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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 31 januari 1894-

Ordförande: BankdirektöTen' J. H. P.A.I./ME.

Till ledamöter af förenillgen invaldes:
Herr Öfverstelöjtnantell A. t'. ](1"ZlsenstJerna,
• »
Ledamoten af Riksdagens Första I{anlmare, Grefve E. Le?cenhaupt,
Fil. 'Doktorell D. Bergströ1n,
»
Jägmästaren C. jlf.. SJögTeen,
.» .
B. 'j!artin och
J. H. lVer1nelin.
.

.......~.

Till revisorer för gra.nskl~ing af nästlidet års räkenskaper utsågos
Herr KOffilnerserådet T. ]{oTdstTfjn~ och' Herr Bankdirektören L Moll.

Herr Amanuensen, Grefve S. Lewenhallpt höllilärefter ett föredrag 0111:

Svenska statens skogsväsende.
Af nationalekononliska föreningens sekreterare har jag anmodats Htt
inför föreningen h~lla ett föredrag öfver det ämne; jag i en nyligen ut.,
kommen broschYl~ gjort till föremål för bedömande. 11ed tacksalllh~t har
jag antagit detta erbjudande, då derigel10m beredts ruig tillfälle att inför
ett ,slutet sällskap, hvarinom så lnyckell sakkunskap i vår nationella eko11~111i finnes samlad, utveckla nlina iueer rörande en fråga, S01)1-- jng
1
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hoppas I alla erkännen det - är af största vigt. Eder tillkommer det
derefter, mil1a herrar, att llled den oväld i oindömet, sonl ett längre lifs:
erfarel~het ensam skänker, afgöra hvad af de tankar. jag framkastar, kan
vara att taga vara på och huru en förändring i det nuvarande tillståndet,.
onl den finnes nödig, skall kunna genolnföras.

Historik.
I den utgifna ,broschyren 'har jag sökt ,i ,så skarp belysning som
nlöjligt framställa bristerna ~10S det nuvarande systemet för att dymedelst
haf~a

ett desto påtagligar~ stöd för" de f~rslag, ," SOlU i broschyren framställas. Innan Ulan hänger sig åt klandret af det hestående och åt drömmarna om en ljusare framtid, är ,det elllellertid nyttigt att gå tillbaka i
tiden och tillse, under hvilka förllållandell det nuvarande systemet tillkÖlllnlit och utvecklat sig.
Jag ber då få erinra 0111 burl~' i börja!l af detta århundrad~ statens
skogsväsende stoel på en så låg ståIldpunkt," att det väl foga skilde sig
från enskild hushållning, ja, i mycket var denna underlägset. Kanske'
just i följd häraf uppstod ell' strö111ning, åsyftande- kronoskogarnas försäljning, en åtgärd SOlll för öfrigt väl instämde med tidens ekonomiska ideer.,
1809-1810 års ständer gjorde en helTIstälIan i ämnet. År 1824 utfärdades det slutliga förordnandet, SOlll innehQll, att af kronoskogarna i de södra,
länell endast så mycket skulle åt kroi):an~A-<bibebållas, som för flottall och
,J"

'::

'

andra kronans behof vore nödigt, hvårjälnte i fråga om krono~l1arkerna i
de norra lä,nen uttalades den grundsats, att desalnma ej kunde med större
nytta för det allmänna användas än, till nya helllIllans , anläggning, SaSOln
af ålder varit medgifvet. Man sträfvade: såiu~da att bringa kronans skogsmarker unde~ enskild eganderätt. Statens eget skogsväsende motiverades -endast med flottans och andra kronans virkesbehof. Och när lnall
sedan för första gångel1, börjad,e i större skala kultivera skog, afsåg mall
sak samlna. Å några åkergärden , å 'Visingsö anlades storartade ekplanteringar~ son1 medtogo största delen af kronans skogsförsäljningsmedel, allt
detta i syfte 'att skaffa god tillgång på virke till kronans örlogsvarf. Sorgligt nog fick ekvirket, långt' innan ekarna på, \lisingsö nått tillräcklig ålder för att afverkas;' vid örlogsvarfven lemna rum åt järnet. Det är rät~
egelldom~gt täl1ka· sig, att sålunda statens skogsväsende vid denna tid buf-,
vudsakHgen gåt~ ut på ett i och för sig förfeladt ,ändamål.
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.'Tid ,.midten... af. århundradet: blef em.ellertid ställningen väsel1dtligen, .
förändrad .. :'·NU .' bQrjad~ .: . detta· .stor.artade, uppsving' i exporthal)deln lned
trävaror:;:'.· söm på;, ·en.:; :gång: . gjorde .. skogen .till en

handelsv~ra- af

största

värde.' . Det var då ej underligt, att betänksalllina 111än,. ovana vid de nya,
förhållandena, började intagas af farhågor Tör

e~l

fralntida alllnän skogs-

"~' brist sanlt derföre-·tillrådde,:· det . sta~en "i'stor 'skala skulle uppträda SOlll

eg.are: och odlare. af skog.· :Jämte. detta syfte, ·bade man äfven att anföra
olntanken för .statens finanser,: hvilkanumera, sedan skogen erhållit :ett så
högt värde, ansågos kun·na skörda ;betydlig ·vinst .på en ordnad
sel..

skogssköt~

Sålunda . .tillkom .kUllgL förordningen af den 25. maj 1860, som för-:

klarade J825 års' .grundsats orn de norrländska krOn0111arkernas länl'plighet
till nya hemmans. anläggning oriktig och som gjorde -bildandet' af stora
krQfiOparker till det. förnämsta nlålet för hushållningen i rikets· norra län ..
Man nöjde- .sig, ej

här~e~.

Vid 1862-1863 års riksdag väcktes förslag,

att icke blott alla kronans arrendedomäner och boställen utan äfven komm~nskogarna,

d. v. s. häradsallrnännin.garua och 'de' ecklesiastika boställs-

skogarna, .äfvenSOIl1 skogarna. till allmänna inrättningars hemulan skulle
ställas under' tillsyn af sttltens skogstjenstemän samt underkastas en ordnad .indelning; och ehuru hvad de ecklesiastika boställsskogarna angår,
presterskapet bestämdt afslog de ekonolniska förordnanden, hvarpå försla-·
get grundade sig, blef ?etsamlna dock utan nfseende härå antaget SQ111
lag ·genOln. nådiga förordningen den

~9

juni 1866. Samma dag stadgades

utsynillgstvånget för de ·till skatte omförda hemman i Norrland.

Den
10 september 1869 utkom lagen till förekol1llnande af skogsförödelse å
Gotland, hvilken lag berättigade myndigheterna att rent af förbjuda på.börjad afverknillg, när genom densamIna .skogens naturliga. återväxt ansågs »äfventyras}); och den 29 september 1874 prornulgerades den bekanta·
norrbottenslagen, som förbjöd försäljning af träd under en viss 'dimension,
hvilket förbud den 19 nlurs 1888. utsträcktes äfven till Vesterbottens län ..
;För att i Norrland än ytterligare öka kro110parkernas utsträckning började'
kronan .i stor skala förvärfva s. k. stockfångstskogar (d. v. s.. skogsonlråden, som utbrutits såsonl ersättning för enskilda. medgifna rättigheter till
stockfångst) på sådant sätt, att områd~nas innehafvare berättigades under
kortare tid på en gång uttaga ett större antal timn1er, mot de~ att marken
fralndeles skulle tillfalla kronan. Och när år 1874 beslut fattades om för-o
säljning af vissa 111indre jordbruksdo111äner, stadgades på sanlma, gång,
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att blifvande .köpeskillingar skulle användas för illk?p af skogbärande eller
för. skogsodling tjenlig lnårk, hvilket stadgande ouppb~rligeI).. förnJ~ats' i .den
mån nya kategorier af domäner komnlit att· inbegripas under förs~ljnings
åtgärderna.

. Närlnaste följden af gällande skogslagstiftning. har naturligtvis blifvit
den, att staten blifvit egare, af betydliga vidder skog. Dock gällel~ detta
egentligen Norrland jänlte. Kopparbergs' län.' I dessa' landsdelar. h'ar af-·
sättandet af kronoparker tagit ell oerhörd utst;räckning,.· särs~ildt. inom ,de
tre län, Norrbottens, Vesterbottens och Kopparbergs, hvi1ka vid utfärdandet. af 1860 års författning .ännu väntade 'på den allmänna afvittringen.
.Sålunda utgjorde år .1890 statsskogarna i Kopparbergs län l/S, i 'Testel~.. bottens län 1/3 och i Norrbottens län ej l11indre' än hälften af hela utnJarksarealen.· .För hela Norrland jämte Kopparbergs 1än utgör arealsiffran produktiv skogsmark nära 2,000,000 har eller 4 millioner. tunnl.and, deraf på
Norrbotten ensamt kon1ma 1,000,000 har'och på Vesterbotten 600,000 har.
Det· kall ej nekas, att dessa siffror äro betydliga, men. de beteckna 'också
det hufvudsakliga af statens SJrogsillnehaf, ty i södra Sverige, d. v. s. lan·
det söder onl Dalelfven, funl10s år 1890 icke filer än 69,806 har 6 ar kronoparker, 1,295 har.11 ar fiygsandsplanteringar, 18,789 har 99 ar till kro110parkerafsatta domänskogar, 121~053 har 74, ar till utarrenderade dornäner bibehållna skogar samt 8,753 har 74 ar indelta boställsskogar, .eller.
till sammans 219,698 har 64 ar statsskogar. Deremot äro dessa södra
Sveriges statsskogar till· antalet qesto betydlig~re, i det de 219,698 hektaren
'äro fördelaqe på icke mind:re än 2,130 särskilda skogar, utgorande hvarje
skog sålunda i medeltal endast 'ölnkring 100 har.
D~t är klart, att för skötsel!l af. statens skogsegendoul fordras en ansenlig personal. I. N orrl~nd .finnas sålunda ell1igt nya· staten' anstälde 4
öfverjägmästare, 36 jägll1ästare och 129 kronojägar~~ . Och ehuru i södra
Sverige skogsarealen är så obetydlig, gör skogal~nas spridda belägenhet
. dell talrika personalen lika nödvändig, så ,att här finnas icke . lnindre än
5 öfverjägmästare, 38 jägmästare och 134 kronojägare, eller 1 öfverjäglnästare, 2 jägmästare och 5 kroIlojägare Iner än i landet norr 0111' Dalelfven. Medan ett jägmästaredistrikt i Norrlands på statsskogar. rikaste
län, Norr- och Vesterbotten, i n1edeltal innefattar icke ll1indre äll' 76,000
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hai-,' statsskog, :innefattar ett dylikt distrikt i södra' Sverige 'endast 'olnkring
6,000 har.
luediu111

Och dessa 6,O~O har äro ej föreilade i el1 kOl11plex, utan,- per

räkna~t,

förlagdB: på 60 ställen llled 100 har å 11vartdera in'om .

ett olnråde 1110tsvarande ungefär tre felntedelar, af ett-län. Dertill kommer
att, 'SåS0111 redan antydts, den svenske revirförvaltaren, jäll1te befattningen
af statsskogarna jälnväl hHr att öfva- en yiss tillsyn öfver en ,luän'gd andra. ' "
s. k. alhllänna skogar, bland hvilka ecklesiastikboställsskogarlla äro särskildt talrika, i det de i a~lnlänhet utgöra ätnlinstone en,' i hvarje socken.,
Sålunda finnas i södra Sverige jäglllästaredistrikt,

SOln

innefatta ·bortåt 200

stats- och kon1illunskogar, belägna ofta n1il~als från hvarandra.

I sanning, det fordras raska ben för att sköta ett svenskt forstrevir !
Men, 111ina herrar, lIlailinå hafva hur raska ben' som helst, arbetsprodukten
kan aldrig bli hvad den borde vara,
lllesta arbetstiden åtgår ej vid

ty

f~rrättningar å skogen sjelf, utan på' resorna lnellan jägluästarens bostad

och de långt aflägsna skogarna eller på', expeditionen vid 'skrifbordet. ' SåSOlU ett 1110tstycke till
0111

bilde~l

af det svenska jägmästardistriktet må

erini~a.s

,anordnin'g'en af sko'gsförvaltniilgen -i det hind, der forstväsendet anses

stå 11ÖgSt, eller Tysklånrl.
skogar, l)len ,först'

OCll

. .\.fven der förekolll111a väl flera 11lindre stats-

frän1st understiga dessa sällall en areal af några

hundra har och för öfrigt -

-huru mycket större är ej skogsvärdet der?

I Sachsen t. ex., hvarest afsättningell för så väl barr- som löfskogsvirke
.
är ,så. utol11ordentligt god, lenlnade' åtlllinstorle för några år sedall stats~
skogarna i' lnedeltal ell nettoinkonlst af nära 50 krollol: per har~ En sådan
skogsnlarkens afkastningsförnlåga medgifver naturligen, att äfven ett lnindre skogsolnråde kan bära kostnaden för sin särskilda ,förvaltare. Regeln
i Tyskland, är också, att hvarje 'skog bildar ett särskildt revir 111ed ell jäg..
111ästare (oberförster), S0111 , boende inonl 'det san1111a, kan, 0111 så fordras,
dagligen, till och -lned" till fots, nå till hvilkell del deraf SOlll helst. l1~örst
'

vid en ~ sådan anordning . kan 'det . bli tal, aln hvad nlan kallar intensiv
skogshushållning, !)elst denne oberförster till sitt förfogande har flera jäm-

väl.å skogen bosatta 'forstligt bildade kronojägare, hvilka. efter hans anvisning öfvervaka h,rar oell en sitt områd,e OCll utföra allt, SOIU för skogens
vård derstäcles -är behöfligt. :\led den ~ördell1ing södra Sveriges statsskogar
ega, har det naturligtvis ej, varit lnöjligt ge.non:iföra något dylikt. Vill
lilan här se en skogsförvaltning närnlande sig den tyska, gör 111an i alllnänhet bättre i att uppsöka större, enskilda skogsko~nplex, sådana S0111

6
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Uddebolin~

'Den senare --egendolnen innefattar eller
disponerar- s31ul1da~ - enligt hv-ad -nlig uppgifv~tst e11' större areal äIi:' alla
södra -Sveriges statsskoga.r till saU11nans och skötes :af en' jägtnästare med
€tt visst· a.lttal skogvaktare..
.Man kan' hoppas, att våra statsskogar i vissa fall bli bättre vårdade
än· flertalet enskilda, 'rnen: mera blir' det ej ·1l1ed några få llndantag. Tillsy·nen är och förblir' till och n1ed: i alltnänhet sämre än- privatmannens, oell
såsom ett alln1änt o1l1döme -lär det få lernnas obestridt;· att den' vård, som
bestås våra' allmänna' skogar i, såväl södra SOlD- nOITa Sverige, är försvarlig.
. ,~ Hvad' sedan vidkommet den ekonollliska sidan af saken,. så är här
att 'söka det- svåraste n1issförhållaudet~ Icke så att öfver allt förlust skulle
uppstå.. I Nörrland, särskildt N01"1"- och Vesterbotten, skördar staten utan
tvifvel en an~senlig vinst på sina skogar, ',hvilka jll der hafva en-så -stor 'Oln,fattning. ", Men söderut ,blir ·förhållal~det annorlunda.. Särskildt' ~r det af

intresse ·att· utreda det finansiella utbytet af skogarna söder onl Dalelfy~n.
,Att detta utbyte ej kan bli betydligt, ii1ses 'lätt, om lllan jälnför förvaltl1ingsobjektet,220,OOO har svensk statsskog, lned förvaltningsapparaten.
Hva:d skulle väl ett par stora fastighetsegare, innehafvare nf 220,000 har
'skog, .säga, Oln någOtl frågade dem, huru vida -de' skulle vara llågade att
för' tillsynen af samlna skog engagera en half 'skogsstyrelse, .5 'öfverjäg- .
lnästare ined en -årlig' aflöning af. 5,5qO-6,200 kronor, 38· jägulästare llled
2,600-4,600 kronors afiöning' och' 134 kronojägare med 600-700 kronor.
.lTörmodligen skulle dessa skogsegare helt'enkelt svara:' »det bure sig ej».
Så ·är också förhållandet med statens skogsväsende i södra Sverige.
I d-en officiella statistiken "för år 1891 upptagas för de 5 södrå skogsdistrikten under -rubrikerna utg"ifter för indelning och reglering samt -·un-dersökning OClluppskattlling af allmänna skogar för skogsafverkning; för
. ~.
184,734: 25
skogsodling och,' skogsvård ln~ fl. tillsammans ."__ .
, D'ertill kOlnJna' indelnings- och· resekostnader, upptagna
på· kungl.' dOlTIänstyrelsen"
._~. __ . __ :
. __ .
~
. ._.
.: .·26,150:.26
'Vidare a~öningar' till- skogsstatell i de, feln· distrikten
jämte kostnaden för 1 1/2 byrå i 'cel1t~"alnlyndighetel1 (i rundt tal) 320,000: -Slutligen '. uppföres l/S af lltgifterna för skogsinstitutet
-ocll skogsskolorna __ . :__ "';. .. .: ~'. ~ _, _.:.~ __ ~~" __ . _. ~ . _.~ . ;._ __ _ 20,000:Surnma .utgifter. 550;884:' 51
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Oberäknadt betes- och arrendenlegel utgjorde inkolllsterna 311,217: 79
:',
. Alltså erhålles 'en rest af 239,666: 72
llvarined utgifterna öfverstiga inkolusterna.
'Annlärkas 'kan

'~äl,'

att jämte denna kontanta behållning förefinnes

:äfvell en annan i forIn af virke,
utan utsyning får af

S01l1

arrendat~rer· ocl)

utsynas åt lltsyningsberättigade· eller .'
boställshafvare för fyllande af deras

'husbehof uttagas, 111el1 enligt bvad dell officiella stati.stiken utvisar ä:ro de
'utsynade qvantiteterna icke synnerligen. betydliga och, äfvell om genon1
tillägg af värdet å natllraafko111sten oell .,de bland statens arrendellledei 'upptagna skogsarrendena inkomstssullllnall. skulle kunna uppbringas till ett
belopp n10tsvarande utgifterna, blir hela förhä1Jandet, att statsskogarna i
-södra Sverige: gifva ett finansielt utbyte af +
'skogshushällare,

SOl11

o.

