vara
de genolll sin storlek mest i ögOllen faliande, hvilket naturligtvis icke vill
säga så litet i' ett tullsystenl, som skulle ställa Sverige ganska långt fram
i ledet bland protektionistiska länder.
Man kan häraf frestas att tro, att konliterade återfallit i forna tiders
'föreställning om tulltaxans' förmåga att hämma lyx och öfverfiöd, och
detta till och med utan samband med några öfverflödsförordningar. Detta
är dock icke så alldeles säkert. »Mall må nu hysa hvilken åsigt som
helst», heter det nämligen i betänka'ndet, »derom, huruvida i tullbeskattningells uppgift ingår att .bidraga till ,hälnmallde af lyx och öfverflöd eller
O'nl l1ågra åtgärder för sådallt ändamål icke böra af statell vidtagas; -allmänt 'torde dock 'erkännas, att varor af sistberörda beskaffenhet (d. v. s.
öfverflödsvaror) framför andra äro egnade att åsättas hög införselafgift».
Detta uttalånde förefaller mig åtulinstolle icke fullt logiskt. I olikhet
l1led komiterade vågar jag närnligell hålla före, att' det så långt ifrån
är likgiltigt, hvilkell åsigt mall i detta fall' hyser om tullbeskattningens
llppgift, att tvärtom de1111a åsigt n1åste vara afgörande för bedömal1de af
dessa höga importtullars befogenhet. Anser man de så kallade lyxtullarna
icke hafva till uppgift att hän11na importen' af öfverflödsvaror, då finnes
naturligtvis icke någ011 rimlig allledning, 'hvarlör man vid bestämmandet
af ,deras belopp skulle utgå frål1 någon allnall synpunkt ä11 del1, SOln
enligt konliterade 'varit uteslutande, afgörande ,i fråga om öfriga finans~
tullar, nämligen hänsynen till statsverkets behof af inkomster. Mell denna .
hänsyn föranleder ingalunda till att söka hämma impor~en af dessa artik- '
lar. Den, föranleder tvärtom, att tul~en icke sättes högre äll att densamma,
långt ifrån -att hämma importen, fortfarande möjliggör dess ökande, eller
.med a11dra ord att tllllell anordnas så, att dell 111å afkasta så mycket SOIn
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möjligt. Ty man må icke föreställa sig, att dessa yaror, hvilka komiterade
betecknat såsom rena lyxartiklar och öfverflödsvaror i egel1tligaste menillg,
skulle utgöras endast eller hufvudsakligen af varor af så högt värde, att de
endast konsumeras af förmögna personer, h~ilka skulle kOllsUlllera dem i ullgefär samma omfattning, äfven onl de betydligt stege i pris, i hvilket fall naturligtvis detta tål om särskildt hög skatt å öfverflödsvaror endast vore ell
fullständigt onödig och derjämte vilseledande omskrifning af den allmänt
erkända, ehuru i vår tulltaxa allt för litet tillämpade grundsatsell, att tullell bör stå i en sådan relation till, varans värde, att de d~yrbaraste artiklarna beskattas h?gst. Siden, sarnmet, spetsar, konstgjorda blommor, plyrner,
gU1lddrageriarbeten och f.~Jrverkeripjeser, J:1vilka alla af komiterade betecknats såsom rena öfverflödsvaror och beskattats derefter, gifva visserligen,
då 'man tanklöst räknar upp dem, en viss föreställning onl rikedom och
.lyx, men detta hindrar icke, att den stor~ massall af dessa artiklar utgöres af ganska tarfliga och hittills äfvell ganska billiga varor, son1 tjenR
till förrlöjelse för persoller, hvilkas börsar ingalullda äro okänsliga äfvell
för en jämförelsevis obetydlig prisstegring. Hyser man emellertid den
uppfattningen, att man i den natiol1€lla sparsamhetens intresse med tulltaxall bör söka hämlna äfven det ~lags lyx, som finner 'sitt uttryck i billiga
sidenband och silkessjaletter ~ch vid högtidliga tillfällen ell tarflig tygblomma eller plym, som Hllder somlnarnätterna i Stockholms omnejd strömmar öfver' i .en OCll annan raket eller svärmare eller som vid äfven de
anspråkslösaste begrafningar yttrar sig i användningen af billiga bonlulls.spetsar på svepningen och kistan, ja, då är komiterades sätt att beskatta öfverflödsvaror åtmillstone förklarligt. Hyser man derelnot icke
-denna uppfattning, då äro enligt lnitt förme"ilal1de dessa höga tullsatser
icke blott oförklarliga, Utall äfyen uppenbart för~astliga, emedan de dels
icke motsval'a sitt änd,amål att bereda statsverket. så höga inkoulster .som
möjligt och dels med o~ätt gifva tulltaxall skenet af att vara anordllad i
syfte att åstadkomma en särskild beska~tnil1g af lyxen och rikedomen.
'rill dessa s. k. lyxtullar torde komiterade hafva 'räknat jälIiväl tullarna å . åtskilliga sydligare länders Iner .eller mindre förädlade Iiaturpro. dukter, om ock komiterade här i allmänhet för tulleIls höjande icke anfört
annat än det i och för sig fullkomligt intetsägande skälet, att tullen förut
l1edsatts genom någon blan.d våra tarifftraktater. Hit höra tullarna' å vin,
'V'indrufvor, ~pels1·ner, citroner, oli-ve1. sardiner. samt' åtskilliga under rubri1O

,
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ken konserver och dermed jämnstäida rubriker. hänförliga ätbara varor.
hvilka ej kunna. bä! i lalldet framställas. De flesta af dessa tullförhöjl1ingar äro högst b·etydliga. Vintullarna hafva satts betydligt högre äl1 de
tullar,

SOl11

gälde år 1864, och så högt, att tullen å vin på fat i fråga om

de simplare vinerna, eller

~en

stora massan af importen, enligt hvaden

reservallt inom komit~n framhållit, i' alllllänhet motsvarar ungefär varans. ;
inköpspris, men i åtskilliga. fall till och med öfverstiger' detta. 'Att en sådan tullbeskattning icke kan hafva förallledts af något statsfinansielt intresse; torde väl vara llppel?bart, och jag vågar påstå, att den ej heller
kan vara i nykterbeteils. ·Tullen å apelsiner nedsattes, som bekallt, år 1~83
genom den spanska. t.arifftraktatell· från förut utgående 25 öre till 10 öre~
Denna 25 öres tull var så hög, att den, enligt hvad en handlande inför
1882 års tullkomite' ådagalagt, belöpte sig till ungefär 4 öre per apelsin.
KOllliterade hafva nu föreslagit, att tullell mIttte böjas till 20 öl~e. Att ej
heller detta skett i statsfinan~ernas intresse sluter jag deraf, att under det
25 öres tullen under femårsperioden närmast före tulll1sdsättningen ,afkastade i årligt medeltal endast 72,000 kronor, så 'hade 10 öres tullel1 geökad, konsumtio11 redan år 1889 afkastat mer äl1 73,000 kronor och
afkastade år 1890 öfver 87,000 kronor.

110m.

Vare sig man nu här har att göra med ett försök att hämma 'hvad
komiterade ansett vara lyx och· öfverflöd eller .endast med ett uttryck för
l~eaktionen

mot tarifftraktaterna, torde det vara lika svårt att förstå, huru
komiterade reSODnerat. Under tullfrågans bellandling Ilar det också flera

gånger (i difierentialkomiten af konsul J.lfeyer och vid det nu föreliggal1de
förslagets behandling hos elnbetsverken af presidenten Wcern) framhållits,
bui"u föga välbetänkt det måste vara. att utan 11ågot som helst gagn för
oss sjelfva motarbeta inlportell af de varor, 11led hvilka länderna vid
Medelhafvet skulle kunna tillbyta sig våra produkter.

Det kan ock för-

tjena frarnhållas, att höga dylika tullar fordom alldeles utdömdes äfven
af den protektionistiska skolan.' Den äldre tyska protektionismens främste
man, bvars lla~l1 äfven i Sverige haft mycket god klang, llationalekonoInel1 Fredrik List, inskärper. i sitt' bekt:tnta .arbete »'Det nationella. nationalekonomiska syst.emet», att en stor import af de sydligare ländernas naturprodukter ur flera synpunkter för. ett industri- och

jor~bruksidkal1de.folk

måste te sig såsom något synnerlige11 eftersträfvansvärdt, llvilket ingnlunda '
bör motarbetas af tulltaxan.
i
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Stora flertalet af de artiklar, i fråga om hvilka komiterade i mer eller
mindre Inån utgått från ÖllskvärdheteIl att synnerligt högt beskatta öfverfiödsvarof, utgöres eineilertid af· sådana varor, llvilka åtminstone kunna
produceras här i lalldet, eller manufakturvaror. Om det äfven lned afseende å dem är dunkelt, hvad komiterade egentligen åsyftat lned sin teori
Oln särskildt höga tullar å öfverflödsvaror, så är deremot dell praktiska
effekten af dellna teori här så mycket tydligare.' DeBIla teori har i ett
stort antal fall Inyunat ut i ett Qkande af tullskyddet betydligt öfver hvad
endast skyddssynpunktell skulle möjliggör.a. Detta hänger otvifvelaktigt
Inycket llära tillsammans med en omständighet, som säkerligcll icke kunn~t undgå någon, SOllläfven blott flyktigt genomläst 'betänkandet, nämli.gen den alldeles särskilda omsorg komiterade nedl~gt pa att anordna tullsatserna så, att de måtte lemlla ett tillräckligt skydd jämväl för de finare
och dyrbarare artiklarna, eller med andra ord uppmuntra till 'tra;nlställnillg
af lyxartiklar här i landet. Mot upptagande i ett omfattallde protektiol1istiskt system jämväl af dylika tullar skulle väl ej heller kunna franlställas någon befogad anmärkning, derest saken icke hade en mycket betänklig sida, nämligen att till följd af det i vår tulltaxa tillämpade systemet af. vigttullar och omfattallde rubriker, dessa efter de dyrbarare artiklarnas värde afpassade tullsatser kommit att 111ed ofÖrändrad t belopp
och följaktligell med mållgdubbelt ökad tyngd drabba jämväl de silupiare
under samma rubrik fallande artiklarna. Det kall derför icke reSOl1neras
bort, att detta lnyckna tal o~ nödvän~igheten att särskildt högt beskatta
öfverflödsvaror och att anordlla tulltaxan. så, att den måtte bereda fullt
tillfredsställande skydd jämväl för de dyrbarare manufakturartiklarna, lnYllnat ut ingalunda i en relativt högre beskattning. af rikedomen och lyxell,
utall tvärtonl i en både absolut och relativt högre beskattning af den stora
alllnänhetens förbrukningsartiklar.
KOlniterade llafva vissetligell' ej varit blillda för detta abnorma förhållande. De antyda tvärtoln, att det fÖl: dess afhjälpal1de skulle varit
önskvärdt' att införa antingen värdeförtullning eller ock ell vidsträckt
klassificering af det ·tullpligtiga. godset. Likaledes rekommendera de' i
samma syfte br~ttoförtulll1ing, hvaraf de också ganska flitigt begagnat sig,
under det de ansett värdeförtullning och klassifikatioll hos oss ej kunna
'i nämnvärd mån komma, till användande. Tiden medgifver mig icke att
jnlåta mig på dessa frågor. Dock' anser jag luig böra. anmärka, att brutto-
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d. v. s. att vid tullens beräknande ej 11ledgifva afdrag för
emballaget, säkerligen är ett lnycket osäkert s.ätt att, ,såsoln 'kolniterade
säga, »utjämna» vigtförtullningens olägenheter.
Moen det finnes naturligtvis ett fjärde sätt att nlinska dessa olägen·heter, nämligen att komma öfverens Oln,. att det icke är vare sig nödigt
'eller vigtigt att allordna ett starkt tullskydd för' de finare OCll dyrbarare
.]nanufa~tu~'artiklarllat Dellna uppfattning omfattades t. ex. af Fredrik List,
sonl ansåg dylika nlanufakturarbetell ll1inst förtjena att skyddas., bland
unnat einedan de i alla händelser spela en så liten roI i 'förhållande till
landets hela produktion, einedan de lätt kUllila köpas från utlandet för
lalldets. egna produkter och einedan ett afbrott i deras importerande under ett krig verkar minst störande. Mot denila uppfattning kan naturligtvis invändas - hvad vi under partistriderna så lnånga gånger hört· alllnärkas mot vår nu gällande tulltaxa ---- nämligen att det är orättv'ist, att
den rikes lyxartiklar få införas för en relativt lägre tull äll den nlindre
·bemedlades förnödenheter. Men den invändllingell bör i alla händelser
icke kunna göras af 1888 års komiterade.
i\tt dessa, oaktadt de ins'ett och vidgått systeluets olägenheter, likväl
gjort allt allnat äll att söka afhjälpa deln, beror otvifvelaktigt derpå, att
beskattningssynpunkten . för dem varit af så ytterst underordnad betydelse. Endast så kall nlal)· också förklara, huru de kunnat så, son1 skett,
11lotivera. dessa tullförhöjningar, som, afpassats för de dyrbarare, men jämväl dl~abba de billigare artiklarna.
Några ex~.mpel lnå anföras. Komiterade ha 'ansett, att någon bestämd gräns icke kan uppdragas luellall sadelrnakarearbeten och ej specifice'rade läderarbeten, och derför åsatt dem samma tullsats. ~"ör sadelmakarearbeten ha kOlniterade eluellertid ansett tullell 'böra höjas från nu
utgående 50 öre till icke nlilldre än 1 krona 20 öre med 'hänsyn till dessa
artiklars »i allnlänhet egande höga värde», och i. denna tullförhöjning ha
·fått deltaga icke blott" ej specificerade läderarbeten, 'utan ock pal' aply{odral
af läder, SOIU för llärvarande bes~attas lika ined läderarbeten, sa,nlt 1tattsäckat", kappsäckar och hattfodral, som draga en tull 'af 50 öre per kg. och
t

som dock utan tvjfvel 11lycket lätt kunna sarskiljas från 's~delmakarearbe
ten. Ej specificerade läderarbeten, paraplyfodral, .nattsäckar, kappsäckar
och hattfodral, ·ha sålunda underkastats en' betydande tullförhöjning endast
der~ör att vissa sadelmakarearbeten ansetts SOln lyxartiklar. För . 1,1 äggu r·
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i foder af trä har tullell ansetts böra höjas fråll 47 öre till 80 öre endast

af det allförda skälet, att dessa foder »understundoll1 äro ·försedda med
träsniderier». rrullen å hängslen har höjts från 60 öre till ej mindre ärl
1,75, endast e~edån' komiterade funnit det »högst oegentligt»,· att de
ej draga sam~na tull som vissa band, för hvilka komiterade ansett sistnämnda tullsats lämplig. Tullen å oinfattade litografiska. och fotografiska
arbeten ·har höjts från 15 till 50 öre' ~ndast af det skäl, att de stUlldom införas uppklistrade på pappskifvor samt komiterade ansett dellna
högre tullsats' behöflig för. olackerade papparbeten. Tullen å papp erstapeter och bårder har ansetts kunna höjas från 13 öre till 25 öre bland
annat på den grund, »att någoll införsel" af de billigaste slagen af tapeter
icke eger rum», hvilket väl dock snarare borde föranledt en undersökning,'
om icke äfven dell nuvarallde tllllen är för hög. Och på väselltligell
samma grun'd ha kOlniterade IlÖjt tullell å glas a'ndra slag från 35 öre
till l1ära dubbelt eller 60 öre, ehuru de uttryckligen erkänna, att den .llUvarallde tullen »inneiatta'r ett fullt tillräckligt skydd fÖ.f de billigare,. hithörande vai'uslagell».

*

*

*

I kungabrefvet af den 18 juni 1888 llppdrogs, säsom. jag redan nänlnt,
. åt komirorade att söka bereda lalldets' närillgar ett välafyägdt tullskydd.
Komiterade' hafva i betänkandet onlskrifvit detta med att säga, att tullskyddet bör komma »det inbenlsk:i arbetet på alla näringslifvets områden
i mån af behof till del». Denna fordran på tullbeskattningens utsträckl1ing Oln möjligt till alla landets produkter är, som bekant, ett gemensarnt
drag för den nyare protektionislnell i alla länder, ehuru den formulerats
.ganska olika., Sjelfva tanken uttalades, efter hvad j.ag tror, första gången
af furst Bismarck år 1878. Men för honom var det då åtminston€ icke
fråg'a om någon allmän rätt till skydd, utan elldast om en allmän pligt
.att låta sig bes~attas - den »a1lmänna tullpligtigheten», som euligt fu·l"stensförmel1ande skulle minska oviljap mot systemet. Tullbeskattningens
fördelar skulle visserligell äfvenenligt furst Bismarck så vidt möjligt utskiftas till alla näringsidkare, men ingalunda »i måll af bebof» utan »inonl
gränser, bestämda af det .finansiella intresset». Med ,andra 'ord: beskatt·
niugssynpullkten var ännu för furst Bismarck den förnämsta.
Här i landet, der del1 protektionistiska rörelsell kall ~erömma sig
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af att i stort sedt åtminstone hafva arbetat alldeles oberörd af några statsfinansiella intressen, har saken forlnulerats helt annorlunda.
Reservanterna i 1882 års tullkolnite,
hvilka .åtskilliga återfinnas

aJ

såsom ledamöter i den senaste tullkomitell, stödde sin fordran på tullskyddets ökning och utsträckning bland annat på något, som de kallade »flera
näringsidkande klassers oafvisliga rätt att af sina yrke1~ vinna skälig ut- ,
komsi».

Denna så skarpt formulerade och i sina möjliga kOl1seqvenser

så vi~tgående sats återfinnes visserligen icke i den senaste tullkolnitel1s
betänkande, men. såsom af det följande skall framgå, är det dock samnla
uppfattning, SOln ledt 1882 års reservanter och 1888 års tullkomiterade;
och genom de senares uttalanden får man järnväl en förklaring af det vid
första påseendet alldeles obegripliga påståendet, att rätten till skälig utkomst genom statens försorg tillkolnmer endast »fiera», icke alla landets
näringsidkar~.

Att skapa nya industrier var, som bekant, en mycket vigtig uppgift
för del1 gamla manufakturprotektionismen, och den första brodde~ till en
uppspirande industri, sOln' frambragte varor, hvilka i, afsevärd myckenhet
konsumerades inom landet, var för denna sk9la en dyrbarhet, som borde
på allt sätt skyddas och :vårdas. Dell moderna svenska protektionismen
synes icke godkänlla dessa principer. Tullkomjten säger uttryckligen, att
den »i regel» ansett tullskydd icke böra komnla i fråga för alldra industrier än de, hvilka redall hunnit så långt i utveckling, att deras produkter

»i afsevärd 1nyckenhet» frarnställas här i landet.

Det är således icke llOg

lned, att komiten icke anser tullskyddet böra användas för ått skapa nya
industrier; äfven dessas första utveckling bör enligt regeln ske under full
tillämpning af frihalldelsskolan8 pril1ciper. Och huru stor vigt komiteterade fäst vid denna »grundsats», såsorn de sjelfva benämna' den, .framgår deraf, att kOllliterade sjelfva framhålla, att de på nu angifl~a grunder
till och lned 'föreslagit tullfrihet för »en och annall artikel, som TIll är
tullpligtig» .
Bestridas kan väl icke, att införandet af sådana ledande principer i
ett strängt protektionistiskt system il1nebär e11 mycket skarp motsägelse.

r

sjelfva' verket är ju detta -

att en industri enligt re'geln bör, intill dess

prodllktioll blifvit ~fsevärd, utveckla sig utan stöd af tulltaxan -

något

som har starkt syskontycke med en af manchesterskolans hittills af pro-'
tektionisterna skarpast ogillade doktriner eller läran om de naturliga nä-
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ringarna. 11ell det oaktadt tror jag, att komitEn'ades ståndpunkt ll?-ycket
väl kan förklaras.
Den 'moderna protektio11isl1lenS tullar hafva i allmänhet icke till uppgift att uppfostra nya industrier, utan att konservera delTI, som redall finnas. . De afse -- för att begagna 1882 års reservanters uttryck - att åt
klasser af l1äringsidkare, hvilka frambringa varor i afsevärd lnyckenhet
och bvilka på grun? bäraf kll1l11a anses representera betydande kapital,
bereda skälig utkOlllst af deras yrken. Under striden'om agrartuliarna i
Tyskland karaktäriserade man från friha11delsvänligt håll detta med att
säga, att jordbrukstullarIla afsågo att rädda mindre det tyska jordbruket
.äll de tyska jordbrukarna; och frållsedt dell elaka insinuation, SOlU natur..
ligtvis låg i denna formulering, lär 'väl ej kunna bestridas, att ,dermed
träffallde angifvits sjelfva kärnpunktell i den .moderna protektionismen.
Huru intimt denna föreställning om det en gång i en 'näl~ing i väsentligare olufattning nedlagda kapitalets rätt till räntegaranti från statens
sida ,ingått i komiterades uppfattning, skall jag bedja att få illustrera
'lned ett litet exempel, framlagdt af komiterade sjelfva.
År 1888 höjdes tullen å hyfiade cigarrlådsämnen från 7,5 öre till
icke mindre än 30 öre i afsigt att dYlnedelst understödja de svenska cigarrlådsfabrikanterna. Åtgärden hade emellertid en helt annan effekt. ' För
att undgå dell dryga tullbeskattningen togo sig nälnligen våra cigarrfabri
. kanter det orådet före att skaffa sig hyfvelmaskiner OCll sjelfva h~Tfla ohyflade, lnen sågade lådäln11ell, som. de kllnde införa tullfritt. Tullell å de
hyflade ämneIla sänktes visserligen sederinera icke obetydligt, »nlen »,
säga komiterade, »detta oaktadt· fortgår ännll införseln af ohyfiade dylika
lådälnnen till stort men för de inilemska industriidkare, ~om sysselsätta
sig med sågning och byfling af cigarrlådämnen och på denna rörelses
'fabriksmässiga ordnande lledlagt både 'kapital och arbete». Och för att
nu afbjälpa detta »missförhållande», snID kOluiterade kalla det, d. v. s~
för att om lnäjligt förmå våra cigarrfabrikanter att afstå från detta »kladdande i annans 11äring» OCll återbör~a vinsten åt de legitime lådfabrikal1terna, så föreslå nu kOlniterade sarn1na tullsats 'f~r ohyflade oell hyflade
cigarrlådäIDllen.
Undantagsvis lnedgifvaemellertid äfvell komiterade lämpligl1eten af
uppfostringstullar, när nämligen särskilda hänsyn, göra det synnerligen
'önskvärdt att' söka här i lalldet fralukaIla någon viss art 'af industri. Bland
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) de mera anmärkningsvärda dylika tullar, som af kOlIliterade fÖl~ordats,
torde särskildt böra omnämnas tullarna å (örterlt järn/plåt, jär'nvägsskenor,
järnrör samt kirurgiska och fysiska instrurnent. Till detta slag af tullar
torde äfven i viss Inåll böra räknas tackjärnstullen och den föreslagna förhöjningen af tlllleIl å ej specificerade kel1~iskt-tekniska p'rep arat.
Samtliga dessa tullförslag utmärka sig för ell synnerligen optimistisk
uppfattlling af tullskyddets verkningar samt en' afgjord benägenhet att
tilllnäta beskattningssynpunktell, så liten betydelse SOlll lllöjligt. Ibla11d
går detta verkligen så långt, att det åtlninstone för 1?ig, trots de ärligaste
be'111 Ödanden, varit omöjligt att följa komite!ades tankegång.
Så i fråga om tackjärnstullen, der i trots af de vägande skäl, som
af en sakkunnig reservant anförts mot en dylik tull, och i trots af de lifliga
protester" SOlll 'höjts fråll de inhemska gjutjärnskonsumenternas sida, komi..
terade ansett sig kunn'ä inskränka sin motivering til.l en förklaring, att det
enligt komiterades åsigt bör vara fördelaktigare att till gjutgods,' som fordrar ett starkt material, »åt~instone till större delen» använda det dyrare
svenska tackjärnet framför det billigare engelska samt att det högre ~ate
riaIpriset »mångell gång) bör kunna »utjämnas genonl minskade dimensioner hos det starkare Inateriaiet», det ,vill säga helt enkelt en anvisning
Olll huru gjuterierila enligt kalniterades förnlenande skola anordna Sill
teknik för att i vissa fall nlinska tullbeskattningens olägenheter. Och
härtill hafva komiterade lagt ett meddelande, att tillkallade fackmän förklarat
den föreslagna tullsatsell väl afpassad,. ett n1eddelande, sonl i Shl kategoriska korthet är så mycket märkligare, som den nyss nämnde sakkunllige
reservanten med ovederläggliga siffror visat, att denna tullsats är sYllner..
ligt illa afpassad och i allrnänllet ej kall blifva annat än en finanstull, hvilket för öfrigt icke hindrat Kongl. M:tatt nedsätta tullförslaget från 1
krona till 80 öre.
Så ock i fråga om tullell å iärnt'ägsskenor, der i trots af salnina
reservants med ovederlagda siffror styrkta anlnärkning, att stålräler i Eng..
lalld säljas till ett pris, som undeT de senare årens föga gynsamm~ järnkonjunkturer nled mer än en. tredjedel undersstigit de lägsta pri.sen här
i landet för ordinärt svenskt stångjärn, komiterade likväl",icke tvekat att
såsonl ett skä~ för en tullsats af 2 kronor per deciton fraluhålla det gagn,
SOlll denila tull bör kUllna tillskynda de inhe!nska järnverkell »un~er·"tider
af lågt pris å stångjärnet», och detta i samlna ögonblick som kOlniterade
I
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för att Jnöta beskattningsbetänkligheterna utveckla, hurusom dell illhemska
konkurrensen »skall utan tvifvel i väsentlig mån nedbringa den prisstegring, som kunde antagas blifva en följd af tullsatsen».
Kan det val också vara möjligt, att icke komiterade sjelfva inset~
det otinfredsstäl~ande för att icke säga orimliga i en sådan lnotivering "'
som den, hvarlued ·de sökt stödja försl~get -om att den vigtiga.grupp af bered~
ningsämnen, som benälnnes ej specificerade kemiskt-tekniska preparat, .skall
un·derkastas en tullförhöjning från nu stadgade 5 till 15 X af varuvärdet? KOlniterade anmärka här, att åtskilliga till dellna grupp nu hällförliga vigtigare artiklar blif~"it i tarifförslaget upptagna under särskilda
rubriker dels af formella skäl, dels ock emedan de ansetts böra bibehållas
vid nu stadgade lägre tull. eller åtnjuta tullfrihet. » 'Tid sådant förhål-'
lande», fortsätter ko~iten, och då komitell är »öfvertygad», ·att ingen industri .använder· hithörande artiklar i så stor myckenhet, att en tullförhöjning )}i' afsevärd Blåil» bör källnas betun.gande, så anser komiten denna
tullförhöjning kUlll1a vidtagas »utall olägenhet». Man känner visserligen
igen .detta egelldomliga sätt att utan någon som helst utredning söka motivera behöfligheten af tullskydd för en 11äring genom att endast förklara
sig anse konsumentens skattebörda mindre afsevärd. Det har spökat rätt
ofta i bevillningsutskottets betänkanden under de sellare åren. 1tlen så
långt har man dock förut ickedrifvit. saken, att Ulan ansett detta behof
vara ytterligare. ådagalagdt genom att åtskilliga närbeslägtade vigtiga artiklar blifvit - upptagila under särs~ilda rubriker i tulltaxan!
Af öfriga förslag till uppfostrillgstullar skall jag i detta sammanhang
blott beröra tullen å (örtent ;"ärnplåt.
Att ett förslag om tull å nämnda vara skulle förekomma bland komiterades uppfostringstullar, kQllde man nästan på föriland .taga för gifvet.
Föitent järllplåt har nämligen på grund af Englands .öfvervälde inom
plåtmarknaden i alla protektionistiska länder tilldragit sig alldeles särskild
uppmärksamhet. När den nordamerikanske. reforlnatorn M' Kilrtey· nyligen
, valdes till guver11ör i sin hemstat, betraktades det ju också som en symbolisk' handling, då han i procession fördes till den genom de nya tullförhöj.ningarna· framkallade första nordamerikanska plåtfabriken, hvilken·
dock beklagligtvis sedermera påståttshafva varit auordllad endast fÖl~ tillfället.- Vi importeraårlige~ mer äll 2 milli~ner .kilogram förtent plåt,
som användes företrädesvis i konservfabrikatiollell 'och anjovisberedllingen
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)samt såsom elnb~llage i, tändsticksindustrien. NågOll tillverkning af dylik
plåt förekornmer ej här i landet. Komiterade anse emellertid detta vara
en för vårt land i hög grad 11aturlig näring, som bör kunna vä'ckas till
lif genom ell tullsats af 6 krollor per deciton.
Något illera sangviniskt än den till, st,öd för denna förhop~l1il1g ul?PstäIda Salll10liklletsberäkllingen kan 111an dock näppeligell tänka sig. Komi·
terade erkänna, aft England för närvarande framställer icke blottdell
ojälnförligt bästa, utall äfvell den ojämförligt billigaste förtenta plåten samt
att äfven dess bästa plåt numera framställes utan hjälp af det svenska
träkolsjärnet. Komiterade erkänna vidare, att telll1 är dyrare hår än i
England, bränsle dyrare här än i England, samt medgifva, att lllöjligell
äfven öfriga materialier (syror och dylikt) äro dyrare här. Men allt detta
jämte svårigheten af ett ,dyrare råmaterial och Englallds jäm.välgenom
massproduktion och dell lållgvuriga erfarenhetell 11edsatta produktiollskostnader allse komiterade otvifvelaktigt böra kunna uppvägas af - våra låga
arbetslöner plus en tull af 6 öre per kilograll1. Och att denna tull icke.
heller kall blifva betuIlgande för våra konservfabrikanter, det anse kOlniterade uppenbart, emedan de räknat ut, att tullen, äfyell om den skulle
höja priset å den inhenlska varan med sitt 11ela belopp, hvilket komiterade dock naturligtvis icke kunna .medgifva,pä en konservburk af ell
liters rymd ej represellterar större prisförhöjning äll ett öre - ett öre,
som ju dock skall hämma den utländska importen och förmå de inhelnska kosumel1terna att hellre köpa svensk än utländsk vara - en uppgift,
som för öfrigt förtjenar att sammanställas med den jämvällemnade upplysningell, att de engelska plåtfabrikanterna, när en konkurrent uppstår i
fränlmande lalld, bruka krossa honom genoDl att i det landet sälj'a sin
plåttillverkni1.1g för pris, som till och med understiger tillverkningskostlladell. flvad tändsticksfabrikanterna åter .beträffa, så lllena komiterade,
att de, onl de känna sig generade af tullen, ju kunna anv~nda Zi~lkplåt,
och för öfrigt kUl1l1a de få restitution vid utförsel.
Det är både egendomligt och karaktäristisk~, att komiterade, SOln
dock ,gjort till sin främsta uppgift att skydda landets ,industriella kapital,
. med så lätt hjärta kUllDa söka locka den kapitalplacerande allmällhetel1
in på. osäkra spekulationer.

*

*.
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Såsom ett komplement· till dell uppstälda regeln, att alla näringar
böra skyddas i mån af behof, hafva komiterade uppstält den grundsats,
att en indllstri icke bör )otillbörligen) tillgodoses 'på »en annan industris
bekostnad».
Medlet härelnot äro vederlagstullarna, hvilka skola lemna ersättning
för de, genom råvarors' eller beredningsämnens tullbesk~ttande ökade produkionskostnaderna. I mänga fall bafva också sådana vederlag mycket frikostigt· utdelats. Men der vederlag af någon anledning icke kunnat beredas, säga sig komiterade i allmänhet hafva afstått från en eljäst önskvärd
tllllförhöjning å råvaran ell~r berednil1gsämnet, dock endast för så vidt
dessa för industrien i fråga äro )af någon betydelse».
»Icke minst) säga sig komiterade hafva förfarit så i fråga om deil
kemiskt-tekl1iska ilidustrien, der »ett icke ringa antal artiklar, hvilka ega
betydelse fÖl" våra exportnäringar, föreslagits till fortfarande tullfrihet eller
bibehållits vid nu gällande låga tullsatser»~ Detta belysande exempel är
dock lnindre lyckligt valdt, ty i sjelfva verket har onlsorgen om våra
exportnäringar, enligt hvad 'af den speciella lnotiveringen framgår, varit
afgörande på sin llÖjd elldast i fråga Oln artiklarna blodlutsalt, blysocker,
garfsyra, fosforsyra, glycerin, kromsyradt kali, kalisalpeter, karbolsyra ocll
vissa' natroilföreningar, och af dessa är det endast l1atronföreningarlla, SOln
af komiterade föreslagits till tullfrihet.
. I flerta~et fall' har det verkligell afgörande skälet till komiterades
jä111förelsevis ringa benägenhet att bifalla gjorda framställningar Oln ökadt
tullskydd för dell ke,miska industriell varit ett helt annat, eller att verkstälda utredningar ådagalagt, att de tillverkningar, om hvars skyddande
fråga uppstått, icke med fördel kunna bedrifvas här i landet.
Deremot är det fullkomligt riktigt, att vederlagsteorien återhållit·komiterade endast i det fall, att komiterade funnit den ifrågasatta tullbeskattIiingell.afsevärd, och det lär väl knappast behöfva tilläggas, att komiterade
lned sin uppfattning af beskattningssynpunktens betydelse ganska ofta icke
funnit tullbeskattningen afsevärd. Blal1d dessa enligt komiterades förme·
nande icke a.fsevärda tullbe~kattl1ingar falla. dock sådana som tackjärnstullen samt tullarna å järnvägsskenor och maskiner, redskap och verktyg,
hvilka enligt komiterades egen beräkning skulle afkasta tillsammans ·bortåt
två millioller krollor. Med afseende å järl1vägssk~nor bör dock anlnärkas,
att komiterade här ansett vederlaget vara lelnnadt på förhalld, utom tull..
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taxail. Den· oläge~nhet, SO}ll ell tull· å denl ·kan kOlnma att bereda de
.enskilda järnvägarna, säga ,nämligen k0111iterade, »torde väl kunna- anses
,uppvägas af de förlnåner, staten i, andra afseenden beviljat deln.»
I' sjelfva verket kan lnall icke· förundra sig. öfver att komiterade med
-sa lätt hand behalldlat frågan. om vederlags. beredande 'för· ökad· tullbeskattning. Snarare är ~et egnadt att 'väcka ell viss -förv~ning, ,att komi- .
terade lned sin uppfattning af beskattningssynpunktells .betydelse i så
många fall v'erkligen åberopat vederlagsteorien till stöd förpögst betydande tullförhöjningar. Ett fullt erkännande ·.af vederlagsteorien . ~cb d~ss
konseqvensel~ måste .nämligen uppenbarligen på' ett betänkligt sätt· rubba
sjelfva grundvalell ,för det ifrågasatta 'nya tullsystemet.
.Jag ·ber herrarna besinna följande! Komiten har bibehållit den nuvarande tullbeskattningen af alla lifsmedel. Vidare bafva komiterade högst
betydligt ökat den redan nu betydande beskattnin'gell af alla öfriga det
dagliga -lifvets för11ödenheter.· Följande, f?r öfrigt ingalunda uttömmallde
lista kan häroll1' gifva någon föreställning. Komiterade ha.fva i de flesta
fall högst betydligt höjt tullarna å följande artiklar: strumpor, s~odon,
blanksmörja, strumpeband, oc4kläder; under 'hvilken rubrik importeras
massor af. hittills mycket billiga lifstycken, snörlif, underkjortlar; förkl~del1,
kragar och lnanchetter, halsdukar ill. fil., vidare å hängslell, bälten, knappar, ,hakar och hyskor, .tvål, rakknifvar, hattar, 'handskar, vallta~", paraplyer och' parasoller, nattsäckar, 'kappsäckar och hattfodral, speglar, väggur,
,kaminer, :pannor, grytor,' mortlar, glas, porslin, bordsknifvar, gafflar, nålar,
'fingerborgar, saxar, strumpstickor, symaskiner, skrifpennor, brefkuvert,port-följer, p'apperspåsar, rullgardiner, tapeter, ,sågar, skyfflar, spadar, ,grepar och
alla andra slags redskap oc~ verktyg ·etc. etc. - Till denna omedelbara ,beskattning. af·' de färdiga förbrukningsartiklarl1a kommer nu ytterligare den
höjda beskattningen af industriens i"å- och beredningsäIl;lllen samt öfriga hjälplnedeL såsom å tackjärn, plåt och alla andra till metallindustrien" höi"ande'
artiklar, celnent, lllaskinerier, lnaskinremmar, åtskilliga' kemikalier, färger
ro.' fl~, ln~ fl. - Betänk nu 'slutligen, ·att plural,iteten af dem; som ytterst
skola' få vidkännas· denna så, omfattande och så bety'dande skatteöknhlg,
befil1nersig i sådana' lefnadsomständigheter, att delY ick'e vare sig onledelI
'
bart eller luedelbart lca/n ·komma ·i ,åtnjutande af'- skyddet utan' endast
~f ~eskattningen, d. v. s.' den: .utgötes· af löntagare ocll mindre räntetagare
samt ·af personer, anstäl<1a i sådana :jordbruk; som icke producera 'spanlllål
i
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till' afsalu eller' som hufvudsakligen producera mejerialster föi'" export, i
handelsnäringen, sjöfartsnäringen, fiskerin'äringcn, vid järnvägarna, iskogs~
och sågverksindustrien, i byggnadsindustriell, ~id gasverken' och likartade·
anläggningar, i 'tändsticks- .och trärnasseindustrierna med flera industrier~
.som befinna sig i samma ställning som· dessa,.' eller' i någotl bland d.e
industrier, för hvilka det torde vara ytterst tvifvelaktigt, om fördelarna.
äro större än· olägenheterna, exempelvis våra gjuterier och mekaniska
f

verkstäder.
Besinnar Inan allt detta, lär man väl i.cke kunna bestrida, att vederlagsteorien är ett tveeggadt vapen, .som protektionisnlell bör använda så
litet som möjligt, och att mall otvifvelaktigt befinner sig på säkrare grund,
Oln nIan kan ådagalägga, att ~en nlotsedda beskattningen icke är afsevärd.
*

*

*

Att uppställa ett sådant påstående illför de af komiterade föresiagna
tullsatserna,' hvilka de sjelfva förklara i~ke vara »upptagna till högre belopp
än som oundgängligen erfordras» för att beredå »likställighet» mellan den
inhemske och den utländske fabrikanten, faller sig emellertid vanskligt
I?-0g. Göteborgs handels- oc~ sjöfartsnämnd har nyligen Pllblicerat el1
utredning angående åtskilliga af de ifrågasatta tullsats~rnas förhållande till
varuvä;.rdet, e11' lltredning,. hvilken, enligt hvad jag förvissat IIlig om, i
hvarje fall är grundad' på kontrollerade fakturor och frakträkningar.
Deraf framgår, att de af komiterade 'föreslagna. tullarna utgöra
exempelvis å blanksmörja onlkring 45 % af varuvärdet, å simplare fodrade
fruntimttnershandskar 80 ,0(, å fyrkantiga h?-tf~'ud- eller halsdukar af tryckt
bOl'nullsväfnad 65 .%, å bomullsparaplyer omkring 45 :%, å simpla speglar
i . träram nära 100 :%, å sinzpla bornullsspetsar 190 % af inköpspr~set.
Jag skall be att ytterligare få komplettera denna lltredning genom
hänvisning till det åskådningsmaterial, som jag här i afton samlat. H varje
artikel är försedd med detaljerad uppgift å inköpspris, ~raktkostl1ad och
vigt, hvartill jag ber att få hänvisa deln af förellingens ledamöter, hvilka
önska satta sig närmare ill i saken. För tids vinnande .11ämner. jag nu i
allmänhet endast tullens relatioll. till varllvärdet. De flesta a.f dessa artiklar falla under rubriken kläder, .hyaraf för närvarande årligen impo~terås
för ,cirka 6. milliollers värde.' Komiterade hafva med afseende å kläder
föreslagit; att deil nu 'gällande tulle'n,' som utgår med 20 ,% 'förhöj-
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ning af den tull,' SOlll är bestämd för tyget, måtte förhöj'as lued mer än
100 JI;' el1e1' till 50' ~% förhöjning af ·tullen å tyget. Denna tull är derjämte ell 1)ruttotull, hvilket föranleder el1 ytterligare förhöjning af i medeltal 5 a 10 .%, men i fråga om vissa inindre artiklar, exelnpelvis halsdukar och dylikt, såsom ,herrarna skola få se, ända till 50 a 100 J{.
D~ssa här samlade kläder och äfven i allmällhet. öfriga artiklar äro llled
full afsigt valda blalld de billigaste Hrtiklar, SOlll' importeras eller här i
landet försäljas, eluedall just dylika artiklar utgöra lejonparten af importe"n och konsllmtionen. Skulle någon bestrida mina" uppgifters riktighet,
ber jag honom lägga fram fakturor och frakträkningar och ådagalägga,
hur varuvärdet enligt" hans förmepande 'ställer sig i fråga om stora massan
af importgodset. Slutligen" vill jag nämna, att utlän~ska simplare gångkläder, rockar, västar, byxor och dylikt, icke förekomIna i den svenska
handeln. De äro utestängda redan af nu gällallde tull, liksom ock i allmänhet det gröfre kläde och ylletyg, hvaraf de äro .förfärdigade.
Härhafva vi såluIlda en svensk simpel yllekavaj, hvars tillverkningspris uppgår till 7 kronor." Nu gällande tull utgör 39 :{, den föreslagna
48 3/4 J{ af dess värde. Ett" par svenska yllebyxQr, tillverkningspris 3,50,
l1U gällande tull 46 ,~~, den föreslagna 57 :Yr: af dess väi~de. En svensk
arbetsskjorta af ylle, tillverkningspris per dus.sill 42 kronor, nuvarande tull
33 ~:, den föreslagna 41 % af värdet. En sve11sk arbetsskjorta af bOlnl111, fabrikspris 20,40 per dussin, lluvarande tull 42 %,' den föreslagna' 52
/% 'af värdet. En annall dylik," för hvilken den föreslagna, tullen går upp
~nda till 59 /o{. Ell svensk skjorta .af bOIllul1styg, tillverkningspris per
d'usshl 10 kronor, nuvarande· tull 39 %, den föreslagna 48 1/2 J{ af värdet.
En engelsk näsduk, pris per dussin inklusive frakt 1,14, nuvarande
tull" 34 %, den föreslagna 42 J{ af ..värdet.
Här äro åtskilliga" prof. på utländska billiga half,sidellhalsdukar. Så··
SOlU exeIupel .på hvad brutioförtullningen, som enligt konliterade skall i
riågon lllån utjämna systeluets olägellheter, spelar för roI, vill jag 'elldast
nämna, att exempelvis dessa halsdukar väga 110 graIn, Hllder det att kartongen väger 170. Dell nuvarande tullell uppgår till 28, 30, 40, 54 och
59' /%, den föreslagna till 50, 61, 87, 116 och 126 % afyärdet." Exempelvis de sistnämnda kosta oförtullade icke mer än 71 öre' per dus~ill.
'Vidare hafva vi bär åtskilliga prof på strumpstolgods, för bvilket
föreslagits el1 tullförhöjlling från 1,18 till ~,75. per kg. En u~läildsk sinlpel
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kjol; pris per dussin oförtullad 1~,32, nuvarande tull 47 J föreslagen trill
70, %"af 'värdet. En utländsk tröja, kostar per styck oförtullad 3,11, ~n, varande tull 28 X, föreslagen tull 42 %. Ett par, sv~nska kalsonger,
pris rer dussin lO,3f), nuvarande tull 40, föreslagen 60 :%' af värdet.' Ett
par svenska strumpor, fabrikspris per dussin 4,12, nuvarande tull 34 %,
?en föreslagna 51 .% af värdet. Ett par utländska dito lIled respektive
26 och 39 ,,%' tull., Ett par utländska vantar, Iluvarande tull 38, den

föresl~gna 57 % af värdet.
Här är en: s. k. rel1 lyxartikel, 5'4 alnar bOlnullsspetsar af det slag,
som importeras i 'mängd för att användas 'äfven vid de fattigaste begrafningar för att' pryda svepning och kista. Dessa 54 alilar kosta oförtullade
inklusive fr&kt 1 krona och 2 öre. Nuvarande tull, utgör 50 %, del1 föreslagna 86,;%' af . deras värde. En' ask utländsk blal1ksinörja, nuvarande
tull 40 %, den föresl~gna' 53 %' af 'dess värde,. Tre par sinlpIare utländRka gröfre handskar, del1 nuvarallde tullen varierar· mellan 9, 10 och: 19
J{, den föreslagna mellan 33, 34 och 65 ,; af deras värde. Naturligtvis'
den högsta tullen för det simplaste slaget. Ett par simpla utländska speglai.< nuvarande tull 30 och 31, den föreslagna 45 och -46 I: af värdet.
Ett par simplare utländska borstar med infattning af poleradt trä, kosta
oförtullade per. dussin 3,02 och 4 kronor, tullen föreslås att höjas från 11
qch 14 1/2'% till 57 och 72 J( af värdet.
Utlälldska kliappar af sammansatta älnnen, tullen, som nu i ll1edeltal utgör, 15 %, skulle höjas' till circa 30 %. rrvå stänger svenskt lack, å
den finare utgör den nuvarallde tullel1 14, å den ~implare 35 % af värdet.
Skulle höjas till respektive ~3 och 52 ";%. Ett par sin1pla engelska hängslen, nuvarande tull 20, del1 föreslagna 60 J{ af värdet. Slutligen en sinlpel utländsk nattsäck,' kostar inklusive frakt 1,48, nuvarande tull 31, den
föreslagna' 76 ;: af värdet. Och el1 engelsk bOlllullsparaply, som per dussin inklusive frakt kostar 10 kronor oc4 85 öre, nuvarande tull 27 X, den
föreslagna 54' % af värdet.
, Och likväl lemnar det nu anförda, icke en gång' inom det inskränkta
olnråde, 'som omfattats' af undersiökningen, ett exakt lnått på höjden af
den tullmur, af hvilken vi redan äro kringgärdade och SOlll nu ytterligåre
skall så högst betydligt Ilöjas. De allra billigaste 'artiklarna, hvilk,a t.
ex. i,-::'En~laI1d i så: hög grad bidrag'a till att ul1derlåttaarbetarens existel1Svilkor, utestängas helt enkelt äfven a.f vår nuvarande ,tulltaxa. Ett :al1ta- '
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gande af ~omiterades förslag skulle re'sultera i att ytterligare en 'Inängd
nu jämförelsevis billiga arti,klar flyttades, onl jag så får uttrycka mig'
nedom tullstrecket eller med andra ord utestängdes.
Med sådana förhållanden för ögollen finnes det naturligtvis icke Ill,er
än ett sätt att kunna vidhålla uppfattningen 0111. tullbeskattningen såsom
1nindre ajsevä1rd, och det är att taga sin tillflygt till den ytterst osäkra
förhoppningen, att den inhenzska konkurrensen skall paralysera tullbeskattllingens verkningar. Detta har ock i åtskilliga fall varit kOlniterades
räddningsplanka. Och kOlniterade hafva säkerligen känt sig så lnycket
Iller oförhindrade att hängifva sig åt dylika förhoppningar, .hvilka dock i
förbigående sagdt kanske icke delas af våra näringsidkare och i flertalet
fall ej hell~r kunna grulldas .på den llittill.s gjorda erfarenIleten, som
komiterade uppenbarligen icke alls uppskatta dell af den gamla man.ufa~
turprotekiionismen ,ingalunda förbisedda, alldeles särskilda betyrlelse, som
just den utländska) . den.
från de stora ~ultur]ändernahärflytande kOllkur- .
..
rensen måste hafva särskild t för ett land SOlTI vårt .geno1l1· sitt -eggande
ock befruktande, inflytande på vårt industriella, lif.· 'Att lnån, kan "'Vilja
lägga kapson på denna konkurreils, det kall jag' väl' fatta, 111e11 -att m_~n
kan vilja alldeles utestänga den, det begriper jag icke. För kOlniterade
ställer sig saken enleller~id helt enkelt' så, att Olll vi i något fall icke ound- ,
gängligen behöfva importell, så bör den helst alldeles afklippas. Behofvet
af deBIla vara torde kunna fyllas. inolll landet, någoll import af denna
artikel synes icke behöfiig elle~ eger icke rUIn, är en i komiterades betänkande icke sällan förekolllmand~ motivering af ell tullförhöjning. Ja,
i ett' fall hafva komiterade sagt rent ut, att syftet med tullförhöjningen
är att alldeles olnintetgöra den-utländska konkurrensen. Det är i fråga
om artikeln, krut. Efter att ha fralllhållit, att ett höjande af tllllen å denna
artikel icke kall skydda -,våra betryckta krutbruk från den norska konkurrensen" säga IiämIigen kOllliterade, att det dock för dessa brllk skulle
vara af icke oväsentlig betydelse, onl den utländska konkurrensen' kunde
'»inskiränkas» till en täflan filed -de norska fabrikerna.
Det lider icke' heller ringaste tvifvel, att konliterades ståndpunkt
ligger närmare den prohibitistiska' än den protektionistiska, uppfattningell.
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Den' tariff, som af konliterade' framlagts, upptager också.. i .ett mycket s~o.rt.an~al fall tullsatser, hvilka äro högre än de, som. vorog~l~ande
år 1858, eller' det första år, då vår tulltaxa i någon mer· l1ämn~värd. m~n
~<?nte

inflytande af den då moderna tullpolitiska, uppfattl~i~gen. Hit höra

~ oafsedt tul,lal~l1a å de sydligare ländernas naturprodukter, hvilka,.i all-

mänhet då tullbeskattades ej obetydligt lägre äll hvad komiterade ifrågas~~t - ·i frälnsta rUffilnet· llaturligtvls alla de tullar, hvilka äro en ,frukt
. af den agrariska tullpolitiken, således tullarna å spaumål,' mjöl" fläsk, kött,
lefvaude kre.atur, i~p.ed flera ~rtikla~, hvilka med år 1858 defip.itivt blefvo
tullfria, .äfvensoln tull~rna å tackjärn och barlastjärn, jä~skrot, järnvägsskel1or~ stångjärn, smältstycken, järnplåt, järlltråd 'ankare, järnkettingar,
1
kopparplåt äfvensom maskinerier och redskap, hvilka artiklar jämväl fråll .
och, med 11ämnda år, SåSOlll mall då ansåg, just i illdustriens intresse. be-:friades' fråll .tull. .
Hit höra, }Ttterli~are ~- fÖ,r att endast l1äu1l1a 11,ågra bland de öfr~ga
tullar, hvilka kOlniterade sjelfva betecknat som de vigtigaste - tullarna

å askar och dosor af sammansatta. ämnen, vissa arbeten af ben, vissa
borstbindarearbeten, celnent, etuis, fernissa, ,glas flera slag, vissa instru-,
ment,: ej specificerade kalltschuksarbeten, ej' specificerade kemisktrtekniska
preparat, knifvar flera slag, ·krllt, eldfast tegel, vissa slag af kakel,kruk-'
" l:nakargods, vissa litografiska arbeten" arbetadt bly OCll zink, nattsäckar,
vissa papp- och pappersarbeten, sax~r flera slag, svarfvare- och snickare- '
arbete~, tågvir~e,

verktyg, vissa slag af f3ide11 och 11alfsiden samt af 1iJ.1neoch bomullsväfnader m. fl.
Härmed ~r också angifven karaktären af del1 tullP9litik, till hvilke11
. vi sk~lle. föras gel10m antagande af· ell tulltax.a,· som i bufvudsak vore
fotad· på komiterades förslag. Vi skulle återföras ganska nära den punkt,
på hvilken vi befunna oss under 1853-1854 årens riksdag, då ställderna
i skrifvelse till ko~ungen förklarade,' att erfatretnhete1t tinorit Vå1·t fädernesland 'redan under en, lång tidryn1d ådagalagt, att det då tillämpade tullsyste-

rnet saknat den deraf förväntade kraft att lifva och befrämja i1~dustriel~
och att fast hellre just de när1:ngar, S01rl aldr1:g egt eller ock beröfvats detta
konstlade skydd, under fri och öppen täflan med 1~tlandets vunnit stark ,ut~
veckling i afseefnde å tillverk'Jiing':lr1'~as mycken.het och godhet i förening ,med
billigt pris.'
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det f~~amgår ju .blal~d an1.1flt :af .deras.för~~ag; .. ~~ur,.ll~ ~är11J:eq.
i .sjelfva verk~et förhåller sig; dero~ ··har jag' eg~ntligell icke pu att :yttra .

af . våra,11~ringar~ st.älll1i~lg och".~~ vilkor, under
hvilka d.e ,arbeta, hafva korniterad~...ej ~un.nit.l~:ödigt att ~a~lägga,.'s~.att
man ej heller har mycket,. h.varpå :; mall kap stödja', en kri'tik~ D()ck kan
I
jag icke undel~låta att an.märka, att ~tminstone· ~tt· af de bev~s, som k~miterade för Sill uppfattning anfört, nälnligen bänvisningen till dell,offi·ciella statistikens vittnesbörd, svårligen kan allses -tillfredsställande..
Naturligt~is. vill i~lg~l~ .bestrida, att, vår statistik i. åtskilliga fall, .der
komiterade ansett. tullskyddet otillräckligt, icke vittnar Oln nfi,got sy~ner-.
ligt framåtskrid,ande, liksom den obestridligen lemnar san1ma lltslag i ej
så få fall, der tullskydd~t ansetts l?öjaktigt. Men äfven i dessa fall hade
·det säkerligell förtjenat. att. närmare undersökas, lturuv~då orsakerna .till,
·den inhelnska fabrikationens svaghet äro sådana, att de undanrödj.as genQ).ll ett bämnlande af importell. Så t. ex. i fråga om garfverinäringen,
·der .komiterade visserligen skruvit en Ilel del, lllen dock syllbarligen
varit så intagna af ell förutfattad mening, att de ansett ~ll verklig utred-,
ning af frågan öfverflödig. De hafva också i följd häraf kunnat i 'sin .motivering upprepa ett så egendomligt påståellde sonl att det är· »hemlocks'barkens användning» i ·d~ amerikanska garfv~rierIla, som gör det ameri·
kanska lädret så 'billigt, oaktadt det doc~upprepade. gånger. i s,venskt
tryck och af fullt kompetelIta auktoriteter blifvit uppvisadt" att det icke
.är .användningen. af ett visst slag af bark utan användningell af rationellare garfnillgslnetoder, sorn utgör grundvalell för utlandets öfverlägsenhet
inom denna industri.
. Detta må emellertid vara en fråga för sig, på hyilken jag icke nu
hinner närmare ingå. Deremot .vågar jag påstå - och jag trotsa~ någon
.att bevisa· motsatsen' - att de fyra diagraul, hvilka jag låtit utföra och i
afton här uppsatt*, i 'allt väsentligt gifva ell fullt träffande bild af utvecklingen och dell, lluvarallde ställningell inom ett ej obetydligt antal af de
industrier, bvilka komiterade ansett vara. utsatta för outhärdlig konkurrel1S i.följd ~f för lågt tullskydd.'
\
Tullen å bordskn.ifvar nedsattes gel10m franska traktaten till nu gällan.de belopp, Oln hvilket komiterade säga, a~t det »ovedersägligen» är
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alldeles för lågt,' enär det »stundom» endast utgör två procent af: varuvärdet. Detta ··rnå nu vara sant, men lika säkert är ~ck,. att denna. tull
icke blott »stundom», utan i flertalet fall ställer si~ betydligt högre... ·Ett
dussill bordsknifvar frå1l. Eskilstuna' af ,det slag, som köp~s af de· mindre
beluediade, säljes i detaljhandelll här i .Stockholm för' 2 kronor 50 öre
och väger 1,4, kg. Tullskyddet för detta slags· knifvar, eller 24 öre per
kg., uppgår således till fulla 13 % afdetaljförsäljningspriset och torde följ-:
aktligen otvifvelaktigt belöpa sig till åtminstone en 30 a 40 % af tillverk·
. ningsvärdet. Men oafsedt detta' är det väl - äfv.en från protektionistisk
synpunkt -' icke tullsatsells storlek och dess relation till' varuvärdet, som
· ensamma skola bestälnma omdömet 0111' tullskydde~s tillräcklighet, utan
huruvida industrien under' gällande tllllagstiftning: visat sig eller icke visat
sig framgångsrikt kunna uthärda' den lltländska konkurrensen; och· i dell
· punkten synes 'm!g .diagrammet tala ett språk, .som icke kan. missförstås:
Efter den gell01n franska· t~~aktaten genomförda tullnedsättningen steg
inlporten, sedan effekten af prisnedsättningen hunnit: göra sig känbar,
ytterst hastigt, så att dell elldast lnellan åren 1869 och 1874 ökades från
circa 10,000 till närmare~97 ,000 kilogram för att sedermera nästall oafbrutet
· sjunka så, att densamma år 1890' belöpte sig till endast någotöfver 8,000
kilogran1. Något· det ringaste tvifvel lärer väl icke finnas derolll, att detta
successiva' och. betydande aft~gande af importen berott på delf inhemska
industriens segerrika täfiati rned utlandets tillverkning, äfven om man
icke derför hade ett ytterligare san~olikhetsbevis i den under senare åren
uppkomna, nästall oafbrutet stigande utförseln' af svenska bordsknifvar.
I för~igående vill jag l1ämlla, att exportsiffrorna antagligell äro. för låga.
Komiterade uppgifva l1ämligen i ett annat sammanhang,' för att visa att vår
export af ej specificerade järl1a~beten·. ej. är så betydande sOIll·den officiella
statistiken gifver vid handen, .att denna ~ubrik omfattar jälllVäl icke'· obetydliga qva11titeter knifsmide och dylikt, SOln åf okunnighet eller för vighetens skull af exportörerna rubriceras såsom .»järnarbetenej specificerade».
I trots af detta statistikens vittnesbörd förklara 11U emellertid komiterade, som sagdt,' helt kategoriskt, att tullen är ovedersägligen alldeles
för låg, och föreslå dess höjande till mer än dubbla beloppet, eller 50

öre per kg.
Artikeln »borstbinderiarbeten» har jag särskildtfäst mig.vid, el;Iledan
i fråga om dem blarld andra skäl för ökadt tullsky.dd anförts, att »utlan-
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dets, tillverkningar delvis, vore produkter af fängelsearbete», hvilket llaturligtvis antyder e11 mycket skarp och svår konkurrens. Diagramnlet synes
emellertid icke gifva vid ,handen, att vår borstbinderiindustri ,skulle vara
på något sätt nödlidande.
Tillverkningsvärdet vid våra fabri,kslllässigt bedrifna borstbinderier,
, som under 1860-talet i alllnänhet represe11terades af en blank kolumn i
statistiken och som ännu år 1873 upptogs till endast, 20,000 kronor, har
sedermera stigit'från circa 100,000 kroll0r år ,1874 till Iner äll 1/2 million,
år 1890. Införseln af gröfre borstbinderiarbetell har salutidigt sjunkit fråll
något öfver 19,000 kg. år 1877 till omkrillg 10,000 kg. år 1890, llnder
det att e*porten på dell korta' tiden från år 1883 till år 1890 'ökats från
circa 1,000 till 32,000 kg.
Utan, hänsyn till dell, bild af utvecklingen' i dess helhet, SOlll statis,tikell lemnar, endast på grund af de 'allra senaste årens j~mförelsevis obetydliga ökning af importell, hvilken föröfrigt minst lika lnycket torde
vara beroende på ökad, kOllsumtioll 'SOln på skärpt konkurrens, ha llU
komiterade för de 'gröfre borstbinderiarbetena föreslagit en tullförhöjning
från nu utgående 12 öre till icke milldre än 50 öre per kg.,·.
,I fråga OIn hattar anföra komiterade, sin vana likmätigt endast
refererande till lyxartiklarna, att, nu gällande tull icke utgör mer än 4 /t: '
af detaljpriset för en »bättre filthatt»., Men de billigaste hattarna af det
slag, som allmällt användes af vår allllloge, kosta i partipris vid fabrikerna
endast 1,33 'a 1,65 per styck, och för deln har en tull af 40 öre per styck
en helt anllan betydelse än för. en 10 kronors, hatt.
, Äfven', dellna artikel har, jag utvalt af ell särskild allledning. Mari
hör ofta· dell illvän~ningen, att våra industriella framsteg under de senaste
trettio åren.skett »trots tullfrihetell», eller »trots det otillräckliga tullskyd~
det», men att dessa framsteg skul~e tett sig helt annor]unda,gynsa~llt, om
det gamla tullsystemet lelnnats orubbadt. De af mig rörande artikelll
battar andra' 'slag upprättade diagralnmen synas l:nig lelTIna en rätt god
ledning för denna frågas bedömande. Hattfabrikatiollen var under den
så kallade frihandelstidens början upprepade gåliger förelnål för ganska
betydande' tullnedsättningar. Importen af hatta~, steg i följd häraf, betydligt', Till ell början synnerligen långsamt, ty verkningarna af större prisbillighet inträder s~llan annat' än successivt; mell år, ,1885 hade denna iln.port, f~ån endast något öfver, 28,000 stycken år 1863, hunnit upp till den
,
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häpnadsväckande . mäIlgden~ . . af~, närmare 677,000 stycken ....Att dql111a ,så
starkt stegrade. i~port står i sanlbal1d m~d. en eno~".mt ökad konsumtio~l
veta
ju· alla.,. Batt~n,. som ännu på 1860-ta1Bt i alln1.än.het evar ett öfv.erklassmärke, bäres ju 11Ulnera af hvarje lnan i vårt Jand~,· ·Men. vi· ){:u,un~
ju ~f.yen.:slut~ detta af diagral11m.en ..
;rfUJ!ar denlla massimport. med. ty åtföljallde 'nedpressning af 'prisen
mördat den inhemska h~ttfabrikati,one11? Nej, långt derifrån. Tillverkningsvärdet vid våra hattfabriker har trots de, sjunkande' prisel1. ökats
från ej fullt 18,000. kronor år 1863 till· mer än e~1 million kronor 1890.
Importen har sjqnkit, frå11 677,000 stycke11 år 1885 till ej fullt 350,000
år 1890, och under det att intill år 1872 ingen eller åt~instone ej någon
näml1värd export förekom" så e:cporterades år 1890 närmare 100,000 stycken.
Med ett ord: det ·är just den af tullnedsättningen frainkallade, så
mycket öfverklagade utländska konkurrensel1 som möjliggjort den .inhernska fabrikationen genom att rnedelst varans sänkallde i pris skapa en afs~·
värd marknad .för hattar inom landet. 'För en sådan fabrikation af hattar,
som för :närvarande. eger rum i Sverige, fanns .före tullnedsättningen helt
enkelt icke u~rymme. Hur litet komiterade fä~t sig vid denna sida af
saken, framgår bäst af deras, äfvel1 ur. a.ndra sYllpunkter högst egel1domliga anmärkning, att 0111 också tillverkningen vid våra hattfabriker ökats
betydligt,: så har denna ökning dock icke »hållit jämna steg med. den
tilltagande k011sumtione11».
Om vi slutligen vända oss till diagrallllnen ~~örande skofabrikatione-n,
finna vi. det ett alldeles analogt. förhållande, om ock denila industri änuu
icke hunnit så långt som hattmakarIla, kniffabrikanterlla och borstbil1darna.
Importe11 har visserligen ökats och ökas fortfarande ~ögst betydligt, men
samtidigt uppkomlller och utvecklar sig hastigt en inhemsk fabriksmässig
skotillverkning, hvilken redan uppträde.r såsom exportnäring.
Likartade utvecklingsserier .kunna, som jag redan framhållit, uppställas i fråga om många andra ll1dustrier, hvilka nu ansetts behöfva
ökadt tullskydd.

vi.

*'
*
Mitt föredrag har redan utspunnit sig' till ell "betydlig längd, och
ehuru åtskilligt .sklllle vara att till~gga i fr~ga om de särskilda af komiterade ifrågasatta tullsatserna, skall jag, för att icke allt för mycket ~esta
föreningells tål~od, icke längre fullfölja det.
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. Såsom·· afslut11ing. ber jag att .endast· få berätta· en liten, - helt kort
a11ekdot..
Då jag första gången genomläste kOlniterades betänkande, kom jag
ofrivilligt att tänka på l1ågot, som hände i ROln år 1886 vid ~n internationel kongress, i hvilken jag deltog SåS0111 de förenade rikenas onlbud.
Det var· midt u11~er pågående tull-krig, mellan Frankrike ocll Italie11. och
kort efter gel10mförandet.· af .furst· Bismarcks andra stora tullreforlu. Diskussionen, som rörde sig' onl anvä.ndalldet .af >frälllmand~ firluan'amn och
andra falska ursprungsbeteckningar, hade hela tide11 uppburits af en mycket
deciderad OCll. temligell hetsig protektio11istisk stäITlning. En delegerad
förfäktade dell äsigten, att ett. dylikt användande icke 'borde vara förbjudet
eller straffbart, om· det ~kedde med vederbörallde fabrikants goda Ininlle.
Jag .tillät lnig då i11vända, att. det väl här iverIden gälde att skydda icke
endast producenten, uta11 äfven konsulnelltell. Knappt hade jag uttalat
dessa ord, förr ål1 vår presid~nt, den gamle Ubaldino Peruxxi, ~ på sin
tid minister lned Cavour och med anledning af 4vars _död äfve11 våra
tidningar nyligen innehållit utförliga nekrologer .- leellde utropade: »mina
herrar l De11 siRte talarens ord klingade säkerligen mycket 'främlnande i
edra öron.. För luig åter voro de SOlU en helslling från svunna tider,
hvilken gladde mitt gamla hjärta. Jag utbeder ll1ig, att sessionen må få
afbrytas under tio minuter, på det att jag må blifva i tillfälle att vid
buffeten utbringa e,ll s~å.l för en "persol1, som nutidell synes vara på väg
att alldeles glömma -bort,. I?en. SOlU dock' kunde fört j ella att åter l1ågOll
~ång komma i åtanka. Jag lu"enar _. för konsumenten!»
.
Tillämpninge11 af denna lilla berättelse ber jag att få öfverleml~a åt
mina ärade ållörare.
I anled11ing. af för~draget yttrade sig:
Herr Byggmästaren Håvander: Jag skall be att .få yttra några ord
protektionistisk riktning,. då del} talare, SOlU höll inledningsföredraget,
yttrade· sig till förmån för frihandeln. Jag hemtar lnina ideer från Amerika, der jag vistats i 8 år. Det system, sOlli der är rådande, har, såsom
herrarna veta, låtit- mycket tala. om sig. Jag ber då 'endast få nämna,
att jag i Amerika. köper samma vara hälften' billigare än i Engla11d. Den
. inre konkurrensen är tillräcklig att bringa ned varupriserna. En arbetare
omtalade e11 gång. för mig, att hall :för ett· ~ st. kunde i Amerika köpa
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mera te, kaffe, lampolja och smör än ban kunde få för samllla SUlnma i
England. Vi se sål\lnda, att tullen fördyrar icke varan; den har ell motvigt i den inhemska kOllkurrensen, och de~ är just de höga skyddstullarna,
som uppdrifva den inh,emska industrien.
Herr Byråchefen, Grefve Hanlilton: Emot den siste ·talaren skall
jag be få' anmärka, att llaturligtvis ingen lnellniska be~trider, att dell inhemska kOl?kurrensell kan pressa ned prisen, så att icke blott tullens inverkan på prisbildningen paralyseras' utan ock de inhemska tullskyddade varorna blifva betydligt billigare än de ,utländska. Vi sakna ingalunda
dylika fall här i landet, exempelvis inO!11 glasindustrien. Men lika' visst
som det är, att detta kan inträffa - i förbigående sagdt till, föga frOlnma
för, de, inhemska industiidkai'na ~ lika visst är det fullkomligt obefogadt
och saknande all stöd ,af erfa~'enheten att, såsom den ärade talaren och
allt för många med honom; uppställa SåSO~l el1 allmän reg~l, att de11, inhemska konkurrensell ullder 'ttillsky~det gör varorna billigare än de skulle
vara, Ullder tullfrihet och inverkan af den utländska konkurrensen .. , Vore
detta verkligen fÖ:t;hållandet"är j~g fullt förvissad, att industriidkarna icke
skulle 'vara så ifriga för erhållande af tullskydd som de nu äro. Ty. att
pressa ned sina varors pris är väl ändå ej målet för deras sträfvan.
För' öfrigt kall det med anledning af den:' siste talarens: anförande
äfven förtjena framhållas, att en' jämförelse i nu föreliggande afseende
lnellan Sverige och Förenta staterna är mycket olämplig. En tullgräns,
slagen kring ett litet oc4· fattigt land som· vårt," .verkar. på helt annat sätt
äll en sådan, som omsluter en hel. verldsdel. Om hela Europa: vore ett
tullo~lråde, då sku~le vi' möjligtvis kunna heluta någon lärdonl af en jämförelse med lförenta staterna. Nu äro de i båda länderna rådande förhållandena allt för olikartade för att man utall vidare utredning skall hafva
rätt att antaga, at~ en företeelse, som förekommer under tullskyddet i det '
ena landet, äfven måste framträda i det andra.
, Herr Grosshalldlaren Söderström: Med anledning, af den nästföregåen~e talarens. yttrande onl Amerika, ~ch att vissa ordinära beklädnadsartiklar der förefallitarb'etarna, billigare "än i andra lände'r, så har detta
sin grund deri; 'att tullarna i Amerika äro· stäIda .på ett helt ann~t sätt
än . t. ex. hos oss. I Amerika faller tullen", som be~äknas i procent af
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värdet, med en lika hög procent på de ordinära som på de finare varorila.
Hos' oss dei'elnot, der tullen räknas efter vjgt, faller ell ganska dryg procent på de silllpIare varorna, under det de finare varorna drabbas lindrigare deraf. Deraf kall luan finna orsaken till. de ordinära varornas prisbillighet i Amerika.
Rvad åter den ~ärade talare'n yttrade· 0111. att, de höga. skyddstullarIla
skulle uppniuntta den inhemska irid~~trien,' så ber jag få ;säga, attilågoll
exporterande ind u$tri .hafva dessa tullar: dock icke varit i stånd att fram.kalla.
Nordalnerikas förenta stater hafva leverer~t till Europa de Inest
sinllrika nlodeller af maskiner och äfven' af an,dra. artiklar.' Men så snart
lllodellen kOlllmit öfver till Europa, har den, såvidt den icke är patenterad,
derstädes kunnat. åstadkolllmas till halfva' priset emot hvad .den .kostar i
Amerika. Symaskinen, 11ästräfsa11 och såningsmaskinen In. fl. bafva vi från
Amerika, nI el) någon import af dessa artiklar har just icke vidare egt
rum, sedan de .vi~ats .kunna göras . i .Sverige för .omkring balfva pris.et.
Under n1ånga år bar jag SåS?ln . handlande med dylika saker fått mig tillsända dels profver dels priskuranter.;>å det hufv~dsakligaste af hvad.
Förenta staternas industrier producera, och deras agenter' besöka mig rege~bundet, men aldrig Ilar jag funnit något, SOln kunnat. blifva föremål
för någon nälnnvärd .in1port till 'yårt"land, och jag tror icke heller till
andra länder. Kastar man en blick p~ .An1erikas· exportlistor skall man
finna, att deras stora export hufvudsakligen. be'står af naturpl~oduktet.
Egentliga industriartiklar ingå högst.obet)Tdligt, och dessa exporteras då
vallligell. till Södra All1erjkaL Mexico o. s..V.; men helt obetydligt till
. Europa.
Herr Bygglnästaren :Håvander : Den ärade inledaren·.nämnde, att
här i. Sverige drager en hatt lika lnycket i tull, onl den kostar 1 krona
50 öre eller onlden .kostar 10 kronor.' Detta kall icke .vara rättvist. I
Amerika ·ställer sig tullen i förhållande till'varans värde. I Amerika äro
sådana artiklar S0111 kaffe och socker tullfria. H varför skulle vi icke kunna
säga: . ~ort Illed d~ssa; finanstullar och. låt oss ställ.et få skyddstu~lar,
hvilket, ~,r. de.t. enda rättvisa!