~1ell

hvilken enskild

·kunde. berÖlnma sig' af att ega 220,000 har duglig

:Skogsl11ark, till stor del bevuxen llled ganska vacker gallllllul' skog, skulle
väl låta sig nöja llled ett sådant utbyte?
-egendom kunde väl också förväntas

~n

Af en så 'pass bety,dlig skogs-

ren nettobehållning.

Enligt offi-

-eiella statistiken ega de 220,000 l1ektaren statsskog ett värde af 30,800,000
krollor, 1110tRval'andeell årlig, Ilettobehållning af 1,232,000 kronor.

Det

:synes egendolnligt, att södra .Sveriges statsskogar sålunda beräknas ega ett
värde .af lnillioner, IDen när Juan sedan ser efter, hvad de verkligell afkastat, finller lnan, att husIlåilningen söder
-förlust eller: åtIPinstone utan vinst.

0111

Dalelfven går 111ed ren

Nu kail det väl invändas, att statens skogstjenstelllän jälnte be. fatt11ingell nled statsskogar'na jämväl hafva sig ålagdt att öfva tillsyn öfver ett
betydligt antal andra s. k: alllnänna skogar, hvarigen0l11 lnissförhållandet
~nnellan

förvaltningsobjektet och förvaltningsapparaten utjä111nas. Ja, denna

,anmärkning' vore riktig,. om' staten i alllnänllet erhölle någon ersättning
för det arbete, dess tjensten1än utföra å dessa andra skogar, IIlen 111ed ett
par undantag är detta ej fallet.. Tvärt Oln är det i In ånga fall, der arbetet
ej utföres gratis, tjenste111anllen,' SOl11 uppbär särskild godtgörelse.

1\1en

(nn jag har en inspektor öfver nlin egendOlTI, icke blir Ini n 11ushållnil1g
·bättre derför att. jag låter .hono1n iued offrande af. hans tid, som i sjelfva
.verket tillhör l11ig, hjälpa till vid förvaltningen af gran,nens.
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Det nuvarande syste.mets framtidsutsigter.
Nu framställer .~ig helt naturligt . den frågan: skola bristerna hos det·
nuvarande systenlet i en framtid. försvinna? eller. hvilka äro i allmänhet.
det nuvarande systeinets framtidsutsigter?
Såsoln svar 11ärå lnå först framhållas. den ökning af statsskogarnas
areal, son1 genorn inköp och afsättande af donlänskogar kOilluler att ega.
rUIn.

Redan under de år, som' förflutit. sedan senaste löneregleringen

verkstäldes, Ilar sålunda arealsiffra11 stegrats betydligt, OCll stegringen lär
under den närmaste fralntidell, så länge' dOlnänförsäljnil1garna pågå, blifva
än betydligare. Det hade tyckts, sonl 0111 Ulan vid illköpen i första hand
bort försöka att .utvidga redan befintliga statsskogar, 11vilka ju i allmänhet.
väl' tåla el1 sådan ökning. Men detta synes ej ingå i det nuvarande systernet. Till och med år 1892 hade. i södra' Sverige endast 12 inköp blifvit gjorda, sonl afsågo förstoring af redan befintlig kronopark, och hela
den areal, sonl härvid förvärfvats, utgör allenast 1,758 har 33 ar. Derelnot hade på 42 ställen börjats nybildning af kronopark, 11varvid inköpts
till salnnlans 54,084 har 12,8' ar. ..\.1' detta elI konsolidering af de befintliga kronoparkerna? Nå väl, afsigten nled. nyinköpen har väl ofta varit
att bilda en så kallad stolnme till kronopark, SOlU' Seder111era i en framtid
skulle kunna vidare utvidgas. Jag frågar nu: skall denna afsigt någonsin
kunna fullfÖljas? Visar ej erfarenheten, att der staten köpt ett hen1man
till kronopark, prisen å grannhen11nanen, som man vet staten eftersträfva,
på en gång höjas? Ja, lnina herrar, detta sakförhållaride är så naturligt,
att jag tror luan 111ed godt .skäl kan antaga, det dessa förlnenta kronoparkstanlmar i alhnänhet ej, och i hvarje fall mycket sent, kanske först när
köpeskillingarna för de föi'lsålda dOlnänerna längesedall äro åtgångna, skola
kllnna' utvecklas SåSOJ}l afsedt varit.
Sak san1rna torde gälla en stor del af de d01l1änskogar, SOln afsättas
till kronopark. SåS0111 ofvan anförts. utgjorde dessa redan år 1890 ej lnindre än 99 stycken lned e11 areal af alleIlast 18,789 har 99 ar.
bet vill synas, som om vid, sidan af statsskogarllas ökning till arealen vi sålunda äfvell skulle hafva att anteckna el1 betydlig ökning i, Hutal.

I följd häraf lär skötseln af statsskogarna under fra111tiden ej kOlllrna att
11lycket skilja sig fråll den, SOln nu bestås.
Efter 100 år eller 111era, när frukterna af det nuvarande systeinet
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börjat att visa sig, ekola vi alltså stå 'ungefär der vi nu äro rried den
skilnad, att när vi nu, d. v. s. för år 1890, liafva i södra Sverige 220;000
har' statsskog, spriddn på 123 ställen, vi ·då skola hafva t. 'ex. 500,000 har
på 500 ställen eller 111era, hvarför icke el1 i hvarje socken. N'ä väl, det,
är ju alltid en SkÖll sak att på sådant sätt hafva en statsskog placerad litet
llvar stans i våra bygder, nlenså skall utförandet. af denna framtidsplan
också kräfva betydliga SUlnInor.
För de galnia statsskogarna torde inkolnsterna ej k01111Ua att afsevärdt
stegras och för de nya först rnycket sent, hvadan åtminstol~e till en börj all endast ringa belopp skola finnas att tillgå för betäckande af utgifterila.
Dessa skola blifva oerhörda. Onl vi taga året 1891 till utgåilgspunkt, hafva,
vi sålunda att allteckl1a en årlig grundränta af 1,230,000 kronor och vidare' förvaltningskostnaden 550,000 kroilor eller till SalTIlnanS' en årlig
utgift af 1,780,000' kronor. Detta allt gäller 1891 års statsskogar, lllen
till dessa skulle ju läggas betydliga nya vidder, bestående företrädesvis af .
afverkad 111ark, hvars fö~"sättande i kultur skall kräfva ansenliga nya anslagskraf. Mina herrar, I kunnen vara förvissade. Oln att den årliga ,bristen snart skall blifva Inillioner och, den sl~tliga, när 11lan står vid 111ålet,.
tiotal af ll1illioner.
I sanning, 1860· och 1870-talens orostankar, drönlmande Oln ett fraUltida skoglöst Sverige, ll;låtte ännu råda öfver stänlllingen, ,då lTIal1 vill
offra sådana SUlll11lor för att skydda sig mot den fÖrlTIenta faran.'

Är b~hofvet af statsskogar trängande?
Det gäller då att tillse orrl' farhågorna ara grundade, Olll öfver hufvnd behofvet af statsskogar i vårt land är trängande. Besvarar Ulan
denna fråga jakande, ·har det finansiella resultatet en jälnförelsevis underordnad betydelse. 'Ja, strängt taget, kunde Ulall tänka sig en skogshushållning, S0111 lelnnade en ren finansiell förlllst, lneD ändock kunde försvaras genoln den -indirekta 11ytta, deraf uppstode. Jag vill äfven nledge~
att: exenlp,e1' härpå 'erbjuder sig i de s. k'. skyddsskogarna. Ett planteradt,
flygsaildsfält t. ex. 13ehöfver ej på långliga tider gifva någon behållning t
och ändock kan det betraktas SåS0l11 högst värdefullt derigenonl, att stora.
arealer af åkerjord, byggnader ill. 111. skyddas lllot förstöring af den ftygtiga sanden. Likal~des finnes i södern många branta bergssluttningar, der
den årliga afverkningen luåste inskränkas till et~ lninilllum, för att ej
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hU1TIUslagret skall bortsköljas af regnfloder.

Endast på detta sätt kunna.

fl'alutida öfversvärilningar hindras; ty, äro bergen en gång blottade på ett
dagvattnet uppsugande jord- OCll växtlighetsla.ger,. då blifva konlmande
,slagregn förhärjande, i det "floderna .på en 'gång svälla 'upp.och ~tiga öfver
sina bräddar. .
Jag är -sålunda ej den, som anser skogen vara utan betydelse för
ett lalld. 11en hvad jag påstår är, att egentliga skyddsskogar i Sverige
på grund af'våra lyckligallaturförbållailden :mycket sällan påfordras. Några
större öfversvämningar;, beroende på nyss antydda förhållanden, förekolll111a
ej" hos oss; och' våra flygsa·ndsfält lära väl i allnlänhet redan vara bundna.
Hvad 'beträffar' de skyddsskogar, 80111 våra forstnlän vilja hafva vid fjällgränsen 'för att sätta en mur lnot de11nas nedgående, så ber jag, utall att
. vilja tilltro luig fullt känna denna fråga, få uttala lnina tvifvel Oln nyttan
af sådana. skyddsskogar. 'Vllder, ell resa jag fått företaga genoln en af
rikets ödsligaste fjälltrakter förde vägen 'äfven öfver en
dessa skogar,
sorn voro stadda i 'utdöende. Flera' mil' redo vi elllellan gamla ,bestånd,
Qer alla träden så när SOlU 'på kanske hvart 30:de voro helt och, ,hållet
uttorkade. Dessa få öfverlefvande hade visserligen ännu en del gröna
barr, 111en syntes det tydligt, att uttorkningen äfven af de'nl endast var en
tidsfråga. Jag ,har ej mer än denna gång varit i tillfälle att se exempel

af

på fjällgrä~sens l1edgående, lnell fäste jag nlig särskildt vid trenne Olllständigheter : 1) att hela det utdöende beståndet var af unge~är saUllna
ålder och ll1ycket galTI111alt ; 2) att alldeles ingen återväxt fanns å hela det
111ilsvida olnt'ådet;'~ 3) att ej tlågl;a be,tydande 'skogsafverkningar på ~ång
liga tider egt, rum i omnejden. Den onlstäl~digheten att hela. beståndet
var af ungefär salnnla ålder är ,naturligtvis 'från.början att betrakta såson1
ell rell tillfällighet, mell samluanstäld med :iakttagelsen om den fullständiga saknaden af återväxt, synes densan1ma antyda ett lYlycket vigtigt förhållande e.ller att fenonlenet med utdöendet inträdt nästan på en 'gång.
J annat, fall 'skulle näluligen med all, säkerhet en ·del plantor kunnat uppkOlnnla och hinna åtrninstone till en viss utveckling, inna11 äfven de förhärjad,es. Då härtill lägges, .att några större, af ;m·enniskor 'fralnkallade
förändringar j trakten ej förekolnlllit, anser jag mig kunna draga den
sllltsats, att åtminstone i dettå fall fjällgränsens 11edgående berott på ;l1ågon
större ,'periodisk, men llastigt inträdande' naturföreteelse. Om så är .förhållandet i allmänhet, lIvad. gagnar det då· att 'behålla stora skogsbälten
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vid fjällgränsen. . Skola icke dessa- en dag förete' san1ma bild son1 den
utdöende skog jag iakttagit! ' Vare llärmed huru 80m helst, så vågar jag
, i allt fall' vidhålla, att i vårt 'land hehof af _rena skyddsskogar icke förefinnas i någon högre grad..
Ett sådant behof torde dock aldrig anförts såsonl det' egentliga skä-,
1et för bibehållande af en god skogshushållning, utan lärer på tal om skogarnas nytta oftare franldragits den ganlla trossatsen om deras inverkan
i klimatiskt hänseende. ~leil äfven dennl:t' sats Ilar fått en betydlig knäck
genom den tltredning doktor Halnberg på uppdrag af kungl. dOlnänsty- '
relsen verkstält oell Ilvaraf- resultatet· finnes i fornl af en' särskild afha'ndling, bifogad 1884 års skogsberättelse. I denna afhandling har llälnligen
skogarnas betydelse i klilnatiskt hänseende inskränkts på följande sätt:
»Skogell, då den är nä'rbelägen, skyddar å ena sidal~ TIlekaniskt för
llårda 'och "kalla vindar, mell skadar å a'lidra sidan dels genom att undanhålla behöflig värme från solen dels genom att nedsätta vär1negraden på
illarken undEn" klara nätter och de'rnled underlätta, nattfroster. På längre
afstånd är dess inflytande påtelnperaturförhållandena i vårt land omärkligt.» Och förklarar doktor Hamberg vidare: »Den fördelaktiga sida!l af
:skogens iliflytande på telnperaturförhållal1dena synes ll1ig således kunna
vinnas äfven 'af en hög 111 U r; ett plank, en lläck eller, riågot 'dylikt.» .
Jag tilltror lnig ej _att kunna afge ett bestälndt yttrande öfver denIla
- ytligt att döma - ridikyla åsigt, IneIl är dock för rnin del öfvertygad"
att Sverige,;" oin det alldeles blottades på skog, 'skulleerhålla ett mycket
olika klimat mot det 'Iluvarande. Häraf följer en1ellertid ej, 'att statsskogarna icke skulle kunna undvaras utan fara för klilnatets försäluring .. För
att visa- detta-ber jag få åberopa- de uppgifter ·kungl.dolnänstyrelsen len1nat i enunderdållig skrifvelse den. 15 dece1nber 1890. Enligt dessa utgör
all utmark: i södra -, Sverige tillsalumans 9,923,396, har. Då IlU' 'statssko-,
garna derstädes efter hvad fÖl~ut 111eddelats vid löne.regleringen omfattade
sammanlagdt 69,806 har 6 ar, lilotsvarade de af llela utlnarksarealen
allenast ungefär 0,7 %. '1\rled dessa siffror för ögonen lärer Il1an icke behöfva biträda doktor Han1bergs uttalande i hela dess krassa nakenhet för
att, antaga, det södra Sveriges statsskogaf' icke utöfvanågot väsentligt inflytande på vårt klinlat. Hvad Norrland beträffar behöfver Iuan endast
anställa elI liknande jämförelse filed den nyss gjorda för att finna, att i
Gefleborgs~ Vesternorrlalids och Jänltlanc1s län förhållandet är detsa-Il11l1a.
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Derenlot vill jag Dledgifva, att i vissa delar af' Kopparbergs saInt nästan
hela"Vester-:och Norrbottens: län stätsskogarna'hafva en jämförelsevis stor
olnfattning, lIlen för .att bedöma statsskogarnas betydelse är det ej riktigt '
att helt enkelt tänka sig, huru förhållandet skulle

gestalt~

sig, om samma

skogar alldeles saknades, utan .gäller frågan endast, hvilket lnen .det all·
lllänna skulle taga- deraf, att de" l1U' af staten vårdade skogarna öfverlätes

i enskild ego.
Mot den enskilda skogshushållningel1 i vårt land hafva skarpa an111ärknil1gar. ofta blifvit riktade. Särskildt har afverkningen för export
skildrats såsorn i hög grad förderfHg SUllltidigt derllled, att Inan uttalat sin
förnöjels~