<

,N A TI 9 N A LE K.O N O.MI~~"~ F,Ö R E N I,N G E N,S,
S'ammanträde' deti '25 februari 1892.

Ordförande: Justitierådet I. Afx.elius.

Till ledamot af föreningen invaldes Herr Ingeniören C. A. Söderlund.

Härefter företogs det för aftonen bestämda öfverläggningsämnet:

'Böra vi här, i landet inrätta frilager och frihamnar?,
Öfverläggningen inleddes' af Redaktören, 'Fil. D:r Köersner:
Frågan Oln inrättande af frilager i vårt land har stått, på dagord~
ningen sedan tio å.r tillbaka. Den 1 nlaj 1882 ingingo nämligen Göte:.
borgs halldelsförenings fullmäktige till Kong!. Maj:t med undel'~ål1ig anhållan om att Kongl. Maj:t måtte vidtaga åtgärder för inrättandet af fri:.
lager och· kreditupplag i hufvudsaklig öfverensstämmelse med de institutioner, sOll? finnas i Danmark och .Norge. Såsom skäl för denna Sill
anhållan anförde ~ullmäktige, att då 'hi:tndeln genom f9rbätt~ade kommu, ~likationer 11tvecklats till större betydelse de skandinaviska länderna emellan, borde Sverige i afse~nde 'på tullförhållandell icke' vara sämre lottadt
än de båda alldra skalldinaviska länderna Norge och Danmark. Detta är
nälnligen nu förhållandet, ity att handeln på utlandet med ilnporte'rade
vai~or i de flesta fall olnöjliggöres -i Sverig~ i följd dels 'af de betungande
afgifterna för nederlags' och transitupplägs begagnande och dels,. äfven af
varuegare'ns ofria dispositionsrätt' öfver de på neder- och transitupplag
upplagda varorna, hvilka' egaren icke egde sönderstycka j flera kollyn eller
~earbeta i, den utsträckning, som vore oUlldgängligen nödvändigt för att
åstadkomlna en transitohandel. Derjämte anförde 'fullmäktige, att Dan/
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II1·arks· och Norges -kreditupplag lemnarle -köpmän'nen' helt ·andra fördelar.
och 'lättnader i fråga- om handeln med importeradt -gods~" 'Att Dallmark
. af dessa institutioner,' kreditupplag ~ch frilager, haft stor11ytta, derpå har
man lysande bevis i . den stora export, som Danmark -årligen: 'har till
Sverige af specielt kolotlial-, dryckes- och' rnnnufakturvaror.
Några ~ånader derefter inkolIllno· Malrtlö stadsfullnläktige till KongL
Maj:t ~ed en petition i san:ima syfte.' Detta var i septenlber. 'Den '27
oktober san1ma ,år tillsatte Kongl. Maj:t med anlednillg häraf elI komite·,
sorn i augusti 1884 afgaf sitt utlåtande jämte förslag till förordningar 'On)
kreditupplag och frilager. På grund a~ denna komites f~rslag' aflät Kongl.
Maj:t till 1886 års r.iksdag en. proposition Oln inl~attande af frilager, .men
den afstyrktes af bevillningsutskottet och föll i riksdagen. Vid förlidet
års riksdag väckte herr M. Dahn ~ll motioli onl dels inrättande af frilager
i hufvudsaklig öfvereJ;lsstämmelse lned 1886 års Kongt proposition samt
dels om utredning af frågan. om be'hofvet och fördelarna af inrättandet af
en svensk frihamll vid Öresund. . Bevillningsutskottet tillstyrkte motionen
i dess förra del, lnen afstyrkte dell senare delen, eInedan utskottet ansåg
frågan om inrättandet af en svensk frihamn' vara för tidigt väckt. Andra
kammaren' biföll utskottets förslag 0111 inrättande af frilager, 11len i första
.kammaren föll detsaulma på elI röst. Vid innevarande års riksdag har
herr Dahn åter: upptagit .sin ~otion.

*
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'Tullarnas uppgift är, att dels skaffa state11 inkomster ochclel8 hereda
skydd åt inhenlska illdllstrier lnot utländsk konkurrens. Häraf följer, att
tullförfattningarna icke få lägga större band på dell allmällna rörelsen, än
som oundgängligen erfordras för dessa änd~mål. Specielt, får tullbesk'attningen icke drabba sådana varor, som inkoluma i landet för att åter utföras derifrån,vare sig i .bearbetadt .eller obearbetadt tillstånd. .
Omfånget och beskaffenheten af de' undantag från de' i :allmällhet
gällande tullstadgar, SOln kunna medgifvas i än<lanlål att' underlätta importelI af tullfria samt af tullpligtiga för reexport afsedda varor, måste
be~o på en jän1förelse å ena sidail mellan fördelarna· ,för handelil i ail~
mälIhet och exporthandeln i synnerhet samt å andra sidan risken'för s'tatsverket, att. det skall gå miste om de behöriga tullafgifterna eller att' det
tUllskydd, som lned tulla~laär afsedt, skall eluderas. ,

~
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Den svenska lagstiftl1ingen lnedgifver 'tvän11e undantag' från den allmänna tullstadgan', ,nämHgen nederlag och trallsitupplag. ..lvederlag iIllle~
bär, såsom' bek-ant, rätt för egare af fr~ll lltlandet infördt tullpligtigt gods
att, sedan' gods~t blifvit undersökt, få emot viss afgift upplägga detsamlna
under eget och tullverkets lås, utan att behöfva betala tull, förr än vara11
uttages 'till inherIlsk förbrukning,. äfvensom att, sedan' godset blifvit till
förtullning angifvet, åtnjuta visst anstånd. med tullens erläggande. Transitupp~get åtel~ inneb~r 'rätt 'för varuegaren att, utan 'föregående undersö~
11ing få emot viss afgift:upplägga varor under tullverkets lås..
Af dessa båda institutioner äro kreditupplaget och 'frilagret nya utvecklingar.
,Kredit~tpplag är ett 'nederlag,' der .varorna·liggaenda~t·underegarens '
lås, så att han lned st.örre fribet förfogar öfver' godset, än Oln det varit
upplagdt på vanliga nederlag. Mot denna 'rättighet svarar 'skyldigheten
att, så länge han vill undvika tullens erläggande, hafva en viss minimiqval1titet varo~ inne på upplaget, och .dessutom. skall han ställa' säk~rhet
för'· erläggandet af tull- eller förete intyg Oln 'vissa' personliga qvalifikationer. Tu~lverket eger förmånsrätt beträffande tullen för de' å kreditupplag
befintliga varor. ,i varuegaren's egendom.
Fril~ger är ett transitupplag, men me'd den skilnaden, att det förra
förvaras undel~ egarens och icke under tullverkets 'lås. 'Vill egare till å
transitupplag intaget gods efterse det upplagda eller uttaga prof, lnåste
kollyt angifvas till förtullning eller nederlag. Egaren till å frilager upp- '
. lagdt 'gods ~te'r får dermed företaga hvilken bearbetning som helst eller ompacka detsamma, naturligtvis dock under vederbörlig uppsigt .af tullverket.
,Frihamnen äJ; el1 ytterligare utveckling af frilagret och utgör en harnll
'Illed tillhö~ande ,landområde. "sonl staten gjort fullkomligt fritt för alla -tulllagar, så att frihamnen i detta 'afseende kan sägas ligga utom-landet. ,Der'
fi~nes

således ic~e' l\ågon tullbevakning eller tullregistrering, utan.' tullens
enda uppgift dervid är att bevaka dess gräns, såsom 'gälde det, en främmande stat. För, varornas i11-' och. utförsel ;sanlt .behandling eller förvandling till,. nya fabrikat, r~der . den fullkomligaste frihet,. utan all kontroll.
Hela fåbriker få der upp"föras; ,'inlalldets
och ,utlandets varor mötas samt
.
. gifva. upphof . till mången industri för landets 'eget beh~f, filen 11Ufvudsakligen för export.
. Ell frihalnll är' icke en afgiftsfri, ll1en 'en,. tullfri hamIl.' Af 'många
,

.,.~
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skäl pläga dock alla afgifter der vara så låga' SOln lnöjligt, och detta gif- '
ver 'just dessa hain'nar', deras allrå största 'praktiska 'betydelse.

*
Den första delen af herr Da11ns' luotiol1 och den första delen af det
diskussiol1sälnne, sot11" Nationalekönolniska föreningen :uppsatt på sitt progran1, ~gäller frilagersinstitutionen. Denna fråga -torde dO,ck icke behöfva,
upptaga lång -tio, ty af ',den diskuss'ion, SOln förekonl111it inoln riksdagen
()ch~id öfverläggningar inoiu 'föreningar, fl~alngår,a_tt illga principiella
betänkligheter förefinllas från protektionistiskt håll ~lnot inrättalldet af fri,lager. "De skäl,sonl, anföras' 'l110t', detsalnma, 'äro af nlera speciel n~tur.
, För det första' har' ,sagts; 'att· el1da'st de stora städerna -skulle hafva
'gagn af frilager, n1EH1' att derelnot småstädernas "handel sk~lle lida. Vidare
skulle fril.agrel1 ~ppnluntra importen a~ manufaktur- och korta varor, undergräfva del1 inhelnskå industrien och luinska tullintägterna genoln Olllpackning 'j lättare elnballag~, och' slutligel1 skulle frilagrel1. 1nissbl'uk.as till.
upplag' af sp all 111 ål och kolonialvaror utöfver det verkliga behofvet, till
mel1, för jordbruket.
Hvad nu beträffar den första invändninge11, att endast de stora stä-'
derna skulle' hafva gagl1 af ,frilager, 'mel1' a:-tt' detsamma skulle vara till
skada för s111åstäderna', så ligger svaret nära till hands. Här är nän1lig~n;
icke fråga om k011kurrens' 1uellan stora och' Slllå svenska städer, utan 111el- ,
lan' utländska' och. svenska fri1ager. Genolil inrätta,ndet af frilager skulle
tvärtön1' våra sInåstädets ' köpmän '.erhålla deIl fördelen' att 'kUlll1aköpa
direkt från friläger, hvilket dei· regeln icke kunna-göra från ett utländskt.
Vidare hår sagts; att', frilagersiilstitutionensku)le underlätta importen
af utländska' lIlal1tifaktui~- och korta val~or saInt 'der,ige110111 dels undergräfva
den in11einska il1dustrh~11 och dels' luinska tullintägterna, derigenom att
varorna åt frilagret ,ompackades i lättare 'emballåge ocl1 sålnnda droge en
lägte tull. Jag ber 'då: ätt; i, detta afseende få påp~ka, att vi hafva ett
frilager så nära inpå' Sv'erige' SOln i I{öpenhamn, -för .att lin 'icke äfven
tala öm dei.1 fribalnll~:"SOrh ät inrättad derstädes, ,hvarföre denna, invänd~'
lling icke ,torde "bafvamyckeilbetydelse. En, 'dylik olnpackl1ing kan lika
lätt ega' rUlll·i I{öpen~alun sonl i ett sv~nskt frilager. För öfrigt, on1
l1u';frilagersinstitlltionen skulle' lnlllska ,tullskyddet för d~n inhe1nska fabri-,
kationen åf lllallufaktur-, ,oc,h korta, varor, så n1å 111an ,ilelIre ,höja tullen å:
3
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dessa ar~iklar,. ~l~ 'beröfva hela den öfriga svenska industrien 'och dell sven-ska handeln ell' så gagnelig institution s6,m frila:gret 'Vi böra väl kom~a,
i håg, att, dellu närnnda varorna utgöra en j'älnförelsevis ringa del af del),
svenska illdustrien.
Hvad dell ~ista,' annlärkningell beträffar,' att frilagren skulle nliss·-brukas till upplag af. spanmål och kolonialvaror utöfver det verkliga be.:
hofvet och att derigen'om dels konsumtionen af kolo:nialvaror skulle. ökas,
•

.'

I

'

öf,ver' höfvall' och att dels det svenska ,jordbruket

skull~

lida Jnel) af en

öfverdrifven konkurrens' nled lltländsk span~nål, ber jag att få påpeka, att
for de stora grosshandelsfil~morna stå de utländska frilagren, specielt I{öpenhamns, öppna lika väl som de' inhemska.

Enda skilnaden är, .att ,förtjensten på frilagret i ena fallet stan~lar i utländingarnas fickor, i det andra~'
fallet tillfaller den oss.
'SOl1l bekant hafva' vi redail nu ell fabrik, Karlsbalnn's spritfa.brik,.
som al~betar under frjla~ersrätt och som utan detta 'privilegiuln icke skullekunna existera. Många industrier sklllle säkerligen i vårt 1a~ld,.k.q111~i1.
uppblolnstra och med fÖl~delbedrifvas, Oln. blott J~ilagersinstitutionellfuil~.
ne8.· Exelnp.elvis 1?å nänlnas fabrikation af 111öble~~ med ~elvis utländ~kt-,
ln~terial, vagn- och instrumentfabriker, tillv~rkning,af färdiggjorda. kläder~
deri inberäknadt' skodoll och hattar, fabrikation af. 'tväl, parfyrrler, choko.~·
lad, cigarrer ,1U. m., afsedda tör export. ",Specielt skulle vi, -om ·vi bade.·
frilager, kunna på' ett' rationelt sätt tillgodogöra· våra skogsbär. Denna'
vara, 'lltföres för' närvarande till 'ryskiand i hela, ångbåtslaster ; enligt hvad'
statistikel1" gifver vid. handell.. exporterades, aJ friska fl~ukter och bär Ul~
der år 1887633,152' kg., ar 1888, 1,255,086 kg.', år 188g '1,182,447 kg~.
oell år '1890 2,386,038 kg. till ett v!irde af 496,001 krollor. ' 'Största·delen.
häraf har natur~igtvis. llt~örtg till utländska fabriker, 'h,varest, de~sat fruktei
och bär förvandlas till Syltel', safter och'· viner. För våra·. egna landsmän
är de~1na industri i stort i det närlnaste' omöjliggjord, enär för .denRamma,
behöfves" :socker, för hvars höga tull restitution väl' ,kal1erhällas,' lneil endast under pi'oduktion'en,: fördyrand.e och ytterst~örsvärand~ vilkoi~. Denna.
. industri skulle. säkerlige~l. eljest kuntla i ganska stor utsträckning bedrifvas
i vårt land.'
,Alla· "skäl synas, sålunda tala för. införandet af· frilagersinst.itutionen ..
Jag' torde' således .icke beböfva' längre uppehålla lnig dervi~., Att d,örna.
~f hvad' som förlid~t·år' passerade' i ri~sdag~n, 'torde ~meIl.ipgarn·a ic.ke bei- .'
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l~r der vara synnei~ligen de~ade Oln nyttan oc~ nödvändigheten ,af frilager,

helst SOIU det icke är meningen, att denna institution' skulle vålla s:tats~erket några utgifter, utal1 det skulle blifva k011111111nerna, hvilka kOlume
att bestrida de kostnader, son1 vore för~ll~de med -inrättandet ,af en fri,lagersinstitution.
6

*

*

*

Frågan om en frihamn, är ar el1 långt större och ll1era invecklad betydelse redan' på grllnd deraf, att inrättandet af, en frihaIl111. är förenadt
lned kolossala kostnader ~ S0111 uppgå icke till en eller annan lllillion, utan
antagligen till flera millioner. Ett land' sådant son1 vårt kan derföre icke
tänka på att skaffa: sig Iller än eri frihallln, och det gäller alltså att all,yarlig~

betänka sig, innan lilan bestänlmer platse~ll rÖl~ denSall) III a.
J\leningen ined ,en frihamn är naturligtvis icke, att ?e~l skall vara
en lyxartikel, utan att den 'skall åtnlinstone llödtorftligen kunna bära sig,
på salnn:ia gång den tillför land~t fördel genom ökad han'del, billigare

frakter och ökad sysselsättning fÖl~ dess hand~lsftotta. Ett nödvändigt vilkor' härför, är att frihamnen är så belägen, att den, kan blifva ett' trafikcentrum. Med alidra' ord, h,a,n1ne~' bör llafva ett såd'ant. läge, att de ditförda varorna lätt kunna distribueras till kunderna och att fartygel1 lätt
kunna erhålla returfrakter. I frihan:iilell' skola de importerade varorna
fördelas fråll de stora oceanfartygen på de lllindre k,ust- eller flodfartygell.
Der eller i närheten deraf skola oceal1~ngarl1a kunna inlastå uppland,ets
fÖi~ aflägsel1 export afsedda varor.
Fribanll1en behöfver icke: vara så belägen, att den utgör ett affarscentrulll~

Köparna af de dit in1porterade o.ch säljarna af de derifråll exporte~ade varorna kunna bo på andra håll. ' Transitoafiärerna äro och ,
,böra vara hufvudsaken för en' frihalnn~ 'Den ojämförligt ~törsta delen' af
de varor, som gå till eller ifrån London, Hatnburg med fie'ra ställen, transitera endast genonJ direkt omlastning frålT fartyg 'till fartyg.
Hufvudskälet hvarför vi' jllstnu böra allvarligt vara betänkta' på
inrättandet af en frihalnn, är, 'att, vt måste vara rustade att ll1öta den onl~'
h:välfning i 'verIdshandeln, . son1 Nordösiersjökana~~n ~tvifvelaktigt skall,
åstadkonlIna. Denna kanal beräknas 'l~olnma att öppnas den'B junl1895,
och det är alltså peticulull:l in' 1110ra. ".
Beträffande' den 'sannolika,: betydelsen af denna 'k~n-alhemtavi föl·~,

1892 den 25 februari.,

36

jande uppgifter ur den af herr geheirnecori:nnerzenrath A. Sartori utgifna '
brocbYl~en. ,Han säger, att Öresllnd i ll1edeltal-under perioden 1880-1882
,passerats af en flotta, repr~se{lteran~e 12,6ÖO,~OO, regt. 'och under åren
1887~1889 af

16,500,000 regt.

Han uppn1äter den vägf,örkortning frå~l ,

Qlika"hulnnar vid Nordsjön, son1 kan beredas gen0111 att passera den. nya
kanalen enl0t oln vägen tages genom
Klint

SåSOll1

Öre~und, dervid utgående från l\1öens -

skärningspunkt för linjerna.-

Han antager,' att hela tonna-

get från engelska kanalen och upp till Hull i England väljer den nya
Ii-'raktökningen till:' 1895 beräkIlas ,procentiskt efter ~11edeltillväX

vägen.
ten.

Deduktionen slutar med att ':kaIlalen l1äulnda år bör få en trafikströn~

af 11,700,000 l~egt.; under det, att

geU()lll

Öresund ~klllle endast passera

7,600',000 regt.,'
Må vara" att, dessa siffror äro något för sangviniska, 111en i, alla

häl~-'

delser kon1mer denna kanal att taga ·en kolossal·trafik från ();esund redan'

från början: Denna trafik kommer otvifvelaktigt att hastigt ökas, ty kanfl- .
len 11ledgifv€r ända till 9 lneter djupgåend~. fartyg tillfälle att passera,'
medan Flinträ1111al1 .och brogden. kUi1ila passeras' af f~l~tyg af högst G il
6 1/2 'meter djupgående.

Utvecklin,gen, gy~na4 .-g,f.: den~. lnod~rna k?l1strnk-

tionsskickliglleten, sträfvar nänlligell efter a~t ersätta -de

S111 [1'1"8

,fartygen

111ed störte och större ållgskepp,' hvilka icke ~unna passera Öresllu<.l.
Gen0l11 N ordöstersjökanalen flyttas allt landet kring Östersjön 100-

tals mil närinare -Atlanten, och den naturliga .följden häraf blir billigare
frakter~

:Men l1vem kOlnlner att få fördelen af· dessa billiga frakter?

Jo,

för så vidt Östersjölä~ld~_rnai~ke skaffa sig ett eget trafikcentrurn, de galIlla
trafikcentra för Östersjön, London, Halnburg, Brelnen' och I{öpenhalnll.
Öfver dessa halTInar skola Östel~sjölandens ilnportvaror kOllln1a att fortfarande transitera och, priset.· för dem derigen0l11 'höjas Ined nä~tan hela
. fraktskilnaden lnellan dessa hamnar qch ett eget trafikcentrum för Öster,:
Men hv~d värre är, de eröfra' för Tyskland, Dallmark ,och England

sJon.

fraktrummet efter' Östersjölandells import samt -hindra: eller försvåra ,vår
export genom att pålägga den bördan att bära' frakten . h~rifrån ,till de

sto~"a' fribalnnarna, 'enär vår vara der lnåste täfla i pris :lued' de i dessa
·hamnars uppland' produ-cerade varorna. ' D·e dränka vår relativt ·ringa export i

'si~

egen.-

Jag skall· be att ur ingeniör R.

F.

Bergs föredrag i skånskaiugeniörs-

klubben få anföra.. några ord, som~jag till fullo gillar, ehuru' jag af deul
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drager en alldeles lTIotsatt slutsats IUOt delll, till 11vilka herr Berg kon1n1it.
Han yttrar:
»ÖstersjöHlnderna nlåste bafva ett eget' trafikcentruIll.

~~rakten där-

ifrån till andra verldsdelar 111åste vara nästan .lika billig SOIU till de gamla
,trafikcentra.

Fråll Östersjöns trafikcentrun1 skall ilnporten fördelas genoln· "

kustfart omkring Östersjöns stränder, så att in1portvarornas pris vid centrulnblifva lika 1l1ed deln, SOln gälla vid de 'andra trafikcentra, ,och såatt varorna till och från alla Östersj,öplatser endast belastas llled de'n kortaste lTIöjliga frakt.

För att nå detta mål lnåste alla länder kring Öster-

sjön enigt salulas till en, PU11kt.

I den lnån de kunna bortse frå11'- andra

synpunkter och i ekonoluiska frågor ensan1t räkna 111ed siffror, kan ett
sådant t~'1afikcentrurn utbild~s och' få eli alltmera ingripande belydelse för
handel och industri vid Östersjöns stränder och långt in i länderna dero111kring.

Finnes verkligen inon1 lä11derna kring Östersjön eri tillräcklig

trafik för att, kuuna upprätthålla ett sådant trafikcentruIn ?

}i"'örutsatt att .

enig11et uppnås för saken i dessa länder, är jag fullt öfvertygad om att
det finnes trafik nog för att kunna börja dermed och är ännu lllera viss
on1 att Östersjöländernas handel och industri befinna sig på en så outvecklad ståndpunkt, att ett sådant centrU111 sk,ulle ~öranleda en 'oväntadt
stor och. kraftig utveckling.

Den enda fara' jag nu ser elTIot planens rea-

liserande är brist på en'lghet, emedall lnan i ekonon)i~ka frågor, ej endast
vid rådsborden, utan ända ned i sluåstäderna, icke' kai1 hålla sig till den
enkla rä]rningen, utan låter nationella. och, partiintressen inverka på dess
eljäst klara resultat.»

Så långt ,är jag ense lned herr Berg.

Deremot kan jag icke förstå,

. huru' han ur dessa preinisser ,kan drag~ den slutsatsen, att, ett trafikcentrU111 för Östersjöländerna skall förläggas vid Öresund. Det förefaller ,mig
redan a priori alldeles påtagligt, att om Ulan skall inrätta ett trafikcentrum
för Östersjöländerna, så, bör detta läggas vid Östersjön och icke någon
, nl1nanstädes.
En frihamn: på sv~nska landet vid Öresund har först och frälust
enl0t sig, att dess så godt SOln enda uppgift blefve att konkurrera med .
I{öpenhalTIn, och opartiskt sedt har Köpenhamn alla utsigter att segra, i
(len konkurrensen. ,Jag kan f?r, lnin' del icke neka till att förslaget om
upprättandet af en frihalun vid 'Öresund bra lnycket erinrar

Oln

det be·

klagligtvis i, vårt land lnycket vanliga förhållandet, att ~å en persol~ lyckats
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,starta en affär, sOlii, bär sig, skola alla kasta sig öfver sanl11la affärsgren, lTIed
den' naturliga påföljden, att den kaka, s'om är riklig för en~' visar sig ick~
räcka' till för flera. Huruvida Öresundstrafiken i en franItid skall vara
tillräcklig att betäcka kostnadel~na för !{öpenbamns frihalnn, kall vara
,tvifvel underkastadt,111en ingal,unda l~rer del1 kunna förslå för två .frihanlnar, helst då l11an Vet hvilka kolossala kostnader S01l1 vidlåda ~n sådan
inrättl1~,ng SOln en frihamn. För Danlnark har det varit en abs'olut nödvälldighet att inrätta en frihanln i KöpenhamIl vid Öresund, derför att
oetta land icke harnågol1 bättre plats; lnen detta skäl finnes icke för
oss svenskal~.
'En Östersjöfrihalllns hufvuduppgift är att från de transatlalltiska länderna emottaga kolonialvaror och' att skaffa oce~nångarna returfrakter af
de olika landens hufv,ud exportalster, trä, järn och malt,n samt, h,;ad Ryssland vidkonlniel', spannlåL Exportörer'na af kolonialvaror sända i regel
<lessa varor till Europa i konsignation 09h hafva derför icke något spe<;ielt intresse att få delll destinerade till någon viss frihan111,för så vidt
som blott fartygen lätt kunna få returlast. ' Men hvilkell returlast kan en
harnl1 vid Öresund erbjuda?
,De,n naturligaste platsen för en Östersj öfrihanln synes vara utanför
8tocklloln1s skärgård, exempelvis Nynäs eller Oxelösund. ,De importerade
.'varOi''11a' kunna derifrån lätt spridas' icke blott öfver Sverige utan äfven
Q~ver Finland' och Rys'slaIld. Ända till slutet af. 1870-talet beherskad'e
Stockholn1s k~pnläll ~olonialvaruhandeln på Finland, lnen dåeröfrades
den af lybeckarna. Gel10m 'en frihamn här uppe skulle vi undantränga
,lessa oC,h återvinna denna indräktiga tr~nsitobandel. Rysslands stora
grosshandlare skulle för visso hellre fylla sina behof från en svensk fri- ,
hallIn än fråil en tysk, helst son1 de ·på detta sätt skulle få returfrakt för

sina spanmåls- och petroleuIl?ångare.
OceanångarIia kunna ll1ed lätthet erhålla' returfrakt från exell1pelvis
Nynäs i järn, och behöfva icke gå mer ä11 en ,jäll1förelsevis kort vägsträcka
för att i Gefte, ·Hernösalld eller Sunds,~all erhålla i'eturlåst af trä.
. Hade vårt land råd att skaffa sig två frihamnar, skulle utan tvifvel
den ena af dessa böra förläggas vid Öresu'nd, då jag anser' det vara nödvändigt att göra allt livad ll1an kan, för ~tt något stäck'a det danska väldet i sundet. Men .jag tror icke, hvarken att vårt land' bar. råd eller att
ti~lr~ckligt ,intress'e finnes för att- fraInbringa ll1era ä'n en frihalnn, och då

~
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-förefaller det nlig vara b~st ~tt vi koncentrera våra .krafter på' att få denna
'frihamn så belägen, att" den blir till fördel icke blott för en ellEn" annan
. 'pr?vins, utan för .hela vårt land O?ll på sa'~nma gång' äfven för, våra grann.länder i öster.
Härefter yttrade 'sig:
Herr Grosshandlaren Bratt: Denna fråga har, SåSOlll vi nyss hörde,
'-under lIlänga år stått på progralnmet, nilen den har dock icke avancerat
:synnerligen fort.
.Redan frågan, huruvida vi äro lnäktiga att, uppbära kostnaderna för
en frihalTIn,synes ~ig·. vara gal1s'~a ·tvifvelaktig. Med kännedom 0111 hvad
··en dylik inrättning redal1 har kostat Hanlburg och 11vilka kostnader som
förestå .i I{öpenhamn, är det nästail för sallgviniskt att, 0111 det än vore
-Önskligt, för närvarande ~änka sig en frihan1n på svenskt olnråd y.
Ett af hufvudvilkorel1 derför hafva yi red~n hört påpekas, 'nälnligen
Teturfrakter för oceanångare. Jag kall dock icke förstå, huru föredragan-den, med sådana' 'prenlisser, kunnat kOlnl~1a till deni1a slutsats. Man kan
-Dmöjligen anse det. vara tänkbart att .~nrätta en ,frihalnn under ett sådant
vilk~r 'vid ÖstersjöIl, SOl11 lll1der vintern är stängd af' is. .Och icke kan
'man tänka sig, att oceanån.gare skulle anlöpa Oxelösul1d, ty äfven denna
halnn kan stängas af is, hvilken' icke någon oceanångare kan forcera.
Den enda plats, ,SOln Sverige erbjuder för en frihan1n, synes 111ig
'vara Göteborg.. .Der finnes godt utrymnle och en hela året om isfri 11amn,
'-och lnnn kan der ullderhålla en sådall trafik. Göteborg kan ge~1om järl1'vägen erbjuda e'l] ganska snabb och säker transporttrafik lIled Stockholn1
, -och Östersjön. Göteborg 'och tralFten c1eromkril1g, d. v. s. den del af Götel

borgs ol11råde, SOln' skulle kunna' illrättas till en frilian1n, erbjuder verkligell plats,' för sådana industrier,' son1' vore egnade 'att llppehålla en
fripanl11.
11en såson1 sagdt, denna fråga är så -utolllordentligt lnångsidig och
:djupgående och i alla rikttlingar ingripande, att jag för' närvarallde icke
~l)S vågar yttra någon 11lenillg deronl. Dock synes det 11lig, vara.alldeles
,absurdt att tänka' sig el) frihanl11 i :rvIalnlö, .son1 icke eger någon förutsättning af denl, SOln äro absolut llödvändiga för ·en frihalnn.
Att llled ~erhörda' .kostnader anlägga en friban1n, SOlll sk.ulle hvila
})å ,den förutsättningen,' att det· protektionistiska, olycksbringande väldet
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skulle vata.· peständigt - det är ett dyrt· och fal~ligt eXl)eriu1ent, tjT el}
lycklig olnkastning i tullpoli~iken kall i ett ögonblick göra alla våra 11am~
Ilar till naturliga, frihan1nar.. Rvad' äro då de lnånga 111illioner värda,
som protektionister sänkt i hafvet för att n1ura en .frihan111 '? Att ell blott
tillfällig, maktegande lninoritet skulle beskatta hela nationen för ett så,
onödigt ändal11ål ~ det lnå 111ed rätta kallas absurdt.
Herr Hel11nlallsegaren Dallll: Då jag är 111otionär vid riksdagen i
,dessa frågor, skall jag be att få yttra några ord. Min tanke har hllfvudsakligen gått ut på inrättande af ell frilagersinstitution. Det 'svenska frilaget sådant iag tänkt luig detsamma.. oell sonl ·Kongl.Maj:t redall före~lagit det år 1886, skiljer sig från det danska deri, att icke staten utan
enskilda kOffilnuner eller affärsmän, son1 hafva intresse för. saken, inrätta.
frilager. .
,
.
När 111an , nu, SåSO?-l i Göteporg och 1falmö, gått till I~ongl. M·aj:t
,ll1ed begärall att få inrätta ett dylikt frilagel~, sa vore det, synes 111ig, bra.
hårdt, Oln en komniun, då frilagret, sålunda inrättadt, icke kon1lue 'att
lne'dföra den ringaste ~os~llad för staten, utan komnll1nen sjelf eller konsortiet komme, att vidkännas alla utgifterna, ej skulle få inrätta sig på.
bästa sätt. för täflan Iq.ed -utlandet. . Et~ sv'enskt frilager är., kan nlan säga,
fr~n . börjall en frihamn i Ininiatyr. Sedan beror det på affärsluännen
sj~lfva,. '11uruvida de ega kraft att utveckla, detta frilager till 11vad det
,kan OCll bör bljfva.
Jag föreställer nljg, att ett frilager vid ()resund skulie kOlnnla att få.
stor ,nationalekonomisk betydelse ej blott för södra Sverige utan för Ilela'
landet; men äfven på andra ställen Ilar jag tänkt l11ig, att,man skulle kUllna,'