öfver den hetydliga ekono111iska vinst denna afverkning tillskyn-

Jag kan för l11in d~l alldeles icke biträda det uttalade klandret, då jag" hyser den bestän1da öfvertygelse, att all. skog, .801n· :finnes
uppväxt, bör tagas så snart sådant utan ekonolnisk uppoffring ,kan ske,
helst derigenoln uppkon1sten af nya friska bestånd i hög grad påskyndas.
J 11 lnindre dirnensioner kunna lJled största ekonolniska vinst tagas, desto
fördelaktigare blir hushållningeil.: Härlned.· vill jag _eniellertid . ej hafva
sagdt, att exportafverkning ej i nlånga fall, oklokt bedrifvits, l11en för att
hindra sådana 111issbruk skulle fordras, att Illyndigheterna egde j hvarje
särskildt fall pröfva, huruvida påtänkt afverknillg skulle tillåtas OCll i hvilken utsträckning. En sådan tvångslagstiftning är naturligtvis ej tänkbar.
Långt större. skador. än af exportafverkningell förorsakas enligt Inill
åsigt vårt land a.f en del andra hyggen. Bland dessa vill jag först nämna
gärdslehyggena SåS0111 de i Hera landsorter, särskildt i de skogrika, t. ex.
Snlåland, bedrifvas. :b~ör ändamålet utväljas ornkrillg 30-40-åi~iga bestånd,
oc11 då en betydlig nlängd störar i regel erfol'dras, uppsöker landtmannen
naturligtvis helst de största och jä111naste bestånden. Här verkställer han
en gallring' på "det sä~t, att just de bäst utbildade tallarna utplockas. Hela
sträckor af ungskog kunna sålunda blottas på dessa i kan1pen för tillvar011
segrande. träd. Endast 11lindre utbildade träd qvarstå, _·OCll när sedan en
stark .'snövinter . kOlll1ner, så b.rytas dessa, ovana S0111 de äro vid friställningen, i lnassa neder af snötryck.. I.Jika välgörande SOln en riktig gall.
ring. kunnat vara, lika 'skadlig blir denna. En annan röfvarhushållning,
SOlll.änllU pa flera trakter eger rUln, är .dell s. k. syrningen. Syftet der·
lned är att i ungskogar, der betet försänlrats, bättra detta derigenom, att
skogen fälles och å lllarken får qvarligga, hvarvid bark och barr för-

dat landet.
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ll1ultna salut åt marken lemna någon näring, tillräcklig för' att franlkalla
ett, par års mager' gräs,tillgång. Derefter' upphugges det ll'aturligen i hög
grad' skadade virket till ved~ I{lart är, att dell blottade marken:, utsatt
för atlnosferens inflytelse, snart· blir l11era ljungvuxen ärl någonsin. ,Läggas' härtill alla de öfriga ovårdsamlna röjnings- och v'edhyggen~, soni i vårt,
land förekomma, är det icke svårt förstå, hvarförvåra utmarker så ofta
förete luckiga bestålld och kala luarker. Särskildt är det de, vidsträckta
, hagmarkerna, SOlD på nu angifna sätt 'behandlas, och 111.å det derför ursäktas lnig, om jag llär framställer det påståendet, att en vårdslös hagmarksskötsel är den enskilda skogshushållningens största skuggsida. Ja,
jag tvekar ej att beteckna SäSOlll, helt enkelt löjligt att klaga öfver exportafverkningeri, uledall denna skuggsida ännu qvarstår. ' Man jänlföre blott
dell s. k. hagmarkens utsträckl1ing gent eUl0t den egentliga skogens för
att inse, huru mycket större skada l1U annlärkta, i landtbrukets tjenst
stäIda husbehofshyg-gel1 förorsaka vårt land fraulför saluhyggena.
På samUla gång jag sålunda' nledger, att den enskilda skogshushållningen i vissa hänseenden lemnar rnycket öfrigt att önska, något som på
lagstiftningens väg ej lärer kUllna ~fhjälpas,' vill jag dock uttala luin öfvertygeIse, att ·någo11) Iverkligt stor faTa ej for 1:årt land hotar ge1l01n sal1znza
rniss{örhållanden. Som stöd härför ber jag få påpeka det skydd våra
stora afstånd' erbjuda emot den öfverc1rifna exportafverkningen, 'i det de
i allmänhet inskränka denna afverkning. till allenast större: dhnensioner.
Vi hafva sålunda de ~acto en slags 'restriktiv nfverkningslag.' O.ch än vigtigare äro de klimat- och jordinånsförhållanclen, S0111 i vårt land i 'så 11ög
grad gynna .skogens återväxt eller s. k. föryngring. I kontinenten:s länder
blir' skogsInarken, blottad på den sk)7ddande skogen~ i allnlänhet så",förvildad af gräs och andra örter~ att någon naturlig återväxt ej kan,förväntas, helst luftstreckets torrhet i llÖg gr~d försvårar trädfrönas groning. I
dessa länder innebär derföre en skogsafverkning detsan1ma SOlU skapandet
af en kalmark för all framtid, om icke menniskan genom kOllstsådd och
plantering återställer skogsbeståndet; och då kraftiga åtgärder i denna
riktning ej nied säkerhet kan förväntas af den enskilde~ SOlll naturligen
ogerna åtager sig kostnader, hvarför godtgörelse 'först, i en aflägsen franltid vinnes, , så blir det el1 verklig uppgift för staten att i stor skala uppträda' sorn egare och odlare af skog. I Sverige åter kan efter ,skedd af,verkning i alllnänhet påräknas, att naturen sjelf åtminstone nödtorftligen
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förser markell Ined unga plantor.

Det syfte,

SOl11

aIses med en återväxt-

lag, vinnes sålunda här genom' :naturens egen tillskyndelse.

V~lligger

det·

i öppen dag, att dell naturliga, föryngringen ofta, särskildt der afverknin-·
gen .oförsigtigt ~edrifves, blir· till en .viss grad ofullständig och att ett

UTI-,

derhjälpande af... naturens eget arbete·, skulle vara synnerligen gagneligt.
Nlell huru ifrigt- jag än'· vill tillstyrka-.dylika hjijJpätgärder,· . al1ser. jag ,mig
dock kunna påstå, att den naturliga .föryngringen ännu länge skall skydda
vårt land från

en

alltför känbar skogsbrist.

'l'rakter finnas naturligen,

so 111 kanske. alltid saknat eller först numera sakna nödig. skogstillgång,

111en lned den utveckling konl1nunikationerna ..tagit, torde .det icke vara
olnöjligt att från skogrikm;e , orter,-.fådeIlll3. olägenhet afhjälpt.'
Åberopande hvad

DU

·anförts~ torde' jag ega .rätt framställa d'et på-o

ståendet, att hela statens ingripande i skogshushållningen
icke varit af något trängande bebof påkalladt.

på sätt skett

Konseqvenser.
Det tillkolnrner oss nu att draga konseqvenserna af denna sats. Till
börja lued synes det nlig då klart, .att våra båda restriktiva skogslagar.
böra uppbäfvas.

Onl något trängande behof ej förefinnes, har staten san-

nerligen ej rätt att förlnena landtmannen den dyrbaraste förnlån han eger,
förmånen att fritt. tillgodogöra sig hvad som växer på hans jord.

Hvad.

Gotlandslagen vidkommer, så är den för öfrigt så sväfvande affattad, att
tillälnpl1illgen deraf 111åste blifva i högsta grad godtycklig.

.lttminstone

skulle det för lnig. vara olnöjligt att afgöra, när en gotländsk jordegare bragt
sin jord i det tillstånd, att skogens naturliga återväxt äfventyras.