I Stockhollll' t. ex. skulle el1 fl~ilagersinstitution vara syn- .
,nerligen fördelaktig, i synnerhet för re-export på Finland. Sedan frilagersinstitutionen någon tid fått lltveckla sig, skul~e lIlan kunna se, hv~r dell
lälnpligaste plats~n för en frihamn i stort vore belägen, oell då vore det
ej så svårt. att få äfven den frågan löst.
I 111iri motion har jag äfven berört frågan 0111 en frihall111; och j~g
anser, att regeringen bör tillsätta en konlite för att bereda detta ärende"
Under t~qel1 bör dock .frilager få inrättas, der Inan vill bekosta det.
'Här har yttrats, att det- sklll1e blifra svårt att re-exportera. Ja~
det kan IIOg synas så vid första påseendet, Oln lnan jäluför oss t. ex. 111ed
inrättafrilager.
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I{öpenh,an1n, en redal1 så upparbetad plats. San1nla fruktan fÖ~Sl)Ordes
också, då det var fråga 0111 att inrätta en frihanll1 i I{öpenhanln. ,Mal1
befarade då, att de stora frihanluarna i Halnburg ocb,London skuJle blifva'
!(öpenhallll1 allt för svåra ll1edtäflare. Detta blir dock helt visst ej fallet,
ty det är ej I{öpenbnnln ei1salnt, tdan det ulJ]Jlancl det i den skandina1.iis/ca
,haZ(ön{ör närvarande har att d,isponera örver, SOJ1~ 1rtöjliggör en friha1llJt
rlerstädes. En dylik , frihallll) bör således lika,1ätt kunna kO~11nla till på
, denna sidan sundet, qå v\ sjelfva; d. v. s. den ska.ndinaviska halfön, ju
utgöra den Väs~ndtligaste betingelsen fÖl" densHlnlna.
.
Beträffande inrättandet af en frihanl11 tror' jag dock i likhe~ lned
den före,gående talaren att' lnan för närvarande ej bör 111YGket orda Olll
den saken, utan afvakta regeringens initiativ ocb. frilagersinstitutio'11ens
utveckling, då f.örhållandena s'edermera sjelfl~1ar[t anvisa, var en egentlig
frihalnn bör kOlnina till stånd.
Herr Redaktören, If'iL D:r Köersner: .li~rågan 0111 inrättande af en
fribalnn i Sverige innebär, enligt 111in tanke icke att söka dela den han, delsv·inst, son1 de danska köpn1änuen hafva på grund af sin frihamn.
Dessa kOllIna nog ändå att få sin Vil1St högst betydligt krjngskurei1. just
genoln Nordöstersjökanalen. I{öpenhanlnarna kunna icke tänka sig att
få någon vinst af den "trafik, som· går igenoln nän1nda kanal, ty denna
vinst kon11ner uteslutande att ban1na i halllburgarnas fickor, eller också
. kunna vi svenskar få el1 del af dens31nma, if~11 vi äro" nog tilltagsna att
i tid skaffa oss el1 l, frihamn i lnellersta Sverige. De stora oceanångarna,
eller 'åtlnin~ton~ en del af deIn, ,soInpasserat kanalen hit upp, komllla då
att taga .returlaster vare sig till ,Hamburg 'ell~r till Lol1don.
Herr Godsegaren, v"rillerre. VOIl 8ch1\ erill: För Dlln del är' jag
ytterst intresserad af hvad jag fått höra i denna fråga, och jag skall
visst icke' tillåta 111ig att kOlll Ina med Ilågot anförande, 111cn jag kan icke
neka lnig att, 0111 jag ock gör 11ågol1 opposition, yttra några ord i denna
sak. Den ärade inledaren påpekade, hurusoln en stor del af den trafik,
SOlll nu går öfver Nordsjön' oell Östersjön, skulle gå igenorn den nya
kanalen.' Genolll ett par ord i sitt sist~. tillägg sade han dock, att denna
beräkning kanske vore något öfverdrifyen. Jag är öfvertygad Oln att den
beräkning, S0111 skall visa, att 111inst hälften, ja till och In·ed 2/ 3 af den
T
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'lluvarande trafiken skall dragas genolll bolsteinska kanalen, bestä111dt är
~fv·erdrifven. Det ~ar visat sig, att 'vid sådana beräkningar verkliga f.örhållandet .stålt sig annorlunda. Man erinrar sig huru det var; då Suez.kanalen öppnades. Den skulle förderfva all handel, SOlll gick de gan1la
vägarna, . den skulle undertrycka .Kapkolonierna och hela trafiken kring
Afrika. Första året var det visserligen någon minskning, n1en jag tror,
.att de gamla 11andelsvägarna återtagit hvadde möjligen förlorat.. Nya
,komrrlunikationsleder kunna, om de äro' praktiskt anlagda, ska~a sig, en
stor trafik~ acl1 om äl1 till en början en viss lninskning kan förmärkas på
.annat håll, . så jälnnas' detta snart nog ut derigenom att dessa nya och
praktiska leder just fra~llInanaökadtrafik och samfärdsel. Det är ingalunda
',sagdt, att allt, SOln föres på de nya väga~na, tages ifrån de galnia. . För
lnin del är jag öfvertygad om att det· snart konimer att blifva lika stor
trafik genoill Öresund SOlD den förut varit. .Låt val~a att I{ielerkanalen
blir så och' så' djup. . Man kommer dock genoln den .ett bra stycke in. i
Elbe, S0111 är ett rätt svårt och olnbytligt farvatten. Jag har flera gånger
i Hamburg hört personer beklaga sig öfver att det här och der i Elbe
bildas IUlstigt nog st?ra sandbankar genoln strömmen i floden.
Jag tror icke ·lnall bör' 'fästa så mycket afseendevid dessa beräkl1ingar, att den nya kanalen skulle komma att taga för mycket bor~ af trafiken från aildra leder., Dessuto1l1 vet 'mall väl, huru lllycken ·merkalltil
. för.del 11lan kOlnnler att få af 'Kielerkanalel~? Hufvudsaken är nog att
förbinda en örlogsl1amn i Nordsjön '111ed en örlogshamn i ()stersjöl1 och
tSkaffa tyska flottan en fullt säker OCll fri trafikled, obe'roende åf ()resund.
. Jag tillåter mig derföre säga, att om jag 'kanske sklllle kunna vara
,af san11na
.läggas på
irilager i
södra och

åsigt SOln ~ell
östra sidan af
södra Sverige
vestt~ delarna

ärade föredraganden,' att en frihamn borde förSverige, så anser ja'g dock en frihamn och ett
vara i förmånligare, just för att söka frigöra de
af landet från det beroende, i. hvilket de kO'ID-

lnittill Danmark~ Jag tror, att detta är ett behjärtallsvärdt .ändamål, lnell
jag tror icke, att luan skall vinna detta lnålet genonl att· förlägga en fri.ham!l i uppländska 'eller södertörnska skärgården.
.Herr Skeppsbygglnästaren Brodin: Här har fra nlhållits, att .en frihamn skulle kUUlla· å~tadkomll1as genolll enighet. och san1verkal~ 'mellan
<1erför il1~tresserade affärsluän. Men då bör Ulan i första' rUlnnlet under-
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söka, lluruvida det' i sjelfva verket blir någon affär at~ inrätta en frihall1l1.
'Om Juan :,skulle. lägga en sådan hainn i ~lahnö, blir detta en affär på så.
lnånga InilliOller, att företaget redan på grund deraf lnåste stranda.' Men
'.äfvel.1 0111' luan f:;kulle få' tillsanlmans ,det derför nödiga kapitalet, så är
111an -likväl 'endast i början på, frågan.

~ag tviflar dessutol11 på att v~i

~skola lY,ekas åstadk(nrima detta kapital.

Vi hafva nog här i Sverige er:farna och dugliga afiärsrnän, 111en v~i sakna det erforderliga stora kapitalet.
Här har -framhållits, att det skulle- blifva oceanångal~e, som vid denna
:frihamn skulle lossa sina laster.
On1 vi tänka oss en dylik ångare,
.
,

SOlU kOln-

'

Iner

dit fullastad lned, kaffe eller sock~r" skul~e tre sådana laster vara nog
.-för 'att fylla de flesta köp'llläns behof af d·essa varor. Dessa ångar'e hafva
-nälnligell elY drägtigllet af ända till 6,000, tons.

Hei"r Dabns nlotion om en frihalnn har' naturligtvis Sill' grund i den
'.känbara

ko~~kurrens,

SOlTI' Skåne och dess köpluän hafva med danskarna..

Vi böra dock i första rumlIlet
undersöka, huruvida det finnes några förut.
,sättningar, för 'att lVIalmö och dess köplnän skulle kunna upptaga konkur.

.1"ensen rnedköpenham·narna. Man ll1åste natllrligtvis förutsätta, att köp. mälinen i 'Malmö icke kunna taga in hela stora laster, 11varföre de äro
-hänvisade -till de reguliära kOlnIYlUIlikationer,. sonl finnas. Hafva de då
~:så stäldt, att reguljära konlffiunikationer i allnlänhet förefinnas för de stora
.affärerlla? Man' nlåste besvara denna fråga med nej. ,Se vi på danskarna',
;så hafva de genorn sitt fQre~~e~e'Dan1pskibsselskab åstadkollln1it reguliä'ra
'trader' 11led .alla de största platserna i, Europa, .på hvilka de bedrifva be,..tydliga tede.riaffärer. Dessutom 'llafvade genoln öfvei"enskolTIl1lelse lned
innehaJvare af transatlantiska trader så uppgjort, att de få sina varor frak-tade 'för d~t billigaste 111öjliga pris till I{öpenllalnll från hvilken 'punkt i
'verldell som helst. .Jag' tror icke, att Malulö skulle kunna åstadkonlIoa
~detta annorlunda än genolu att begagna sig af I{öpenhanlns komlnunika-

tioller, och sålunda blifva de' dock i ett eller annat afseende beroende af
.danskarna.
Föredraganden fraruhöll den stora trafik, sonl skulle k0111111a' att gå
:igenorn den ll.ya Östersjökanalen) och' i synnerhet, sade han, skulle ocean.å'ngare trafikera 'denna trade. Jag tillåter nlig att tvifla härpå, ty dessa
:förbopplli~gar äro enligt n1in tanke 111ycket öfverdrifna. Dessa. stora trans~atlantiska å~1gaTe

SOlU, enligt hvad han nän1nde, icke skulle 'gå igenol11'

. F lintrännan, utan gen0111 ostkanalen, kon1n1a ieke 'till Östersjön.'

För
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öfrigt vill jag påpeka, att redarna nu 'för tiden hafva till hufvudsyfte att
få de största' och billigaste fartyg ll1ed luinsta 111öjliga djup.' Detta har
gjort, att fartygskonstruktionerna hafva betydligt förändrats, så att fartyg"
som förr lågo. ända till 24 fot,- 11vilket då ansågs vara 11ödvändigt, 11U' icke
ligga ens 17 fot och äro dock lika lastdryga. De.ssutorn. är det, och detta
gäller såväl Stocklloln1 son1 Malmö, icke någon 11löjlighet att kunna skaffa
returfrakter, lltal1 de skulle få segla. i barlast. Detta. är ett ytterligare
skäl för lnig att finna dessa af föredraganden uttalade förhoppningar omöj.
liga att realisera. Det. vore derföre eli galensk~p att endast af fåfänga.
kasta bort stora kapital på företag, som icke kunna blifva räntebärande
och S0111 lned· all säkerhet icke kunna gel:l0111föras. Jag tror, att vi äro
för svaga för. att 111ed 11ågon utsigt till framgång kun11~ upptaga konkurrensen dels' lTIed Köpenbalnn 'och dels lTIed an~ra större ha.ndelscentra,
särskildt Hamburg, SOlU efter Östersjökanale11s. öppnande koturner att hafva
stor .fördel genom sin redan inrättade frihanln.
.Jag. tro.r, att det är så godt att först som sist betänka vår svaghet
och icke gifva oss ut i företag, hvilka vi icke kunna. genoluföra.
Herr Redaktören, Fil. D:r.· KöerslIer: Med anledning af de11 siste
talarens yttr.ande ber jag att få yttra några ord. Hal?- sade, att vi skulle
vara alltför fattiga OCll. svaga för att kunna skaffa o~s dessa 1110derna i11stitutioner.. Hvad beträffar inrättandet af frilager torde det .var~ uppe11bart, att den saken icke är förel1ad lTIed så stora kostilader, att vi skulle
vara för'. fattiga för att uppbära el1 såd.å11 institutioIl. Beträffande åter
frågan om inrättande af en frihamn är det visserligen möjligt att,' såso111
.
den siste talaren framhöll, det saknas kraft och energi för att kunna åstadkonlma en dylik. Men finnes blott denna kraft OCll denna energi, så tror
jag icke, att rlet kapital, sonT erfordras fö'r drifvande af en sådan institution, ~kall saknas. Äfv~n om detta kapital icke skulle kunna skaffas inonl
Sverige, så tror jag. dock, att ett pekuniärt understöd 11led all säkerhet
vore att v_änta ·från de ländei\ hvilka. otvifvelaktigt skulle hafva största
nyttan af en sådan frihanln, näll11igen Finland och Ryssland.
.

,

Herr Gross?andlal:'en Bratt: Det sades nyss, att vi äro för fattiga
. 'för att underhålla en sådan institution SOlU den, hvarolu här är fråga.
Deri instänln1er jag till alla ~el~r. Men jag ber på samlna gång få säga)
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att d~t icke är vårt land, Ut~ll det är vårt folk, sonl är så fattigt, o'ch
Qet är en väsentlig skilnad. Jag, är viss onl att vi skulle, kunna underhålla en sådan frihalTIll, Oln den svenska industrien finge en störl~e utveckling. Men till denna dell svenska industriens större utveckling hör i första
TUnl111et konsulntion; lnen en sådan saknas fullständigt inolll den lilla sfal', ,
'Som nu förses lued den' svenska industriens produkter. '~i hafva icke
aet ringaste g<?dt titaf den ofantliga konsullltion" SOIU eger rUln i de transatlantIska länderna, utaf produkter" tillverkade af våra rålnateriel, ty denna
,förädliilg sker på utländsk botten. I{unde vi k0111111a de'rhän, inolll vår
svenska industri, att vi sjelfva förädlade våra råvaror och ,ifrån utlandet
införskrefve sådana-delar till våra inqustrier, SOlll vi icke sjelfva kunde
åstadkolllma, då är jag viss Oln att det både för' vårt land och för vårt
folk vore en ringa sak att underhålla en institution sådan, SOln dell, h varom .här är' fråga, ja till och 11led en' ännll mycket större. Se vi på detta
lilla Dal~nlark, liar det ju icke alls någonting jäln~örligt med våra. Inateriella resurser, och ändå underhåller det ett ofantligt frilager och äU1nar
lItveckla det ännu 'Iner.
Medhvad jag nu här ofvall har anfört vill' j~g hafva sagdt, att det
är jcke luateriella resurser, SOlU fattas ,oss, det är fast mera 'på de intel.lektuella resursernas ornråde" sonl vi äro fattiga.

NATIONALEK ONOMISKA FÖRENINGENS.
s~mmanträde den 7 april 1892.

Ordförande:

Just~'tierådet ,1.

A FZELl[TS.

Till ledanlöter af förel!ingen invaldes:
Herr Kaptenen E. Stenholnl,
»
vice Häradshöfdingen e Livijn,
Ingeniörell J. Landin~
»
'Grosshandlaren 'F. k9kogluncl,
»
»
A. Larson"
».
SkeppRklareraren C. F. Thuliit,
»
Prokuristen S. Dahl och
f

•

)}

K. E.

Öhma1~.

Sedan den af herrar revisorer afgifna berättelse föredragits, bief i
enlighet med den deri gjorda hemställan ansvarsfrihet beviljad för ~läst
lidet års förvaltning.

Herr Grosshandlaren E. Öhman j:r höll häreft.er ett föredrag:

Om 1891 års skörd .i de olika kulturlände~na..
Mall säger, att tjlldragelser tid efter annall i v~~ldshistorien upprepas,
och att öfver hufvud taget intet nytt för€kolnlner; hvartill man ej i gångna
tider kan påvisa ganska slående motstycken.

1891 års skörd, i de olika' kulturJänderna.
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1fel1an' l1U och den tid, sonl föregick' de genomgripande

skakningarna~

vid slutet af förra århundradet; kan 'också i många, afseenden de egendoln-,
ligaste likheter påvisas.
Sås0111 ett enstaka e en1pel härpå vill. jag i rninnet, åter~alla den
svåra' hungersnöd, SOlll

slu~et, af 1780-talet hep1sökte Frankrike.

IllO

Samma hemska gäst, af lnissväxt orsakad hungersnöd, har under det,·

gångna året besökt och bärjilt i vart östra grannland, och ve'rkningari1a'
deraf hafva franlför alla "andra inflytanden tryckt sitt insegel .på 1891 ~\rs
spanmålsbandel. '
Ni känna alla, nlinaherrar, att följden af denna missväxt blef

utfäl~~,

dan det af exportförbud 'för spanIrlål, frålI Ryssland, lnen hela innebörden,
för Europa af ett dylikt- beslut torde likvisst vara mindre bekant.,
Ryad Rysslands skörd: för' 'verldslnarknaden i sjelfva verket betydel~,:
det tror jag lättast fl~arnstår, 0111 vi betra~ta dessa diagrain * enligt herr öfver-direktören Sidenbladhs ,beräkning.
Ryssland intager ~isserligent med sina 6 111i1lioner 550 tusen tOll&
hvete" på diagrarrlmet öf~er detta sädesslag' 'el~dast fjärde rUlnmet, men
är likvisst derigeno~l dubbelt större än det närlnast följande lai1det.
~vad

'såväl råg

SOIU!

korn beträffar äi.. 'Ryssland 'fr~lnst,' och hvad

hafre angår intager, d~t platsen 'Iläst" efter An1erika:'
Det kan Iiu"icke nekas, a~t lnöjligheten af ett' ryskt spann1ålsexport-, förbud ej

inr~Yln.des

i Europas begrepp. '

Sedan långliga

tidel~

hade lIlan tvärt om vant sig -vid att

betl~akta.,

Ryssland som Europas "outtömliga' kornbod'.'
'Man hade visserligen hö'rt aritydas, att jorden började uttröttas, att.
en förändring i dess brukande vore af. Iiöden, att'förråden fr alt föregående
är ej vor~ betyd'ande, mel} att, jorden var till sådan grad "uta1 lnad, att dess,
1

: afkastning ej var tillräcklig ens för landets egna behof, 'Och att sålunda
exportförbud måste utfärdas, det konl som en oberäknad och oberäknelig'
öfverraskning öfver Europa.
Det blef också yrsel, SOln ryktena derom franlkallade, och stötvis

rusade "priselt upp, SOIU 11ad'e krig stått föl": dörren.

$

M'en VI skulle fort,

])htgraIllmen återfinnas bland bilagorna, och äro de respektive ländernas lned'eiskördar

af hvete, 'råg

I

och hafre utmärkta med blått.

års 111ed röda lii)ier.·

1890 års' skord betecknas lned svårta 'och 1891
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pålninnas ,0111' att vi lefde i slutet af det nittonde århundradet och att
spanmålsprisell llUlnera röra sig inoln betydligt trängre gränser än förr.
Orsaken härtill hafva vi att söka i den ofantliga utveckling, som
ti"ansportlnedlen ,undergått. .
Dell vara, som Ryssland" ej k'unde' och ej fick sända, tillfördes från
hittills 11ästan, okällda exportländer: från Palestina, Spanien och l"urkiet,
och i hittills okända .qvantiteter från' Indien, Allstralienoch l\merika.
Detta '~istnälllnda land hade, .hvilket de röda liniern~ på diagralllmet
~10gsalnt visa, fått en skörd så -stor, att dess 11lake der aldrig bli~vit in:.höstad.
'
I

'Med dess invånares källda förlnåga SOlll köpmän förstodo de ock
att draga fördel af omständigheterna' och att begagna det gynS~t1Iln1aste
ögonblicket för att' placera sina kolossala öfvers~ott i det köpa~lde och
spekulerande Europa.
Ett, af de lllest hotande tillfällen till ·brödets fördyrande i Europa
tillilitetgjordes dermed.
Under 1891 bestodo .transportmedlen det svåraste -prof, som någonsin
stälts på dem och bevisade sanningen af de ord, sorn ~~jsar Wilhelm den
II skref tilLtyske generalpostdirektören,von Stefan på·dennes jubileumsdag:
»Die 'Velt aln Etlde des 19:ten Jahrhunderts steht 'unter
denl Zeichen des Verkehrs; er durchbricht die Scbranken, ,,,elche
die Völker trennen, und kl1upft ~,vischen den Nationen neue
Beziehungen an».
hvilket i öfversättning skulle lyda ungefär sålunda:,
»Verldell står vid 19:de århundradets .slut under salnfärdselns stjärnbild. Samfärdseln genolllbryter' de skrallkor, som
åtskilja folken, och anknyter nya förbindelser eInelIan natio,n~rna.»

.Jag 'skall.liu öfvergå till ,en re~ogö~else för skörden af de olika sädesslagen under året 1891' i den ordning lnedel_~körrlen placerar dem å verldsskördens rangskala.
Fö~"

att undvika,d~~ t~öttande i de långa, ?jälnna. siffrorna _upptager
jag endast hundratusental af tons. Jag' förutskickar eineIlertid en. ursäkt
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för de oundvikliga felaktigheter, SOn,l skola' förekolnina 'äf,;en oaktadt' de
. så afrundade SUD1lnorlla, ty vanskligare ting att värdera äll skördar och
opålitligare' uppgifter än skördeberäkningar existera säkerligen icke.
Vi nlöta då 'fräu1st å diagramluet öfver hveteskörden detta ofantliga
Norda1nerikas '{'örenta stater, der l1atur~n forn11igen slösat 11led de gåfvor,
110n under skördetiden nekade Europa..
Mall :hade der ansenligt ök~t den för hvete nfsedda och 111ed hvete
besådda arealell, och skörden' utföll med den oerhörda qvantiten af 16 1/2
111illiOll tons 11vete lnot endast 10,800,000 år 1890, Oln man l~U vågaralivända ordet »epdast» om en qvantitet, som likvisst, är 100 gånger större
äll den skörd, vårt eget land lelnnar.
~lall

beräknar värdet af Anlerikas skörd till 5 lnilliarder 300 Jllilliol1e1" kronor, Oell den', gaf an~trängd sysselsättning ocll0vanlig förtjenst så
väl åt laildtbrukare, köpmäll SOlll åt järlivägarna.
En aldrig anad trafik utvecklade' sig. Man expedierade tusentals
vagnslaster Oln dagen ensalnt på Illinois järnväg, och man tog emot 27,000
tons ~vete onl dagen i Dulut~, ja, skörden ~ar så inbringande för jordbrukarna i 'Kan/sas, att dessa kunde afbörda sig på endast 14 dagar ett
skuldbelopp af ej 111indre än 35 millioner kronor. Likartade förhållanden
lära hafva rådt såväl i Ca'nada sonl i Californien.
Och icke hveteskörden, endast utföll på detta sätt; jälTIVäl 'af råg
hafre och lnajs blef skörderesultatet öfverflödande rikligt, och Europa fick
sända mycket guld 9fver oceanen -i utbyte ll10t Anlerikas skördar.
Men' vi öfvergå nu till Frankrike.
Frankrike är eljäst 'näst Anlerika verldens lIlest hveteproducerande'
lalld och öfverträffar 'således i denna produktion det till sinutsträcknillg
ju många gång~r större Rysslai1d. Mell'" år 1891 intager det, som våra
röda linier 'visa, det tredje rummet med ett beräknadt deficit af 1 lnillion
70'0 tusen tons llvete.
Den kalla vinterll år 1890-1891' förstörde så -de af snö icke skyddade
fälten, att när våren konl, det icke återstod l1ågot annat f9r den' franske.
och äfvel} för den belgiske labdtnlaDllen än att beså denl lDe'd hafreoch
korn.. H vilkell inverkan detta hade på vårsädesluarknadel1, skall jag senare
erhålla tillfälle olnl1ämna.' För lfrankrike 'nödvändiggjorde föi~hållandena'
ell ovanligt stor ilnport. Deuna gaf impulsen till den redan, tidigt på året'
4
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b'Ö!jande stegringen af hveteprisen, hvilken föranledde Fral1krike att
någon mån' aflyfta de höga tullsatser" som, några år der varit gällande.
Frankrikes tullar nedsattes i maj 1891, och Tyskland följde exemplet,.
tillämpande nedsättningen från februari 1892.
Osti1ld~en erhöll, oaktad t den fruktan man till en början derstädes.
på grund af ihållande torka ansåg sig. hafva anleclnin·g att hysa, en sär..
deles rik äring, och skeppningarna derifrån ha varit' större än' någonsill
tillförene. Detta g~r mig anledl1ing att uttrycka den förmodan, att de å
'diagrammet synliga siffrorna för Ostindiel1s medelskörd äro välllöga.

. Jag öfvergår nu att närmare redogöra för förhållandena i det land,.
SOlU fällt utslaget onl tillgång eller brist" å brödsäd i Eutopa.
Den uppskattning, som å diagramrnet synes å hvete- och hafresk9r-darna i Ryssland år 1891, förefaller ju icke såsom någon l1ödårsvärdering,
men de officiella uppgifterna derifrångåfvo till en början heller ingalunda
vid handen, att landets skörd· var så förstörd, som de privata meddelan-·
odena till .köpmannakretsar hade att fÖI'tälja.
Men - mall hade också all anledning att önska dölja det verkliga.
förhållandet, ty lån skulle ju upptagas och detta till stora, belopp.
Huru' dessa lånetransaktioner lyckades,. hörer ej till älnnet för. dagen,.
ej .heller torqe resultatet deraf vara herrarna obekant.
Det är den torra väderleken i förening med den underhaltiga kultu-·
ren af Rysslands måhända i sig sjelf b?rdiga jord son1 ödelagt Ryssla~1ds.
bästa provil1ser i förut .ej al1ad grad.
Men ensalnt en felsla~el1 skörd skulle 'i ett ai)?at' land omöjligen'
kunna bafva så ödesdigra följder. Djupare 'liggande, mycket längre tillbak~ i tiden. gående orsaker 'finnas dertill, och jag sk~lle önska. ega en
större kä])n~doln' om de inre ryska förhå1landella för att kunna l1öjaktigt
framdraga dessa orsaker i deras rätta belysning.
Rikedomens hopande hos de högre: klasserna och hos. kyrkan,' befolkningens okunnighet, dess höga skatter och brist på moralisk och ekonomisk mot~tåndskraft i olyckan, de styrandes afvoghet. mot de idoga utländingarna, allt detta 'har nledverkat till det nuvarande olyckliga läget i
. Ryssland, luen allt detta egi1ar sig äfven för sådana jälnförelser mellan
verldshi.storiska tilldragelser och orsakerna dertil1,hvarå jag vid detta före- _
drags inle.dni.~g lläntydt.
-
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Dertill kon1mer det ryska rikets ofantliga utsträckning, som ju faktiskt olnöjliggör spanmålstransporter i annan riktning än dell vanliga.
Spanmålen fraktas nämligen till största delen från det inre af landet
i stora pråmar på floderna till hafven, och pråmarna huggas der sönder
efter det spanmålen lossats." Att färdas uppåt floderna .är alltid svårt,
sedan de isbelagts är ~et naturligtvis en omöjlighet.
Det återstod att anlita järnvägarnas hjälp. Men dessa ~afva under
1891 visat sin oförnlåga att tillfredsställa de anspråk, som stäldes på dem.
Genom brist på vagnar och magasiner hafva ofantliga för hungersnödens
afhjälpande ~fsedda spannlålsluassor förstörts på vägen till' de nödlidande
distrikten och ankommit i odugligt skick, i fall de någonsin framkommit.
'fy brist på samvetsgranbet hos tjenstelnänn~n har kostat befolknill. gen bittra missräkllingar och regeringen lnycket pengar detta år.
Lång' tid och genomgripande reformer fordras visserligen för att råda
bot för under en följd af år begångna rnånga och :svåra synder.
SOlU ett lnissväxtår aldrig komlner ensalut, utan genom brist på
utsäde och genom dåligt utsäde verkar äfven' på de följande, så kommer
både Ryssland' och Europa att länge.llog känlla verknillgarna af missväxten
i Ryssland år 1891.
Vi kunna nu, saklöst förbigå redogörelsen för skördarna i Österrike
- [Tnger1~ och 'Italien, hvilka bjuda endast föga af intresse, för att egna
uppmärksamhetell åt den uppskattning af skördell i Tyskland, som dess
regering lät verkställa under septenlber månad. Stora farhågor för ett
mycket dåligt·· skörderesultat hade här fUllilit uttryck, och, kraftiga ansatser
för tullnedsättningar hade gjorts, lnen regeringens främste luall hade bestämdt tillbakavisat talet om missväxt å hvete, och förhållandena hafva
gifvit honoln rätt.
Tullarna å hvete och råg nedsattes enlellertid under året från mark
[)per 100 kg. till mark 3: 50, såsom jag redan haft tillfälle omnämna,
och regeringen visade sig fullt vuxen ställningens kraf genom att äfven
lledsätta järnvägsfrakterna och anbefalla hvetes anvälldande i armen i
utbyte mot dell på grund af minskad tillgång allt dyrare vordna rågen.
I BalkanstateT1'ta liksom i England hade' skörden·blifvit god, ehurll
i det· senare landet .den med hvete besådda arealell synes hafva minskats, .
måhällda detta beroende på det miIldre värde, SOln ökad hveteproduktion
uton1 Europa de senare åren baft till följd.
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Englaild kOllsumerar mycket hvete. Det ill1porteras dit årligen cirka
3 111illioner 309 tusen tOllS hvete, 111edan Frankrikes vanliga ilnportbehof
är 2 millioner, Belgiens 1 1/2 111illion, T~Tsklands 900 tusen, Dann1arks 50
tusen, Sveriges 70 tusen tOllS hvete.
Vi .lelnna 11U diagralnlnet öfver hveteskörden, konstaterande, att vårt
€get land lyckliggjorts lned en skörd deraf, sonl ger ell utländsk facktidskrift anledning uttala, att. Sverige var .det enda land i Europa, SOln kunde
.
berömina sig af ell. utmärkt god skörd.. Totalintrycket blir att hvetebehofvell till nästa skörd i Europa: ehuru ovanligt stora i Frankrike OCll
be~ydliga .både . i Tyskland ocll England,' likvisst utan någon S0111 helst
svåriglJ:et skola fyll~s genonl ·de utomeuropeiska ländernas stora öfverskott.
I -samma lyckliga förhållande befinner sig Europa tyvärr icke, då
frågan gäller att fylla det erforderliga behofvet af råg. Der visar sig ett
deficit, sonl hvarken kan fyllas med gamla förråd, emedan sådana vid det
.
.
l1ya skördeårets ingång icke existerade, ej heller med leveranser. från
Amerika. Ty Anlerikas hela rågskörd, 860 tusen tons, utgör ej nler än elI
tiondedel af dell brist, som i år förefinnes.
Rågen intager nämligen .en· helt alll1an ställning i verldens hushåll·'
ning äll hvetet
.Utom i Skandinavien, Holland, Tyskland OCll Ryssland känner lnan
ju knappt hvad rågbröd är. . Men dessa län'der in1portera betydande qvalltiteter, ty' Tyskla~ld behöfver vanligell 900 t~sell tons, Norge .200, Holland
230, Sverige ,100, Danmark 90, Englalld 30 och .B"'inland 70 tusen tOllS
råg och rågmjöl.
Dessa behof tillfredsställas dels gel10m Rysslands ofantliga export af
vanligen,11nillion 100 tusen tons råg, dels genom utskeppningar från RUInällien, rrurkiet, Spal?-ien, Amerika och Canada, hvilka alla tillsanlmalls likvisst endast kunna exportera hälften mot· Rysslands utskeppning..
Mell' så produceras ock öfver hälften af verldens rågskörd i Ryssland.
När ~erför den oerhörda skilnaden mellall 1891 års ryska skÖrd och
Rysslands medelskörd blef qekant,' hvilken skilnad de röda och blå liliierna
på diagran~met åskådliggöra., o~h man vidare erfor, att lned undantag af
Amerika, Sverige och D~nmark alla rågproducerande länder .visade. brist
och så .stor brjst, att. det uppstod ett .deficit å' verldens rågskörd af 8 millionel~ t'ons råg, som icke 'skulle kunlla fyllas n1ed .råg, utan måste ersättas
med hvete, då toga rågprisel1 l1atu'rligtvis det lifijgaste intryck,. dert;tf, oCIl.
y
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det lDärkliga förhållandet råder ju ock den dag som· är, a~t råg på verlds':
lliarknadelY betingar per 100 kg. en krona 11ögre pris änhvete.
Emellertid hafva beb6fven, om icke fy~ts, så likväl i' lTIöjligaste mån
tillgodosetts från andra lällder äll Ryssland, och många af oss torde snart
komma att för första gången 'förtära rågbröd, beredt af tllrkisk och spansk.
råg, hvaraf laster hit införskrifvits'.
Öfver kornskörden 1891· hafva behöfliga siffror ej stått mig till buds,
hvarför jag får afstå från. nöjet att derörver hällvisa till något diagram.
Som exporterande korl1länder figurera vanligell:
Ryssland
.
.
med 600 tusen tons
.. ~_ __ » 200
Rumänien
. .
Balkanstateina
Algier . _...'. _.'. ___ __.
Asiatiska Turkiet
Aluerik'a

.-------_
. ____________________
,

"

... _

200
»300
»
200
»
50

»

»

».

OCll ,de hufvudsakligaste lföparJ?-a äro England, som behöfver iInportera
900 tusell tons, och Tyskland 600 tusen tOllS samt i vanliga år Frankrike
OCll Belgien med 150 tusen tons llvardera.
Korn och hafre äro båda vårsäd och hafva kälIlpat lnot samma svårigheter och lydt under samm.a vegetationsförhållanden. Deras historia
lInder det gångna året -är derför ungefär densalnnla.
Totalintrycket .är att behofven i år torde kunna fyllas' genonl det
öfverskott, som Frankrike och' dess afrikanska b~sittningar kunna undvara.
Sveriges kornskörd skattas i medeltal till 320 tusell tons, men år 1891
till. endast 308 tusell tons.
·
I Skåne inkräktar betodlingell allt'mer på kornfälten, och Skåne skördar. sitt korn numera både sellare och i mindre qvan~itet än förr. Så var
äfvell förhållandet 1891, medan Gotland gynnades af en särdeles god skörd
och Öland fick el1 medellllåttig.
Enligt statistiska uppgifter skulle en· icke obetydlig illlport af utländskt
korll blifva nödvändig, ty utom de nälllllda landsdelarna har Sverige i
öfrigt fått ell skörd, som i qvantitatift hänseende är absolut under medel·
111åttall. SarJma ollldöme nlåste 111an fälla om Sveriges hafreskörd.