Detta

skall eIneIlertid vara det kasus, då lagens ytterst stränga bestärnmelser
skola vinna verkställighet.
Norrbottenslagen är visserligen till. Sill affattning klar, men deremot .
synes,..den mig vara desto obehöfligare. .Det är verkligen en egendomlig
ödets skickelse, att just i de af naturen så skogrika län, N orr- och Vester-.
bottens, der halfva eller tredjedelen af utmarksarealen utgör. kronopark,
staten skall, intagen af fruktan för en förment skogsbrist,. behöfva hindra
den enskilde att sälja så kallade undernlåliga träd.
Han.d i hand 111ed' de restriktiva skogslagarnas uppbäfvande synas
de· bestäilllnelser böra borttagas, hvilka inskränka innehafvarna af stockfångst-., och nybyggesskogar. i förfogandet öfver sin~ skogar, eller med ett
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ord·· utsyningstvånget, S0111 hvilar å des~a. skogar, bör borttagas. Någon
formlig ~orättvisa 'har genom införandet af detta tvång aldrig skett, då ju .
staten' ursprungligen varit- egare af .lllarken. och sålunda egde fullt fog att
föreskrifva hvilka. .vilkor SOln be~st för dess upplåtelse, lnell; då de skogar,.
llvarå utsynillgstvånget eger tillämpning, företrädesvis äro belägna just i
Norrbottens' län och andra norrländska: län, der. staten besitter så oerhördt
stora skogsvidder, synes staten hafva allt skäl att·eft.ergifva ett ur skogsvårdssynpunkt helt och hållet omotiveradt vilkor, SOln för' staten lnedför ett.
förvaltningsbestyr lned ty åtföljande kostnad. och för den enskilde ett olidligt intrång i bans' hushållilitig. Svel1ska.·'staten . bar städse. varit synner-,,
ligen hågad att tillskapa sådana s.. k. blandade eganderätter, lnen det synes
verkligen vara tid på' att man söker upphäfva .dessa. och bringa vår jord,
der" den ej är för något statsändal~ål behöfiig, under full enskild ego.
När nu i förevarande fall staten ej kan åtkolnma eganderätten:, hvilket
för öfrigt ej all., ur skogsvårdssynpunkt påkallas, så nlå tvånget qch inskränkningarna i stället bortfalla. Det har framhållits, att derige~oln en
ekonomisk vinst skulle tillflyta skogarnas innehafyare i form af den efter-·,
skänkta utsyningsafgiften. Ja, det är sant, nl~n hvarför i 'en tid, när det.
anses vara, moral,.att efterskänka grundskatter, draga sig fö~ att borttaga
en -afgift, som utg~r ,för ett förvaltningsbestyr,. som staten i och med det
samma slipper bekosta? För öfrigt, utsynings~Jgi!t~n är icke det vigtigaste, utan, hufvudsaken ligger deri, att' inskränkningen i hushållningen
bortfaller... Jag vet ej 11vad det är för politik att utan något trängande
behof ställa stadsadministrationen fiendtlig lnot det enskilda, jag vågar
säga, berättigade intresset.
Härefter komn1er jag till den vigtigaste konseqvensen, eller den, som
bör följa i afseende å anordningen af statens egen skogsförvalDing.
.Med den uppfattning jag. har angående den .enskilda skogshush~ll-·
ningen skulle jag - herrarna. lnå förlåta .nlig ~att jag helt oförbehållsamt·
uttalar denna åsigt - ej. anse, det några. oerhörda faror skulle uppstå för.
det allmänna,' om hela det fiskaliska skogsväsendet indroges.· Ja, t. o. nl~
i Norr- och Vesterbotten, der. statsskogarna intaga en så stor ornfattning,..
skulle kanske deras öfvergående i enskild ego alldeles .icke inlleoora någon
ruin för, befolkningen. Det. har blifvit sagdt, att i södra .Norrland, der
skogarna hufvudsakligen tillhöra privatlnäl1, de ekonomiska förhållandena.
äro lnyck.et bättre äl} i Norrbotten, att lnycket, mera göres för flottleder
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och andra kOl1lmUnikationer,· att. i följd' af den stöi~re konkurrel1s~ SOlD
alltid; uppstår, när enskild f~reta.gsalnhet får göra sig gällande, virkesp.risen ställa sig lnycket högre o.' s. v. Det kan ju bända,. att allt detta beror
på andra olnständigheter, .. men .det synes kunna ifrågasättas, huruvida icke
€n fördelning af Norr- och Vesterbottel1s statsskogar mellan en mängd
kapitalstarka bolag skulle medföra en betydligt större lyftning inom des~a
båda län än nu. är fallet," då' en så stor del af skogsmarkerna ligga un(landragna den enskilda företagsamheten. Det forstliga i statens hushålllling här uppe består ej i några kulturåtgärder, några lued insigt gjorda
gallringar o.· s. V., utan. helt enkelt i utstämpling fl,f afverkningsbara träd.
Skulle icke detta arbete mycket· väl kunna utföras af bolagens inspektorer
ooh skogvaktare? Och skulle genom frigifningen af afverkningen stör~~e
faror uppstå än i södra. Norrland? Nåväl, detta är ju ganska svåra frågor att besvara., .och jag lenlnur dem för närvarande å sido, då, 'såsom
f'Örut påvisats, staten ju ej gör någol1 finansiel förlust på sina skogar i
.' Norr- och Vesterbotten; en sak, SOlU emellertid ej hinorar~ att vinsten möjligen kunde bli större både för staten och det allmänna, om dessa skogar
. öppnades för en'skild företagsamhet.
Men 0111 skogsväsendet i de båda .nordliga länen tills vidare må lelnnas orördt, så synes· man ega desto större skäl att tRga i tu nl.ed skogsförvaltningen i de söder ut belägna landsdelarna, särskildt länen söder om
Dalelfven. Utgår mall.fråll den åsigten, att vår enskilda hushåll.ning förr
eller senare för till en allmän skogsbrist, då, lnina herrar, kan lllan offra
l11illioner årligen för att kälupa mot denna fara, men bar lnan åter klart
för sig, att denna farhåga ej är gru~1dad, då går det sannerligen ej an
att oförändrad -behålla eu statshushållning, som går med ren förlust eller
åtminstone utan vinst, att låta en i enskild halld till 30,800,000 kronor
uppskattad statsfastighet ligga utan ränta. - För ·att afhjälpa detta lllissförhållande skulle ·mången säkerligen helt enkelt föreslå att i södra Sverige
det fiskaliska skogsväsendet måtte indragas, hvarigenonl staten skulle få
åtnjuta afkomsten af de norrländska statsskogarna oafkortad.. Ensanlt för
landet. söder om Dalelfven .skulle el1. sådall åtgärd lnedföra en tillgång för
blifvallde statsregleringar af 1,230,000 kronor i inbesparad ränteförlust
och 550,000 . ki'ollor i inbesparad förvaltningskostnad eller till saUlmans
1,780,000. kronor årligen.
.Ja; mina herrar,. detta vore ju ett förslag, sonl -nied skäl kunde kall
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.las värdefullt ur sparsamhetssynpunkt ; och med den uppfattning jag har
angående vår enskilda skogsbushåIlning skulle jag icke 'anse det Sam111a
alldeles oantagligt. I hvarje fall hafva våra nuvarande statsskogar söder om
Dalelfven den. ringa onlfattning, att i intet län deras öfverlåtande åt. en..
skilda skulle förorsaka något större rnen för det allnlänna.
Emellertid torde åtn1instone några af statsskogarna i södra Sverige,
t. ex. den stora Böda kronopark, som upptager nästan hela norra delen
.af Öland, Halle- och Hunneberg ill. fl., förtjena att åt kronan bibehållas.
Jag har derför nöjt n)ig ITled att föreslå en allenast partieI föryttring af
statsskogarna i landet söder Oln Vesterbotten, åsyftande att inskränka för..
valtningsapparaten och salnmanföra skogarna till. färre kOlnplex, hvartdera
så betydligt att det kunde utgöra ett särskildt revir.
Beslöte sig svenska kronal1 för en dylik åtgärd, komma utom en
lllängd lnin~re kronoparker väl nästan samtliga skogar till v~ra jordbruksdomäner att försäljas. D~tta kan ej lälripligen ske utan att hela domänerna samtidigt afyttras.
En10t våra jordbruksdo111äners föryttring bar, när fråga i sådant afseende förelegat, lnotstånd ofta yppat sig, nlell äfven aln detta under tidigare skeden kanske haft något berättigande, så synes numera all betänklighet höra bortfalla. Vår centrala fackmyndighet bar sjelf förklarat, att
enda sättet att få en egendom väl skött vore att åt innehafvarell gifva
optionsrätt till arrendets öfvertagande å nyo för nästa arrendeperiod, ett
uttalande, SalU helt enkelt innebär, att staten ej ka'n genom administrativ
kontroll sörja för sina jordegendomars tillräckliga bäfd, utan att denna
endast vinnes genom anlitandet af det enskilda intresset sålunda, att egendomarna öfverlemnas under en tryggad besittning. 1tlen hvarför icke då
taga steget fullt ut och föreslå sarntliga d0111änernas öfverlåtande under
full eganderätt? Endast på sådant sätt kan en egare blifva fullt förvissad 0111 att han eller hans rättsinnebafvare skola få njuta frukten af å
egendomen nedlagdt arbete. Och bvad skulle staten förlora derpå ? Jo,
rättigheten att vid arrendeolnbytella reglera arrendebeloppet, en förlust,
S0111 åtminstone för det närvarande bör vara rnåttlig, då på senare tider
regleringen i alllTIänhet bestått i en nedsättning af afgiften. Men vinsten
för staten blefve betydlig, nämligen dels befrielse från förvaltningsbesväret,
hvarför kostnaden, när allt n1edräknas, uppgår till ett par hundra tusen
kronor, och dels en högst ansenlig kapitalvinst. Att döma efter åren 1883
2
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och '1887 gjorda försäljningar skulle det i jordbruksdon1änerna bundna
kapital icke 'lelllna mer än 1,9 % af det belopp, som vid försäljning vin11es: Må hända skall denna siffra något ändra sig~ om de större egen'domarna komma till försäljning, men då 'vid nästlidet års början arrendebeloppet för samtliga jordbruksdolnäner utgjorde omkring 2,670,000
kr<?nor, motsvarande ett kapitalvärde efter 4 ~' af nära' 67 'millioner
(häri iriberäknadt skogsarealer 20 million~r skogsvärde), skulle i alla händelser dell rena kapitalvinsten för statsverket säkerligen kOlnma att uppgå
'till' 40 a,' 50 rriil~ioner. För att påskynda försäljningen df 'domäller, S0111
ej ännu blif,~it till arrende lediga, lär kunna 'vidtagas dell' anordning, att
för' hvar och en skulle lemnas fritt att, för den händelse ban nled kronoarrendator träffat uppgörelse eller sjelf vore i behörig' ordning antagen
arrendator, äfven före arrendetidens utgång ingifva köpeanbud å egendomen, då försäljningsauktion strax kunde utlysas.
H vad slutligen beträffar skogarna till statens civila boställen, så skulle
det vara högst önskligt, att dessa äfven kunde inbegripas under försäljningen, då de sanlina till utsträckningen äro 11ögst obetydliga. Skulle ej
äfven, der boställe fortfarande anses behöfligt, det sanlma lämpligen kunna
illskränkas till allenast bostad Ined tomt? I vår tid lärer väl innehafvareD; lätt 'nog kunn'a förskaffa sig på annan väg de förnödenheter ett landtoch skogsbruk lemna.
Resultatet af de sålunda föreslagna åtgärderna blefvedet, att domän-'
och civila boställsskogar Ilästan alldeles försvunno och att kronoparkerna
åtminstone söder om Dalelfven komme att inskränkas till ett fåtal. H vilken' oerhörd koncentrering mot målet: stora sammanhängande statsskogar
skulle ~j följa; och då på detta sätt reviren från stora distrikt, innefattande många, men oändligt spridda och till utsträckningen i allmänhet
obetydliga skogar förändrats till samulanhängande skogskomplex, först då,
mina herrar" torde e11 verkligt god, staten värdig skötsel stå att. vinna och
vidare en ekonornisk vinst.
Det kan sedall blifva fråga om att llled de medel, småskogarnas förSäljning inbringa, söka öka antalet kronoparker än ytterligare, men i sådant fall synes mig inköpe11 böra anordnas på ett helt annat sätt än hittills skett. J ag bar tillåtit mig i den utgifna broschyren, skarpt klandra
den nu brukliga metoden, i det' jag framhållit,' huru som allt för <obetydliga skogar, särskildt i början af inköpsperioden, förvärfvats; huru SOln
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köpen oftare gjorts i skogrika län än i skoglösa; huru som ett skoglöst läl1
lyckliggjorts med två parker" hvilka bestode af för skogsväxt oduglig eller
otjenlig mark; huru som stora ängsarealer med åbyggnader fått följa lned
k,öpen o. s. v. Nå väl, allt detta, undantagandes de rena misstagen i afseepde.,' å 111arkbeskaffenheten, låter sjg väl försvaras, så länge jäg!nästare- .'
reviren utgöra stora distrikt, då det naturligtvis är temligen likgiltlgt, Oln
de skogar, som köpas, äro stora eller små och hvar de ligga; och om
iJlegojord förvärfvats, har väl detta skett af den anledning, att köpet annars ej kunnat bringas till stånd. Men utgår lnan från den förutsättning,
att bvarje 'statRskog, SOlU köpes, bör bilda ett särskildt revir, då får man
visserligen vara litet mera l10gräknad i valet lnellan inköp, SalU erbjuda
sig. Naturligt synes, att företräde bör lemnas åt nl~rk, belägen i skoglös
trakt. Jag betviflar ej, att stor svårigl1et skall uppstå för att på ett ställe
få stora sammanhängande rnarker, men der detta ej genom förberedande
eventuella aftal kan krona11 tillförsäkras, der får väl staten låta bli att
köpa. Något nödtvång föreligger ju ej.
J.1~ö'r de11 händelse den partiella föryttringen skulle vinna verkställighet, blir naturligtvis l1ödvändigt att befria ~tatsverket från det onus med
förvaltningen af de ecklesiastika boställsskogarna, som kr'onan mot presteståndets bestridande påtagit sig. Jag saknar all anledning att på detta
rum inlåta 'lnig på frågan aln det rättsstridiga i 1866 års beslut, utan
tillåter mig endast konstatera, att, sedan tjII börja med under en lång följd
,af ~r, hvarunder arbetet med dessa skogars indelning så hårdt forcerades,
medtagande hundratusentals kronor af löneregleringsfondell, åtminstone
skogsstateil' skördade betydlig vinst af bestyret lTIed skogarnas förvaltning,
det nUlnera allmänt 'erkännes, att samma bestyr jämväl för tjenstenlänl1en
är i viss mån betungande likasom det alltid varit det för statsverket. Nå
ja, anser man 'dessa små presteskogars, forste~liga skötsel så oändligt vigtig för, den allnlänna hushållningen i landet, då må man ju, äfve11 om
tjenstemännens indelningsarfvodell börja tryta, ej klaga öfver att ~taten
för det samhällsnyttiga ändamålet får gifva ut mycket, mycket penningar,
men vill man, såsom jag föreslagit, fÖrsöka få äfve11 södra Sveriges skogshushållning att bära sig och de stora jägn1ästardistrikten sammanförda
till. slutna skogskomplex, då '. kan statens revirförvaltare ej längre taga
någon befattning med de ecklesiastika boställsskogarna) utan lära d.essa
liksom de dermed jämstälda skogarna till alllnänna inrättningar, helnman
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saInt härads- och sockenallmänningarna få öfverlemnas till vederbörande
komlnuners och inrättningars förvaltnillg. Denna bör ju ej bJifva så svår,
när ma.n har de uppgjorda indelningsplanerna att följa. För öfrigt kall
ju bända, att den dag komlner, när man skall finna det tjenligt inskränka
boställena till bostad och tomt äfvensom att afyttra kommunskogarna, undantagandes möjligen de betydande besparingsskogarna i Norrland och
Dalarne. Då skulle ju detta förvaltningsbestyr, som nu tynger på statsverket, lTIed ens upphöra. De betydliga~'e häradsalllnällningarna kunde
ju inköpas till kronoparker.
Slutord.
Jag har härmed genomgått det hufvudsakliga af de förslag, sorn i
den utgifna broschyren framställas. Man må nu jämföra dessa förslag
med' det nuvarallde systemet.
'Det 1'tU1'ara'nde systelnet grundar sig på förutsättningen, att stora faror
för det allmänna hota genoln den enskilda skogshushållningen, och till
skydd häremot söker den, jämte "etablerande af ell högst förhatlig kontroll
å samma hushållning, öfversålla vårt land med statsskogar af i alhnänhet
obetydlig olnfattning. För att administrera dessa göres en allt talrikare
personal bellöftig,. och ändock kan skötseln aldrig blifva mern än försvarlig, men för att upprätthålla systemet får staten ensalnt i södra Sverige
vidkänn~s en ränteförlust å fastighet af 1,230,000 kronor och en förvaltningskostnad af 550,000 kronor eller 1,780,000 kronor (1890 års budget),
hvartill konlma de millioner af medel för försålda jordbruksdomäner, SOlll
å inköp af nya kronoparker utgifvas, med ty åtfölja.nde långvariga ränteförluster och stegrade förvaltningskostnader.
De i broschyren l'ramstälda förslagen utgå från den förutsättning, att
de stora afstånden i vårt land, hvilka i allmänhet inskränka afverkningen
till allenast större dimensioner, ännu länge och den naturliga föryngringen
för alltid skola skydda oss för en allt för känbar skogsbrist, hvadan staten ej bör drifva en skogshush~llning, SOln medför allt för stor ekonomisk
förlust. Derför bör staten, som väl kall behålla statsskogarna i N01"1'- och
Vesterbotten, genom partiei föryttring göra sig fri från srnåskogarna i de
söder om Vesterbotten belägna landsdelarna och förvandla de stora jägmästardistrikten' till sammanhällgande skogskomplex med en förvaltare
boende del' illOlll, då man kan vinna en verklig intensitet.i skötseln. Och
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der sådant kan ske, och helst i skoglösa trakter, må genom inköp nya
kronoparlcer bildas, tillräckliga' att bilda dylikt revir.' Medel dertill vinnas
genom den till bortåt 10 millioner uppgående vinsten på små kronoparkers föryttring, hvaremot försäljningssllmmorna för jordbruksdolllänerna
med tillhörande skogar, bortåt 110 millioner (om kungsgårdarna behållas
100 millioner), böra allslås till andra stateils behof, helst sådana som kräfva
en utgift på ell gång, t. ex. inlösen af obligationer, järnvägars anläggning o. s. v. Tillika vunnes en ganska afsevärd besparing i förvaltningskostnadell.
Man kan tvista, huru vida besparing i statsutgifterna, naturligen alltid önsklig, i och för sig är ett mål att sträfva efter, ty icke är det budgetens belopp, sum afgör, Oln statens fil1a~ser äro blomstrande. En .liten
budget kan lika väl beteckna, att staten undandragit sig att fränlja före~
tag, som för landet skulle varit lnycket nyttiga. Man lnå sålunda betänka
sig, inllan nlall endast af sparsalnhetsskäl bryter stafven öfver det nuvarande systen1et, men när man gjort klart för sig, att det sarnma icke är
grundadt på något oundgängligt behof, utan står i vägen för ett bättre
systern, då synes all betäIlklighet böra vika och det vara ens pligt att
eftersträfva detta andra, hvilket på en gång skulle medföra en ekonomisk
vinst och ett fram steg i forstlig kultur.
Anser man llÖd vä~digt, att staten öfver allt i lalldet tillskapar vackra
skogsbestånd, hvarför icke då, i stället för dessa restriktiva skogslagar,
som hindra den enskilde landtmannen att taga af sin skog hvad 11an vill,
stadga en förordning, som berättigar staten att genoln anstälda plantörer
på egen bekostnad kultivera enskildas kaln1arker. Med de millioller södra
Sveriges skogsväsende årligen kosta staten skulle mall nog kOllIna temligen långt i den vägen. Och, lnina herrar, dessa penningar skulle vara
nedlagda å skogen sjelf till dess förbättrande, nledan nu mesta arbetstiden
och pengarna nedläggas å skrifverier och på vägfärder.
I anledning af föredraget yttrade sig:
Herr Bruksegarell Tanlm: Jag skall nu icke låta mig förledas att
följa föredraganden på hans vidtutsväfvande framtidsJörslag på flera 0111råden, såsom. då ball på några rader ordnar den kyrkliga frågan om aflöningen för kyrkans presterskap, ej heller ämnar jag uppträda till försvar
för den styrelse, 'SOIU i detta fall af föredraganden blifvit anfallen. Men
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då den nuvarande riktningen af landets skogsväsende tillkol111nit hqfvud- '
sakligeri på l~iksdagens initiativ och då jag för min del också har varit
lTIed om att} såvidt jag mäktat, biträda och arbeta för denna riktning, må
det också tillåtas lnig att uppträda till' försvar för densamma.
Innan jag dock går vidare, lnåste jag inlägga lnin protest Inot ett
par af föredraganden gjorda påståenden~
Oln föredrag'andens förklaring på att »riksdagen, annars så njugg
på anslag, år från år kunllat nledgifva ökning af budgeten för forstliga
än~anlål» J nämligen att detta skulle bero på »den alllnänna okunnighet,
som i vårt land råder beti'äfiande' grunderna för en- sund statshushållning,
Sä~skildt i den del, som rör skogarila», tillåter jag mig icke att dönla; de
orden få stå för en 111indre blyg eller mera erfaren och i såväl riksdagerl
som grunderna för sund statshushållning 111era bevalldrad person än jag,'
Men då föredraganden i sin broschyr förklarat, att en medverk~'l,l1de orsak
till att riksdagen fattat de' beslut, som blifvit fattade, skulle varit den, att
riksdagen icke haft öppna ögon, för att afkastningen af, de norrländska
skogarna måste betäcka förlusterna å denl i södra Sverige, så vill jag derelfiot protestera, ty när det förslag, SOlU ligger till grund för den nuvaralide regleringen af skogsstaten, förelåg, så, företeddes vid detta ärendes
beredande i statsutskottet såväl uppgifter, hvilka visade, att en del revir
inom södra Sverige för närvarande icke täckte förvaltningskostnadelJ, som
ock' sådana halidlingar i öfrigt, att det ej kräfdes så särdeles stor vana
att behandla officiella papper och siffror för att så sätta sig in i ärendet,
och jag vågar påstå, att ITIed ögonen fullt öppna för det af föredraganden
framhållna sakförhållandet statsutskottet tillstyrkte, OCll riksdagen antog
k~ngl. maj:ts förevarande förslag.
Vidare har föredraganden angifvit, att 'riksdagens omdöme skulle förvillats deraf, att statens tjenstemän hafva inseende öfver en del andra
s, k. allmänna skogar, såson1 häradsallmänningar och ecklesiastika
boställs.
skogar. Nej! Så slarfvigt behandlar dock icke vare sig utskotten eller
riksdag de allmänna ärendena, att de skulle i detta hänsee11de förvillats;
och af hvem?"
~ Jag öfvergår nu till hufvu'dfrågan, och huru lockande det än skulle
,vara att stanna vid flera enskildheter i föredraget, skall jag blott uppehålla mig vid den olikhet, som forefinnes mellan föredragandell och mig
röran~e statsskogars nationalekol1on1iska betydelse.
,
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I detta fall synes' det mig,. som Oln föredraganden hufvudsakligen,
ja uteslutande haft ögonen fästade på en .ellda siqa af saken; eller hvad
han kallar det rent finansiella resultatet af statens skogsförvaltning. När
han gör detta, synes det l11ig hafva varit en pligt att så framställa siffer~
uppgifterna, att allmänheten ej af dessa förvillas. Det är visserligen sant,
.att ·staten drager direkt inko111st af endast 220,000 har i södra och mel....
lersta Sverige, mei1 när det påståendet göres, att skogsförvaltningell der går
111ed ren förlust och detta bevisas med uppgiften, att utgiften är 550,884
kronor, inkonlsten 311~217 kronor, således förlusten 239,667 kronor, så är
detta en uppgift till allmänhetens förvillande. Förhållandet är, i verklighetell, att under skogsstaten.s vård oc~ förvaltning i denna del af Sverige
-stå omkring 450,000 har. Efter en' säkert ej för hög beräkning bör af. ~omsten af dessa skogar utgöra 2 kubikmeter per har, hvilket icke tord~
för den, som har någon .erfarenhet Oln skogsvärden, vara för högt; om 1
kubikm~ter virke i ofvannämda landsdelar värderas till 2 kroil0r, så blir
i stället för de. af föredragallden beräknade 311,217 kronor afkomsten af
under skogsstate'n stående förval~ni~1gsobjekt 1,800,000 kronor.. Att statell
.ej uttager högsta lnöjliga inkoll1st ur sina ungskogar, utan låter dessa växa
ut till. virke, .SOl~l efter' en tid realiseras mycket högre, d. v. s. att staten
kapitaliserar skogskapital eller att staten i sin kassa ej redovisar afkomsten af en del· till andra ändalnål anslagna skogar, berättigar ej till slutledningen, att, skogsförvaltningen går med, förlust, och ännu ll1indre till
den, att så alltid skall ske och derföre all skogsförvaltning från statens
'Sida upphöra. - . En fullt berättigad uppgift hade varit, att state11S ~tgift
är 550,000 kronor, inkolnsten af. denna förvaltning i influtet kontant i
statskassan 311,000 kronor sarnt hela den inkomst, som årligen inflyter af
till andra inrättningar anslagna afkomster. af skogar, äfven stäIda under
:8kogsstatens vård och förvaltning, hvartill bör läggas, att staten .af .~gna
.~kogar ej nu uttager 'utan kapitaliserar skogsvärd et, som ligger i, ungskogens tillväxt.' Huruvida det är sund statshushållning att ej uttaga genast,.
hvad kan tagas, huruvida staten bör förvalta annat än egande skog, hvaraf
inkomst tillfaller statskassan; kan diskuteras on1, Inen berättigar ej till det.
missledande påsiåelldet, att skogsförvalt11ingen i södra Sverige går med
förlust. Föredraganden sammanbland~r tydligen kassa~nkomst med .skogsafkomst.. ·Hur lätt vore det ej attluppbringa af.dessa statsskogar redan.nu
kassainkomstentill lnångdubbelt högre; nog finnes skog att under många
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år hugga för en och anna? million. !{onung och riksdag hafva genolll
sina beslut gång på gång visat, att hufvudvigten af skogsväsendet icke
beror på det för ögonblicket högsta finansiella resultatet, utan just betol1at~
att i det klimat, i hvilket vi lefva, och under de förhållanden, i hvilka vi .
arbeta, . samt lned de svårigheter våra jordbrukare hafva att slå sig fram~
skogells bevarande i vårt land enligt 'naturens egen anvisning är af långt.
större betydelse.
Jag vill icke disputera Oln behofvet af sky?dsskogar. Icke hellervill jag gifva D1ig in på skogens inverkan på de kliInatiska förhållandena.
Men det är en pun.kt, som enligt l11in äsigt är af den allra största vigt.
och som särskildt af en person, som kanske mera än de flesta studerat
våra nordiska skogar, dem han skänkt sitt hjärtas varma kärlek~ nämligen jägmästaren Barth i Norge, skarpt framhållits, nälllligen vigten af att·
skogens reproduktionsförmåga bibehålles, och denna kan endast bibehållas,
. om' skogen skötes ordentligt.
Jag megifver i likhet med' föredraganden, att det är relativt taget.
likgiltigt ur högre nationalekonomisk synpunkt, om man afverkar en yngre
skog eller låter den utväxa till en gröfre för att sonl sådan afverkas, luen
hvad som icke är likgiltigt, det är, hui"uvida den mark" sonl .skall producera den kommande skogen, förstöres eller icke. Det är tyvärrjust detta t
sonl eger rum med de flesta skogar under enskild eganderätt. :Högt ställer föredraganden ej heller målet, då hall nöjer sig med uttalandet, »att
all skog, som finnes uppväxt, bör tagas så snart sadant ~ltan ekonomrisk
uppoffring kan ske, helst derigenolu uppkomsten af nya friska bestålld i
bög grad påskyndas». Huru vet han detta sednare? Hvad garanti erbjuder han; att huggningen sker så, att nya ~riska bestånd ens uppstå?
Den ellskilde, S0111 endast beaktar det finansiella resultatet, hugger så, att,
han realiserar de säljbara träden, spridda öfver hela skogen, och qvarlemnar de icke realiserbara, redan förkryn::ipta' och skadade b~tlskarna, som
Ulan väl kan kalla skogens fysiska och, moraliska krymplingar, hvilka ej
blott. aldrig sjelfva växa ut till god skog, utan just hindra friska bestånd
att uppväxa och, hvad värst är, förderfva skogsluarkens reproduktionskraft. Genom denna planlösa blädning, genom att låta sol och blåst alltför mycket inverka på marken förvandlas marken fråll skogbärande till
hed, och då kan ingen afhuggning af buskar hjälpa upp densamma. Det
behöfves en lång tid, innan så förstörd mark kan bära grof skog. Jag
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kan nog med kultur få upp unga bestånd och få temligen nytta af deln,
111en lnarken är i alla fall så förstörd, att det blir svårt att fralubringa
någon duglig skog. Det är derför Barth framhåller, att skogens reproduktionsförmåga är det vigtig~ste, och just på grund deraf är det af vigt
att bringa den skog, lua11 mäktar, i statens hand, i en hand, som sköter
dell så, att nlarkens reproduktionsförmåga bibehålles. State11 är ensan l
nog ekonomiskt stark och oberörd af det ögonblickliga tvånget eller lockelsen till vinst att fullgöra denna funktion; under den långa växttid en
skog har, kan lnall ej beräkna, att den, lagd i enskild hand, skötes med
hänsY11 till dess reproduktionsförmågas bevarande; någon egare uppstår
alltid, som ej kan eller ej vill lllotstå vinstbegärets frestelse under de 100'
år el1 skogs växttid varar - den enskildes ekonoluiska fördel går i en
alldeles nl<?tsatt riktning Ul0t den för skogen fördelaktigaste - åtminstone
lued de värdeförhållanden, som i vårt lalld under långa tider kOllllua att
existera.
Ett annat skäl för öfver hela landet spridda statsskogar ligger äfvell
uti det exempel skötseh1 gifver; öfver hela landet finnas enskilda sko~ar;
äfven jag hoppas och tror på att dessa delvis skola komnla att bättre
skötas - men derför kräfves spridande af kunskap, huru detta skall ske1.
och utbredandet af tron på att, god skötsel i längdell löllar sig. I detta
hänseende äro de sprid~a statsskogarna af vigt som bevisningsmaterial.
Ej blott konung och riksdag dela denna uppfattning GIn vigten af
statsförvaltning af skogen, utan äfven landets invånare i alltnänhet. Der
jag bor finnes ett revir, af hvilket staten icke har l1ågon kassainkomst, '
blott utgift för boställens och häradsalbnänningars vård, mell försök att
fråga delegarna, om de vilja blifva af llled dessa allmänningar! De äro
deras ögonstenar. Jag har icke försport någol1 tvekan att betala utgifterna
för förvaltningen, och ett försök att reali~era dessa skulle alldeles säkert
besvaras med ett enhälligt l1ej. Den befolkning, SOlU der får sitt behof
af virke tillfredsstäldt, skulle ej låta sig trösta med föredragandens förslagt
att' nutidens lätta kommunikationer möjliggjorde att frå11 andra håll inköpa gärdsel, stör, vedbrand och tinlmer.
För föredraganden hägra de intryck, han helntat från en vistelse i
Tyskland, mel1 jag vågar tro, att, då här gäller svensk skogs,skötsel, det
varit, en fördel, om han studerat de svenska förhållandena lika grundligt.
I Sveriges skogar, som sträcka sig från lappgränsen till Skåne, llled värde-
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förhållanden så olika, att på en ort. endast det grofva titllret kan realiseras, å en annan, SåSOlll i Tyskland, ris och' qvistar, der, sonl före'draganden sjelf uppgifver, den naturliga återväxten kan påräknas som regel, får ,
man ej taga exenlpel från 'Tyskland; här behöfver ej revirens storlek bestälnmas efter att revirförvaltaren skall ,hinna hvarje dag springa ikring
aeln. 'l'yskt forstväsende vore .här en grof misshushållning. Just emedan
här den naturliga återväxtel1 ka.n vara tillfyllest, under förutsättning att
itfverkningen sker forstmessigt, och derför att svensk skogsskötsel i stort
sedt är liktydig med rätt afverkning, kunna reviren vara så stora, skogarna 'mera spridda, 'arbetet 1l1öj1igt att utsträcka. Äfv8n 'derför ,att sålunda så relativt litet skogsodlingsarbete kräfves på svenska skogarna i
förhållande till afkomsten, äro dessa särskildt lämpade SOlU statsegendom,
hvilket ,ock torde vara grunden för att riksdagen sträfvat att on1sätta Sill
jordegendom i skogsegendom.
Min öfvertygelse är, att det är af en ofantlig vigt, att statens skogar,
hvar man kan, bibehållas och att så rnåriga skogar SOln lDöjligt ställas
un'd~r statens vård och förvaltning. \7i böra således icke låta förleda oss
aerhän att realiser~ dessa skogar OCll utsätta dem för en ne~sättning i
reproduktiol1skraft, SOlll förr eller senare blir' följden lned dem i enskildas
hand. KOffiinande slägten skola en' gång välsIgna oss de'rför.,
Komnler jag så till föredragandens mera positiva förslag, så svarar
ja.g blott: ,det är lätt att hugga hufvudet af llönan, ty då har Ulan icke
vidare besvär nled den; men se'n lära ock äggen uteblifva. ~"örslaget att
sätta statens allmänna skogar under' kommunernas förvaltning äfvensom
att sälja kronoskogarna är visst icke 'någonting nytt. Det förekom i slutet
på ,1700-talet i IPrankrike och antogs genom en kejserlig kabinettsorder i
Preussen ' den 20 januari ,1809. Kort derefter fann man emellertid, att
man va.r inne på en oriktig väg, och mall gjorde allt för att återvinna
hvad nlan förlorat.' lJ'öljdel1 af 1824 års beslut i Sverige att öfverflytta
, alllllänna skogar till enskilda talar äfven nog varnande.
Slutligen vill jag fraIllställa en sista anmärkning. Jag är öfvertygad
<>ID att en annan betänklig fara geno1l1 ett dylikt förfaringssätt skulle uppstå; jag afser härvidlag något, som för den nationalekonomiska föreningen
i~ke .kan vara likgiltigt, nälllligen våra budgetsförhållanden. Det är, herrarna alla bekant, att vår budget_,allt mer och Iller stöder sig på de osäkra
bevillningarna samt att de fasta inkomsterna allt Iner, borttagits. Redall
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nu är häruti ett missförhållande" IIuru skulle dessa' missförhållanden gestalta sig, GIn de framlagda planerna skulle arbeta sig" fram, 'nämligen
realisation af krolloskogai~na och. kronodomänerna eller nedsättning utan
hänsYll till det ekonomiska resultatet af järnvägsfrakterna? Huru skulle
en sådan budget ställa sig?' Hvad skulle resultatet' del~af blifva? Jag
tror, att det blefve högst sorgligt och olyckligt.
Det vore mycket att tillägga rörande denna sak) men jag skall icke
längre upptaga nationalekonomiska förel1ingens' tid. 'Jag har dock icke
kunnat uraktlåta att inlägga en protest mot ett förslag, SOln jag anser vara
ett bland de allra olyckligaste, som på långliga tider har framkommit i
skogsfrågail, som är 'ett i sann mening reaktionärt förslag och som skulle
föra oss långt tillbaka i denna för vårt land så maktpåliggande fråga.
Herr Byråchefel? af Zellen: ~lin afsigt är icke att ingå i någon dju'pare kritik af föredragandens anförande. Jag, ber endast att få göra några
·erinringar lned anledning af detsamma, och dervid 'skall jag först rätta
några sifferuppgifter, S01l1 återfinnas i broschyren.
Uti den kalkyl öfver inkoIrlster och utgifter - rörande statsskogarna
i landet söder om Norrland och Dalarne- som fini)es intagen i föredragandens broschyr och nu åberopats, uppgifves, att statsverkets skogsmedel
för 1891 uppgingo till 3~11,217 .kronor 79 öre. De officiella handlingarna
visa ernellertid, att de utgjorde 358,013 kronor 51 öre, eller 46,795 kronor
72 öre lner. Bland utgifterna har föredraganden upptagit för indelning
och reglering, skogsodling ffi. In. 184,734 kronor 25 öre. Räkenskaperna
utvisa emellertid" att dessa utgifter gått till ett högre belopp, näiniigen till
193,650 kronor 30 öre, således en skilnad åf 8,916 kronor 5 öre. Vidare
har föredraganden bland utgifterl1a upptagit afiöningar till skogsstaten i
de fem distriktel1 jämte' kostnaden för 11/2 byrå i kungl. domänstyrelsen
(i rundt tal) 320,000 kronor.. Det har varit gal~ska svårt att följa boi10111
i denna beräki1ing, men efter företagen extrahering ur domänstyrelsens
räkeuskaper och stater samt' fördelnillg af de olika utgifterna, till och med
postafgifterna, kamIner man icke upp till h'ögre belopp än 246,465' kronor,
således till ett lned 73,535 kronor lägre belopp. Samnlanlägger Inan' differenserna och drager ifrån hvad som skulle vara, till favör för föredraganden, blir skilnaden 111,414 kronor 67 öre.
Om jag ifrån den förlust, som föredraganden beräknat, att statens
f
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skogsväsende i södra och m-el1ersta Sverige skulle medföra, eller 240,000
kronor, drager dessa 11.1,000 kronor, återstå omkring i30,000 kronor.
~-'öredraganden

har' dock, på sätt den föregående talaren l1'Yss 'an-

märkte, såsom inkomster af statens förvaltningsobjekt endast upptagit dem,
som direkt ingå till statsverket, men eliminerat bort sådana,

SOln

afvinnas

andra allmänna skogar, hvilka stå under skogsstatens öfverin~eende, men
tillgodogöras af boställshafvare, arrendatorer af kronodomäner och enskilda~
Då dessa ~kogar utgöra en del af förvaltnil1gsobje~tetoch flertalet i lnångabänseenden kräfver lller tid och arbete än kronoparkerna, måste väl deras
afkomst upptagas och godtskrifvas kontot för skogsväsendet!

Om jag går ut från föredragandens' uppgift, att kronoparker, afsatta.
dorrlänskogar och flygsandsfält endast lemna en inkolnst ,af 311,21.7 kronor79 öre och å de öfriga i öfverensstälnmelse med hans lnetod räknar från
alla impediment och icke tager upp oindelade utan endast indelade' skogar~
-

ehuru det

hålles -

finn~s

lnånga oindelade skogar, från hvilka afkastning er-o

så skulle kalkylen blifva som följer:

År 1890 upptago
Utarrenderade domänskogar en areal af
Boställsskogar (civila)
. __ '.

~

-o

o

Ecklesiastika boställsskogar

o_~

o

0_. __ .'

.

Allmänna inrättningars hemmans skogar
Bergverksskogar . _~
.'_ __ ___ ___

har 121,053: 74-

__ •

•

_

»

o

~-----------'-»

___

___

__ __

8,753: 74·
138,629: 93
6,407: 05·
13,095: 91

eller tillsammans har' 287,94:0: 37
Några officiella siffror finnas ej af lätt förklarliga skäl Oln dessa sko,gars afkofi?st, då denna tillgodogöres af boställshafvare, arrendatorer nl. fi.~
men Oln man går, ut från en ganska låg beräkning eller att hvarje tunnland skogsll1ark lemnar en afkastning af 1 kubikmeter årligen (n10tsvarande

1/2 läst kol) eller 2

kubikmet~r

per har, eller. för hela förvaltnings-

komplexen 575,880 kubikmeter, har filan tvifvelsutall ej räknat för högt.
Då jag icke, i likhet lTIed herr Talnm, kall upptaga 1 kubikmeter till endas.t 2 kronor, utan rned ledning af 1890 års berättelse beräknar 1 kllbikmeter till ett medelpris, af .2 kronor 35 öre, eller för 2 kubikmeter 4

~ro

nor 70 öre, erhålles för nyss angifna skogar en afkolTIst af 1,353,310 kronor.

Dertill har jag att .lägga den för häradsallmänningarna.

Det är-

påtagligt, att beräkningen blefve alldeles för låg, om man för dessa u~-

Svenska statens skogsväsende.

29

gInge från samma 110rln, af· den anledning att häradsalhnänningarna i
allmänhet utgöras af gamnlal skog med timlner, hvarför häradsalllnäl1~
ningarna, 11led en ytvidd af 73,819,73 har, anses lemna en inkolllst Hf
400,000 kronor.

Om nu ofvan angifna värden å skogsafkastningen sammanläggas,
erhålles en sumn1a af 2,064,527 kronor och, Oln IDan härifrån drager de
af föredraganden beräknade omkostnaderna för skogsväsendet, sonl jag
icke reducerat, trots de påvisade missräkningarna, får jag för södra och
111ellersta Sverige en behållning af 11/2 111illiol1 kronor.

Detta är budgets-

förlusten, sonl häcklas i broschyren.

I Preussen uppgår kronoparkernas areal i Sill helhet till ungefär
san1ll1a storlek soru i vårt land och inbringade året 1886-1887 56 111i11ioner
lllark; utgifterna uppgingo till 31 millioller, hvadan behållningen kan beräknas till 25 millioner lnark. 1\len år 1893-1894 stego inkolnsterna af
kronoparkerna i Preussen till 65 millioner och utgifterna till 36 n1i11ioner
n1ark S3,mt bebållningell till 29 'millioner mark. Det är icke lnånga år
sedan man i Preussen hade endast hälften af den inkolnst, som jag här
olunälnt. Detta visar, i hvilken hög grad skogarnas värde stiger.
I Sachsen står skogshusnållningen på ännu bättre fötter, och derför
är också afkon1stel1 der per hektar betydligt högre än i Preussen. I Danmarks budget är för ~kogsväsel1det för närvarande anslaget något öfver
en luillion, och Oln jag nlinnes rätt, bar detta land icke en fjärdedel i
nettobehållning, utan offras resten för att förbättra skogsskötseln Ge11 sär·
skildt för att på J utland verkställa planteringar af he arna.

Oln frihandelsprincipens extrema forIn skall tillänlpas, så förstås Illed
skogarnas rentabilitet ej, att dessa hvarje år lemna någon viss behållning,
utan härvid fordras, att skogen genoln tillväxt kan beräknas förränta: 1:0
lnarkvärdet, 2:0 hela 'skogens virkesti11gång (grundmassan) saInt 3:0 förvaltningskapitalet (kostnader för tjenstemännens afiöning, ' bevakningen,
skatter och onera ill. m.). För att utröna huru härmed förhåller sig, måste
man å den växande skogen göra ganska vidlyftiga undersökningar och
derefter uppställa beräkningar. Som en enkel oeh allmän regel gäller dock,
att då trädets årstillväxt är lägre än föregående årerls medeltillväxt, anses
relltabilitetell nedsatt.

Ungskogar afsätta i allmänhet en ll~ycket hög till-
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växt, jäluförd med deras: virkesInassa, d. v. s. tillväxtprocenten är hög,
och deraf betingas äfven deras bibehållande. Uti gammal skog är förhållandet lnotsatt - ja, tillväxten kan u11derstundorl1 hafva helt och hållet
upphört. Från rel~tabilitetssynpunkt bör lnan således, om man vill hafva
sitt kapital i skog, bibehålla och inköpa ungskogar, IDen afyttra den gamla

skogen.
, , Då nu, enligt }lvad' som är kändt, staten i södra och mellersta Sverige
har företrädesvis ungskogar, men i norra Sverige ga.mla skogar, hvilket
föredraganden äfven erkänt, borde nu, om man skall separera de olika
landsdelarnas skogsbruk, ur -rentabilitetss.Y,npunkt stats~kogårna i de norra
orterna afyttras och skogarna söderut. bibehållas, hvarigenom man således
komme att slå in på en alldeles motsatt väg än den af föredraganden
såsom ekonomisk förordade.
Härlued har jag dock ej velat hafva sagdt, att jag för min del skulle
förorda en afyttrillg på en gång af statens skogstillgångar i Norrland, ty
tungt vägande skäl kunna anföras dererrlot och ur nationaleko~omisksynpunkt luåste, lilan anse det som en särdeles lycklig olnställdighet, att de
norrländska skogarna gifya tillfälle till afkastning under den tid, då skogsanläggningar i det öfriga landet måste lemnas att. utväxa.
En fransk nationalekonom, jag vill minnas Dunoyer, särskilj~r induetrierna uti extraherande och producerande. Till de extraherande höra.
sådana, der råvaran utan lnenskligt- arbete finnes färdig att skörda:, såsom
vid stenkolsbrytning eller g~ufdrift i allmänhet. De öfriga skulle bete.cknas såSOln produceTande. Ehuru andra nationalekonomer ej finna någoT}
väsentlig skilnad mellan dessa två slag af industrier, synes dock skogs-o
bruket gifva ett exempel på att grund finne~ för denna distinktion .på
det sätt nämligen, att skogsbruket kall uppträda vare sig som extraherande eller som producerande industri. På skogs.bruk nedlagda kapital
få äfven efter den ella eller andra formen ett olika verkningssätt.
I alla europeiska lände~ har skogsb~ket från början .uppträdt som
extraherande ind~stri, l1len dessa .länder hafya haft den lyckan att få sin
skogshushållning utvecklad så småningom och under förut gällande principer i nationalekonomien samt hafva under tidel1 försett sig med stqra
statsskogar" å hvilka hushålln~ngen endast så småningom öfvergått till
produktion geno IYl konstlade åtgärder 'af ny skog. Hos oss deremot är
skogshushålln~ngen helt ny, och hvad värre är, ännu för l1ågra få årtion-
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den sedan ansågs riktigt att afyttra' eller bortskänka statsskogar. Sedan
högre virkeskonjunkturer inträffat och förbättrade kOlunlunikationer underlättat ,virkestransporten, har den' enskilde skogsegaren, då det extraherande skogsbruket ej känner någon annan princip än ett hastigt tillgodogörande af det lätt förvärfvade, naturgodset till högsta möjliga pris, skyn'dat sig ätt förvandla skogskapitalet i penningar, och det är alldeles.naturligt, att under sådana förhållanden skogssköfling, å vissa trakter skulle
.komma att inträffa.
Om jag inon1 vårt land skulle vilja göra en skilnad 1uellan det producera11de skogsbruket och det extraherande, kOlnnle gränserna· att blifva '
ganska egendomliga. Men säkert är,. att större delell af Norrland ännu
befinner sig inOln det extraherande olnrådet. , Det. är gan1la skogsbehållningar, som der företrädesvis tillgodogöras.. :E'örst då man kan påvisa,
att· man skördar skog, SOl11 genolll lnensklig oluvårdnad uppdragits och
skyddats, är man fullt inne på. det producerande skogsbruket.
Det sa.gda torde vara tillräckligt för att påvisa, att skogsfrågan ligger något djupare, än hvad föredråganden velat alltaga.
H vad derefter beträffar riksdagens och regeringens beslut om inköp
af skogsn1ark och föredragandens förslag, ·att skogshushållningen i södra
och mellersta Sverige skulle kunna underlättas genoln att Juan understödde
plantering på ens.kild ma~k, ber jag att· få göra ett par erinringar.
Ett bland de första inköp, SOlll gjordes här i landet för bildande af
nya kronoparker, var på Svältorna. Riksdagsrnannell i orten, herr HassbJrot, hade på 1850-talet luotionerat om de kala ljunghedarnas skogsodlande nled understöd af statsmedel. Efter misslyckade försö'k att få svältlnark \ upplåten till skogsodling b_eslöt kungl. 111aj :t· efter JTIyndigheternas
böranjle genolll nådigt bref dell 7 februari 1862 att inköpa rnarkomr~dena,
på <fet att fl,ndamålet skulle vinnas. Inköpen verkstäldes under finansministern friherre Gripenstedts egid, och genOlU' landshöfdingen' grefve
Sparres nitiska ingripande lyckades det. att få ett par, tre salllmanhängande parker, bvilka sedermera förökades. Dessa kronoparker utgöras nu
af. Stora och Lilla Svältan samt Trenningshult. Detta var, SOIU sagdt, på
1860-talet, och man hade redan då vunnit erfarenhet onl omöjligh(?ten af
att utan markernas inköpande å dem åstadkomma varaktiga skogsbestånd ..
, På 1.874 års riksdags. - en skogsriksdag ll1ed särskildt utskott. _.
eget. initiativ höjdes reservationsanslaget för skogsväsendet med onlkring
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200,000 krönor, och detta utan att kungl. maj:t äskat eller skogsstyrelsen
begärt det. Vidare beslöts af riksdagen, att alla utarrenderade kronoegen{lomar, som lelnllade lägre arrende än 200 kronor, skulle i 111ån af arren<1eledighet försäljas och de inflytande köpeskillingarna användas till inköp
.af för skogsodling lämplig mark. Det ökade reservationsanslaget användes
{lock under åtskilliga år för skogsmarksinköp, och hafva dessa sedermera
fortgått genorn anlitande af försäljliingsmedlen för de lnindre kronoegendomarna. Huru dessa inköp blifvit verkstälda, har riksdagen vari't i tillfälle att. sjelf pröfva och bedöma efter derom afgifna officiella berättelser,
()ch denna fråga torde således tillhöra ett annat forum. Då emellertid särskildt ett köp a.f föredragan.den blifvit häckladt, skall jag anhålla att få
med några ord belysa befogenheten bäraf.
Köpet af Elinghems .1nyr i ·Gotlal?ds län tillkom så, att konungens
befallningsbafvande uti underdånig skrift oUlförmälde, att, då på Gotland
pågick en ganska betydande skogssköfling och då nlyrarna intogo 1/10 af
öns hela areal, vore. det önskligt, att försök gjordes för åstadko111mande
af skogsväxt å en myrtrakt, och föreslogs härtill Elinghems lnyr, hvilken
.äfvcn inköptes, ehuru dåvarande skogsstyrelsen frarnhöll, att endast löfskog med någon framgång kunde odlas å dylik mark. Här var således
i fråga ett försök på initiativ af konungens befallningshafvande.
Jag skallilU icke yttl"a mig-angående föredragandens många förslag
i fråga Oln vårt skogsväsendes onl~eglering, utan endast illustrera effekten
af ett af dessa.
Rörande· de ecklesiastika boställsskogarna anser föredragande~att

.