*
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Verldens hafreskörd under 1891 erbjuder mycket af intresse. Bjärtast
framstå på diagrammet öfver hafreskördarna tvänne förhållanden, det är
skilnaden IlIeilan Rysslands röda och blå lillier, alltså mellan 1891 års till'
eIlda~t 7 millioner, 750 tusen tOllS uppskattade skörd, jälnförd rned en medelskörd af 9 millioner 200 tusen, samt de röda liniernas öfvertag i Frankrike, der 1~91 frambragts 1 InillioIl 300 tusell tons Iner än vi1l1ligt.

Såväl Tysklands, Englallds SOln Sveriges skördar understego medelskördar, och så var äfven förhållandet lned Amerika, elluru detta land
hade en ~körd, $om med hela. 3 millioner tOllS öfversteg det närnlast föregående årets skörd.
. Hafreköpande länder äro nu i vanliga fall i Europa främst England,
som importerar mellall 8 och 900 tusen tons, vidare Tyskland med ett ~ln"portbehof af cirka 200, tusen, Frankrike 111ed 200 tusell, Belgien nled ~O
tuselI och slutligen Danmark, sonl' llled sitt b~hof af 20 tusen tons bringar
summan' .af de hafreköpande ländernas bebof upp till' 1 lnillioIl 400 tusen
tons'. Detta ,be~of fylles fråll
Ryssland__' .
från Sverige·
och de resterande

.--

:__ lned onlkring 900 tusen tons,
med
200»»
--_ -300 »
o

-

__

.exporteras från Amerika, ,C3:lla:da, Balkanstaterna,' Algier, Holland OCll
Irland i 'olika 'qv3ntiteter, beroende på hvart och ett lands skörd.
Rysslands -'betydelse för hafremarknaden' framgår ~ydligast häraf, och
Sverige spelar nog äfven sin 1'01 inom detta sädesslag, äfven om, såsom
jag senare skall få tillfälle llämna, vårt inflytande nl~r och nler minskas.
Amerika är den reglerande kraften. Undervailliga år alstrar Amerika
icke Jnera bafre än dess egell konsulution förbrukar, IDen är tillgången
'i Ryssland knapp och stiga prisen i Europa öfver en viss nivå, uppträder
Amerika ständigt ,som, säljare.
Amerikanaren' finner då tvifvelsutan sin uträkning vid att vid sådana '
tillfällen sjelf använda andra foderämrien, majs till exempel. Sådant Ilar
förhållandet varit detta år, då oaktadt den ovauligt rika skörden af majs,
,exporten deraf åtminstone hittills ej i nämnvärd grad öfverstigit den vanliga. Alnerikanarna ha, praktiskt nog, funnit siu fördel vid att uppfodra
.dell närillgskraftiga majsen och bortsälja hafren, som i AU1erika är af
jämförelsevis dålig beskaffenhet.
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H varför amerikansk bafre under vanliga år ej förek\)mlller å Europas
111arknader, bar sin orsak i fraktförhållanden. Ha~re är" en relativt lät~
'spanulålssort och särskildt den vanliga alnerikanska blandhafren har en
:.syllnerligen låg qvalitetsvigt. Den tager derför mycket utrymme i fartyget
men väger litet. Frakten för hOafre från AUlerika öfver till Europa n1åste
·d~"för

blifva relativt mycket dyrare än för annan säd.
Detta" är orsaken, hvarför vi se Anlerika uppträda '~rn säljare endast
:när hafreprisen äro 111ycket uppdrifna.
Så var fallet i år. Vid dell. prisstegring:, som följde, på ryktella Olll
-det ryska hafreexportförbudet, såldes ofantliga qvantiteter alnel~ikallsk hafre,
ja, det berättas, att en el~da grekisk firlna på en dag i" London P~ spekulatioll
köpte "23,000 tons från Amerika, alltså Iller än Danmarks hela ilnportbehof
Jör ett år.
Men lnan kan" kllappt undra öf~er att höga hafrepris väntades, när
-exporten från" det land förbjöds, SOIU eljäst fyller nära 65 p~ocent af Europas hafrebehof."
/ Det var ett energiskt, Oln ock våldsalnt steg, som del1 ryska regeringen
tog genonl att besluta utförselförbud. Särskildt genoln hafreexportfö~bu
-det, hvars ohastiga tillämpande omöjliggj~rde exporten äfven af de på :väg
till hamnstäderna befintliga 11afrepartierna, ledo de ryska exportörerna känbart. De hafva äfvoel~ gjort de ifrigaste ansträngningar att få afskeppa
.åtlninstone -lagren å" oexportplatserna, men regeringen har förklarat, att före
juli månads slut, då man tror sig känna l1ästa skörds re~ultat, kOlnrner
.ärendet ej att föredragas.
Möjligheten af ett upphäfvande trycker emellertid marknaden och
{le i Bei"lill författade, tid efter anna11 i telegram från Petersburg synliga
-falska lneddelanden, att regeringen ändrat 111ening, hvilka telegran1 begag-nas att lnaniera rubelkursen i, Berlin, orsaka en osäkerhet, SOln "är vida
<>fördelaktigare än om utförseln -tilläts och lnal1 derigenonl fick :visshet- om
-de antagligen obetydliga behållningarna.
Men vi öfvergå nu till ett land, SOlll säregna förhållanden förallledde
".att spela en ovanlig roI detta ål'.
o

li-' rallkrike, som eljäst är köp~i"e, hade måst be~å 'sina stora "hvetefält
-filed vårsäd, och hade i följd deraf erhållit 5,300,000 tons hafre emot
4,600,000 tons år 1890.
Det dröjde visserligell någon tid, irinan lnan i "Fraukrike kunde kasta
o

•

•
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om SIn affär OCll från att vara importör blifva exportör, men under vinterilS lopp har el1 betydlig utskeppning egt rUIn till ,England.
,På samma sätt exporterar såväl Belgien sonl Holland, llvil~as hveteskördar lidit under samlua .förhållandell SOln Fral1krike 'och hvilka land
sökt reparera skadan på dylikt sätt.
Men konsulutionen i England är lnycket stor, och tillföi'seln har, på
senare tiden aftagit, synnerligast sedan prisen nedgått och Alnerika åter
dragit sig tillbaka.
Lagrell skola alltså n1inskas, och det skulle icke förvåna mig om den
mycket omordade, ofantliga fran~ka hafreskörde~ en' vacker dag visar sig
hafva varit betydligt 'öfverskattad och dess s. k. exportöfverskott kanske
till och 111e9 otillrackligt för landets behof.
Det är nälulig.en förhållandet, att stor tillgång af el? vara alstrar stor
.' konsumtion inon~ landet, dertill voro vi förlidet år j vårt eget land vittne,
ty bos oss fQJ'svann spårlöst ett beräknadt exportöfverskott på 1890 års
skörd af hela 300,000 tons.
I Sverige hade hafreutsädet jämförelsevis sent kOlllrnit i jorden, försomlnarell var kall och fattig på regn, hvilket deremot i så riklig mängd
föll på eftersom~aren, att. luan började 'hjTsa de allvarligaste farllågor för
grödans oskadade inbergande.
Såväl mellersta SOlll södra Sverige fingo äfvell en 111yeket ullderlägsell
skörd, endast. Östergötland. ,blef lyckligare lottadt.
. I likhet med året förut kom hafreskörden sent i marknade~l, oell lnall
fick tyvärr ännu en gång erfara, hvilket dröjslnål och llvilken skada de
genqm emigratiollell förnlinskade,· otillräckliga arbet.skrafterna på lanrlsbygden förorsak3:. ..
Hö~tskeppningen blef ~betydlig. Sverige exporteraJe fråll den 1
-ok~ober till, årets slut endast 23,000 tons, ej 11älften mot föregående år.
Mal~ kan ej underlåta, att, stödd på de enda officiella siffror vi ega
nämligen de från den statistiska celltralbyi'ån, reflektel~a deröfver, att aln
Sverige sk~~e b~bålla samma .qvantitet inom landet son1 af 1890 års skörd
beräknB,s hafva. konsumerats .här, så skulle vi behöfva ilnportera hafre.
Men dels var uppskattningel1 a~ 1890 års skörd för hög, dels behölls, troligell just llled anledll.ing af -den rika tillgången, mer hafre då äll vanligt,
hvarfö~ jag skulle vilja tro, att vårex,porten kamIner att uppgå till endast
cirka 30 tusen tons.
t
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Till sist ville jag tillåta lDig nälDna några ord, 0111 smörexporten.
Det är af stort intresse att jämföra de lugnt och ständigt stigande siffrorna
deraf' med de lDycket skiftande öfver hafreexporten.
Sedan 1886-1887, då värdet af smörexporten utgjorde 19 lnillioner
kronor, lyda siffrorna å 24, 24 1/2, 25 och 1111 senast 29 1/2 lIlillion kronor.
Annorlunda te sig de siffror, SOlD representera värdet af hafreexporten. För samma skördeår lyda dessa å 15 1/2,,19 1/2, 11 1/2, 2 1/2 och 22 1/2
för att' nu antagligen i år nedgå' till 8 luillioner kronor.
Tydligen har just den tilltagS1nde sluörberedningen minskat exporten
af llafre,. ellledall mer kraftfoder behöfs inom landet, och intet ondt ligger
deri, om ,än förhållandet är nlindre glädjande sedt 111ed en, hafreexport-,
törs ögon.
Men äfven siffrorna för slllörexportell skola nå ett 'lllaxilnuIll, och
den tidpunkten torde vara närmare än

]~ågon

önskar. De utollleuropeiska

länderna, i detta fall särskildt Australien, rustar' sig, till en konkurrens,
som, med kännedoln' om denna verldsdels resurser och det understöd sonl
der beviljas' exportel?, ',kan för Europas slllörproduce!ande länder blifva
ödesdigert. De yppersta lDejerhuaskiner anvä~ldas redan, ångarna inredas
llled kylrum och varan prernieras, och det på så sätt, att den vara, sorn
betiligar högsta pris, äfv8n lnest premieras.
~~ed tanke ,härpå - och äfven på den utonlordentliga stegring, son1

Danll1arks, sDlörexport företer under de

si~ta

10 åren nJed siffror från 20

till 80 ITlillioner kronor, tror jag, att den frågan osökt framställer sig: »när
skall produktionen af smör, öfverstiga konsulntionen?»
När detta händer) då gäller, det att vara beredd att ersätta minskad
inkolllst af smör genom ökad inkolllst af andra ,produkter. Det lä~" med
kännedom ,af de11 brist på företagsulnbet, SOIU våra landtbrukare visa, väl
äfven blifva förs~. då, SO~U Ulan här allmännare kOl1l1uer att lägga sig vinn
0111 lfranlställalldet af verkligt förstklassig spanlllål.
Kunde man endast hos landtluannen illYlnpa intresset för· att förbättra sin spanmål; kunde man i luedvetandet inarbeta, att det verkligen
ligger i hans egen förmåga 'att geIlonl handplockning af den växaude säden
sjelf skaffa- sig allt ,?ättre ,och bättre utsäde, kUllde man få honolllatt
förstå, ,att hans jord nödvändigt behöfver såväl gödsling SOlD olllbyte af
utsäde; då skulle det icke vara omöjligt att ill01n Sverige kunna erhålla
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fullgoda utsädell i 'tillräcklig ll1ängd för dess jordbrukares 'egna, bellof, hvil'ket jag vågar påstå ännu icke är möjligt.
Vi s~enskar äro i all~,änhet icke böjda för att värdera 'de förhåll·an-dan, hvarunder vi lefva och det goda vi ega. Det vore godt, om de allvarliga väckelser vi på senare tider erhållit från öster, kunde mana ,oss
~tt uppbjuda alla yåra krafter till att bevara och till att förkofra det arf,
:SOln sjelfständiga och idpga förfäder.lemnat oss i vår svenska jord.

I anledning af föredraget yttrade sig:
Herr Bygglnästal'en Håvander: Då jag ser på de af inledaren här
förevisade kartor, 11var den senaste 111issväxten rasat, och äfven .tager i
'betraktande de geografiska förhållandena, pålninner jag mig ganska lifligt
€tt ,år af denl, som jag tillbr~gte i Qansas i' ~me~'ikå. Man hade der
'trenne år efter hvarandra fått en totalt misslyckad skörd. De geografiska
{)ch· klhnatiska förhållandena spela- dervid en icke obetydlig 1"01. De territorier, som ligga långt ifrån de stora sjöarna och floderna hafv~ 'i all'lllänhet lättare att få en dålig skörd, då d.ereulot Illinois, 'Visconsin ocb
I?wa, SOlU ligga i närheten af Mississippi-floden, ganska sällan äro ~tsatta
för dåliga skördar.
.
Det är egentligell Oln det sätt att plöja, hvilket der förekommer, som
Jag vill yttra några ord. Plöjningen börjar redan i november. För
hvarje plog gå 6 hästar, och med. delll1a plog kan man plöja 3 fåror
för bvarje gållg. Använder man' ell plog lned 8 hästar, kan man få 4
fAror. Dessa plogar ~å synnerligen' djupt, och skärell kUllna stäl~as huru
som helst. El1 fördel dervidlag förefinnes i Amerika emot förhållandena
här i Sverige, och det är, att jorden der icke är så ste11belnängd S0111 hos
oss. Detta gör, att arbetet lned plöjningen i Alnerika är mindre ansträngan~e än här i vårt iand. De amerikanska plogarna gå i allmänhet ganska lätt. I konstruktionen af öfriga skördemaskiner hafva amerikanarna
kommit gallska långt. Beträffande tröskning af span1l1ål är. kostnaden
oendast 15 cents för hvarje säck. Eli tröskmaskin i de' östra staterna, der·
dessa 'maskiner nått' Sill största fulländning, tröskar ända till 1,300 säckar
Dm dagen. Spanmålell säljes omedelbart till Stillahafs-]1amnarna och skeppas derifrån till England för omkring 2 kronor per säck.
,
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föredrag, som vi nu haft Ilöjet .att åhör~, har jag naturligtvis ingenting
.att tillägga,då allt, som föredraganden yttrade, förråder den kunnige' fack~
lnannen och således ej lemnar runl. för några anmärkningar af en icke
Jackulan.
Jag ber blott få erillra dero!?, att, ,beträffande lIvad den ärade in]edarell nälllTide om att del1 uppskattning,' som af mig nleddelats i fråga
{)m Ostindien) skulle hafva varit för hög, jag i. de officiella berättelserna
just i dag sett efter och då funnit, att 1891 års skörd icke varit den
högsta, som man känner t.ilJ, utan har man, på de senaste 10 åren, erhållit skördar, som varit betydligt" bättre. Särskildt var detta förhållandet
-år 1885.·Till följd deraf får man icke säga, att lnedelskörden varit för
: högt uppskattad. Jag. har all allledning antaga, att de meddelade siffrorna
.äro riktiga.
Vidare har den ärade inledaren angifvit mig SåSOlD auktor till siffer"uppgifterna åde här gjorda grafiska tabellern~. Jag begagllar tillfället
nämna, att. detta icke är fullt korrekt. I någon mån har jag lnedverkat
-deTvid, lnel1 ic~e h.elt och hållet. Händelse11 är den, att jag för ett år
-.sedail i landtbruksakådemiell höll ett föredrag Olll skördeförhållandena i
.Sverige, jälnförda med andra länders, .vid hvilket tillfälle jag sallningsenligt tillkännagaf, a~t hvad jag då hade at~ säga icke grundade sig på mina
~gna uppsk.attningar, utall på en af tjenstemännen vid statistiska. central.byrål}, herr G. Sundbärg gjord beräkning. Det var nämligen hans siffr~r, SOln jag vid ofvannäffillda föredrag begagnade. Min förtjenst i detta
-fall illskr~liker' sig derför nästan endast till att 11afva fäst den intresserade
.allmänhetens uppmärksamhet på dessa siffror, som också nu återgifvits
·och måhända gifvit anledning till de här förevisade diagrammen.
Beträffande sättet att såsom här skett framställa de luindre staterna
-i en annan och större skala än de stora ~taterl1a, medgifver Jag, att detta
kan hafva sina fördelar på pappe:-et, men det gifver icke' någoll tydlig
bild af det hela och förrycker sjel,fva saken. Det h,~de enligt mitt förme-.
:nande varit för åskådningelI' l~mpligare att, såsom föredraganden 11ämnde
vid delnonstrationen af sina tabeller, .låta dem sträcka sig »ända upp till
taket». Derigenom hade på ett klarare sätt franlträdt de länder, som i
,dellna fråga måste räkna' sig till de lnindre, och man hade då tydligen
:sett, huru de stora ländernas, såsom Ryssland,. skördar blifva häpnadsYäckande stora, men de mindre ländernas förvåuansvärdt Slllå.
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tillåter mig slutligen !ltt ännu en gång, tacka föredraganden för ,
det synnerligen intressanta och lärorika föredrag, sonl vi haft nöjet i 'dag"
.åhöra.
Herr Aktuarien Sllndbärg: Herr öfverrlirektör Sidenbladh har haft
vänligheten att på ett för mig nog förmånligt sätt franl~ålla luin andel i
detta ,arbete, då hall derelnot stält sitt eget arbete i skuggan. Att, jag i
viss 111ån deltagit' i frågans behandling ~l~ för mig vara en ,berättigande
Rnledlling att också yttra' några ol"d llled afseende å de' bär förebragta
diagrammen.
. SåSOlll synes, har lneningen med deln varit att åstadkomma en jämförelse eIneilan å ena sidan 1890 och 1891 årens skördar och å andra
sidan medelskörden. De här använda rubrikerna kunna dock lnöjligen
blifva vilseledande i fråga om ·bvad denna jälnförelse innebär. De ,anförda.
beloppel1 för' nledelskördell äro nämligen icke, såsom af öfverskrif~erna å.
diagrammen 'synes framgå, luedeltalell af de absoluta skördebeloppe~l för
tio år, Utal1 'nledeltalen gälla dell relativa skörden per hek~r, hvilken sedan
i hvarje falt nlultiplicerats nled det nyaste kända hektar~alet för den an~vända åkervidden. , En' ~klling eller lllinskning af 4kerarealen måste således på dessa skördebelopp utöfva ett väsentligt inflytande. Hvad SOln
llär kallas medelskörd är 11ärmast hvad 111anunder de hädanefter följandeåren har ,- att vänta, under förutsättiling af en normal afkastning per y tenIleten. . För såvidt detta förhållande ej uppmärksammas, kan man 'lätteligen kOlnma till oriktiga slutsatser viden jäluförelse mellan de· 11yaste
skördarna. 'och deln, sonl äro af äldre datum.
Jag ber derjemte få ansluta ,mig till hvad herr öfverdirektör Sidel1bladh' nyss yttrade i afseende på l11edelskörden i Ostindien, hyilken jag
för min del icke tror vara för högt' upptagen. Att man i Ostindiell undel~
år 1891 kunnat 'effektuera ett så sto~t exportöfverskott skulle ju möjligell
kunna: bero på en ~il1skad, kOnSU111tion.

NATIONALEKONOMISK,A FÖRENINGENS
sammanträde den 28 april 1892.

Ordförallde: Justitierådet J. AFZELIUS.

Samn1ankomstell öppnades af Herr Ordföranden med följande ord:
Mina herrar l Sedall vi sist råkades på detta rum, har vår föreniIlg
.o.rabbats af en smärtsam förlust, genom Häradshöfding'Qlaes\Vestnlalls
'bortgång. Hans bana gick icke öfver samhällets höjder; hans 'verksalnbet hörde icke till dem, som kOnl111a briller åstad, eller lå.ta lnycket tala
,om sig. 'Men med trohet skötte ball de värf, som honom ålades, hvarhelst hall stäldes fylde 'han sin plats fullt ut. -Derför skall också hans
bortgång på lnånga håll lelnna efter sig ett känbart tOlnrun1. I vår
krets skall detta förvisso kännas.
För de ekonomiska samhällsfrågoflla hyste han alltid ett lifligt ill-..
tresse; i tal och skrift tog han del' i d:eras'beI1andling. 'Tid våra samlnaukOlnster saknades han sällan, ofta tog han del i diskuss.ionen, på ett" sätt,
:som vittnad~ om hans kunskaper och sunda olndöme på 'dessa områden.
Under ell följd af år bar' hall den icke alltid' 'lätta bördan såsonl förellin.gens sekreterare; vid sin död tillhörde hall' hellIles styrelse. Välförtjellar
han, förhvad ,hari verkat, att ihogkommas af, denila förening.
För 'd-elll1a känsla har jag på detta sätt - och jag -är öfvertygad
-om, att jag dernled -motsvarar föreningens öllskal1 - velat få ett uttryck
.1 våra förhandlingar förvaradt.

Till ledamot af föreningen invaldes Herr Brukspatronen G.

Be1~edicl~s.
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Härefter företogs det för aftonen bestämda öfverläggningsäln11et:

Förslaget till ny sparbankslag.
.Öfverläggningen inleddes af Herr Kanslirådet Benckert:
Jag ~er få förutskicka dell erinran, att jag icke åtagit mig att här
~ålla någon löreläsni1ng med redogörelse för' utländsk lagstiftning oell.·
gruppering af statistiska' uppgifter o. d. - till att utarbeta en sådan fr~m
ställning har i hvarje fall den tid, som blifvit lnig tillm.ätt, varit för
knapp -; jag bar endast lofvat söka referera grunddragen af det nu föreliggande förslaget .till ny sparbanksla.g, och man hoppas, att frågåns stora.
vigt och dess alllnänneliga intresse skola framkalla e11 diskussion, SOlU kan
bidraga till frågans belysande .och lösning.

*

.

..

Jj"'ör att söka klargöra frågans läge, ber jag då att till en början få m~d
några ord erinra Oln sparballkslagstiftningens föregåenden i vårt lal~d. De
kunna ju i'ckE\ vara vidlyftiga, då, såSOln bekant, kongl. förordnillgen angående
sparbanker dell 1 ok~ober 1875, som med ett par detaljförändringar ännu.
'gäller, är Sveriges första sparbankslag. Intill början af 1876, då denna förordnillg trädde i kraft, kunde Ulan således stifta sparbank och utan tillskjutet
kapital. drifva lånerörelse med alllnänhetens hopsamlade besparingar under
.lika enkla och obundna fornler SOln dem', under hvilka man dref t. ex.
en diversehandel, ja, i sjelfva verket· under ännu enklare, då sparbank ej
ens var skyldig att föra böcker. , Redan llågra år förut hade emellert~d'
Kongl. Maj:t. funnit angeläget att söka i någon nlåll lagbinda sparbankernas
verksamhet. År 1867 tillsattes nämligen en komite, med uppdrag att afgifva
försla~ till föreskrifter för frälnjande af sparbanksväse~det~utveckling oell.
tidsenliga ordnande. Komiten afgaf i december 1868 sitt betänkande
jämte förslag till förord~ling angående sparbanker; men högsta dOlnsto~en, SOln
hörd~s öfver förslaget; framstäIde väsentliga anlnärkningar mot detsaml~a
o,ch påpekade sär~kildt, att en .del bestämmelser, som borde finnas i en
sparbankslag, saknades i förslaget. Med· anslutning till högsta domstolens
yttrande beslöt Kongl. 1iaj:t proposition till 1871 års riksdag med förslag till
förordning angående sparballker; lllell detta förslag bifölls icke af riksdagens
andra kalnmare, SOlll befarade, a~t sparbanksväsendet skulle hämmas i Sill
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utvAckling, 0111 l1ågra band pålades detsamma. Under de närnlast följande
åre11 inträffade emellertid i flera sparban~er tilldragels~r, som nogsamt
visade,ratt äfven på detta område en icke lagbunden frihet innebär allt för
stora frestelser till missbruk; och redan 1875 års riksdag var derföre färdig
att på enskild motionärs förslag för sin del besluta e:o förordning angående
sparbanker, hvilken nästan i allt sammanföll med den proposition i frågan,
som 1871 års riksdag. afs~agit. En bidragande orsak till detta riksdagens
beslut var sparbanksväsendets synnerligen starka tillväxt under de närmast,
föregående åren. Under det nämligen, enligt hvad 1867 års komite upplyser,
sparbankerna den 30 juni 1868 förvaltade ett kapital åf omkring 43 1/2' ,
millioner kronor, uppgingo deras omhänderbafvande medel den 30 ecember 1873 till icke mindre än 110 n1illioner kronor. Således under 5 1/2 år
. e11 ökning af 150 %. Kong1. Maj:t sanktionerade riksdagens beslut och utfärdade, såsom jag'reda11 nälll1lt, vår första sparbankslag den l' oktober 1875.
I denna förordning bafva vidtagits två ändringar, eller rättare en ä11dring
och ett tillägg, bägge på grund af 1888 års riksdags beslut; dels bar nämligen genom lag den 31 december 1888 Konungens befallningshafvande
fått sig ålagdt att årligen förrätta inspektiol1 af sparbanks förvaltning, och
dels är genom lag den 5 september 1890 sparbank förbjudet att utlemna
lån mot skuldebref, hvarför sparbanks dir.ektör eller tjenstelnan svarade·
såsom gäldenär eller löf~esman, der ej för lånet stä~des säkerhet af fullgoda obligationer eller inteckningar.
Riks,dagens godkännande af sistnämnda lag, sorn väsentligen inskränkte
sparbankernas handlingsfrihet på ett onlråde, som ansetts mycket ömtåligt,
syntes i oell för sig antyda, att den allmänna meningen började tendera
åt ett mera betryggande ordnande af sparbanksväsendet än som kU11de
åstadkolnmas på grundvalen af den i mångt och mycket otillfredsställande'
1875 års förordning; och under det lagförslaget diskuterades vid 1890 årsriksdag, påpekades ock önskvärdheten deraf, att vår sparbankslagstiftning
omarbetades. Chefen för finansdepartementet utlofvade då, att frågan
skulle komnla under ompröflling; och såsom en förberedande åtgärd aflätos i september 1890 cirkulär till salntlige K011ungens befallningsbaf'vande med begäran aln upplysning angående del1~ hufvt;ldsakliga innebördel1 af de erinringar, sparba.nksin~pektionerna föranledt, samt om yttrandl'e,.
huruvida e11 förändring af gällande sparbå11kslagstiftning ansågs af behofvet påkallad särskildt i' vissa uppgifna hänseenden. Sedan Konungens
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befallningshafvandes delvis lnycket utförliga yttranden inkolll11lit och blifvit såmluanfattade, tillsattes' den 15 lnaj: 1891 en komite med uppdrag att
lltarbeta förslag till.förändrad lagstiftning för, bland annat, sparbank·er. I{Ol~li
ten· afgaf den 27 oktober 1891 SItt betänkande med förslag till lag angående
sparbanker, l1vilket ollledelbart derefter remitterades' till yttrande af öfverståthållareelubetet 'ochKonungens befallningshafvande. En ,af .desse ut· .
talade. en :farhåga, att den föreslagna lagen kunde .blifva llinderlig för spar.bankernas utveckling, men alla de öfriga stäIde sig i det hela gynsamt
nlot fqrslaget, dervid d~ ·flesta 'dock framstäide en del detaljannlärkningar.
Under sistlidne jal1uari nlånad beslöt I{ong1. Maj:t öfver förslaget inhemta
. högst.a dOlllstolens yttrande; och sedan detta afgifvits, beslöt KongL Maj:t
den 11 sistlidne mars proposition till riksdagen med förslag till låg angåeilde
sparbanker, affattadt i hufvudsaklig öfverensstänlmelse lned kOlnitellS förslag lned de ändringar, hvaroln liögsta domstolell henlstält. Det är det
fÖrslag till sparbankslag, sorn innefattas i denna proposition OCll sonl blif...
.vit af lagutskottet hufvudsakligen tillstyrkt, sorn jag nu skall söka att till
dess väsentligaste bestänlnlelser referera under jä111förelse lned stadgandena i gällande sparbanksförordning, hvars brister jag dervid får tillfälle
påpeka.
Såsonl en utgångspunkt vid bedömande af det föreliggande förslaget.
.
.
ber jag få ei"~nra derolll, att det afser ej blott nya sparbanker. utan äfven
oc.h företrädesvis de redan befintliga. Då man l1än1ligen besinnar, att sparbankerna i landet år 1890 uppgingo till ett antal af 383 med onlkring
550 filialer eller s. k. sparbankskoluiteer, kan Inan nämligen icke gel~na
antaga, att "sparballkerna komma att väsentligen ökas till antalet; oell efter
tillkomsten af postsparbanken, son1 .er.bjuder en i allo pöjaktig placering
för allmänhetens besparingar, kan en sådan tillökning knappast allses
önsklig. M~n. Juan får å andra sidan icke föreställa sig, att postsparbanken gjort de redan befintliga sparballkerna obehöftiga. 'fy, såsol!l 1891
års komite anmärker, äfven om postsparbankell skulle nläkta '~fvertaga
sparballkernas hela inlåning, får mall icke lemna. ur sigte utlåningsrörelsen, en verksamhet SOlll ju postsparbanken icke drifver. .Det är väl sant,
. att utlåningsrörelsen icke kan anses SåSOll1 ett nöjaktigt lnotiv .att . bilda
nya sparbanker·.-:- elluru den helt visst ofta varit det verkllga' motivet
r

dertill

~

men ·den innefattar dock i och för sig fullgiltig anledning att·
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icke omintetgöra' de redan befintliga. J.1""'ör, de orter, SGnl vant sig, att, få
vissa lånebehof tillfredsstälda af sina sparbanker, spela nämligen dessa en
så vigtig 1'01, att deras indragning ,antagligen' skulle llledfÖra allvarsam,ma
ekono'miska rhbbningar. KOllliten hgr derföre vid upprättande af sitt förslag måst tagabänsYll till de befintliga sparbankerna och 'de egendolnliga,
SillS elnellan skiljaktiga förhållanden, under pvilka dessa verka, samt
heldre underlåtit nleddel~' i och för sig nyttiga hestämilleiser än äfventyrat
att rYlöjligen und.ertrycka de befintliga sp'arbank~rl1as verksamhet,
vidt
denna icke bedrifves under rent förkastliga former.
Man får s~ledes icke här begäl~a någon ideajiag, utan nian får nöja
·sig filed en lag, sådan den kunnat uppkonstl;uei"as på grundvalen af bestående förhålla,nden, S0111 ofta lenli~a' idealerlla långt bakoln sig.

så

Oln Inall' lin först tager i betraktande vilkoren och förutsättningarna
för u tölvande af SlJa1I1banl~sverk8arnhet, så är i förslaget (2 §) föreskrifvet,
att stiftare af spa.rballk skola vara välfrejdade svenska 111edborgare till an.tal af lninst 20, att de skola tillskjuta grundfond ~ill visst belopp, hvilken jäulte högst 5 % ränta får återbäras endast onl reglementet deroln
innehåller beställllnelse o~h ej .:förr än reservfond, Inotsvarande I11inst 10 J:'
af il1sättarnas behållning, hunnit bildas (18§), sa.mt att· stadfästelse fL
reglementet skall sökas IlOS Konungens befallningshafvande, . som pröfvar
dess lagenlighet och ändalllålsenlighet..
Intet af dessa tre vilkor, af hvilka, det förstnäm,nda ju endast kan
afse nya sparbanker, finnes i gällande sparbanksföror~ning.
Frånvaron a~ föreskrift i gällande författning om gr1.tndfondföranleder med nödvändighet att, aln icke sådal1' fOl~d frivilligt tillskjutes, hvilket hört till undantagen, så väl sparbanks orgariisationskostnader sonl
hvarje förlust drabba insättarnas medel, tills .reservfond hunnit bildas af
'vinsterna, derest sparballken når en sådan utve~klil1g. Derföre har också
gällande författning' icke kunnat föreskrifva ~parbanks ~lpplösning förr
än viss del af innestående medel" nämligen 5 ,~~, enligt räkenskapen gått
förlorad .. Men det är lnera än sannolikt, att en förlust, sonl i böckerna
upptages till 5 .%, i verkligheten blir vida högre, 'och' ~ ett llppgif~et fall
har insättarnas förlust på en insolvent sparbank uppgått -till 60 ,,:. Jämför man nu detta med förhållaIldet i afseende å de egentliga bankerna,
är skilnaden påfallande. Dessa ba~ker äi"o nämlig.en, såsom bekant, skyl5
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diga att liqvidera redan då 10

~

af ur.undfo.'YU1en ellligt böckerna.

~örlo-

rats; och då i regeln en sådal~ hanks grundfond icke får understiga en
.n1i1lion kronor, finnes här en betydlig InarginaI till skydd för il!.-sättarna.
Något dylikt har Inan väJ '~oke kunnat föreslå i afseende å 'sparbankerna,
emedan anspråket på grulldfond der tydligen. måste ställas myc~et. lågt·
- Kongl. Maj:t bar föreslagit ett 111inimurn för grundfonden af ~,OOO
kronor --; men det är. dock i förslaget (19 §) föreskrifvet,' att sparbank skall
ställas lmder utredning,. så snart dess egna fonder gått förlorade. Detta·
gäller nu endast nya" sparbanker, då I{ongl. ·Maj:t ej funnit sig kunna'
biträda en inom högsta domstolen uttalad mening, att äfven redan befint-

liga sparbanker borile åläggas att illo1n. viss tid skaffa sig grundfond; ·Inen
då, .enligt 'hvad statistiken visar, alla de egentliga sparbankerna, utom .en
enda, nu l)]er~ bildat någon reservfond, är i afseende å befintlig sparbank
i' förslaget föreskrifvet, att den skall upplösas, så snart bok.slut visar brist
i insättarnas behållning. Tidpunkten, då skyldighet att upplösas inträder,
skulle härigenolll i sjelfva verket blifva densan11na för ny och. för redan
existerande 'sparbank, då det ju knappast kan tänkas, att el1 förlust lned- .
tager hela beloppet af sparbanks egna fonder, utan att i någon l1lån skära
ill på ,insättarnas behållning; lllal1 har' endast velat llndvika talet Oln egna
fonder i fr~ga Oln de. befintliga sparbankerna, då dessa, 0111 de ej kunna
lägga. upp vinst, 'icke
skyldighet bereda sig sådan fond. Genolll.dessa
föreskrifter skulle lnal} sålunda komma ifrån den betänkliga oegentligheten, att en penninginrättning har. laglig rätt att fortsätta sin verkSRlnhet,
se~lan en .del. af d~ ll1edel, S0111 blifvit den anförtrodd, bevisligen gått .

ha

förlo~ad.

Ehuru. gällande lag len1nar åt sparbanks fria val att söka stadfästelse

å . sitt

reglen~ente,

banker,

SOlU

är det endast 20 af de år' 1890 existerande 383 spar~
und.erlätit begära sådan fastställelse;' luen det saknas icke

exenlpel att ändring besl.utas i faststäldt reglen1ente'l n.tan att
l

stadfäs~else.