1866 års skogsordlling saknar rättslig betydelse, och vill han öfverlemna
skötseln af dessa skogar åt boställsinnehafv~rna. Kungl. maj:t lär dock
icke bafva utfärdat denna förordning i strid med riksdagens beslut, och
föredragandens förslag, att de ecklesiastika boställshafvarna borde genolll
stälIlning till laga domstol förvärfva sig bättre rätt till skogens afkastning,
.än 1866 års skogsordlling medgifver dem, torde icke vara värdt upplnärkgambet, helst som försök i dell riktningen' misslyckats. Föredraganden
påstår äfven, att vederbörande boställshafvare och »ingen annan» skall
iiiikomma skogsafkastningen från -prestboställen. Detta skulle 11afva till
effekt, att en del boställshafvare komme att sitta ganska Yälbehållna.Så
t. ex. skulle innebafvaren af kyrkoherdebostället Berg i Jämtlands län' år
1890 fått 68,441 kronor 36 öre; innehafvarell af Ockelbo kyrkollerdeboställe
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i. Gefieborgs .län skulle samlna år erhållit 25,171 kronor 78 öre; innehaf-

varen .af Rätans k01l11uinisterboställe i Jän1tlands län år 1891' 42,952 kronor
80 öre; kyrkoherden i Orsa, I{opparbergs län, samIDa år 61,700 kro11or
salut kyrkohel~de11 i Ytterhogdals sacke.n, Jän'ltlands län, sistlidne år 99,635
kronor 97 öre.
I fråga 0111 brosc11yrens inne11åll beträffande afyttring af kronans jordbruksdo111äner skall jag anhålla få upptaga tiden ett par minuter.
Broschyrförfattaren vill göra table rase på saintliga kronans don1äner, undantagandes de garnla kungsgårdarna.. Han utgår dei'ifrån, att då
.

-

arrendeafko1l1sten för de hittills sålda kronoegendomarna icke gått upp
till högre belopp än 1, g ::t å vid försäljningarna ·betingade köpeskillingar,
så .borde alla krollodollläner "försäljas, lned undantag af,. som sagdt, ett
femtiotal kungsgårdar.. Siffror äro äfve11 här farliga att handskas 111ed,
man saknar förmåga att taga reda på dera.s verkliga innebörd. Äro
köpeskillingsbeloppens storlek och förutvarande arrenden kOffilllensurabla
storhetet·? Ja, enligt ~öredragandens åsigt, IDen ej enligt lnin uppfattning.
Jag påstår, att det visat sig i domänstyrelsen vid grai1skning af inkolnna
köpeanbud, att' öfverbetalningar i de flesta fall l1ärfilltit, icke deraf.' att
Olll

arrendebeloppen för inegojorden varit för låga, utan derför att det funnits
sk9gsti~lgångar till de utarrenderade egendomarna, sorn köparna funnit så
värderika, att de kunnat. betala köpeskillingsbelopp, son1 ej stått i skäligt
förhållande till arrendebeloppen. För l1ärvarande äro på nådig pröfning'
beroende två ärenden i ·detta afseende. Det ena rör indragna förarebostället 1/2 111antal Burhult n:1",·2 .Södergårdi I{ronobergs län.' Årliga' arrendet för bostället har varit 205 kronor, ?ch egendo111en skulle derföre jän1likt nådiga brefvet af den 4. lnars 1892 försäljas. Vid egendolnen skedde.
saluvärdering af inegojorden och skogen,. hvarvid inegojorden 'värderades
till 5,250 kronor~ Ett arrende på 205 kronor kan väl icke stå.i någotskäligt missförhållande till ett jordvärde af 5,250 kronor,. 111en vid 11ållen
auktion bjöds för egendomell 47,100 kronor. l det andra fallet, nän1ligen
i fråga on1 indragna piparebostället 1/4 111antal Prästabygd i sa ffi In a län,
gick arrendet till 191 kronor 50 öre. Vid saluvärdering uppskattades
jordbruket till' 3,250 kronor, lnen' vid auktionen bjöds för hela egendomen
·70,000 kronor. Vid bägge dessa heminan funnos behållna skogstillgångar.
Jag tror således, att en utsträckning a~ försäljningen af kronans egendo111ar bör grundas .på andra skäl än den1 föredragand.en andragit.
3
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Herr Jägmästaren Sjögreen: E"'öredraganden har jäulfört våra förhållanden rned Tysklands. Jag har också varit i Tysklalld ett par år, 1857
och 1858, OCll under resor i detta land tagit reda på de forstliga förhållandena derstädes. Senast var jag der år 1890. l1-'öredraganden ilän1de~'
att hvarje revir derstädes bar så liten utsträckning, att lIlan nled lätt.het
kan gå öfver ett sådant på dågen. l Sachsen såväl SOln i Thiiringerv\7alcl,
11vilka särskildt af 110110m åberopades,' är elnellertid i statsbudgeten för
11varje revirförvaltare upptagen en tjenstehäst. Detta bevisar väl, att han
lnåste åka, i, annat fall hade väl icke staten anslagit en dylik aflöning.
. Öfverjägn~ästarna hafva fourageersättning till och ll1ed för två tjenstehästar.
Derutaf kuuna herrarna finna, att reviren icke äro så slnå, S0111 föredraganden velat fraInbåIla, ja, i östra Pl'eussen finnas till och lned lika stora
revir sonl hos oss.
\lidare talade föredraganden 01l1, att mall i 'ryskIand i forstligt hänseende Ilar allt så koncentreradt. Ja, lllan bar visserligen sökt att få det
så, 111en icke alltid kunnat det. I ett och Sanl111a revir, der jag en gång
färdades fraln i sällskap nled ell revirförvalfare, fick jag åka på järnväg,
färdas efter häst, gå till fots och så åtor p~ järnväg igen, hvaraf tydligt
fran1går, att utsträckningell af reyirell derstädes, Olll också icke' så stor
som hos oss, dock i all,lllänhet är ganska betydlig. Allt beror likväl på,

i bvilka tr,akter desaulma äro belägna.
Föredraganden sade vidare, att skog,safkastningen, för Svea- och Götaland vore så liten j jälnförelse med fö~'valtningskostnaderna,Inel1 dervidlag
tager han icke i beräkning den stora afkastning, SOlll skogarna lelnna, .icke
direkt till staten, utan åt kommuner och enskilda. I detta afseende tar
jag mig friheten 011l11äulna det revir jag förvaltar, nämligen' 0111bergs
revir. petta omfattar en areal af 10,000 har, hvaraf kronoparkerna upptaga 2,500 ,har saInt lelnna en afkastning af ungefär 20,000 kr?llor 0111
året, 1118n om man toge med all skogsafkastning, sonl komlna boställsinnebafvare och allmänningsdelegare till del, skulle, detta revir gifva en
afkastning af 100,000 kronor. 11ina båda graunrevir i Östergötland lelnna
en afkastning lika stOl" som den aJ föredraganden omförmälda bristen.
Nu kan ll1an fråga: hvarför skall staten bekosta denna förvaltning
åt de enskilda och kommunerna?· Föredraganden f~'a111håller, att förvaltningspersonal visserligen bör finnas, 111e11 förvaltningell ske distrikts- eller
länsvis. Naturligtvis finge väl staten då aflöna derför lälnp1iga tjenste-
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män, de 11lå sedan kallas enligt föredragalldens förslag skogsingeniörer
eller SåSOll1 förut jäglllästare.
I.;åt0111 oss anställa en jäl!1förelse nled' andra statens tjenstel?1än.
Staten har vissa skyldigheter att åt sina. n1edborgare lel~lna hjälp och
bistånd i ett ocl1 annat afseende, såSOln att aflöna provinsialläkare, vägoch vattellbyggnadsofficel'are och landtbruksingeniörer, l11en icke Ilar staten någon direkt inkonlst af denl. Jag föreställer 111ig, att det vore bra
orilnligt att' af sådan orsak borttaga dessa tjensteu1än. Skogsingelliörerna
hafva ungefär sanlIna åligganden SOlU landtbruksingeniörerna. NIan skulle
visserligen kunna tycka, att denna jälllförelse 111ed provinsialläkarlla är
något oegentlig, lTIel1 del1 enskilde skogsegare11 tillkallar ju vanligen, -icke
,skogslnän förr än skoge11 är sköftad. .
Vidare säger föredraganden, att vi skola koncentrera våra skogar
här och der. Staten har väl dock sanlina skyldighet att försöka hjälpa
alla sina lnedborgare i olika trakter af landet. Onl nu staten skaffar sig en
stor skogskoll1plex på ett ställe och e11 annal1 P~ ett annat långt afiägset
derifrån, så skulle följdell blifva den, att stora trakter derenlellan icke
skulle hafva någon skogstillgång, h vartill k01l11Uer den svårigheten, att
Ulan icke alltid är i stånd att få ihop så stora skogsvidder. Vidare ligga
stora sträckor af landet långt aflägsna ifrån kOlll1llunikationsleder och järnvägar, och inoJll delTI pÖl" l1lan icke hafva alltför stora skogskomplexer,
då man ju der icke kan vinna afsättning för virket.
Föredraganden har äfvell föreslagit, att allmänningarna skulle inköpas af staten. Ja, det vore nog lyckligt Oln staten kunde förvärfva sig
dessa. Jag frågade för 20 a 30 år sedall el1 allmänllingsstyrelse, om den
ville sälja sin allluänning, lnen fick till svar: såvida icke staten kan filed
vål,d taga ifrål1 oss allmänningen, sälja vi den icke för något pris. All111änningsdelegarna äro så belåtna att bafva sina allmänningar, att de icke
vilja göra sig af ll1ed dem, och staten kan icke förvärfva den1 på annat
sätt än genop1 expropriation, som emellertid skulle blifva alldeles för dyrt.
Skogens värde har stigit så, att då i luitt revir en falnn ved för
30 år sedan gälde 1 krona 50 öre, den nu gäller 10 kronor. Allmogen
säger, att den får betala en famn ved med en tunna råg. Vill man hafva
ett sågtimmer, så lnåste man få det fråll alllTIänllingen, "a11110rstädes finnes
det' icke att få. ~Ian kan 11löjligen invända, att detta särskildt är förhållandet inom Olnbergs revir, men jag försäkrar herrarna, att det finnes

/
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l~långa. revir,

der det ej står bättre till, och den tid är icke långt.afiägsen,
då förhållandena i detta afseende skola blifva ännu sämre.
Att virkesprisen· äro så olika nu ll10t förr, har en mycket naturlig
förklai~ingsgrund.· För 20 år sedall höll luan på 111ed skifte i Ombergs,
revir, h-varigenolll hvar och 'ell fick sitt 'eget skogsskifte. Naturligtvis
realiserades ocll såldes skogen lätt, och lllycket virke fördes i lllarknaden.
Nu är skogelY slut i llela södra delen af l~eviret, oell endast å de allmälllla
skogarna finnes dugligt tilnmer att köpa. Man kan· således tänka .sig en
tid, då prisen kOffilna att ytterligare stiga högst betydligt. Herrarna finlla
deraf, blJ.TU vanskligt det är ·att försöka beräkna, huru värdet på skog~
alster i franltiden koinmer att ställa sig. Jag skall be att få framdraga
ännu' ett exenlpel. lIlonl Ombergs revir fi.l1nes en allmänning, Göstrings .
·bäradsalllnänning. ~et gälde veden förut 1 krona 50 öre lJer fanln. År
1874 öppnades stainbanan, då man· lade en station i kanten af allmänllingen, och tvärt gick priset på ett år upp till 10 kronor per famn. Då
llya kOlunlunikatiollsleder ständigt öppllas, inser man lätt, 11ur svårt det
·år att· 1111 bestänllua ·värdet på skogen, ty förhållanden kunna uppstå, som
luan icke nu kan. beräkna. Detta gör, .att hvad föredraganden anför om
våra kro~loparker i södra och mellersta Sverige, att de icke komma att
.förränta sig, är fullkomligt oriktigt, ty· vi 111åste tänka -oss betydligt stegrade ved·· och virkespriser ,i franltiden. Jag vill taga ·ett exempel från
utlandet. Då jag år 1857 och 18Q8 var i Harz,'· gälde en famn ved der 2
til13thaler; 1890 betingade den ett pris af 7 thaler eller 18 kronor..
Detta är en stignii1g af Iller än dubbelt på 30 år, SOlll visar, att virkesprisen på ,.skogarna gå 11pp på ett sätt, sonl vi icke kunna på förhand
beräkna. Det finnes nog lllånga bland heI'rarna, son1 veta, att en hel
m.ängd skogar, SOlTI fÖllut haft ett ringa värde, på detta sätt fått ett högst
betydligt sådant. Att således framkomma med det påståendet, a~t skogarna i södra ocll rnellersta Sverige icke skulle' stiga i värde, bevisar' en
temligell liten erfarenhet om förhållandena.
. Ullder de 37 år jag förvaltat Olnbergs revir och dessutom haft öfverinseende örver andra skogsonlråden tror jag mig hafva förvärfvat insigt
. i dessa förhållanden.
Staten har förpligtelse 1110t sina llledborgare. att försöka skydda dem
Dl0t skogsbrist. . I våra slättland, SåSO})l Östergötland, \7 estergötland och
Skåne, ~r en sådall brist i 11Ög grad redall för handen. Onl nu statell
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skulle bafva endast en skogskon1plex i ett eller tVft af dessa läl1,:. finge
ju en ringa del af deras iinbyggare nytta af densamlna, och.
Tan1nl riktigt

anll1~rkte,

S~SOl11 her1~

jordbrukaren vet nog, hvad skogen för h0110111

spelar för 1'01. De förhöjda virkesprisen hafva derjä111te en icke obetydlig
inverkan äfven p'å ·arrendena, åtminstone är detta förhållandet i Östergöt-:
land, der dessa arrenden dock betydligt nedgått. Våra kronoarrendatorer'
säga: h·uru skulle vi kunna betala dessa llöga. arrenden, då vi få utgifva
så många hundra riksdaler för vedbrand?
Härtill k0111mer den ganska betydande järnexporten, kanske den
11lest betydande af alla våra exporter. För denna .industri utgör skogen,.
så att säga, .sjelfva häfstången. Tages den bort, kali lnan icke längre
åstadkon1ma' träkol,ocl1 då kan icke heller bruksegaren lel~na något järn.
li'öredraganden föreslår. vidare, att skötseln af skogarna skulle' tagas
on1 hand· af kOln1TIUnerna.
hvarthän detta skulle .leda.

Nog hafva, vi haft åtskillig erfarenhet onl,
Vi hafva haft något, SOIU kallas sockel1all-.

111ännil1gar, hvilka öfverlelnnats till enskilda personers disposition, och·
hvad har i'esultatet deraf blifvit? Att vi haft. sådana sockellallmänningar
äfven inom Östergötland, llafva vi nog hört talas OlTI, 111e11 ingell kan taga.
reda på desanlma eller visa, llvar de varit belägna, ty nu är skogen bort-o
huggell ocl1' marken kal.