ä ändringen begäres. ·Det lär väl eInellerti.d vara alldeles tydligt, att ett
institut af. de~1 betydelse för det. alhnänna SOln en sparbank eger, icke bör
få utöfva sin verksamIlet, utan att vederbörande ll1yndighet tillsett, att det
regle.mente,. SOlD närrnast llornlera,r denna verksamhet, icke innehåller något lagstridigt eller eljest äfventyrligt.
Påbudet o.m skyldighet att söka stadfästelse å reglemente har gjorts
.

.

verksamt genom ett stadgande,' derorr:t att, under det de, sorn handla ä

:
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oktrojerad .sparbanks vägnar, i regelil äro underkastade blott sysslomannaansvarighet, de, som för sparbank utan 'stad!äst reglemente ingå f?rbindelser, derför stå i personligt ansvar.
Såson7. förvaltare af sparbank on1förnlälas i· gällande författning huf·

.,

vudnlän och styrelseledalnöter, ·utan att der på något sätt antydes, huru
dIe skola. utses eller fungera. Särskildt hufvudn1annainstitutionen skiftar
också. nu i det oändliga qch är i'många landsändar 'll1era egendomligt än
nöjaktigt organiserad. Så skola enligt vissa reglementen hufvudlnällnen
utgöras än af kOOlm.unens alla röstberättigade lnedlemlnar, än af de' kOlllrnunalmedlemmar, som. intressera sig för sparbanken, än af inl1ehafvare af
vissa befattningar såsorrl vederbörande kyrkoherde, borglnästare In. fl., än
af sanltliga delegare, d. v. s. insättare, än af delegare, som insatt visst.be- .
lopp o'. s. v, allt bestälnmelser, SOll1 synas låta känslan af pei:'sonlig förpligtelse alltfö~'t litet framträda. Lagförslaget (7 §) har i allrnäl1l1a drag
b'estälnt den ställning,. dessa. funktionärer skola intaga - hufvndlnännen
. såsom representanter ~ör insättarna, en slag~ öfverstyrelse 111ed ungefär
salnina befogenhet 801n bolagsstämlnan i ett aktiebolag, st'yrelsen~ såson1'
det' af hufvudn1ällllen utsedda organ fÖl' sparbanks förvaltning - san1t
föreskrifvit, att de skola utses genom val och för, viss tid.
lafseende, å rörelsen äro i 11 § af försla~et. meddelade föreskrifter,
som afse att utestänga sparbank från egentlig bankröre] se. Så är inlåningen begränsad till .medels .lllottagande på' vanlig sparbanksräkning .och utlåningen till låns utgifvande luot skuldebref. Härigenom är förbud le lnnadt så väl 11l0t vexeldiskontering, hvarlned sparbanker åtlnil1stone i en
landsort nu anse sig oförhindrade attbetjena allmänh.eten, sonl 1110t kredit å löpande räkning, hvilkel1 kreditform sparbank~r en annan trakt
iära begagna. '
~"örslaget inrYlnuler deren10t ingen föreskrift, som afser begr'ärtsming' af utlånl:ng 1not b01~gen, ehuru flere Konungens befallningshafvande förordat en sådan begränsning. Såsom skäl U10t' en genoln lag
faststäld begränsning' af .borgenslånen anför komiten, ' att el1 dylik före·
skrift skulle tvinga de mindre sparbankerna, der borgenslånen såsom beka.nt ha sitt stamhåll, att öfvergå till utlåning mot inteckning, och att,
om .man då ville förekomu1a, att' borgensreverserna, och tilläfventyrs goda
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sådalla, utbyttes nlo~ dåliga inteckninga.r, föreskriften lnåste suppleras med
ett' stadgande Olll beskaffer:beten af de inteckningar, sparbank egde belåna.
Mell att lämpligt afväga ett sådant stadgande, SOlll skulle afse hela landet,
erbjuder stora svärigheter, bland annat derföre att tillgången på goda inteckningar torde val~a ganska begrällsad. Härtill kommer att, enl~gt hvad erfarell.beten visat, svårighet för de mindre sparbankerna ofta lnöter att med de
krafter, som stå deln 'till buds, bedöma en inteckningssäkerhet. Det kan
för öfrigt icke förnekas, att illteckningsl~nen ofta föra, långifvaren ill i vid~)Tftigheter: man vill bevaka 'sin inteck11ing och stannar ,såsom egare till
den intecknade fastigbetell,' en affär,. hvilken icke sällan leder till en förlust, som är större än 'bela det lemnade lånet och för en lnindre sparbank lätt kan bli ruinerande. Borgenslånen lämpa sig icke illa för en
. mindre sparbank äfven på grund af den noggranna personalkännedom, .
dess styrelse eger ino'm sparballkens lnycket begränsade. verksamhetsområde, och detta utgör antaglige11 förklaringsgru~lde11 till det från flera håll
vitsordade förhållande, att sparballkernas förluster på borgenslånen stält
sig ganska obetydliga.
Men om lagförslaget sålunda icke faststält en begränsning för borgenslånen, har det nleddel~t föreskrifter för att motvei"ka dessa låns kända
benägenhet att växa fast, att blifva s. k. stående lån. 'Å ett lån 111ed endast l1'amnsäkerhet, som utestår öfver ett år, skall nämligen afbetalning
årligen. göras, så att lån'et är slutamorteradtinom 10 år; 'och bör sådant
lån, so'm skall göras uppsägni11gsbart på tre månader,år~igen und~.rkastas
ny prqfning af styrelsen.
. Jag ber att i detta samulånhallg få on:ll1ämna en annan nyhet i förslaget, nämligen föreskriften i 13 §, att sparbailk skall vara skyldig att så'som kassareserv hålla ett belopp, motsvarande 1/10 af insättarnas behållning, disponibelt i lätt realisabla värdepapper. Då sparbank ju å' ena
sidan är skyldig att efter kort l;lppsägning återgälda lnottagna medel, men.
å andra si.~a11 är ofö~'thindrad att, hvad ock i stor utsträckning sker, utlemna dessa medel såsonl .långa lån, torde .behofvet af en kassareserv för
.att kunna möta bågat stegrad'e uttag vara lätt insedt. Ett motsvara.nde
s~adgande finnes för öfrigt i 110rska sparbankslagen.
Genoln -att vid bestärnningell' af begreppet sparbank frånsäga'stif~
tarna. och deras rättsinnehafvare rätt tiI,1 andel i sparbanks vinst ha.r för-
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slaget, liksoll1 1875 års förordning, karaktäriserat sparbank såsom en fila1~t1Ito.J.Jis1c i'nTätt~~i1~g.

Men i afReende å den disponibla vinsten, som enligt 1875
års förordning lnå användas för a111nännyttigt äJldalnål, stadgar förslaget, att
denna vinst i första rumlnet skall användas »för väckande och underhållande hos nlilldre belnedlade insättare af llåg till ökad sparsamhet» sanlt,
endast Oln reglelllentet sådant 111edgifver, för välgörande ell~r ålhnännyttigt ändamål (15 §). Mal1 har .näTl1ligen ansett, att sparb~nks vinst ,i första rumm~t bör användas till frälnjande af' sådana intressen, SOlU ega
verklig gemenskap lIled sparbanksväsendet, och nlan Ilar 'dervid företrä,

I

dervis afsett pre~nier, i forln af ränteförhöjning eller visst till$kott, åt ll1in-"
dre bemedlade insättare .- ett systen1, sOln llled stor fraingång tillälnpats
af sparbankerna ,i Tyskland.
De' väsentligaste förändringar, förslaget vill införa, afse en1~llertid
kontrolle'n ,öfver sparbankerna.
Enligt gälla11de lag har, såsorn' redall är nän1ndt,- Konungens befalll~ingsbafvande, åt hvi~kei1 denl1~ kontroll är anförtrodd, att årligen, sjelf
ellei" gen0111 ombud" verkställa inspe~tion af hvarje sparbank inoln sitt
län. Men .endast i två fall har han laglig' rätt att ingripa,.. nälnligen onl
han finner' grundad anledning antaga, att tillgångarna nedgått till ~5 ,/%
af innestående lTIedel eller 0111 vinst blifvit olagligen använd.
.
För att nu' KOl?Ungel1s befallningshafvande skall kunna' bilda sig ett
omdö;me Oln en .sparbanks ställning, fordras ·tydligen,' att der fÖras ordentliga böcker. Men derolll finnes ingen bestämmelse i 1875 års förordning; och
.

1855 års förordning 9m handelsböcker, hvilken ålägger delTI, s,om drifva penninghandel och bankrörelse, att föra handelsböcker, "har ej ansetts och kan
ej gerna anses tillämplig på sparbanker, enär dessa ju icke afse vinst;
och i 'allt fall skulle bestämlnelserna onl handelsböcker ej· väl lämpa sig
för sparbankerna.
Emellertid rnöjliggöras de flesta sparbanksförsnillningar just" genolIl .
bristfällig och oorde~tlig bokföring, SOIU för rev~sorer och inspektörer döljer' den verkliga ställningen; oCll' klagomål ofver' den otillfredsställande
bokföringen .i en del sparbanker hafva från ,många håll sports. Icke 'ens
.ordentlig kassabok föres alltid, utan suppleras af allteckni?gar på lösa
.lappar, och Koi1ungens befallningshafvande står lnaktlös gent emot ett
sådant oefterrättlighetstillstånd. Då i ett för lnig kändt fall en sparban'ksI

'
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illspe~tör

falln en sparbanks bokföring oredig och vilseledande samt 'derför gjorde upp förslag till älldrad bokföring, hvilket KOllungens befallllingshafvande i11sände till sparb'al1ken med h€nnställan onl dess tillämpande,
förklarade sparbanken' helt e11kelt, att den fann sin bokföring nöjåktig och
ej ämnade' göra någon ändring; och inspektören får nästa år åtel~vända
för att . göra en· inspe~tion, till bvars ~erkställande han saknar nödiga
n1atei·ialier. Vid sådana förhållanden kan ju nyttan af den före'skrifna
årsinspektioll blifva tämligen ill~lsoriRk.
Men' äfven om Konungens befallningshafvande får kännedon1 0111
lagstridiga eller rättsvidriga föi~bålla.riden, har han, såscnn nyss 'nämndes',
ingen rätt att ingripa, Oln blott spa.rbanke11. vet att "hålla' tillgångarna öfver 95 J{ af .innestående lneqel och ej olaglige!?' dispo11erar vinst. Så har
det inträffat, att sparbal1ksstyrelse i två särskilda fall beslutat afskrifva
fordran hos solventa gäldenärer - i det ena f~llet voro dessa styrelseledamöterna sjelfvå -, och att styrelsen i uppenbar strid med 189~ års
lag lemnat lån inom sin egen krets' utan all säkerhet - och detta utan
att" gällande lag ger den kontrollerande lnyndigheten makt att påkalla
rättelse. Verksarnhete1~ af kontrollen, så~oJn 'den nu är anordnad, är så~
lunda hUf1.,udsakligen beroende på tillmötesgående af sparbankerna sJelfva,
'ett tillmötesgående, som minst torde vara att påräkna, der kontroll bäst
behöfves.

Lagförslaget föreskrifver (16 §), att vissa böcker, som anses för hvarje
sparbank oundgangligt Iiödig~, skola föras, och inrymmer 'Kol~ungel1s befallningshafvande rätt ·att, der så 'aktas l1Ödigt, meddela föreskrift Oln sättet för räkenskapens f?rallde och afslutande.
Vidare har KOllungens' 'befallningshafvande enligt ·21 § fått rätt att
förbjuda verkställighet ·af b'~slut, som står i uppenbar strid med lag' eller .
gällande reglemente' eller eljäst- finnes me'dföra våda för sparbankens säkerhet eller kränkning af insättarnas rätt; att förelägga 'vedetbörande att,
kan .ske, så
-om dylikt beslut gått i verkställighet, göra rättelse, der
o'ck att -fullgöra hvad de~ enligt lag och reglemente åligger, ·äfveIlsom att
eljäst företaga åtgärd, SOlTI !\oilungen'R befallnillgshafvande till-betryggande
af insättarnas rätt flll1nit' nödigt fÖl"eskrifva, och eger Konungens befallllingshafval)de att göra sina 111eddelade föreskrifter och förbud verksamma
genom föreläggande af vite (34 §).. Vid svårare ~fvikelse' från lag eller:

så
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reglemente, som ej in~)m" förelagd tid rättas, eger KOllungens befallningshåfvande förbjuda fortsättning, af spa,rbanks verksainhet. '
Jag har hört erinras, att Konungens befallningshafvande sålllnda et- ,
håller vIdsträcktare befogenhet gent elDot sparbanke,rna än vederbörande

myndighet eger' i fö!hållande till de' egentliga bankerna.
stridligt, men låter väl motivera sIg.
icke kunna sjelfva öfvervaka

D'etta är' obe-

UtOlTI det att spa-rbanksdelegarna

sparbank~ förv~ltning,

enär de i alllnänhet

torde ~akna härför nödiga egenskaper oc11 i ållt fall icke ega utöfva 'omedelbart inflytande på förvaltningen,' är det att märka, att i fråga Oln de
egentliga bankerna, hvilkas vinst ju tillfaller delegarna' sjelfva, det

intresset framkallar en verksam kontroll öfver förvaltningen.

egna

Ett" försök

till sådan afskrifning af fordran, bvarom jag förut nämnt, skulle sålulida

icke enskunnaifrågakomma i en vanlig bank. Detta egna intresse, som
ej finnes i fråga Oln sparbankerna, lnåste der suppleras af intresse från
det allmännas sida; o~h representanten fÖl~ detta allmänna intresse är den
kontrol,lerand~

myndigheten, Konungeils befallningshafvande. ' Det är der-

före åt honom länlplig~n bör inrymll1aS en befogen11et, SOlll i viss n1ån
salnmanfaller ' med delegarnas i en vanlig bank.
,

I

O~ man härjämte på- ,

står, att insigterna i spal~~anksväsendet hos styresl11änllen för en del sparbanker icke äro större än att der väl behöfves stödet af Konungens befalll1ingsbafvandes anvisningar, tror jag man knappast begår någon orättvisa.
Skulle ett öfvergrepp, SOln lnan för öfrigt saknar all rilnlig anledledlling att befara, ske af Konungens befallningsbafval1 de', ,kan' snar i"ättelse vjnnas, då dess beslut öfverklagas direkt hos Kongl. Maj:t (32, §)~

~"örslaget innehåller en hel del O1'dn/~ngst'öreskr~l~er, af hvilka jag· bei·

att få olnnänlna två, sonl afse att b.efordra kontrollen inol11 sparbankerna
sjelfva.

I 24 § stadgas, att t'få tjenstelnän eller styrelseleclarnöter skola

när,fara vid hv'arje insättning och uttagning af penilingar' sanlt dero111
göra anteckning hvar i sitt ex~nlplar af kassaboken.

Så förfares redan
nu i l~varje, välordnad sparbank;' n1e11 i eli hel del ll1indre sparbanker
inottaga's penningarna af endast en person, ett förfaringssätt, SOlll :ju väsentligen underlättar försnillningar och derför lärer bö'l~a bannlysas. '
Vidare föreskrifves (2'7 §),' i likhet ll1ed llvad ett stort antal reg]e·~
lnenten redan innehåller, att 1110tbok skall 'en gång ärligen. inleml1as till
sparbanken för att jäll1föras 11led dess 'räkenskaper; dock ,att Oln regle-
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men~et inllehåller föreskrift, det motbok vid insättning 'och uttagning s~all

jämföras med räkenskapen, skyldighet att särskildt för sådan jälnfÖrelse
uppvisa motbok icke eger rUll} det år, insättning eller uttag sket.t. Äfventyr~t ,för försuffilnad uppvisning är, att vid skiljaktighet emellall lTIotbok'
och räkellskaper i afseende å insättningar eller uttag räkenskaperna ega
vitsord, der ingetl olnständigllet förekomIner, som förringar deras trovärdighet.
Det är bekant, att vid de flesta försllillningar så förfares, att' 1l10ttagna lnedel riktigt införas' i 111otböckerna, men alls icke eller till för låga
, belopp i sparbankells kassabok. Mell om nu en allmän föreskrift blefve
gällande derom, att nlotböckerna skulle årligen - och' helst vid revisionen - ingjfvas för jämförelse lned räkenskapell, skulle 'en sådan föreskrift, äfvell om den icke kOlnl~e att' allmänneligen hörsammas, innebära
ett så allvarsamt hot Oln upptäckt af ett sådallt oredligt tillvägagående,
att v'ederbörande antagligen icke skulle våga försöket.
Allgående de förhållanden af lJrivaträtts1:ig, art, som uppstå genOlI?
'insättning i sparbank, innehålla åtskilliga nu gällande reglementell bestä~melser, sonl utvisa lllissupp~attning af dessa förhållandeli.. Så bellandlas, särskildt i flera delar af södra Sverj'ge, nlotbok såsom ett löpande fordringsbevis, hvars innebaf utan vidare berättigar till lIttag , af de enligt bokell innestående medel; och åtniinstone i ett län har Konungens
befallningshafvande meddelat fastställelse å reglelnenten, som uttryckligel1
innehålla, att sparbanks innehaf af inlöst motbok liksom i motbok gjord
anteckning om uttag utgör för sparbanken fullt bevis om behörig liqvid,
hvadall sparbanken frikallas från allt ansvar fqr det fall att insatta lnedel
lyftas af obehörig person. För att l1U åt motboken återgifva dess verkliga karaktär, som ju är att vara ett till viss ma~l utfärdadt qvitto och
ingenting annat, ,äro, med anslutning till postsparbankslagen, i förslaget
inta,gna bestämmelser om vissa identifieringsuppgifter, som skola lemnas
vid uppsägning och lyftning af insatta nledeL
Af motboks nyss angifna egenskap af qvitto skulle ju följa, att om
motbok uppgifves vara förkolllln ell, sparbank skulle vara oförhindrad att
m'ot insättarens qvitto utbetala hans' tillgodohafvande. ()m motboken sedermera af annall person företeddes, be1?-örigen transporterad och med anhållan Oln liqvid, kunde ju sparballken värja sig mot ett sådant anspråk ,
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genom' insättarens qvitto. Mell då. en sådan sakernas ordning uppenbarligen skulle len1lHt allt för fritt spelruIn . åt bedrägerier, har förslaget i ~9 .
§ föres~rifvit, att efterlysning, i tidningarna skall ske, -inn~n motboken får
lemnas ,ut räkningen. Sedan viss tid, sex månader, förflutit efter sådan
efterlysning, utan att niotbokell' presenterats, skall icke, såsom nu alhnällneligen praktiseras, dublettmotbok utfärdas, utan är i enlighet med en af
h6g~ta domstolen uttalad mening stadgadt, att insättaren då eger uifå sitt
til~qodohafl'ande, SOluhan naturligtvis är oförhindrad att å~er insätta i
sparbanken, men på 'motbok lTIed ny nUlnlner. Härigen0111 undvikas de
förvecklingar, som lätt kunl1~ uppstå, Oln. två motböcker utfärdas, SOln
afse salnma fordran.
Med detta tror jag mig hafva framlagt den väsentliga innebörden
af de -nyheter, föreliggande förslag innehåller.
Man kall nu fråga och man har frågat, om ver~ligen en så pass
gehomgrlpal~de ändring i vår, sparbankslagstiftl'iing beh.öfves och om icke
fastulera sparbankerna i alllnänhet skött sig så, att lnall gerna kan lelnna
den} den frihet, de nu åtnjuta.
Svaret på denna fråga ligger för mig klart redan i det förhållande,
SOl11 väl knappast kan bestridas, att gällande 'sparbanksförfattning är bristfällig; \en sådan lag bör ~ndras, äfvell. orn de intressen, lagen bör skydda,
ej bevisligen blifvit lidande. Men luan kan väl i allt fall icke påstå detta
i fråga om våra sparbanker, Någon 'statistik öfver sparbankskalatniteter
kan jag tyvärr icke prestera, men att sådana just ej höra till sällsyntheterna vet ell byar, som. egnat någoIl uppmärksamhet åt dessa förhållalldella . I .~nledIiing af chefens' för finansdepartementet förut nämnda cir·
kulär,'hv.ari äfve11 begärdes upplysning om antalet sparbanker, olnnämll~
des af Konungensbefallnillgshafvande i fyra län jäm'väl de sparbanker, SOll1
upder de senaste åren gjort konkurs eller för iilsolvens 'eljäst stälts under .
utredIling, och antalet a~ sådana. sparbankei'" uppgick i dessa' fy~a län till
8 ' - en .'siffra, SOlD ·juär gans'ka hög. Enlellertid utgör det utan tvifvel
ett vackert vittnesb~rd onl våra sparbankers skötsel, att' betalningsinställelser bland deln icke oftare inträffat, ehuru lagen medgifvit deln att börja
Sill rörelse utan eget kapital; men just denna omstäl1digh,et - ' frållvaron
af ,grundfond _. kräfver en efiektivkontroll' af rörelseil. En illus~ration
f\f den konttoll, SOUl under nuvarande förhållandeli står till buds, lemnar
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en notis, S0111 nyligen cirkulerat i pressen: en katnrer i en liten

socken~.

sparbank befinnes 'under flera år, hafva begått försnillningar till belopp af
omkring 8,000 kronor. Försnillningarna hafv~ såsom vanligt tillgått så, att
insättningar, som behörigen antecknats i lTIotböckern~; icke blifvit i~förda i
kassaboken, hvilken för öfrigt förts slarfvigt, delvis på lösa papper, så att
revisorerna intet kunnat upptacka. Då enligt senaste statistiska uppgifter
, sp~rbankens egen fond ej uppgick till 4,000 kro~or, drabbar en del af, förlusten antagligen tnsättatna. Derest nu de, i förslaget intagna föreskrifter'
om ordentlig bokföring, om insättningars mottagande af två personer och
onl ~kyldighet att årlige!1 ingifva n10tböckerna' för jäInförelse med räkenskapen ~arit gällande, synes det anta.gligt, att denna försnillning, och, ai1dra lned den, icke kunnat ega rum.
Vid 1889 ~rs utgång uppgick sparbank~delegarnasbehållning, d: v. s.
:de af sparballkerna förvaltade mede] exclusive deras egna fOl1der, till omkring 268 'millioner kronor, fördelad 'på' 11lera än en million delegare, och den
har"antagligen nu stigit till nära 300' inillioneT kronor. Den uppgår således
till ungefär sa1nma belopp, SOln rz:ksbanken ~a1nt alla' de enskilda ban-

kerna och bankaktiebolagen tillsal1znzans 'harva innestående på de}Jositio'n.
Men de sparbankerila anförtrodda medel äro af ojä~nförligt större bet.ydelse
för så väl individerna som samhället, emedan de i regeln' utgöras af de
mindre bemedla.des med svett och mö~a san1lade besparingar; och just
,till följd -af denn'a sparbal.lksmedlens egenskap synes sparbankslagstiftnillgen; SOln ju' bör afse att skydda, dessa lnedel,'ganska l1ära sal11111anbänga
med vår tids stora problem, den s. k. sociala frågan. ' Staten vill ju i
våra dagar äfven llled ekonolniska uppoffringar söka skydda sina obelnedlade' lne'dlemlnar mot b!~ist under sjukdonl och älderdon1; lnel1 då synas
dessa lTI'edlelnmar med vida större skäl kunna fordra, att staten gen01l1 en
om~ällksam

lagstiftning skyddar. de sparpenningar, de sjelfva sanllat till

en nödhjälp.
,Det är ett sådant skydd för d0 ll1indre belnedln,des besparingar, det
föreliggande lagförslaget vill lemna.
Härefter yttrade sig:
Herr Byråchefen, Grefve, Halnilton: Det är elidast under förhoppning att få e11, diskussion i gång) SOlU jag ber att 'få yttra nägra ord.
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~""'öredragandell 'lade synnerligen' vigt vid' dell af koiniten förordade

,föreskriften om bildallde af grund- och ,reservfollder och att bank skall'
ställas under utredning~ så snart dessa båda fonder gått förlorade.' Äfvell
l11ig vill det synas sonl en dylik föreskrift skulle vara af bellofvet påkal,lad. Den senåste 'statistiken visar, att icke så få banker 'lned rätt betydlig behållning och hvilka varit i verksanlhet ända till 8 il 9 år 'icke gjort
försök att skaffa sig någon reservfond. Och hos åtskilliga, b~aild de banker, som verkligell ega reservfond, har denna i' förhållande till delegarnas
behållnillg icke alls vuxit, utan varit alldeles stillastående. Det sJTnes mig
derför, som sagdt, vara allt skäl att liär tilläITlpa hvad konliterade föreslagit; och det skulle vara af intresse att erfara, '~varför så icke skett i
det nu framlagda förslaget.
Herr Kanslirådet Benckert: Det' är icke fråga onl att det 'icke skulle
vara högst önskvärdt och nyttigt, om d~ slnärre och svagare sparbånkerna, .
hvilka visst 'icke äro få, skulle kUlina skaffa sig ökade fonder och sålullda
bereda större säkerllet för insatta medel. Men jag inser icke, på hvilket
sätt en' föreskrift bärorn skulle kunna göras' verksanl. Här har, på grundvalell af 1875 års' författning~ sparbanker uppstått, den ena efter den
andra, utan att ega någon grundfond. De hafva arbetat sig ftanl under
dessa år och lyckats bilda' en reservfolid, Oln ock i 'mål1ga fall ytterst obe·
tydlig. Skulle man nu förelägga d'eln att inom ett visst antal år skaffa
,sig en gruIidfond till ett visst, belopp, föreställer jag mig, att detta skulle
vara att alldeles undertrycka delll. Det är näll1ligel1 icke antagligt, att
<

pe!soner skulle befinnas yilliga a~t tillskjuta, en sådan grundfond, hvars
räntabilitet är minst sagdt tvifvelaktig. Huru önskvärdt det än' är; att
sparb'ankerna operera på basen af eget kapital, torde derför ell~ uttrycklig
föreskrift häro~ knap past kunna llleddelas, i fi'åga 'onl de re~an existerande sparbankerna. Mari har do~k kOlllIrlit ett stycke på väg, då man i
öfvergål1gsstadgandet föi~eslagit, att en spal~ba~llk sk~ll ställas ulider ut~ed
lling, så snart enligt bo'kslut någon som helst brist i insättarnas fonder
uppstått. Detta stadgande torde i och för sig niöjligen kunna föra ITl0t
det mål, den siste tala:en betollade såsom önskvärdt~ att; l1änl1igen stärka
sparbankerlias ställning. .Då nä~ligel1 sparbank' icke vidare' får laborera
,med elis' rlen obetydligaste balans~ torde, så snart tillgållgarna sjunka allt
för nära skuldernas nivå, delegarlia ',känlla sig nlan-ade att genOlTI tillskott
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förbättra st~llningen för att undgå faran af sparbankens upplösning och
deraf föranledda förluster.
Herr Landsböfdingen S,jöcrona: Då föreningens sekreterare hade
den godheten att anmoda mig närvara här i afton, uttalade 'han, att det
vore önskligt, om någon ville göra invändningar elnot det nu föreliggal1~e
lagförslaget, så att el1 diskussion kunde komma till stånd, Han vände
sig då, till orätt person. . Detta förslag innehåller näinIigen till alla delar
föreskrifter, öfverel1Sstämlna~1de lned de åsig.ter, SOIU jag tillåtit mig uttala
uti det af lnig före förslagets' .utarbetande till herr statsrådet och· chefel1
för finansdepartementet afgifna yttrande, och jag har, vid granskning af
komiterades förslag, icke funnit skäl till några egentliga detaljanmärk,ningar. Jag tillåter l1lig dock erinra,' att OJ!1 en grundfond skall tillskjutas, tror jag icke; att luånga nya sparbanker hädanefter komnla att stiftas. Detta anser jag dock .icke heller vara så synnerligen önskvärdt.
~jmellertid har, sedan nämnda yttrande afgafs, inträffåt något, hvarpå
jag. anser 'mig böra fästa llppmärksamheten.' Det är nämligen antagandet af
lagen: om sjukkasso~. Jag har i mitt utlåtande tillstyrkt och anser fortfarande
läulpligt, att Konungens befallningshafvalJde faststälde reglell1entet för
~parbanken. Men nu har· enlellertid Kongl. Maj:t föreslagit och riksdagen godkänt en lag angåellde sjukkassor, som icke på långt när är så
fullständig som den föreslagna sparbankslagen. Dell innehåller egentligen
ingenting annat äll llågra temligen knappa organisatoriska bestämmelser,
men inga föreskrifter, som kunna leda ,till betryggande afanstaitens bestånd, h-vilket deremot, som herr~rna finna, .är förhållandet med sparbankslagen. . Dertill kommer, att staten utfä'st sig att utgifv~ kontanta
penningebidrag till sjukkassorna, Detta oaktadt har' l1lan ic~e ansett 'nödigt förbehålla stateli rätt att genom någon myndighet tillse, att 'sjukkas.sorna äro väl och ordentligt grundade, hvilket icke kan ske me'd erforderlig verkan, så vid~ ej reglell1entet skall af vederbörlig l!1yndighet pröfvas och fastställas. Det SYlles lnig nu vara i hög grad inkonseqvent att uti
sparhankslagen, son1 innehåller så fullständiga föreskrifter, att pröfning af .
.reglementet kall varå lnin.dre Ilödig, o'vilkorligell '~åbj'uda en såda~ pröfning, me11 att deremot icke bestämma detsamma i fråga '0]11 sjukkassorna,
ehuru för deln stadga~de i sådan riktning· är synnerligen väl beböfligt.
För öfrigt har jag, SåS0111 redan är antydt, icke några anmärkJ!ingar
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att fralllställa enlot det llU föreliggande förslaget, då detsalllina öfverel1sstäl~mer

med de åsigter jag förut uttalat.

Herr Bruksegaren Benedicks:

Den 19 § i det- nu föreliggande för-

slaget till' sparbankslag 'har följande lydelse: »hafva~ enligt senast upprättadt bokslut;, tillskjuten grundfond, och der' reservfond bildats, jä111Väl
denna 'gått förlorade -eller bar,. efter det grundfond återburits, reservfond~n
förlorats, då skall, derest icke ny grundfon,d tillskjutes och lnöjligen brist
i insättarnas behållning jälnväl betäckes, sparba.nkells verksamhet gena~t
afbrytas och sparballken ställas under utredning».

Då jag såSOln supp-

leant deltog i lagutskottets behandlillg af denna §, fästes lnin uppmärk.
samhet på en enligt mitt, förmenande ganska stor oegentlighet i redaktionen af densamma.Meningel1 här är naturligtvis att skydda insättarna genom att åstad-

kOffilua så god säkerhet för - delTI som möjligt.

Vi l!afva ju, set~, huru

till och med direktionerna in corpore företagit sig olagligheter vid medlens
förvaltning.

Här förekommer,. dock en, inskränkning', som jag för min

del anser alldeles obeböflig.
tadt bokslut».

Det heter ,nämligen: »enligt senast, upprät- ..

Om man läste § utall dessa ord vore det fullt tillräckligt.

Meningen är ju, att l1är den til18kjut~la grundfol~den, och der reservfolld,
bildats, äfven denna gått förlorad, då skall bankens verksamhet afbrytas.
_Genom ·att inRkjuta dessa ord »enligt' senast upprät~adt bokslul1J gifver man
en direktion,- som icke har ädla afsigter, möjlighet att, krypa bakom ell
sådan bestämmelse. Då 2 § säger, att grundfonden kan vara.111inst 2,000
kroll0r, kall det tyvärr ganska lätt ske, att en så liten fond hastigt försvinner.

Då vore det väl skäl, att, äfven om icke

n~got

dess blifvit upprättadt, afbryta sparbankells verksamhet.

bokslut sedan
Det vore icke

lä~pligt att under sådana förllållanden '- fortsätta ett år till., Det vore väl '

,alldeles tillräckligt att få ett, extrakt ur böckerna.

Äfven uta11 bokslut

kan man ju bedölJla, lluru stor förlusten är. Enligt lnitt förmenande borde
således dessa ord ur'§ utgå.
Herr Kansli~ådet Berickert: Den 19 § föreskrifver~; då sparbankens,
direktion är ovjlkorligt. skyldig att inhibera bankens rörelse.

,Tid medde'7

lande' af en sådan b'estämulelse sYlles Inal1 ,böra taga hänsyn endast till
,bokslut~t,

då ju en penninginrättllings ställning med visshet framgår -af
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bokslutet och ~ngentji)g aunat. Den siste talaren synes befara, att en sparbank· efter- lidna stora förluster fortsätter sin rörelse, intill dess ett sådant
bokslut, SOln i 19 §" o~lförmäles och som genonl underlåtna afskrifllingar
kall undanskjutas, gör sådant omöjligt; filen et~ korrektiv häremot finnes
ju i den 22 §, SOln gifver Konungens befallningshafvande rätt att, derest
grundad anledning finJleS att befara ett sådant förhållande, hvarom i 19

§ _säges, förbjuda fortsättande af sparbankens rörelse.
Herr Bruksegaren Benedicks : Den 22 § känner jag myc~et väl till,
icke finna, att dess bestämlD-elser äro här tillälnpliga. -Det

IDf}U " jag kall

är ju lyckligt att så är stäldt, SOlD i -denna § säges, men jag helnställer,
huruvid-a det icke är bättre, att dessa ord, »enligt senast upprättadt bokslut», utgå, då de faktiskt icke äro -nödvändiga: Har förlust- uppstått, som
i 19 § säges, skall sparbanken-s verksan;lhet upphöra, antingen bokslut.
upprät~ats "eller i~ke, al?tingen m~n genom extrakt ur böckerna eller ,på ann~t

sätt" fått reda på _hankens förlust.
Herr Landshöfdingen Bergström: Jag har här icke tillgång till gäl-

l~nde

sparbankslag och ~an derför icke upplysa om ordet » bokslut» der
förekon1111er. Men - äfven_ om så icke vore förhållannet, föreställer jåg mig,
att dessa ord )~ enligt senast upprättadt- bokslut» väl förtjena sin" plats.
Den talare, som först yttrade sig rörande denna del af frågan, gjorde
dessa - ord liktydiga lTIed » senast upprättadt åIJ'sboksl-ut». Enligt mitt förmenande behöfva dessa ord icke tolkas så.

Jag lägger i dessa ord den

betydel~e,

att de utlnärka det bokslut, som ~r senast upprättadt och tillgängligt. Den förste" talaren an~närkte, att on1 ell" förlust inträffat efter
ett årsbokslut, kan direktionen gÖra upp ett extrakt och sålunda se bankens ställning. Mell då frågar jag: hvad är ett sådant extrakt -annat _än
det senast upprättade pokslutet? Man kall väl icke bedöma en penning~n!ättnings ställning ~ed mindre någon art af bokslut uppgöres.