,H vad beträffar att. nu på SaJllllla sätt öfverlemna de stora häradsalllDänningarna åt konlmunalstyrelserua, så luåste jag erkänna, att jag i
likhet ·lned herr Tanllll icke har mycket förtroende för dessa styrelser"
då det är fråga 0111, skogen, såvida icke staten 11åller kontroll.
. Oln också· regeringen kOInine på den iden att följa föredragandens
anvisning att sälja våra lllindre kronoparker, d. v. s. de på 100-600
tunnland, är jag förvissad Oln att riksdagell·.icke .skulle gå in derpå, ty
en betydlig- del af i"iksdagens representanter 'utgöres af jordbrukare, hvilka
äro alldeles för klokt folk att biträda ett sådant förslag.
Mall kan, såsorn. hvar och en vet, 11andskas 111ed siffror på lnållga
sätt;· IDan ·ta.ger med denl, son1· man ,al1ser.·lär;npliga, och kastar bort de111,.
son1 icke konvenera. Af hela broschyren framgår något sådant. Jag vill
1111

icke tillskrifva detta någonting annat, än' att föredraganden icke riktigt

satt sig' in i ärendet, 111en det kan 111an ju icke heller fordra, ty 11an; hör.
till ungdolllen, hvilken har' det lyckliga. företrädet att ta.ga saker lätt, och
det· .ligger ju också i tidsanda11. .Vi ganlla hafva n1ånga dubier och·

f.nll~
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d-era länge öfver en sak, och erfarell11etell har gifvit vid handen, att, äfven
om vi uppgjort en beräkning aldrig så klokt, den ganska ofta i alla fall
icke duger.
Vi känna alla, den för våra skogar så 'olyckliga riksdagen af år 1824,
då till skatte skänktes' och såldes bort icke 11lindre än olnkring 72,000
tunnland. Skola vi nu göra detta igen?
Jag tror för öfrigt., att det. icke är någon risk 11led det af föredra'ganden franlstälda förslaget, då ju riksdagen en gång har bestämt,' 11Urtl
våra skogar skola skötas, OCll riksdagen vet nog, hvad SOlU bör göras i
synnerhet i 'praktiska saker.
Herr Anlalluensen Grefve Lewenhaupt: När jag nu i ett salll1uanhang går att yttra mig till försvar 1110t den kritik, hVarll1ed vissa föreningens ledamöter bellagat hedra 111ig, ber jag först få förklara, det jag ej
anser nlig behöfva bemöta de· högtidliga protester herr l.'arnm 11edlagt
emot· några i lnin broschyr förekornnlande uttalanden, hvilka han anser
riktade enlot vår riksdag OCll särskildt dess statsutskott. På detta rUll1
kall .11ämligen· ej vara fråga Oln den utgifna broschyren, utan allenast 0111
det af luig nyss hållna föredraget.
Hvad i öfrigt gjorda a11111ärkningar vidk~)lnlller, så anhåller jag Ilär111ast få yttra lllig om de ernot mina sifferuppgifter framstälda. Jag len1Ilar åsido sättet, hvarpå dessa anluärkningar framkommit, SåS01l1 l1~r berr
af Zellen beskyller luig för att hafva »elilllinerat siffror, llvilka funnits
besvärliga», hvilket förefaller mig föga älskvärdt sagdt, men vill jag ej
lell111a sjelfva anlllärkllingarna ObelTIötta, då de sätta riktigheten af nlin
utredning i fråga. Af de gjorda anmärkningarna rörer en stor del lelunade arealuppgifter. Jag bestrider då helt enkelt, att ell enda af dessa
uppgifter är oriktig. Herr Tamln och 11err af Zellell få statens skogsarealer lnycket större. Hvarigenonl? Jo, derigenolll att såväl impedi111enter som staten ej tillhöriga skogar medräk1las, 11vilka skogar jag ~-ft
trycklige1~ och på gr'u,ytll af uppiJifl'ta skäl förklarat vara för 111ill utredning .frä1l1mande. Ja, mina herrar, på det sättet kall 111 an få hvarje sif~
feruppgift oriktig, onl man nälnligen begär, att den skall afse något annat
än den' gör. I. prin~ip förstår ja.g ej, huru statens skogsförvaltning blir
mer eller rnilldre motiverad derför, att en del inlpediluenter, SOIU med
sk~ogell hafva iIltet att skaffa, inbegripes under benänlningen krono,.

,
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park, lika litet S0111 statens skogsaffärer blifva lllera blon1strunde derför,
,att revirförvaltarna hafva en viss tillsyn öfver en n1ängd skogar, hvilka ej
leUlnat staten ett öre, nlen väl särskilda arvoden till dessa revirförvaltare,
'uppgående till 100,OOO-tals kronor.'
Vidare 11afva lnina anta.gonister påstått, det lemnade uppgifter rörallde
inkolllst- och lltgiftskontot fÖl~ södra Sveriges statsskogar voro felaktiga. '
lTtan att ens kunna ena sig Olll uträkningsgrunden 11afva herr rralTIln och
herr af Zellen åberopat det nfiturautbyte skogarna lltöfver den kontanta
afkolnsten leu1nade. Jag ber få påpeka, att äfven ja.g fäst afseende vid
detta naturautbyte samt upptagit ett särskildt värde derå af 240,000 kronor,
bvarigenonl jag fått hela budgeten att visa en 11ettoafkastlling af + o.
)lan kan nu lnöjligen ställa denna beräkning högre - deron1 vill jag ej
tvista - men ingalunda kall jag lTIed herrar 1"alnm och af Zellell tillgodoföra' statens skogsväsende naturaafkastninge11 af alla dessa kOl11ffiuners
111. fl. skogar, hvilka med statens händelsevis hafva gemensamrna förval~
tare.

Sk:älet härför har jag nyss antydt.
Slutligen har särskildt herr åf Zellen frarnstält all111ärkningar mot
sjelfva kalkylen öfver den kontanta inkomsten och utgiften. ])en första
af dessa anlllärkningar, enligt hvilkell inkolllsten 'för södra Sveriges skogar
skulle utgöra 46,795 kronor 72 öre mer än jag upptagit, behöfver ej
belTIötas. Dessa 46,795 kronor 72 öre 1110tsvara Ilänllige11 just inkon1sten
.1f icke-skog, åker- OCll betesjord, hvilkell inkomst jag 1ttt1~yckligen förkla·
Tat 111ig utelemna, n1e11 SOln herr af Zellell, fullföljande sin taktik, vill
inräkna. I princip förstår jag ej, huru denna inkomst kan motivera ett
:större eller l11indre alltal jägnlästare, ty dessa on1råden kunna mycket väl lltarrenderas af state11S ändå anstälda uppbörds,;, eller dOlTIäntjenstelnän oell delvis från' kronall försäljas. Hvad åter angår herr af Zellells
'utgiftsberäknillg, hvilken är lägre än lllin, så kall jag ej llär granska
<1en8a111111a, då ell betydlig del af deri ingående poster, i kungl. domänstyrelsen förda å ett för hela landet gemellsalnt konto, endast :vinnes deri,genofn, att i verifikationsböckerna, utgörande flera stora folianter, södra
Sveriges räkningar särskildt uttagas. För lnig har detta arbete l11edtagit
flera dagar oell,för att skilja herr af ZeIlen och mig elllellan skulle sålullda
åtfordras e11 opartisk nämd,

S 0111

Ilade dessa verifikationer

~illgängliga.

..J ag vågar e111ellertid påstå, att en' sådan l1ämd skulle finna 11varj~ af
l11ig upptaget öre.
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.~:1en

hv!td betyder för öfrigt

januari~

d~n

af 11e1'r' af Zellen förlnenta diffe-

rensen. 111,000 kronor eller, om al~rende- och betesnl~dlell afdragas; 64,000
kronor, i en balans, der jag har rättighet å utgiftssidan uppföra:
1) ränta å det i mark OCll skog stuckna kapitalet enligt. officiella
beräkniilgssättet . .1 ,232,000 ktonor årligen,'
2) .ränta och alllortering. å de
ningskostnader och förluster å

på 70- och 80-talen necllagda indel-

~kogarl1a,

hvilken ränta- och. amortering

redan år 1891 väl närnlade sig en rnillion, och. slutligeil.
3) de.

betydl~ga

lnedlen till inköp. af skogS111ark.

Nu annlärkes, att statell ej bör beräkna l)ågOll ränta. på det i ·jord
och. skog stuckna·

k~pital

Ja, mina. herrar,: utgår

och på sjna årliga förluster och utgifna niedel.

rna~l från' en sårlån åsigt och anser lIlan del1

gälla

äfven å en affär, SOnl- har tillgQdogörandet af _.produ.ktiv jord till förelnål;
då tillkolTIlner det ej ll1ig att yttra, Ipig onl affärens rentabilitet.
Detta allt

l~vad

jag. yttrat lued. afseende å. statsskogarnas finanser.

En helt annan fråga är, ltur1t1Jida det .aU1J~ä·j"/;11;a ge1~O'Jn n~tVad"Ct'1~de a'1~o1"(17
'J~i'Jl[Ja1· V'i1~1~er

förelelar, S011t 1nots-tara -de1~ fi'na1~siella ~{PJ?Off1"i11.gen..

Ehuru jag ej kan dela Ilerr Tamms ståndpunkt, hvilken följdriktigt skulle
ålägga staten som en .oafvislig pligt exproprieralldet

åf' a·ll skog i landet,

11yser jag den bestän1da ås.igten; att. åtskillig nytta tillskyndats det. alllllänn.a 'genolll llvad_, 11ittills blifvit åtgjordt, iDen jag .påstår på sal11111a
gållg,. att de 11lilliol1er, SOln årligel1 nedläggas. ensalnt på södra Sveriges.
skogsväselJde, kunnat just ur skogsväsendets synpunkt bättre användas, så
att ett.

nler~

~"räm.st

. _.

effektivt. resultat äfven n1ed en· Inil1drelltgift vunnits.
har jag. stält statsskogarnas konsolidBring och den ,dernled

sanl111anht\ngande föryttringel1 af jordbruksdolIlänerna, hvilkas. SkOgS01l1-råden"'i allnlänhet ä.ro alldeles för obetydliga för att kunna ega någol1
större.· betydelse för kringliggande ort.
nlin~L

Onl icke aU11at skulle kunna- af

antagQilister bifallas;_ så vore det väl åtlninstone detta anspråk, oell

OUl.lIlan: ej vill _drifva konsolideringen för långt,.kunde lnan ju åtlninstone
anordna så, att hvarje skog komme under en sär~kild- kronojägare, tltrusta~llned förvaltningsuppdrag,: hvarigeilo111 flera skogar, för obetydliga att

ställa..s under .särskild,- jägulästare, skulle kunna' bibehållas.
_I

-

OJn. del~ af .1nt~[J: föresla·[}·na kO·HsoZ,ider-i·nge·11; af sta·tssko[Ja1·-J~a sk·ulle.

k01JUn(f,

t-ill. 1tfföro/Jlde och, ~ l~varie statsskog skulle l~a,fvc(; si'1'~ sCtrsk·ilde.

förralla,re, kal~ (len·ne llCl-tttrligtv-is ej, ut(U~ (l·tt hel~(1 sYftet'1ned}~a'-1~s fÖT-
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liigg(t/ride 'l)C~ ort
befatt'l~/in,g

ocl~

stä-lle sk·uIZe· helt

ocl~.

hållet förfelas, t(([JCl- n.-ägon,

1ned (le altclra· all'J.n.an.·na, Sko[jCl1 na. eller såda,jl-((., h/vilkas af4

kOjHSt ej tillfa,ller statelL

förvaltn,i·n[Je'l~

]/ecl ett orcl,

skiljas frå·nl förvalh~'in/[JeJ~ af sta-tsskogClrJl-CL

af (lesset 1nåste

]lel~ hä:rlnecl (ly .. ej sagdf,

såSOln lu·in.cc' a,n.ta[Jo1'~·istel' 'in,s-i-l~uera., att .(les~a, skoga'r skttlle 'ufsa-ttos fÖf'
sköfii1.1fJ.

Trärto'Ht 'inn-eluJller Iutitt försla.g 1·tttryckl-igen., att. äfcen, dennn

{örva1t·n·il'1-[] skulle ske 1{n,der tillsy·n af cl-istr-iktpis anstä,lcln·sta.ten..sforst-Juli n·, .kallade sko[Jsi·'Jtt[Je1~-iörer; eller -

niiriJlOre förklcl-1~a(lt -

stateni

skulle staclga det förbeliå.ll, att der ej skoge'Hs,- lJl.·in,clJ"e o'Jnfattn''ing eller
beskalfe'n,h·et gjorcle set,ria,nl obehö{t-igt, olrdel~tlig in,del1~-in.[Jspla'n
sku·lle följas.

stä·dse

Detta! {j/r icke" 'något 'nytt, ty h·ar såäa'l~; (l,n.orr'(11t:in;[J: träf-

fats jttst !JJred (le kO'1H!Jnttltskogar, SO-ln l)å se·nare ticT t-il.lkolJZ'Hzif, t. ex..
beSl)ar-in.gsskog((·r-ll.((; i Dalarn,e.

Det

'l.'Cl1'

helt sä-kert ett 1n,isSfrrelJ1J, 1/IU'

186(; de gå'Jnla ko~}1.1ntl'nskogarn.((; stäldes 1lJl.{lwr 'nar1Jla1~e fil-lsy'1'~ af sta . .

fens· recirför.valtare,. ]-z,vilket äfve}'~' 'visas 'leraf, a:tt seda'lt de store/; in·del-.
Jl,-i-ngsCl/rvo(lellc/; l)Ct se·n,are å'Jt'e1t bÖTjat tryta" sjelfvCl'

sko[Jsfje1!~stelnä'nn.en,

till eJ~ 'viss grad fi1~1tCl' s'ig tynfld(~ af befatt'ni-ngel~ 1ned 1Jlerabe1'~örrla
skogar

Z.ikaso'1J~

·rccle1"böf'Q·llde

Och, . h'l'a(l state·n;
nj1f.t((j~de

bet'Jt~ä'ffCl.r,

sko[Jsi1~nehaffare· oft(~

·pisa·t Si[J1uissnöjda.

så har (leJt. först frå1·t ä'r 1890 k01JMnit Ii åt-

af n.ågol'~ So-JJ~ helst ersätt-Jt-'i1'1fl för det arbete. cless: tjenste'1Jl'li-n

'nedlä·gga å· S((:lJlIJJlC/; skoga·r, 1nclt· '1tcfgra få tusell.tal k1ro'nor lä·ye·r IcCt·l ickef((jl'((;

In.å.got st <!1" t

b'id1~ag

state'ft tt1,~derhå ller.
lJosfä,llsha,fvare' sku.lle,
111Jl)b(i~ltc{;

Iierr
01n

99,000 kro·J'l,or.

fill a{iölti·n,ge1t af

al

Zelle1~ 7~a.r.

äe'1~ oe1~höl~dt

slorCl".person·ul-

i'nsi1tu.era,t, att enl ecklesiastik

'1Jt-i-tt. fÖ1"släg gelt01nfördes, lJå ett år

k~f,.n.'na, få

J a [J . ber (1et, en,clast få hä'1"t·v-isa, till !Ju·i·nJ ((.rg1.(-

JU cntaIio'l1 , SOlU, tydlige'1~ 'visa/r, a.tt jag endast l.~elat hölda ·in,lj·z.ebörden· af
1862 å,rs, ,i 1866 (i·rs förordl~-i-H.[] åber01J(lcle beslut, e·11,.ligt h/vilket afkast·ni'H[) al bostalle· och. sålecles älven, skogsafkol1lstelt ej iJlIl till Ctnn,a,n, för-

8(('Hll'ilj~g öfrer{lyttaB.

Herr af Zellen sätter i fråga, huruvida pre'steskogarnas ställande
.under statens förvaltning skett elIlot vederbörandes. bestridande.
är. en forlnel fråga,

SOlll

Detta.

ej på detta rU111 bör: blifva förelnål för' utred--

ning, och ber jag:derför allenast få hänvisa .till1862-1863.åre11s riksdagsprotokoll, utvisande hUrUS0111 bland annat presteståndets frälllste 111an, Svea
rikes nuv'arunde ärkebiskop, hvars ord plägat· väga tungt i våra riksda.gsdebat.
ter, skarpt fralnhöll, :hurusom det väckta förslaget stred n10t de

e~ollon1iska
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förfoganden, hvilka legat till grund för det då nyss fattade beslutet 0111
löneregleringen, hurusoln hela förslaget åsyftade allenast att ~)skära breda
relTIlllar ur presterskapets lluc1» till frolunla för en civil enlbetslllannakår etc. etc.

/'

Son1 ett inkast till försvar för det rådande systeinet

hal~

herr 1"anl111

Ined en ·nog 11ögtidlig vädjan tillllationalekonollliska föreningen fral11hål1it
budgetssJnpunktell eller behofvet af fasta statsinkolllster.

Jag ber då få

fralllbålla, a·tt norra Sveriges fiskaliska skogsllushållning, hvilken jag för
öfrigt lerl1nat orörd, helt OCll hållet är en exportaffär, beroende af trävaruprisens fluktnationer~ hvadan statens inkolnster af dessa skogar aJldeles

icke ä-ro -faBla-, tltan säkerligen Iller vexlande än »de osäkra bevillningarna»; att södra Sveriges skogshushållning, huru gynsalnt lilan än söker
utrnåla den, åtlninstone ej kan len1na något kontant öfverskott, användbart för statsregleringell; att äfvell .doluänförvaltningen t. ex. år 1889 visa.t
sig på en gång ktlnnt;t fluktuera nled IDO-tusentals kronors inko111stsänk·
ning; a,tt 0111, SåSOtll jag föreslagit, försäljningsInedien för dOlllänerna skulle
nedläggas t. ex. i inlösen af obligationer, härigenolll skulle beredas icke
blott en högre utan äfven säkrare statsinkon1st; alt öfver llufvud taget,
när behofvet af en fast statsinkolust skulle göra' sig sonl nlest gällande,
t. ex. i tider af krig eller 111ycket dåliga konjunkturer, just inkolllsten
af jord- oell skogsbruk skulle svika, särskildt inkolllsten af en virkesexport, SOlll kanske alldeles afstannat.
Med hänsyn till hvadsålunda· frulnhållits vågar jag bestrida, ~tt från
budgetshänsyn något skäl kan helntas 1not 111itt försla.g och allra 1l1inst
af el1 talare, SOlll andra' stunden beskyller nlig för att alltför 1nye-ket grunda
111ig på budgetshänsyn.
I-Ierr -af ~ellen har ann1ärkt och nled flera exell1pel styrkt, att vid
dOlllänförsäljningarna erhållits »köpeskilliugsbelopp, S01l1 ej stått i skäligt
förhållande till arrendebeloppen ».