Det
mera olTIständliga sker "vid årets slut'. On1 lnan derförii1nan behöfver få
en_ klar öfverblick öfver bankens ställning och se huruvida grund-O och
res~rvfonderna gått förlo-rade eller icke, torde det vara nödvändigt att

göra utdrag ur böckerna, och d~t_ kallar jag för ett bokslut.. Jag tror sålede~, att qess~ ord väl försvara -sin plats.
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Herr Bi-'uksegaren Benedicks: Det är just på dell verkligabetydel·
sen af ordet »bokslut», som hela s~ken _hänger. Jag tror, att nlan mycket väl kan göra ett -»extrakt) ur böckerna, men detta behöfver icke vara
ett »bokslut». 1 alhnäl1he~ uppgöras icke bokslut annat än i slutet af
hvarje år, och on1 en" direktion då t~l~griper eller på .annat sätt' förluinskar de näulnda fonderna, så bai.. den ett helt år på sig, innan någon anmärkning kan göras. Står det deremot helt enkelt, att om grundfonden
och reservfonden gått förlorade, skall bankens verksamhet genast upphöra, _
så kan direktionen icke ,en längre tid arbeta m~d dåliga affärer, hvilket
ju voi"e till stor fördel för insätta!na. Jag tror således, att' dessa ord"icke- "
äro till någon nytta, nlen väl kunna blifva till skada.
Herr Ba-gge: Konliterade bafva här naturligtvis tänkt på att årsbok
utvisal~ en sparbanks stä:llning. På grund af de utredningar, SOln- med ~parbanker

förekomlnit, bar man ansett sjg" böra ålägga dir~ktionen att in-ställa rörelsen, så snart gru11dfonden och reservfonden gått förlo"rade. D~t
. är i full konseqvens dermed man velat hafva ett sådant ållmänt grund-

stadgande, S0111 syftar på de sedvanliga förhållandena. lVla11 har trott sig
få ett tillräckligt '~upplelnellt för generella stadganden, då nlan i § 22 säger, att Konungens befallningshafvande, Oln grundad anledniilg finnes,
kan förbjuda sparbankens' fortSättning:, Jag tror derför, att det i praktiskt
hänseende lned, dessa tvänne §,' sådana de nu äro forlnulerade, vinl1es
~]vad

Illan åsyftat" att hafva i sin hand att genast få en sparbank stäld
under utredning, så snart några oegentligheter uppstått. 'Jag tror också, -

att det är rried god ordning att i första rUInm-et stanna vid de sedvanliga
förhållandena, nänlligen att årsbok8lutet utvisar sparbanken$ ställning. Det
skulle, se" ganska egendornligt ut, GIn Inan toge bort uttrycket »enligt senast upprättadt bokslut». Direktionen skulle då vara skyldig att utan af..
seende på något bokslut eller annan utredning när som helst inställa ~an
kens verksarnhet.
Herr Byråchefen, Grefve Hanlilton: Jag ber att ~å fäf'ta uppmärk..
sanlheten på ett 'par andra saker, SOln jag vet varit på tal mall och man
emellan.
, Beträffande först § 12 så heter der:
»Lån "af sparbanks lnedel lnå ej utlelnnas niot skuldförbindelse, för
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hvars uppfyllande ledarl,1ot eller suppleant· i styrelsen eller i sparbankell
anstäld tjenstelnan i egenskap af hufvudgäldenär eller löfteslnan svarar,
utan så är, att till säkerhet för lånets fulla belopp ställes antingen pant
af statens; allmänna hypoteksbankens elle1" andra fullgoda obligationer· elleT
af 1:nteckning uii i~rdb1'~lksfastighet å landet elleT fastighet i stad inon~ hälften af senast fasts.tälda taxeringsvärdet.»

Hvarför bar man här gjort ell så sträng skilnad eIneilan stad och
land? Hade det icke varit tillräckligt att äfvell för fastigheter på landet
stadga »hälften af senast' faststäIda taxeringsvärdet»?·
Della?dra anlnärkningen jag ville göra rör ~otböckerna. Referenten- betonade såsom ell vigtig bestämlnelse, att motböckerna skola inlem.11as en gång' ;hvarje .år. Men hvac1 är följden; Oln så icke sker? Det
heter i § 27:
» Varder motbok, SOln bör till sparbanken för jämförelse med dess
räkenskaper inlemnas, .icke. der å föreskrifven tid företedd och yppar sig
sedermera skiljaktighet 111ellan lnotboken och sparbankens räkenskaper i
afseende å ii1sättningar eller uttagningar, skola räkenskaperna ega vitsord, der icke 11ågol1 omständighet förekonlmer, SOln förringar deras trovärdighet. )
Denna bestälnmelse ser ut att under sådana förhållanden blifva alldeles betydelselös.
Herr Landshöfdingen Bergströnl: H vadbeträ~ar lyd~lsen af 12 §
så är den _alldeles lika 1TIed lydelsen af motsvaran·de stadgande. i gälla~1de
rätt. ·Elnellertid har lagutskottet före·slagit ändringar af denna § i tvänne
afseenden. Utskottet. 11ar först och främst· ansett, att inteckning i· sådan
fastighet på landet, som icke är jordbtuksfastigbet, _icke borde få· gälla
som hypotek. Man har nämligen en vidsträckt erfarenhet af att s. k.
»andra fastigheter» på lalldsbygden~ ehuru de en tid baft hö~t värde, likväl en annan tid icke kunnat säljas e11S för 1/10 af samma .vär~e. Derför
har lagutskottet föreslagit uttrycket »jordbruksfastighet å landet eller fastig-het i stad».
Den andra ändringell, som. utskottet vidtagit, består ~eri, att utskottet,.. SOlll icke ansett sig. kunua godkänna... ett med~ltaxeringsyärde, har
jämväl livad angår jordbruksfastighet ~ landet föreslagit såsol? beräkningsgrund det ·senast faststäIda taxeringsvärdet. Inom utskottet anfördes näln-
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Jigep exemp.el på· att ell skogsegendom. under loppet af t. ex.' -nio .år haft
·€tt .mycket '~ögt taxeringsvärde, lnel1. att .ju~t .,under ·det ..tio·nde året. har
egendon1en blifvit sköftad, skog.en. nedhuggits och' egendomens värde så'ledes betydligt. neds~tts. Ett tioårigt' medeltaxeringsyärde' blir sålede:s icke
~så tillfredsställande som det. senast faststälda.
. En annan ändrillg; hvilken jag "icke var lnycket med om, gäller 13 §.
nenna :§. :lyder en~igt ,'komiterades 'och Kongl.. Maj:ts förslag.sålunda: ,
»Af sparh~nkells. tillgångar skall .ett belopp, motsvai'a,nd~' mill~t en
'tiondedel af delegarnas!?ehållning enligtsanaste ~bokslut1 i~ed<?visas j värdehandlingar, . hvilka kUllna med' lätthet förvandlas. i P~11~lingar, .~åsom statens, allmänna hypoteksbankens.. ~ller: and.ra iullg'oda obligatiOller, eller ock
-depositionsbevis af riksbanken eller annan ,bankinrättl1ing~'.för :hvilketi
K6nul1gel~ faststält reglemerite:>~ Detta ..stadgande mötte ett starkt ·motstånd inom. utskottet. Der var en led:amot, sorn upplyste, att inom ett bärad, Westra -Göinge, stegq' insättnillg.ar.na i der; .v~rallde sparbanker ,till ett
belopp af omkring 11. millioner kronor, och han förmenade, att det icke
vore möjligt .att ',för en tiondedelfl'f detta belopp skaffa obligationer, ja
ban' trodde till och' med,. att det vore syårt.-att få godk~llbara inteckningar
motsvarande. denn:a. ,sun'lma. . På grund deraf blefvo' 'do.ck i sista' rummet
såSOln "re.alisabla papper .insatta äfven inteckningar; dock 'att: dessa skola
vara af, den beskaffenhet,' son1 i.§ 12 sägs.
Beträffande m.otböckerna så ligger vigten af stadgandet rörande dessa
icke del~på, att de alltid .varda ,föret,edda, ·utan derpå .att blotta möjligheten.
att de ku,nna' va1"4a fö.r~tedda innebär. en ..sådan fara af upptäckt: för dell,
som. skulle vilja göra några försnillningar, att han afstår :derifrån, enär
han icke kan veta, när en bok inlemnas till granskning. "
1

Herr Byg.gmästaren Håvander: .Jag helTIställer, huruvida icke de,
som skola handhafva och öfvervaka sparbalfkens medel, borde tillsättas af
,kommul1erl1.~ och. kommunern~ således, ikläda ,sig en viss ansvarsskyldigbet dervidlag. Det skulle .då ligga i deras eget intresse att öfvervaka
bankerna.
,

.

Herr. Henrieson: Den 12. § har tillkommit för att bereda sparban- .
kerna så stort skydd som 1I1Öjligt. Den bestä.mmer ·.hvilka .värdehandlingar, so.msparban~erna skol~ få belå1?a, och i så fall är allt godt och väl.
6
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Jag' f~~kfur doc~, att om e11 sådan bestämmelse, s?m den här föreslagnat'
blir antagen, kommer detta icke allenast att hindra, utan ä,fvenatt lnedföra rubbningar i bankernas verksamhet. Här föreslås nämligen, att in-,
teckningar icke skola få belånas' till högre belopp ~n 1/2 af lnedeltaxeringsvärdet fö~ de tio sista åren. Nu är förhållandet, att, åtminstone inom
'Östergötland, de 'flesta egendomar äro belånade i hypoteksföre11ingar till
ungefär 1/2 af taxeringsvärdet. Skulle dessa söka sig väg till sparbankerna,
vet jag' icke, huru det skulle gå,' om den här ifrågasatta bestämmelsel1
blefve lag; ty då, kund~ i~ke någon sparbank ,taga emot dessa papper.
I Stockho~:rp har jag hört det praktiseras att man får belåna inteckningar
till 2/3 af taxeringsvärdet. Styrels~rna ~ för .dessa kass,or kunna olTIöjllgen
hafva ,samma kännedom om de
egendomar, hvilka 'der förekolnmasåsolll
.
hypotek för intekningar; sOIn sparbankstyrelserna bafva' om jordbruksfastigheterna på landet. ~ag,,:tror, icke, att det skulle vara någon risk för
sparbankerna att lltsträcka belåningsr~ttel1 till 2/3 af' taxeringsvärdet.
.

Herr I{anslirådet Benekert:, Den siste talaren har alldeles missuppfattat betydelsen af 12 §..Den in11efattar icke en allmän regel för spar. bankernas. utlåning, .utan ·den förbjuder. endast, utlåning till sparbanks direktörer eller tjensten~än an11orledes' än mot sådana säkerheter, SOln i § om-,
förrnälas. Denna § är för öfrigt af alldeles samlna innehåll, som den för
sparbankerna redan:, gällal1de '1~90 års la~, hvilken jag -förut omnämnt.
Med' anledning ~f den erinr~n, s?m sekreteraren gjort i fråga om .
påföljden för uraktlåtel1b'et att uppvisa motbok, vill jag säga, att försumIneIsen att inlemna sin motbok till granskning är så ytterst ringa, att· äfventyret nlåste vara lindrigt. ,Och det här föreslagna äfventyret synes
mig vara mycket väl' funnet, såsom just svarande emot försumIneisen.
Det är för öfrigt bemtadt från' postsparbankslagell, som nyligen är af Låda
st~tsmakterna antagen.- Afsigtel1 ~ned" detta·, äfvel1tyr' är hufvudsakligel1
att inlemnandet af, motböckerna föi~ granskning skall ,~ängasåsom ett
Damoklessvärd' öfver den sparbankstjensteman, ·som· har i sinnet att begå
någon försnillning genom att, icke i sparbankens böcker riktigt 'införa
verkstäIda insättningar.
Herr Bagge: En talare påpekade, att ~nom en viss provins af Sverige
€gendomarIla icke belånaaes, till högre..belopp, än halfva taxel'ingsvärdet,
.
,
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för ~. att :full! säkerhet skall' ·vara· att vinna.' Mall hår naturligtvis icke betagit ':styrelserna .rättighet att taga i· betraktande sådaila särskilda förhål-

la~den, h"yi1k~ göra, att icke ells halfva taxeringsvä~det.är ell 'nöjaktig säkerhet. De' hafva icke någon. 'skyldighet i detta afseend(1.. De hafv~f i
hvarje fall sin' fria pröfningsrätt.
Här har äfvep uttalats den önskan, att kommunerna skulle åtaga sig
ansvaret : för' .'sparbankernas '. förvaltning~ Denna önskan llttalades' äfvBll
inom koiniten, men det torde icke kunn.a åstadkomn1tts utan yissa

ol~gen;;

Ileter. . Det torde .dock vara en ganska tvistig fråga, huruvida kOll11nnn~rna

.kunna· åläggas eller ens åtaga sig något,

an~var förförvaltning~n

af

sparbankerna.. KOlnmunerna skulle på. det .ättet binda: sig i flera lir,
llvilket kommer· i strid filed lageils föreskrifter.
Herr Wester:. Rörande anlnärkningarna· emot den 12 § äro de redån
besvarade .·af herr Bellckert, hvarför
jag icke skall uppehålla lnig dervid.
.
\

'Jag vill eildast tillåta mig erinra, att denna .paragraf blef år 1890 af
Kongl. Maj:t och riksdagen. godkänd med. den lilla. ändring, att ordet
»taxeringsvärde» insattes -i stället för })lnedeltaxeringsvärde». I öfrigt fin11es icke något binder ,för sparbanksstyrelse att taga hvilka inteckningar
den vill.· I §. 13 har

l~gu~skottet· tillagt"

att såsom säkerhet skulle få

användas äfven inteckningar, men dessa skulle då vara inom halfva taxeringsyärdet.. Detta har skett uled hänsyn till de .små sparbankerna, enär
det ansetts vara förenadt med svårighet för dem att skaffa sig obligationer.
.Herr v. Häradshöfdingen Herlitz: .Det har anlnärkts SåS01TI en slags
orättYisa emot landfastigbeterna till förln~n föl' stadsfastigheterna, att lnan i
fråga

Oln

t~ärdet,

de förra ansett inteckningen böra ligga inom halfva 1nedel!axerings-

men i fråga aln stadsfastighet nöjt sig med att den ligger in01TI

halfva taxeringsvärdet, och att denna § erhållit en större betydelse genoln
dell ändring lagutskottet föreslagit.
Jag tillåter mig fästa

uppmärksamhet~n'på

att denna olikhet verk-

ligen har ett mycket godt skäl för sig derutinnan, att, stadsfastighetens
värde, af mycket naturliga skäl, växla.r i högre grad och i en annan riktning än en jordbruksfnsti~het. . En egendom t. ex. här i Stockholm kan
det· ena året hafva 30,000 krollars taxeringsvärde, ett påföljande år kan
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detta värde hilfva stigit "till '300,000'0 kronor..' Skulle. under sådanaförhållalldeu'll,ledeltaxeringsyärdet ~ör tio'· år läggas .till grund, ~ör bel~n~~g~n,
skulle det dröja tio år) innall denna egendom: kunde kOln~na upp till det
högre 'taxeringsvärdet. Det är .skäle~ hvarf9r' man' icke kall 'fordra ett
111edelta,xerings~ärd~..~ör stadsfastighet.

Herr' Brukseg'aren 'Benedicks: . J~g . kan .icke underlåta såsom lUln
att' den- älldriilg,' .sOIU lagutskottet 'i § .13 .föreslagit, be;,;
stämdt- :är en försäm~'ing. Jag tror icke, att det. alltid .. gål~ 'så lätt att.skaffa
~ening .uttal~,

peJ?llinga~· på ·i~lteck~~il~gar, äfven o~ de äro goda. ·Det sfLdes inom lagutskottet, ; .att 'det skulle vara; svål~t, synnerligast. för. smärre "banker, att .
. skafta sig obligationer inom viss' tid.. Derför ·'har~ också Kong!. MaJ:t före:slagit, att. ~edovisning må ske i depositionsbevis af bank eller bankinrättIling, för lrvilkel1 Konungen faststält" reglemente.
Herr "Wester: . Jag ,medgifver .fullkomligt, att ell försämrilig blifvit
gjord ,genom det tillägg, - som lagutskottet här. föreslagit. M~ll jag vi~l
. icke medgifva, att Ingen i detta fall blifvit så mycket försämrad, att. det
'vore' ,Skäl"' ått sät~å llela l~gells' beställd "~å spel för ·denna sak. "Efter de
uttålanden, som skett i lagutskottet, och med ·denk~llnedom jag har om
<

andra kanimarel1 vågar jag icke mot~ätta migparagrafell så4an den af
lagutskottet formuletats. 'Hellre än riskera lagens fall, gjorde ·luan detta
tillägg.

N A TION-ALEKONOMISKA FÖ-RENINGENS
sammanträde den 28 oktober 1892.

Ordförallde: Banko{ullmä.1ctige-n

Fil~

Doktor J. W 4-JlNBERG.

.Till ledamöter af föreilingell invaldes:
Herr Kanslirådet G., Carlso1~,
»
Direktören P. J. Bäck1nan,
Fil. Doktoren W 'Ra'Jnstedt.,
»
Redaktören H Hedlund,
» . Fabrikören O. Olsson och
»
Å. Bernhardh.
-'

Herr Fil. poktoren J. I1efllel· höll härefter ett föredrag-

OlD:

Fattigdom, .och fram~tskridande.
J\1Iina

her~'ar!

Vid ett tillfälligt sammanträffande med föreHingens ärade
seKreter~re för ett - p~r - lnånader sedåll i Göt€borg -anmodades jag och
lofvade -att, hålla ett föredrag vid oktobersammånträdet innevarande år.
Nu; l1ärtiden är inne' att_ fullgöra detta åtagande, har jag- allt skäl att·
åilgra detsamma. Upptagep. r80m jag för närvarande ar af fein fÖreläsllingar
i veckan, -utö'm åtskilligt anliatarbete, -har' jag ej kunnat åt utarbetandet
af -detta föredrag~gria 'vederb.örIig tid och' onlsorg. Jag. har' derför tagit
i.nig friheten att icke e118 .försöka en mera r-sjelfständig be~andling af något
för tillfället. lämpligt ämile, utan inskränka mig till att sammanföra. en del
af lllig i sQmras. gjorda utdrag och anteckningar UI' ett då nyligen utkommet
arbete_ af en tysk nationalekonoin; d:r Julius Wolf, för närvarande - pror

/
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fes,sor i Ziirich. Detta arb'ete, SOlll Ileter »Socialjsll1us ,und kapitalistiscbe
Gesellscbaftsordnung» och skall utgöra första bandet - »grundläggningen»
- af ett »Sjr sten1. der Socialpolitik», har nämligen synts mig i vissa delar
erbjuda ganska stort intresse.. Särskild t gäller detta om de afdelningar
af professor. 'Volfs arbete, i hvilka författaren fran1ställer och genon1 anförande ~tf en, ~1ä?gd ~akförbållanden ur det dagliga lifvet ~qker. att styr~a
sina åSlgter' om' 'förhåiI~ndet mellall (a-ttigdom och fran~dtskridande, i ~u, tidens industriella samhällen.
Det kan ju icke förnekas, ntt en pessimistisk uppfattning, af nyssnän1nda förhållande är på väg ått vinna allt större ',utbredning. Äfven i
sådana samhällskretsar,.' som icke, äro i egentlignlening socialistiskt - '
eller socialdemok:ratiskt - sinnade, är det mycket vanligt, att mall anser
det Iluvarande samhällsskicket förkastligt) särskildt i det afseenq.et, att icke
blott » de rika, blifva, allt ri~ar~» lltan äfven »de fattiga blifva allt fattigare»
- detta senare aln icke just i absolut mening, så åtmill.stone relativt.
Klyftan mellan rikedoln. och fattigdon1. anses ,varda allt större, och mellanklasserna i samllället skola vara vigda åt eko11omisk undei'g~ng, och förr
eller 'senare försvinna från lifvets skådeplats. Det påstås ock, att »statistiken» lemnar nler eller lnindre otvetydiga bevis b~rför. Af den natio- ,
nalekonomiska vetenskapells 111ålsmän' tord,e på senare tider (särskildt i
Tysklalld) flertalet hafva lutat åt e11 sådan pessimistisk tolklling af del1
ekonomiska historien och statistiken.
I sin uppfattning af det ekonollliska san1hällslifvets utvecklingsgång
är deremot professor Wolf snarare Optillli~t. V~sserligen blundar ban ingalunda för de svåra 11lissförhållallden, som i den 11.uvarande salnbällsord11ingen framträda vid sidan af glädjande företeelser. Särskildt erkänner
ball och, betonar med stor styrka tillvaron och bety!lelsen af det ekono'miska
masseländets problem. Men han vill formulera detta problenl såsonl en
fråga, hvarför det, oaktadt allt verkligt framåtskridande, ä!1n'lt finnes så
mycket nöd, äfven i de rikaste och mest civiliserade samhällen; och allt
tal om »den gamla goda tiden» tillbakavisar han på det bestämdaste.
H~n ådagalägger, att socialistiska och halfsocialistiska författare,sådan'a
som Karl Marx,; Max Schippel, Henry George 'm. fl., på ett - ofta nog
afsigtligt, - vilseledande sätt utplockat och' framstält lstatistiska fakta från
olika perioder för att kOlnma till slutsatser, SOll, on1 de vore sanna, sk,ulle
.
vara förkrossande 'för den moderna civilisatiollen~, Iiämlig~n at~ masseläll
'
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det ökas i jäIDnbreddmed nationalförnlögenh-eten; att den iridustriellar~serv..
armen eller. antalet af de genom ITlaskinväsendet arbetslösa och för hungei-'löner. arbetsvilliga alltjämnt tillväxer samt att samhället· allt mer splittras
i tvällne fullställdigt skilda grupper: en lite!l meil :oluätligt' 'rik öfverklass
-och en. mållgdubbelt, talrikare u.nderklass, till största delen bestående af
rena proletärer.
Enligt den socialdemokratiska (Karl. Marx-ska) teorien är. det isynnerhet storind·ustriens extensiv't och intensivt 'stigande lltveckling, SOlll ''Inåste
luedföra llyssnämnda för den nuvarande civil~sationell' och, salnhällsordningen ödesdigra splittring af befolkningen uti ett fåtal rika och ett öfverv~gande antal proletärer~ Det är derför med full rätt. som professor Wolf
k~ncentrerat sina undersökningar rörande bithörallde' frågor . företr~desvis
på tvä~ne i industrielt afseende synnerligell högt utv~cklade länder, England oc~ konungariket 'Sachsen. Här,' om någollstädes, borde. del1 vara
kolossal, denna »industrie!la reservarme, som enligt socialisternas påstående
göres arbetslös genom' maskinerna och SOJn genorn si~t ständiga utbud af
.arbetskraft' skall göra det möjligt för »kapitalet» att utsuga hela arbetareklassen, genom hungerlöner för oskäligt lång daglig arbetstid. De ny~s
11änlnda länderna. erbjuda båda .ett tacksamt lIndersökningsfält äfven deri.genom, att de. hafva jämförelsevis väl genomförda system af direkta in-'
komstskatter och ell i ~flera afseenden ganska 11Ögt utbildad ekollomisk
statistik.
Finge man tro socialdemokratiska skriftställare, sådana sonl .t. ex.
den äfvell af icke-socialister ofta såsom auktoritet citerade jlIax SchilJpel
{Das moderne Elend und ,die moderne Uebervölkerung, Stuttg. 1888) så
skulle nämnda »reservarllle» i England ve:rkligen vara fruktansvär~t stor.
'Redall så .tidigt s.om 1866 - och industrialis111en har betydligt utvecklats
sedan dess! ~ skall enligt Schippel »i medeltal en femtedel af arbetare.klassen» hafva varit utan sysselsättning. Mell till detta resultat ko'mmer
Schippel derigeilom, att han' räknar såsoln' »arbetslösa arbetare» i 'det närmaste alla, som under året erhållit fattigunderstöd ! Vid närnlare påseende
visar .sig emellertid, att bland de omkring. 780,000 'personer, so~n den 1
januari 1891 i Ellgland erhöllo understöd i en eller ~nnal1 form af den
,- offentliga fattigvården, funnos omkring 235,00~ barn':ocb 300,000 per·sorier (af båda .könell) öfver 60 års' ålder; flertalet af' de ,återstående utgjordes säkerligell,' då såsom alltid, af sjuklingar, h31nlnalytta eller af annan
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orsak arbetsoföra, och man räknarforvisso tillr~ckligt högt, onl lnan al1s1årinb~räkllin~'af dessas'familjer.) ,tilt :40,000 'hela 'antalet 'personer, som 'fallit fattigvårdcn tIll last, på,

.till ett'10)OOO-tal de arbetsföra mäli eller (med

grun d af' tillfällig. arb·etslöshet.
,~ : Visserligen torde antalet af tillfälligt -arbetslösa, SOlU årligen erhålla,
understöd af sina fackföreningar, betydligt öfverstiga sistnämnda ~iffror.
Mell antinge11 k'an' detta antal likväl icke ens ·afläg'set" närnla sig de' si:ftror,
som fl~ån' ,socialistiskt, håll aligifvas, eller ock skulle sjelfvå detta faktum,

att så mangapersoner kUlide nödtorftigt tluderhållas' af sina yrkesbröderi. de kroppsarbetande klasserna, lenlna ett nytt· bevis' för ,att 'dessa' klassers
ekonomiska ställning ingalunaa' är bestänld af någon »järnnård lönelag'».
Ett, så~ant sorgligt b~vis behöfver dock 'ej sökas härför; flera andra, oblan-,
dadtglädjallde bevis föreligga.
Att de engelska arbetarnas löner, särskildt inom fabriksindristrierna"
betydligt stegrats under senaste halfsekel är nogsa;int·' bekant.: I ffera näringsgrenar; t. ex. i 'dell stora bOlllullsindustrien, hafva löne~rbetarllas årsinkomster under d'enna, tid ökats m'ed ,i medeltal' 50-:'-100 ,~o/;, under det
att den dagliga arbetstiden väsentligt förkortats' och de flesta viktigare för~
brukningsartiklars medelpris mer eller milIdre', har fallit.,
Synnerligen upplysande med afseende på de kroppsarbetande klassEn~nas ekonomiska ställning är dell årliga förbrukningen: af vissa s. k.'
massartiklar.
i

Ina anföras, att lnellan perioden 1840-1844 och 1880'

,I' detta afseende
-~889'

den ärliga iJnporten per' individ af. befolkningen ök'att;:
för, hvete och hvetellljöl __ .__ .~ __ ~ från eng. qj? 36,5' till 215,5~
potäter' . , ':'
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Af de ofvanstående' artiklar, som produceras äfvell inom landet, torde
den inhemska produktionen per individ af: befolkningen'" under den senare
perioden hafva, v~rit, minst lika stor som' 45 år. tidigare, tTtOm i fråga om
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bvete och möjligen potäter ..-- -hvadan. den- ökade importe'n' i de' flesta fall
betecknar ell rell· tillväxt af förbrukningen. Och större. delen af denna
konstlmtionsstegring: måste hafva komlnit. på ?e kroppsarbetande och mindre
beme?lade samhällsklasserna, enär ·de mera bemedlade ju äro alltför ,fåtaliga' för att· en stegring af deras 'årsförbrukning skulle kunna åstadkomma
. en så betydände höjning af de siffror, .som angifvahela folkets kon~unl
tiOIl. Ett illdirekt bevis härför lemnas 'deraJ, .att importen af v,in, en -artikel som ju icke produceras i England och som förbrukas hufvudsakligell af de
mera bemedlade klassei'na, ullder nyssriämilda period stigit endast från 0,23
.
. till 0,37 gallons (fråll 1,05 till 1,68 liter) per individ af befolkningen. Dessutom
plägar ju en förbättr~ng df medelklasser11as inkomstförhållanden endast till
'mindre del -- och en ytterligare stegring af de rikas inkomster nästan
icke alls - komma -till utryck i deras ärsförbrukning af sådana artiklar,
som åtmil1stone flertalet af de :llYSS uppräknade.
,I detta såml~anhang
lnå l1ämnas, att ölförbrukniilgen i England under senaste halfsekel: stigit,
rnell blott med ungefär ] /3" hvaremot förbrukningen af spritdrycker
lninskats 1882-1890 med.8 ~.
Socialisterna vilja i allmänhet icke~ utom llaturligtvis när uttagningarna någon gång öfverstiga .illsättningarria, erkänna, att sparbanksstatisti-'
'ren har något värde för bedömandet af kroppsarbetarnas ekonolniska ställning. Men då 'i England. antalet sparballksinsättare under de. trettio år,
som förflutit sedall postsparballken der började sin verksamhet, ökats fråll
föga öfver 11nillion till 5 1/ 4 millioner, är det ju helt enkelt om.öjligt, att ic.ke
en' god del af dessa insättare skulle vara kroppsarbetare. Dessutom finnas. i minst cirka 26 OOO s. k. friendly societies - ömsesidiga hjälp-, sparoch försäkringsföreningar af åtskilliga slag - inålles mer än 7 1/ 2 11lilliC?ner .
lnedlernmar, bevisligeI;l till större delen tillhörande de kroppsarbetande·
klasserna.
Att den betydliga minskning 'i dödligheten, 'sonl egt rum just under
ill~ustrialismells tidehvarf, till väsentlig del komnlit. kroppsarbetarna till
godo är sjelfklart, emedan denna minskning eljäs-t skulle betyda, att dödligheten bland de förmögnare' num,era vore O - eller, snarare ~Iinu myck~t
lllindre: Dö?ligbeten i London var ,i slutet af 1600-talet 4-7,7 pr 1,000 invå~
nare, 1~87 derernot" endast 17,3, hvilket innebär, att om dödligheten ännu
vore 'lika" ,stor som vid förstnälnnda tid, ensamt- i LOlidon årligen s~ulle
aflida inemot 100,000 personer utöfver de senaste årens medeltal. Också
_i

t
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har Englands folklnängd sedan lnidten af förra århundradet 5-dubblats, sedall
å! 1800 mer än tredubblats eller ökats från 6, resp. 9, till inenl~t 30 millioner.
. Från socialistisk sida har påståtts, att oaktadt denna starka tillväxt
af befolkningssiffran och tillyerkningsindustriens kolossala utveckling,
antalet 'il.1dustriella' arbetare i Englalld i detta århundrade till och, med
abs~l~tt har lninskats. Till stöd härför uppräknas af Karl' Marx ett antal
industrier, som· 1861 hade färre arbetare än' 1851, och Schippel a~lför
.åtskilliga siffror, som skulle bevisa att minskningen under årtiolldet 1861
-.1871 utgjort öfver 1 millioll! 'Men både Marx och Scbippelllafva glömt
att OIDllälnna -de illdustrier, hvilkas arbetareantal sa~tidigt ,ökats. EX€lnpelv~s lnå Jlågra siffror anföras:
1841
1881
+
funnas
1,481,000:
1,282,000
13,4 %'
I textilindustrien
»
795,000: 1,223,000
beklädnads- d:o
+. 53,9 ,%
»
250,000: 451,000
metall·
d:o
+ 118,8 %
119,000: ,230,000
näringsmedels- d:o . »
.+ 93,3~'
197,000:
286,000
handtverkerier
+,' 45,2 /~{
etc.
etc.
Göres 'listan, SåSOlll sig' bör, fullstäJ?dig, blir slutresultatet, att under
det folkmängden från 1841-1881 ökats m'ed mindre ·än 40 %,. de i bri.
tiska 11äringar sysselsatta arbetarnas antal ökats lued'45 % (från 3,137,000
till 4,535,000)'. Och denna relativa stegring af antalet industriella arbetare
har egt rum, ehuru användningen' af maskiner salntidigt tilltagit i sådan
skala, att hvarje arbetare producerade i medeltal år 1881 ungefär 2 1/ 2 '
gånger så mycket som 40 år tidigare.

I konungariket Sachsen har folkmängden från 1815 till 1890 ungefär
.
..
tredubblats, .OCll maskinindustrien under tiden vU1111it en synnerligen hög
grad af utveckling; följaktligen borde väl - enligt den socialistiska teorien. - arbetarebefolkningen der ,»få utomordentligt svårt känna det sociala
eländets. gissel» (för- att begagna ett uttryck i det socialdemokratiska orgaIlet. »Vorwärts»). Se llär emellertid några data, som tala o~ betydallde.
förbättringar i det \ stora flertalets ekOllOPliska ställning äfven derstädes.
_, Från 1879-1890 (d.en tidigare ·in~omststatistikenär mindi'e tillförlitlig) beräknas sachsiska befolkningens totala .årsinkolDst hafva·_ stigit fråll
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.Jag öfvergår l~U till en redogörelse för 11ufvudpullkterna af den bevi~
föring, hvarigellom Wolf söker ådagalägga, ~tt talet on1 de e~onol~iska
medelklassernas förs~inriande är alldeles vilseledande OCll grundadt endast
på' en påtaglig," ehuru ganska allmän,' lnissuppfattning af inkomstsstatisti~
kens siffror.
Till belysning af det sätt, hvarpå illkomst- och förmögenhetsstatistiken hittils vanligell t<?lkats, anför professor 'Volf bland annat följande siffror
från kantonen Ziirich. Enligt taxeringen funnos här följande antal personer
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I 'med förmögenhet af 100~2,000 francs'
II
»
»~,100-20,000
III ;» »' 20,100-25',000
IV
» 25,100 och derutöfver 1

1848

1888

25~991

2f,108·
24,406
6,684·
484,

13,959
2,409
81

På grund, af, dessa siffror skulle nl,an :hittills.i allmänhet hafva reSOll'Ilerat så: klass I har' gått tilibaka med 4,893 = 19' '~%; klass' II har ökats-o
1ned 10,447 = 75 .%,; klass III har ökats med 4,170'=,170 % och högsta
klassen .med 403 ==' 500 %. ,Denna utveckling är °i högsta grad ogyn'sam.. De' förmÖgnas antal (i klass IV) har stigit 7 -gånger så mycket
SOlD antalet af de små förmög,enhe~ernas ega~~· '(i klass II); alltså är det de
stora förmögeilheterna, som dragit största vinsten af samhällets ekonomiska
litveckling. '
MeIldet~a sätt att reSOl1nera är enligt Wolf »oriktigt och,onistoriskt» ..
Det tager namligell icke häl1Syil till den t'erkliga utvecklingen. .För att.
få en .sanningsenlig bild :de~"af lIlåste man nämligen fråga, icke så mycket:,
»hvilka klasser. hafva erhållit den största tillväxten?»; som ft),stmer: »'ur'
hvilka klasser hafva personer stigit upp i högre ekonolnisk klass '-- ellerhar öfv,erhufvud något sådant- uppstigande egt' rum, och i sådant fall huru
många personer hafva. stigit frål) bvarje klass?»
Den högsta klassen .intager alltid el1 undantagsställning derigellom,.
att den icke kan få llågo~ tillflöd,e llppifrån; och då den naturliga' tillväxt~~·
genom" nativitetens öfv,erskott. öfyer dödligheten i regeln bevisligen icke·
är. i denna ~]~ss väsentligt ,större än .medeltalet för hela befolkningen;.är
det, temligell sjel~klart, att en konstaterad mycket betydlig tillväxt. af an-,
talet pers~ner, tillhörande denna högsta klass - såsom t. ex. i Ziirich 500 %' .
på 40 år - till allra största delen måste, bero på att personer, SOlll förut
tillhört någoll (i regeln llärmaste) lägre klass, nu stigit upp i den högsta
klassen. I alla klas-ser Iledanför denna kan ett, tillflöde komma uppifrån
-- dels genom' att' persone'rs 'e'kol1omiskå ställIlirig försämras, dels'också ,
(hvilket Wolf icke syneshafva närmare beaktat) genom delning af srorrE1
aödsbofÖrniögenh-eter vid ,: skifte melhtl1i flera . ar:f"vingar: Men dessa tillflödell uppifrån äro dock i regeln af jämförelsevis rillga betydenhet. Äfven
'l,

Dessa åbsoluta iormögenhetstai äro' phtagligen såsom klass·skilnader mycket illa

valda, men d-etta torde' ej väsentligt 'inverka 'pÅ 'resultatet.
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- i klasserna nedom den högsta ."77.. natu.rljgtvjs·, med lli1dal~tag 'för 'den al~ra
"lägsta~, måste ,el~ större t~llväxt:af·.dithörande personers,antal i regeln
hufvudsakligen bero på till~~den fråll (vanligen l)ärmast).lägre klass. ~ Och
.,enär, såsoq:L Wplf framhåller, ·äfven ,de~. ekonomiska .. degraderingarna .
från högre till.lägr~ kJass komma till u~try.ck i de 'statistis~a tale11, :torde '"
·det: antaga~det vara ful\t "betättjga~t, 'f>att tillväxtell 'i hvarje .högre klass
'upp~onl1ner gell.om. perso~ers .upp.stig~n~e' fråp.~ närmast -lägre .kl~'3s. Den
-bild man genqm..d~tta antagand'e ,erhåll~.r; ~f rinkomsts~. oC,h förlnögenhet~
'fördelningens, utve.ck~ing. i de, m9der~1a-; samhällena, lär väl ,åtminstone ic~e
-j praktisk~ afsevärd mån afvika fy~n' .'Terklighete~.
' .
. . Går !pan IlU .med, de~sa ---:-: ,här~ endast.~ i"ko~. thetantydda -:- -.pripciper,
till tolk~ingen af t. ex., ofvanståend,e ~örmögeJ;lhets~ta,tistik·frånZitrich', skall
'man :komma till. he.lt·',andra än nyss l:tnförda slutsatse.r. I klass II'bar·,de
taxerade pe!~onerl)as ~ntal, stigit deTigenonl~ att· den lägsta kJas~en lemnat
'ifrån~ sig först öch fr~mst.den synb~rti ~illväxte,n i klass 11,·10,447 personer.,
,och d.erj~mte. äfven ett antal ;Irlotsvarande .de 4,,175 personer,' som ,.ifrån .
l.

klass ~I. tyckt upp i klass III, tillsalumans .således 14,~22 persone.r' eller 56 X'
.af den lägsta klassel1s ursprun'gliga antal .(2p,991 .persol1~r år 1848). Räk-.
'Ilar man på analogt sätt' vidare, finller 1nan att från· klass II till -klass .111
,öfvergått 4,578 personer = 33 %, och' från klass III till klass IV 403

=

-e;ndast 17 ~1>'! Uppstigande~ hår i öfvervägande grad egt runl fråll de
minsta förmögenheterna; tillväxten .var rin'gare från de medelstora och
och ännu ~ycket, både absolut och l"elativt, mindre från den näst högsta,
-till den högsta klassen.

.

,Men, torde någon invända, må vara att ,ett större personantal ekono.miskt stiger uppåt från de minst bemedlades klass, ja i allmänhet från
hvarje lägre klass än från .högre klasser; månne icke likväl de stora rike-domarnas totalsumrna .växer, hastigare än, de medelstora och srnå förmö.genheternassamrnanlagda belopp?

Att ~omlna: till. absolut·: visshet om,

huru härmed förhåller sig, är nog a~ ·flera sk!äl .vida, svårare än att approxim.ativt få r~dfl på antalet pe~soner,i den en.a :«?l~er andr~ förmögenhets-,resp.. iIlkomstklassen. . Hänsyn, till ti~en~, förbjQ.d~r"'" mig· ock att bär ut~ör
ligt redogöra ·för ~e ·grunder,: på, 4vilka.. profes~sor, Wolf JJygger sin åsigt" att
..äfven i fråga. om, totalbeloppen de .små qch, medelstora förmÖgenheterna
och, inkomste'rna num'era, särskildt i .(le .jl1dustrjelt längst hunna länderna"

tillväxa reiativt' mera än de mycket stora. ' Jag' har i stället sarnmanstält
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en tabell af llppgifter angående inkomstfördelningen i Preussen 1~76-1888
hufvudsakligen efter A.:. ·Sdetbeers bea:rbetning af:. detta ämne i Conradi
Jabrbiicher 1889~'

On1 än denna statistik icke· kai1 .göra' anspråk på absolut tillförlitlig'bet· 'och dess ,siffror förvisso tala ett' långt ifrån i alla afseenden. tillfredsställande' .språk angående den nuvarande inko~stfördelningen;.·torde·deri.genom dock vara .satt utom allt tvifvel, att åtminstone i Preussen det icke
varit de }ättestora i11komsterna; som'vunnit nlest på den in'dustriella- utvecklingen - äfvell om. inkomstsiffrorna' för; den l1ögsta klassen· (VI) skulle
beh~fva llöjas Ined ett eller 'annat ·tiotal ptocent.~
Jag har tagit lnig friheten att ur profess'or Walfs arbete här låta"i förstorad skala återgifva några figurer; ämllade' att illustrera förmögenhetSoch illkom~tfördelnil)gens utveckling enligt tvänne hvarandra motsatta up:pfattningar.' På alla figurerna betecknas filed. den punkterade linien "»exi~
stensluinimum»; den del at' hvarje figur, S0111 b'efinner sig under ·del1'tla
linie, skall således "lTIotsvara det· egentliga pf'oletariatet," hvars~' liulnel~är
skall förhålla sig till- hela folkmängden såsom· den )under linien befintliga
delens. storlek förhåller sig till hela' figurens. Fig. 1-3 vilj'a framställa
den' socialdemokratiska uppfattningen ...

"o.;

"

. Fig..1.

. Fig. 1 afbildar »salTI?ällspyraluiden» vid tiden närmast före den
lnöderna industrialismens IIp.pkomst.··
r vår tid .~. figl 2 --o hafva medelklasserna gått betydligt tillbaka,
och de, som· åtnjuta stora' inkomster, äro redan' eller skola åtminstone inom
kort blifva till och med absolut talrikare än de, som tillhöra ekohoriliskå
lnedelklasser. De fattiga under e~i.stensminimumh·afva blifvit talrikare' äi1
förr, och bryggan mellan.. dem och 'de rika i sanlhället blir allt smalare'.
När .·.utvecklingen. nått sin fullbordan ~- fig.··3· ~·':är' aU··förbindelse

Preussen.
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dem emellan afbruten; mellanklasserna bafva försvunnit.' Hufvudmassan
af samhällsmedlemnlarna har - ne9.sj~nkit i· -proletariatet; och högt

-_.- -- - - _..- ---.-

-~_.

-.;:;;.---- - -

----- -- ..

Fig.2,

ofvan dell - egentliga ~amhällsbyggn~den tronar -ett fåtal ofantligt rika,
hvilkas grupp aldrig rekryteras nedifrån, lnel~ deremo~ då och då minskas

-----

-------_._------- ..

----------------~-

...

""'---------_.-:----_._-_.._.. --~~...

- ....

Fig.3.

- genom förolyckade individers nedstörtanåe i proletariatets djup, Nu slår
den stora uppgörelsens ti!Uma. ·~)Expropriatörerna» - de-stora kapitalisterna

..

97 :

Fattigdom. och framåtskridande.

.

-

.

.

.

.

»'expr~prierasl>; och.:' det k~pitali~tiska~»klass-sambället»~fterträdes af det

khlsSlösa,. soci~listiska samh.ället. - ,: ,

.

,Må' v'i 'liu~ med ~essa:'figurer:;1---:...3 jämföJ;a .följande tvänne, n:1",.4 och.

sJ'

5" som vilja återgifva .den·utveckling, som'enligt professor Wolls tolkning
statistikens siffror' i verkligheten' egt rum' i ett typiskt industriland, 8achsen, .
under-, en tidrymd

,af endast

ll':'år, '1-87.9-1890.

Fig.4.

~ag,. har

i ,det föregående ,~nfö~t de siffror, som, tol]{ade.i en~ighet, med"
W o.~~s principer, _hafva kommit tilr uttryck i dessa figurer 4 och 5. Samhäll~.
lag!e~ under exist,ensminiml:lm', har. under ifrågavarande ;pe~~iod ick~ obe-

tydligt minskats.

»Ar~lo~et lemnar plats fö~ torftjgh~ten, torftigheten för '
-

"

Fig.5.

b~rgellheten. Samhällsbyggnaden blir fastare. '" Äfven 'mellarilagren villila
i ,styrka, :och, om än ..sjelfv~ ~petsen v~xer mot höjden:'- 1:>,lir förbinde~sen
med ~e. uuder liggallde lagren ickH derföf.:afbruten, utan tvärtoln allt mera, '
bred och säker.»
7
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Det hittills sagda ha~ så. godt.som ;u~sl~tande varit ~eferat~ch" bnr-de·
väl nu följas af en redogörelse för mina. egn,a åsigter.ifö~eligg8fnde ämaB4.
emeller~id :icke .länge härmed taga ~eI'rarnas tid' i anspråk. Kort
sagdt tror jag, att prof.essor :Wölfs uppfattning. i .all ~ufvu-d.sak är ri"tig. Det·
skulle ju icke vara svårt att samla och anföra talrik'a siffror· till: bevis för,
att dell stora massans ekonomiska förhållariden j alla .äfven~. ~. civilise.·.
'rade län~er lemna mycket äfrigt att .önska; men detta h~r, såsom redan
är nämndt, professor Wolf ingalunda veJat förlleka. Han framhåller tvärto~,
att den stora olik~eten mellan olika personers och samhällsklassers förmögenhets- och inkomstförhållanden » b~l~tar vår tids samvete med tv.~Ill:1e
öppna frågö~., som. icke utan vidare få afvisas», nämligen om immoralitetens
ekonomiska framgång och den ekonoJ~iska ~yckan. Wolf anser till~och med, att
staten har vigtiga so~ialpolitiska uppgifter att fylla för lösningen af nämnda
frågor, och fortsättningen af hans arbete kommer således bland annat att få
sysselsätta sig med medlen att lösa hithörande problem. Men mot det socialistiska påståendet, a~t den industriella utvecklingen skulle gå i riktningen
af . en allt ojä1nrtare' fördelning af detta lifvets goda, har Wolf, enligt min
åsigt med allt fog, energiskt gjo'rt front.. Det är sannt, att den industriella
utvecklingen, isynllerhet storirtd'ustriens 'oe}l maskinväsendets· v'äldiga fram-o

Jag skall

,

.

steg i detta århulldrade, liksom äfver ·hufvud ~n. 111änsklig kul~ur,' for~rat
sina offer~' FraInförallt.· .i storindustriens och maskinväsendet förlofvade
land, England, var de industriella arbetarnas ställning under några årtionden, intill lnidten af detta århundrade, tvifvelsutan högst bedröflig. Men
lika visst synes det mig vara, att dessa ar.betar~s lefnadsförhållanden nullJera högst väsentligt förbättrats sanlt att prol~.tariat och nlasselän~e illga~unda äro nödvändiga följder af maskinväsendet och storindustrien under
nuvarande sanlhällsskick. Tvärtom är, det. just inoln de i.ndust.rier, der.
storindustri 'och maskinväsen kommit till högsta utveckling, som arbetarnas
ställning företrädesvis förbättrats. En mängd ojäfaktiga bevis härför finnas framlagda, bland anl1at i ett alldeles nu i dagarna utkommet arbete af e11
framstående tysk författare, d:r G. VOlt Schulxe-Gävernitx, »Der Gross~
betri~b, ein w:irt~chaftlicber und socialer Fortschritt» . Författaren, som en
längre tid vistats i Englands förnämsta fabriksdistrikt, Lancashire, oc4
studerat· 'dervara11de förhållanden samt personligen umgåtts i arbetarekretsar, har lemnat en synnerligen liffull skildr~ng af b<;>mullsindustriens historIa i England, hviJken, särskildt äfven hvad angår arbetarna, har varit
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det:

en, kraftig' utv~ckling tiii'
battr~i aliå afseenden.: Fabrik,s'lags'tiftitin[jen
öch' fackföreningsrörelsen samt kooperativ-roreisen håfva' varit hufvudfaktöret i" framätskrid'andet: ~ På Sellas'te' tidei)' 'har 'SåSOlI~ eri ki~aftigt, medver.;
kande faktor' tillkommit nykterhetsrörelsen; men;de~' 'väsentligåste' 'forU:tsätt~
,ninge11 har dock varit denna enorma just genom maskinväsendet åstad'Koilina jJrdduktionssteg1·ing, 'sonl möjliggJo~t:'ei.~ väse~tlig:'ökning af a~betar
nas 'inkomst~r', ~aktadt 'det 'betydligå prisfall å' industrielia·pi~6d~kt~r,som'
vårt årh:und-rade' fått b:evittna.' ','
.'
,
. I anledning 'af' fÖredråget yttrade sig: :' ,

He~r Presid~nten Wrern: - Jag ber att få hemställa till d:r Leffl~r,
huruvida' haii -i~Ke' skulle anse det vara lämplIgt' 'att för Sverig;e'~ta.rb'etå

en dylik b~i'äkning som den, hvilKen piofe13sot Wolf! tippgjortfÖr England.,
Det vore utan, tvifvel högst' intressant att 'äfven för vårt land erhålla:
dylika uppgifter..

för

Herr Fil.' Doktoreh Lef1l'er: Ofåntligt 'stora 'svårigheter t~rde niö~a
uppgöra dylika °kaikyler ,för SverigOe.' V år~' inkomststatistik är näm-

att

ligeli synnerligen' bristfä~lig.. Vi' haf~a viss'erligen den allnlärina bevill·'
ningen, :men 'såsom- vi väl veta,' är taxeringen: långt ifrån ens tillnärmelse~
o

vis fullständigt tillförlitlig. Vi 'ega icke någon statistik öfver inkomst· och
förmögenhetsfördelningen, hvarför j~g tror,. ~tt det ännu åtminstone vore
svårt att med afseende å Sverige komma till i1ågra säkra sllltsatser rörande
nu- ifrågavarande förhållanden.
H~rr Fil.' Lic-entiaten Wieksell: 'Om man ser på ,de af föredraganden uppgjorda tabellerna tyckes det, sO'm om förI9öge11hetsstatistiken, åtmin.;
ston'e' i, Preussen, skulle' luta just åt det af socialisterna utpekade' hållet.

O'In jag icke räknar orätt, vill· det synas, som om den lägsta' klassen, som:
lefver under· de torftigasfu föih ållandena, .skulle haft en proportionsvis
starkare tillväxt från år 1876 till år 1888 än de följ~nde 'förmög~nhets-'
klasserna.
Herr Fil. Doktoreri Leffler': Så är väl ock förhållandet, och detta'
erkännes nog äfven af d:r Wolft. Men han frarnhåller att tillväxten från
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1876-,1888 ~a~', till ,ojä~~~ö!l~gt ,~t~~,~ta de~e? till~~llit de ~!l?-'d.re be~e~~ade.,
Åfven o'm· man. lägger 30 11 4:0. % till de' ofJ? ci ella siffrorna för den för, mögna~t~, kla~~en~ inkom,~ter,. tillgår i d,e~sa,~ totals,umln~ endast en .rnil1dr,e,
del af, . . hela
nationalinkolllstens
tillväxt ~ll.der ifrågavarande
period.
.
.
.
' .

~.

.

'

HNrFil. Licentiat~n Wicksell: Jag är af samma åsigt,80ro 'den
ärade .föredraganden, att åtminstone den socialistiska framställningen:bär-';
vidlag \Tal~!t ytterst Öfverdrifven. Emellertid vill jag påpeka ,ett par' o~.
~täl1cligheteT, som enligt min tanke, görå, at~ des~a inkomststatistiker, lida
af väsentliga b,rist~r, särskildt om: man tager 'allt~ör >,långa 'ti~s1:ymder,
såsom' t. ex.' ,1848 till 1888. Man lnåste dervidlag naturligtvis taga j
betraktande' det kolossala fall, som med pen:ningväJ;.det egt r~~. En',annan
omständighet, som· väl icke sp~lar så' stor 1'01 i' detta afseende" men som·
~oc~ icke, bör förbises, är, att uppskattningen· blifvit .~era. eXll:kt. . Under
de ,sista åren, h~fva ju gru~lderna' f.ör ~eräkning af inko~st blifvit ~1ågot
förändrade. , Beträffand~ den åsigten, att behållningen i sparbankerna t~ll-'
.växt, skulle jag anpålla o~ up~lysning af den ärade föredraganden, huruvida. förmögenheten };los de fattigare klas~erna, i sa'rnma inåll ·ökats. ~Del1na
.å,si~~ ,är, utta~ad af ,soci~,listerna, ,Il?-e~ d;rLeffl~r glömde allgifva: ,'skäle,n
derför. . " .Serlnal~
på. insättningarna, i, sparballkerna"be~tår den~tor~'lna&- ,
...
:"
san insättare af ,per~oIler, som hafva ytte~,st lite,n behållni1~g i de~sa b~~lkel'. :
f

~.

,

>

......

•

..

~

•

""

•

..

'.,

t

.'

. '

"",,'"

•

..

- ' .

,.

, Herl~ ~'Iil,. D~~tor~n Lef~e~: , De abs~luta siffror11,a ,hafva ju ,i denna
'Statisti,k icke ~ågon sYl1l?-erlig betydel~e. ,H~adbeträ~ar »pe~ll1i~gvärd~~s
fall» så har detta näppelige11 nnder de se~a~te 4Q-pO åren y~r~t tillräckligt stort för ,att i väsentlig mån kunna ne'utralisera den betydliga stegringell ,af arbetslönerna ,~ärskildt inoul f~~I;'iksil~~us~ri~~. '" j\tt, ~~~t~let a
d.elll, SOln insätta penga~ i ~pa~p~n~erl~~, i dessa banke~ ,haf,va blott en ringa
behållning" är o~estridligt,. 111e11 det ,ä~' l~ycket osäk~rt,: h1!il~~,de saI~hälls- :
klasser äro, som hafva 'den ,lllinsta behålb,~ingen. Det finnes rätt 111ånga
arbeta~'e, so~ h~fva jänlförels~vis sto,ra behållningar,o<?h, å andra sidan f(?rmögnare persone~, hvilka~ behållningar :på sparb~nkst>öcker, ä~o ga1.1ska,
obetydliga. Öfver, hufvud taget är det svårt att göra n~,got be~täIn:4t
, påstående i ,detta af~eende; då ,vi ju ick~', hafva l1ågon sparbanksstatistik,
de~ mal,l upp~elat de. o~ik~ il1.sättar~~ efter, yrken, meq ,ai1gifvande hUrtl
'myc~et h~ar och en har innestående.
''''

..

. '
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Herr Aktuarien Sundbärg: Jag ber endast att få 'nämna några ord
med 'allledning af föredragandens yttrande angående vå~' bevillningsstatistik.
Jag tror för min del icke, att dell är så afgjordt oduglig, som de,t ellligt
d:r' Lefflers nys~ gjorda uttalanden torde framgå. 'Jag llledgifver gerna,
att denna statistik' borde och kunde vara bättre. Det största felet med
bevillningsstatistiken här i .Sverige är, att' den är alldeles obearbetad.D~u
ellda bearbetning, SOlU finnes, utgöres af en liten produktion Oln sex trycksidoi\' som ," upp~ätta'S ~ ifrån det' generella. såm.nlandl:.aget öfver beviUningsförhålla~den. Det är detta obear~etade 'skick, hv~ri vår bevillningSstatistik
?efiuner sig, som 'gör, att vi aro' urståQ,dsatta att' göra några beräkningar,
i nu 'förevar~nde frågor.
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: HÖGLUND, A., konsul.
~,HÖGLUND, O.' M., fil. doktor, grosshandlare. '
i HÖJER, ~., lektor.
~"HÖRNELL,. R., direktör. ,"
:HIER.TA,

* Stiindig ledamot.

LedamotsfÖrteckning:
LAGERBRING,

'G. Ö.' R., fri~erre, f. d: kap-

LAGERHEIM, . A.,

voye.

LUNDIN,

C. R.,grdssöandlare.

LUNDSTR0~f,C.

ten, direktör..

F.;

godsegare.

kabinettskåmmarherre, eIl~

'

C. G., f. d. riksarkivåt eG., fiL doktor.
H.' W·., exp€ditionschef.· .

MALMSTRÖM;

B., v. härad'Shöfding.
H;., grosshandla~e.
LANCKEN, C. E. VON DER, fil.· doktor, exp,e-

LAGERWALL,.
LAMM,

ditionschef.

.

J., handelskemist.
K., friherre,' direktör.
LARSON, A., grosshandlare.
LARSON, F., kassör. '::
LARSSON, E. F., gros:;;bandlare.
LA URELL, E., godsegare'.,
LANDIN,

LANGENSKÖlD,

MALMSTRÖM,
MARTIN,
MAY,

J., kamrerare.

~1EVES,

J. ·S.,. byråchef.

.
grossha:ndlate.
MICHAELI, J., grosshandlare.
MITTAG-LEFFLER, 6., profeS-SOl\
·MOLANDER, A., direktör. '
MEYERSON,H.,

MOLA~DER, C. A., grosshandlare~
F., handelsbokhållare. '
MOLL, L, bankdirektör.
.
LAVAL, V. DE,· fil.· doktor, .civilingeniÖ r .
MOLL, V., ka~rerare.
LEFFLEH, J. A.., fil.. doktor. "
MONTAN, C. :0:; assessor.,
LEIJONHUFVUD, B.A., friherre) generallöjtnant.·
MONTAN, E. W., professor, redaktör.:
LEIJÖ'NHUFvun, C.,· friherre, f.. d. justitiekan;.':
'MoNT'ELilfs, W., v. häradshöfdin·g.
sler.
.MUNTHE, A., ba"nkbo-khållare.
LETTSTRÖM, G., f. d. ,bankdirekför..
MÖRK, A.,. bankkassör.
LEWENHAUPT, C., grefve, minister för' utrikes ärendena.
NACHMANSON, A., handlande.
LEWENHAUPT, S., ·grefve, amanuens.
NACHMANSON, H., grosshandlare.
LIDELL, ..p
. . ~ ka&sör' ~ch .bo~hå~iare i ·Folk-'I NEIJBER, M., J., f. d:, st~~smäklare~
sko,leI.arunes penslonslnrattnlng.
NISBETH, S., bankdIrektor.
LILJEWALCH, T., stadsmäklare.
NORDENFALK, C., landshöfding.
LILLIESKÖLD, E. W., k::tmre~,are. '
NORDENFALK, J., friherre, godsegare.
LILLIESTRÅLE, W., presideJ!t.
NORDENFELT,. L. M., landtmäteridirektör.
LINDEBERG, K. M'., kansliråd.
NORDENSKIÖLD, A. E., friherre, professor..
LINDENCRONA, A. T., bandil'ektör.
NORDSTRÖM, C. F. T., kom,merseråd.
LINDER, C. G., v. häradshöfding. '
NORIN, C. A., stadsnotarie.
LINDHAGEN" D. G.', pr9fessor.
NORSTEDT, E., bruksegare. '
LINDROTH, C. A.,. grosshandlare.
NYSTRÖM, C., med. licentiat, fil. doktor.
LINDSTEDT ,A., professor.
LINDSTEDT, A. W., bankdirektör.
O.LIVECRONA; A., v. hära,dspöfding.
OLROG, T.,. grosshandlare.
LIVIJN, C., v. häradshöfding.
OLSSON, J., gros~handlare.
LJUNGBERG, G.· E, ro d.' advokatfiskal.
OLSSON, O., fabrikör:
LJUNGBERG, E. J., direKtör.
LJUNGGREN, . C. J, v.· häradshöfding.
OLSSON,P., konsul.
OLSSON, T., civilingenjör.
LJUNGLÖF, K., grosshandlare*.·
LJUNGMAN, A. W., fil. doktor.··
OTTER, C. G. VON, friherre, f. d. statsråd·.
LJUNGQVIST'; K. O., brukse,gare*.
PALM, l., kamrerare.
LOTHIGIUS, G. F., major.
PALME, J H., bankdirektör, ledamot af reLOVEN, ~., f. d. professor, sekreterare.
daktionskomiten *.
LOVEN, .J., grosshandlare.
LUBLIN,. J., grosshandlare.
PALME, S. T., löjtnant, direktör.
PALMQUIST,G.,· bokförläggare.,
LÖNDBE'RG~ K., hal1dlande~
LUNDEBERG, C., bruksegare.
P AYKULL, L. G., VON, friherre,· f. d. kapt-en.
PETERSEN, A. F.,' SKOW', bankkamrerare~
LUNDELL, G., f. d. apotekare.
1

*

Ständig ledamot.

MOLL,

101

Ledamntsförtecknirig:

H.

AF, kansliråd.
p;. A.. G.,. rådman.
PEYRON,:' A:, 'grosshåndlare..
PEYRON, L., grosshandlare.
PHILIPSON, C. D., konsul.
PHILIPSON, . J,bankdirektör.
PHILIPSON, W., v. häTadshöfding,~
PETERSENS,

PETERSSON,'

A., ingeni'ör.
C. G. F." grefve; hofstallmästare.
PLATEN, L., friherre, aktuarie.
POSSE, A. R. F:SON, grefve, f. d. statsminister.
PRINTZSKÖLD, O., laildshöfding.
PRIPP, G. F., tjensteman i riksbanken.
PIHLGREN,

PIPER,

RAMSTEDT~ V., grosshandlaTe~
W., fil. doktO'r~
RAPHAEL, A., fil. doktor, juris kandidat.
REHBINDER, H., frHlerre, kom'merseråd~
REN HOLM, G~, kongt sekreterare.
RETTIG, G., generalkonsul.
RAMSTEDT,

SCHALEN,

C. A:, v. haradshöfding.
W., v. bäradshÖfdirig.

SCHNELI:.,

·C., g·rosshandlare.

SCHALEN,

SCHUMACHE~;C·.

W.,

;; , .
' .. '

fabrikör.

R., grosshandlare.,

SCHUMBURG,

W. G., 'VON, friherre,' godsega:re~
C. W., hofapotekare.
SEBENIUS, J. L., bruksegare.
SEDERHOLM, E., bruksegare.
SIDENBLADH, E.', öfv~rdirektör.
SJÖBERG, ·G., arkitekt.·
SJÖGREEN, O. A., kansliråd*.
SKOGLUND, F., gross'handlare.
SKOGMAN, C. J A'., friherre, f. -d. komnieh~:

SCHWERIN,

~EBARDT,

dörkapten.
SMERLING;
SMERLING,
SMITH,

e. F., f. d. kansliråd.
G. W., v. häradshöfding.

L. O., gro·sshandlare*.

O., fiL doktor..
J, W., generalkonsuL
RETTIG, H., v. hä~adshöfding.
SOHLM~N, H:; juris kandidat, redaktör:
RETZIUS, G., professor. '
SPARRE, N. G.' A., grefv'e, kammarherre,
REUTERSVÄRD, P.~ hofmarskalk.
STARCK, A., konsul.
RIBBING, E., kabinettskammarherre', öfverste.
STEDT, N., lifförsäkringsinspektör..
RIBBING, G'., assessor.
'STEINMETZ, H., landtbruksingeniör.
STENHOLM, E., kapten.
.
RIBEN, L. W'., statskommissarie.
..RICHERT, J.' e., förutv: ~tatståd.
STJERNSPETZ, P. A. H., f. d. major.
RICHTER, F., sekreterare,. fullmäktig i 'riks- STOLPE, C. M. G.,' direktör.' ..
banken.
. STRANDBERG, G., t. f. stadsmäklare.
RINMAN, C., brukseg·ar~.·
STROKIRK, G.'-· bruksegare.
ROSEN, A, A. G. VON, grefve, öfverste.
STRÅLE, W., godsegare.
ROSEN A. P. VON, 'grefve, kammarherre.
STUART, r, riddarhussekreterare.
ROSEN, C. G~ VON, grefve,öfverstekammar- .STUART, L.,. f.d. auditör.
junkare*:
STYFFE, K.,. f. d. öfverdirektör.
ROSEN, G. VON, grefve; assessor.
STÅLHAMMAR, A.~ öfverstelöjtnant.
ROSSANDER, J. F., grosshandlare.
SUNDBERG, G., ·häradshöfding.
RUBENSON, J., direktör.
SUNDBÄRG, G., aktuarie.
R·UBENSON,. L., disponent.
SWALIN, W., protokollssekreterare.
RUBENSON, M., sekreterare~
S\VARTLING, A., konsuL .
RYDBERG, O. S., kansliråd.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
RYDIN~ H. L., f. d. professor.
SVEDELIUS, 'A. G., major.
RYDING, B. T. G., landshöfding.
SVENSEN, E., fil. kandidat, literatör.
SMITH,

SMITT,

C. A. e., bruksegare.
F., grosshandlare.
SYDOW, F. VON, hamnkapten.
SODERBERG, A., kassör.
. SÖDERBERG, J. E., fÖrste aktuarie.
SVI1"~HtiFVUD,

SAMSON,

'H:, direktör.

9.,

direktör.
P., statskommissarie.
SANDBERG, G., byråchef.
SANDEBERG, F. AF, handelsbokhållare.
SANDEBERG, H., löjtnant.
SANTESON, H., v. häradshöfding.
SAMSON,

SA'MZELIUS,

.

* Ständig

ledamot.

SYBERG,

SÖDERLUND,

C. A., ingenjÖr.

C., grosshandlare.
N. G-., grosslrnrrdla:re.

SÖDERSTRÖM,
SÖRENSEN,

Led~p1Qt~r~rteckliing .. :

108 :

A" fil~" doktor, kontrolldirektör. :
I WALLENBERG, K., bankdirektör.
C., bruksegare.,
WALLENBERG, ~.,. ,v. ,bäradsh,öfding.
TAMM, C~ G. A., frih~rre, öfyerståthållare. , WALLENSTEEN, J. A.,' kammarrä,ttsråd. ,
TEMPELMAN, V., f.. d. protok,ollssekreterare., WANCKE, F., bank~~·s.sör.
.
TESCH, W., di~e~tör..
WARBURG, S., agent.
T~EMPTANDER, q.' R., landshöfding.
WAVRINSKY, A. R., grosshandlare.
THIEL, A., gro~sh,andlare.
,\VEYLANDT, L. R", ba~kir.
'
THIEL, E., bankdirektör.
WleKsELL,' K.,ftL licentiat.'
THOREN, 1., tjens~eman i riksbanken.
WlJK, O., grosshandlare*. ,
THULIN, C. F., skeppsklarerare.
'
WIKBLAD, S. iI., :sta~s·råd.·
THULIN, G., juris '~andi~at.·
WIKSTRÖM, C.,. grosshandlare.
THYSELIUS, E. J.. A., skriftstälIa~e.
WIKSTRÖM, P., ·gr~s'sba,ndlare.
THYSELIUS, P., t. f. kanslisekreterare.
' WINBORG,. T., .fabriksidk'are ..
TIGERSCHIÖlO, .H., v:.bäradsh?fd.irig.
. WINROTH', A. O.~ profess~r.'
TILL~ERG, C., kamrerare.
WRETMAN, F., fil.. doktor.
TITZ, C~ A., konsul.. ,
'VÄSTFELT, C. 'G.' ~.' L., ~sses~or .
TOTTIE, ~., ,grosshandlare.
TROlllUS, C. D., f. d. generaldirektör.
TROlLlUS, C. R.,
hära~~hö(ding. :
TROlLlUS, H.; grosshand.lare..
ZELLEN, J. O. ~F; byråchef.
TÖRNE~LADH,,)., ·landskamrerare.
ZETHELIUS, F., registrator.,
TÖRNEBLAD~I, R~, lektor, fullm,äkl.ig i rilts- ZETHRJEUS, F., ·di~ektör. " ...
banken.
ÅBOM;J.,gro'sshan:dh~~~.· . ':
TÖRNQVIST, A. bankkamrerare.
ÅKERHIELM, D., friherre, redaktör.
lJDDENBERG, E., generalkonsul.
ÅKERHIELM, L." friherr~, ,löjtna~t: , .
UGGLAS C. G. ~~, '~rihe'rr~', f. d'.: statsrå4.
ÅKERHIELM, j.J.,; friherre,' stats~åd.
ÅKERLUND,E" godsegåre'.
.
URSELL, B., grosshandlare~',
.
ÅKERMAN, H., envoye. '
WACHTMEISTER, H.. :H:soN, grefve, expedi-, ÅKERMAN, R." generaldirektör~
tionschef.
ÅKERMAN~, V., 'grosshan~lare.
WADSTEIN, 1;'., .1jensteman i ri.ksbanken~· '
WJERN, C. F., f. d: presid~nt, ledamot aj ÖBE~G,' J.·'E., direktör..
redaktionskom.iten. * .
,
, ÖHMAN, E'.;' gro~sb~ndlare.
WJERN, M. E.,. grosshand~·ar~*.
ÖHMAN, E., grosshand~a~e.
WAHLIN,' C. A., grosshandlare.
ÖHMAN, K.; grosshandlare.
ÖHN'ELL, R., -, v.- hä~ads;höfdi~g..
WAHR'EN, G., fabrik'ör: .:,.
'
VALENTIN,!., direktör.
ÖRTEN BLAD, T., ing~niö~.
WALLDEN, W.., godseg~re~. "
QSTBRRG, .G. F., g<?dseg'are.
WALLENBERG",~, 0..,. ,]öjtnan~.
ÖSTBERG, J., kammarrättsråd. "
TAMM,

TAMM,

1.
i

"'..\

v:

*

Ständig ledamot.

Ko'rresponderande ledamot:

A. E.
de France.

MALARCE,

DE,

Sec~etair~ perp~t~el' del la Societe des institutions de prevoyance
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