Ja, det är just detta jag påstått, när

jag tillstyrkt en allnlän dOlllänförsäljning såsorn finaIlsielt vinstgifvande.
Ju »oskäligare » förhållandet· af berraf Zellen styrkes vara, desto fllern
»vatten-» - får ju jag »på nlin qvarn».

Jag beklagar, att llvarken herr af

Zellen eller jag hafva några ll1era »k01111nenSurabla storheter» att utgå
ifrån.
Jag har härnled sökt belYlöta några af de 1110t lnitt föredrag gjorda
invändningar. För oss,

S0111

vant oss vid den bestående ordningen, finnes

...
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110g 11lycket, son1 talar både för och ell10t denna ordning. Derelllot vågar
'jag förutsätta, att för ell frälnling, SOln kOU1111er att besöka Sverige, Europas lllest skogrika land, det skulle förefalla rätt egendomligt att erfara,
(let just detta land, åtnlinstone intill Dalelfven, ansåge sig nog rikt att
bestå ett fiskaliskt skogsväsende, utfallande utan vinst, likasoln det väl
skulle förvåna hononl, när llan, anländ till salll111a lands nordligaste län,
der statsskogarna upptaga

1/2

eller l/s-delen af hela areale,n, funne, att

just här gäller verldens kansk~ strängaste restriktiva skogslag.
Herr Jäglnästaren Martin: Jag ber Oln ursäkt, att jag vid denna
sena tilllIne tager upplllärksamheten i anspråk, 11len jag skall försöka
yttra lnig helt kort.

J ag vill elldast beröra några synpunkter, SOlll här

icke blif"Tit fralnhållna.
Då jag 80n1 ung tjenstelnan en gång gick öfver en .skog, träffade
jag en 111an, SOlTI höll på att hugga upp vacker skog af tilnn1erämnen
till ved.

Jag slog lnig i samspråk llled honon1 och visade honol11, 11uru

oriktigt han handlade.

Hall frågade då: »hvilken växer fortare, .skogen

eller penningen, hvad ränta gifver skogen?
2

Den gifver blott ungefär

% ».\ »~1en», sade jag, »dll skall förtjena in det på några år, 0111

du låter ungskogen utväxa ti11 timlIler.»
jag .gifver 6

%

»Ja»,. svarade bonden, »llien

på r:1ina penningar, OCll 111edan skogen växer, får

ja.g gå ifrån hell1111anet.

Det går an för den rike bruksegaren, 111en icke

för oss.»
'Från den stullden insåg. jag, att skogen i enskild lnans balld icke
är skyddad aunat än, ~å dell är i kapitalstarka lländer, och sådana finnes
det ganska få i vårt lalld.

Skall någonting göras

fÖl~

skogsfrågan OCll för

att bibehålla de svenska skogarna, så, att de finnas spridda öfverallt i
landet, är det enligt 111ill uppfattning rätta vägen, som inslagits, nänlligen att staten. söker att bli skogsegare i stort, väl vårdar och genon1 kloka
inköp efterhand utvidgar sina redan egande skogson1råden.
Föredraganden har här föreslagit, att staten skulle kultivera afverkade skogsnlarker) der den enskilde sköflat skogen.

Jag llemställer till

eder, lnina herrar, Oln det kan finnas något bättre .prell1iuID på skogssköfiillg än detta!
En annan synpunkt är sågverksindustrien, och lluru skulle hans
förslag kOll1111a att ställa sig till denna?

Detta kOlTIllle mest att beröra
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de 'norrländska skogarna. Han föreslår, »att alla st,atsskogar söder Qln
Vesterbotten, hvilka ej erfordras för något visst, redan påvisligt statsälldaInål, 'skola säljas. ?Cll utsYlling'stvånget borttagas». ~ied detta utsyningstvång förhåller- det sig så, att då afvittringen gick öfver lappUlarkstrak..
terna, föreskrefs, att den enskilde godsegaren, der icke skulle' få dispo:nera
sina skogar· lika fritt son1 i -det öfriga Sverige, utan endast erhålla den
utsyning, som vore med ,'skogens bestånd förenlig~ Derlned afsåg' nlan·,
att i dessa nordliga trakter llled dess hå1:'da klimat hindra' skogssköflillg.
hvarigenonl skogsmarkens reproduktionsförmåga kunde för all. frallltid.
förstöras. Ett ann·at .skäl .härtill var, att Illall insåg, det jordbruket i dessa
fattiga och af naturen· illa lottade trakter icke kU11de bestå· utan hjälp' af
skogsbruket. ,En nybyggare i· dessa trakter kan icke lefva, Oln ban icke
har tillgång till arbetsförtjenst på skogell. Toges utsyningstvånget bort,
skulle följden blifva, att skogen raserades på e11 gång, och från dell stunden vore jOl",dbruket inoln N orr- och, Vesterbottens lapplnarksgräns en
alllöjlighet. Dessutoll1 skulle det hafva dell effekten, att vi finge e11 öfverproduktion i 'vår trävaruhandtering,. och vi skulle ånyo få upplefva en
period, SOln 'vi, trävaruindustriens InålsmäIl, icke så sl1flrtglömma, årell
1890-1892, då det endast. ·genonl en öfvere~lskonlmelse om· minskade
afverkningar lyckades att förhindra trävaruprisernas lledsjunkande till rentaf ruinerande. Jag h ell1ställer, huruvida ett sådant förslag kan anses välbetänkt.
,

.

,

Herr Alllanuense11 Grefve· Le,vellhallpt: Med anledning af herr Martins, anförande ber jag ~ndast få anlnärka ell sak; gällande nämde ärade tala-o
res hen1stälian, 0111 det kunde finnas något bättre· prenliunl på skogssköfling ä11 det, sonl innebures i ett kultiverande på state~s beko'stnad af. kala
enskilda 111arker. Jag förstår 'ej denIia heulställan. ·Är det tanken' på.
blifvande kulturkostnader, SalU· nu afskräcker· fråll afverkning? Villtnan,
söka ett bättre prellliuln på skogssköfting, månne lllan ej kan finna det
i nu,: pågående inköp af ramponerade· skogar? 'n,fånne icke hoppet 0111
en vacker köpeskilling för värdelös blifven egendoln lockar lnera än lltsigten, att få aln än endast· för någon ·tid, afstå sin' mark till skogsodling.

NATIONALEKONO.MISKA FÖRE~INGENS
sammanträde den 19 mars 1894"

Ordförande: Bankdirektören J. H. ,P.L4.I,,}'fE.

rrill ledamöt~r af förenillgell invaldes:
Herr Hofintendenten A. Börtxell,
»
vice Häradshöfdingel1 P. B. Babe,
»
Byråassistenteh E. Sch ec/tin,,
»
Hofrätts e~ o. Notariell H. Alnzg'ren,
»
Di~"ektören C!. A. TVeber,
»
vice Häradshöfdingell A. Ha:}n1J~arströ}n,
»
Grosshandlar'en J. Rettig' och
»
»
A. Glos~meyer.,

Sedan den af herrar revisorer afgifna berättelsen föredragits, blef i
enlighet n1ed den deri ,gjorda hen1stälIan ansvarsfrihet beviljad föt nästlidet års förvaltning.

Herr Bankdirektören H. 1'h. Frölan(ler höll, härefter ett .föredrag Oln:

De föreslagna, nya stämpelskatterna med särskild'
hänsyn till stämpeln å handelsp~pper.
MiIla herrar! Om jag här llteslutande kOffitner att sysselsätta lnig
med stälnpelskatten å handelspapper, beror detta ingalunda på ått denna
skattefornls tillälllpning på öfriga, objekt är utan intresse eller icke kan
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Om arfsskatten lInder den form, hvari den föreslås, klll1de ju åtskilligt vara att säga, 111en i princip har ja.g åtlninstone icke
några invändningar att göra emot den. Vill man, för att använda kOUliterades ord, »träf!a kapitalet, jllst då detta tvingas att öppet framträda för
att öfverflyttas i e11 annans balld», torde väl intet ögonblick vara lälupligare
än det, då kapitalet lenlnar den, SOln icke längre kan begagna det oell
icke heller kan gräma sig öfver att staten bär hand på det, för att gå
till den, som i de flesta fall intet lnera gjort för dess förv.ärfvande äll att
låta sig födas. Min verksambetssfer har. ock fört ll1ed sig, att jag fått
lnin blick företrädesvis riktad på de verkningar, den föreslagna stänlpeln
på handelspapper skulle lnedföra. Såsoln handelspapper konlnler jag här
att räkna: vexlar och inkasseringshalldlingar, sklIldebref, invisningar, postren1issvexlar, obligationer saInt depositions- och kapitalräkningsbevis.
Behofvet att öka statsinkolllsterna Ilar förut 110S oss dragit UppIllärksalllheten till denna art af stämpelskatt, och det förslag, sonl' år 1882 af·
gafs af den år 1879 tillsatta skatteregleringskomiten, upptog äfvell Stäl11pel å vissa handelspapper. LiksOll1 det nu föreliggande förslaget är frallldrifvet af 1892 års urti111a riksdags besllIt i försvarsfrågan, var vid 1883
års riksda.g stämpelskatten samlnankopplad med ett llärorganisationsförslag, men föll så att säga af sig sjelf ll1ed detta. Om Ulan skulle tycka,
att jag i det följande en eller annan gång gör de båda komiteerna soli·
dariska, _må detta ej alltför mycket; läggas n1ig till last. l\fotiveringen I10S
båda står nälnligell i en förunderlig öfverensstämmelse, som icke blott
sträcker sig till tankegången utan ej sällan rent af till ordalagen. Huruvida detta beror på att den gamla komitens l1l0tivering varit så ovedersäglig och uttömInande, att intet behöft tilläggas, eller derpå att den senare kOlnite·n oaktadt god vilja ej kunnat finna· någon n~T oell starkare t
må' lemnas derh.än. För det sist nämda alternativet talar dock den 0111ständigheten, att 1893 års komite ej aktat nödigt taga hänsyn till eller
på något sätt bemöta de invändningar Inot stämpel å handelspapper, SOlll
förra gången framfördes under den offentliga diskllssionen om frågan sågifva anledning till kritik.

väl illOlD som utonl riksdagen.
Motiveringen kan ungefär 'sammanfattas i följande i'esonnernang:
StäIIlpelskatten är i långt större utsträckning än hos oss använd i frälllmande länder och utgör
belopp för staten.

d~r

ett medel att uppbringa betydande inkomst-

Den har en vigtig uppgift att· fylla

ino~

skattesyste-
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n1et, näinIigen att utgöra ett kOlnplell1ent till inkonlstskatten.

Beskatt-

ningsInakten har svårt att eljest träffa den verkliga' inkomsten af rörligt
kapital, S0111 har lllånga lItvägar att undandraga sig beskattning. 11e11 då
kapitalet genOll1 stälnpelskatten träffas, just då detta tvingas att öppet
fra111träc1a för att öfverflyttas i, annan Iland, erbjuder denna skatteforn1
tydligen ett· godt ll1edel att llled beskattning träffå kapitalet.

En ända-

111ålsenlig stän1p~lskatt bör kunna anordnas så, att den hufvudsakligen
träffar de förn1ögnare saluhällsklasserna.
Den senaste kon'liten har i sin \ rnotivering en intressant' jämförelse
lnellal1 arbete oe11 kapital ur skattesynpunkt -- den återfinnes för öfrigt
i ett statsrådsprotokoll för år 1883.
»En erkänd sanning är vidare, att inko111st af kapital såsom till sin
källa luera säker eger en större skattekraft än inkomst af arbete samt att
inkon1st af kapital oc'h arbete i förening följaktligell jänlvtil derutinnan
eger företräde franlför inko111st el1Sau1t af arbete.

Det sätt, hvarpå kapi-

talet är placerad t, äfvenso1l1 arten af arbetet san1t de vilkor och förhållanden, hvarunder detta lltöfvas, äro naturligen ock i nämda afseende
af stor betydelse. -

-

-

-, -

I{lart är äfven, att i den lnån inkoll1st-·

skatten låter sig tilläJnpa llled afseende å handlingar, hvilka användas i
och för

~ffärstransaktioner;

lika innebär en utväg

~tt

rörande handel och industri, denna skatt til-

kraftigare

beskat~a

den inkomst, sonl härflyter

af kapital och arbete i förening, ä11 den, SOln lltgör frukten af det senare ensan1t.»

Här ligger i viss lnån ett uppslag till en 11elt ny skattepolitik. Hittills, och synnerligen ~ senare tider" hafva ju största delen af statsinkolnsterna uppbringats genom skntter å allmänna förbrukningsartiklar, hvilka
skatter l1atllrligtvis långt hårdare träffa arbetet än kapitalet.. Men sedan
Illall väjer för att gå änllll längre på den'na väg, kommer 111an förunderligt nog llnderfllnd lned, att det egentligell borde vara tvärtom, att det
framförallt är kapitalet, sonl bör beskattas, och arbetet, som bör skonas.

I del1 motivering, son1 fralnlagts, saknar ll1an all utredning om huru
den föreslagna stämpelskatten kommer att

verka~

SåSOlll sådan kan jag

nämligen icke räkna den visserligen glada och hoppfulla men i Sil1 nakenhet föga öfvertygande. satsen i den gan1la komitens utlåtande, att stälnpelskatten är ett för den skattskyldige föga besvärande 111edel att uppbringa betydande inkolnstbelopp för staten.

Och icke 11e11er chefens för
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finunsdepartell1entet uttalal1de till ett statsrådsprotokoll' år 1892, att lIta11
dell allnläl1na rörelsens' betlIngande borde i ökad stänlpelskatt,.arfssk~~ten
oberäknad, kunna 11pptagas ett belopp af 500,000 kronor. När mall nll'
föreslår att af alllnänna rörelsell uttaga ttedubbelt detta belopp, ·borde,
synes det l11ig, just i detta yttrande hafva legat en l11aning att litet nogare
begrunda skatteils inverkan. "1\1en man bar kanske föredragit att taga
Leroy Beaulieus skämtsanl1na sats på allvar: »La Tefiexion 11e prod~isant
que des objectioilS ll1ieux vaut 11e pas reflechir.»
Del! äldrekomiten .' säger, att, stälnpelskatten -är synnerligen beqvälYl;
dell senare använder visserligell icke 'detta uttryck, nle11 af hela dess 1'esonnel11ang framgår, att dell i alla händelser icke i ?ettaafseend~ .hyser
någoll ,från' den galllias afvikande n1elling. Ja, relativt beqväm är den
lnåhända för staten, .lnen för den trafikerande allnlänbeten blir ell stämpelbeläg'gning'af . t. ex. 2,100,000 styckeIl invisningar och postrelnissvexlar
allt 'anilat än beqväln, hvilket ock, ·bvad invisningarna angå, framhålles
i ktunmarrättens OCll statskontorets' tItlåtanden' 0111 förslaget. Ocll med någOll kännedom, om ihvilken utstråckning sn1å reverslån förekomIna all·
lllogell ernellan, hurll ofta den har, som det beter på landsmålet, »pengar
lIte i bygden», lärer rnan ej föreställa sig, att det blir synnerligen b.e- .
qvämt för kontrabenterlla att stämpelbelägga dessa små transaktioner. I
vårt glest befolkade land nled ~ess i luånga trakter sparsalnnla k01TIlTIU11ikationer blir det i dessa transaktioner förenadt lned ej ringa nl01est,
0111 ll1an skall ställa sig den påtänkta förordningens föreskrifter till efter-!
rättelse och förse skuldeb'ref llled stämpel, ·då de såsom fordringsbevis
tItlemn:as. Iwmiteerna och kungl. lnaj:t anse elen föreslagna skattell å handelspapper yara ett synnerligen effektivt luec1el att träffa det -rörliga kapitalet eller i· vissa fall åtlninstone kapitalet och arbetet. i .förening, ' under
det att arbetet. derelnot ej sktIlle af den träffas. Man utgår då från att
det blir kapitalisten, SOln egentligen komnler att drabbas af sk'atten. I
sitt anförande till statsrådsprotokollet den 21:stenästlidne februari upptager också herr' statsrådet och chefen för finansdepartementet till. bemö~
tan4e den i enlbetsverkens lItlåtande frall1stälda invändningen, att stänlpelafgiften å skuldebref skulle kOlnnla att' drabba låntagaren' och icke'låll'gifvaren. ' Statsrådet anser detta ingalund,a behöfva vara fallet.' ~fed afseellde å en sorts skuldebref, näiniigen obligationer,. synes en1ellertid 'kungl.
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sjelf erkänna, att det blir lålltagaren, SOl11 får betala ställ1peln. Sven-

ska statens obligationer äro nämligell uttryckligen fritagila från stälnpelbeläggnh1g, en hestämilleIse) som påtagligeli bar sin grund deri, att staten
eljest finge betala till sig' sjelf. \70re det långifvaren, SOlTI här drabbades
af stälnpeln, skulle Inal1 väl lläppeligel1, då Ulan med stänipelskattell säger
sig vilja träffa kapitalet, visa något särskild t ömt undseende mot. den kapitalist, sonl fann uträk11ing i att placera. sina penningar i svenska state118 obligationer. Skatteregleringskomiten, som också. ',föreslog stämpelIrillet för svenska statens skuldförskrifningar, såde' till och 111ed rent ut,
att ställ1pelll vore. ändalnålslös, emedan den' i detta fall antagligen. kOlniile
att verka till. lnotsvarande lninskning i dell k-qrs, efter hvilken staten för
deln erhölle betalning. Erfarel1hetelY hår 'ock visat, att t. ex. dell' stälnpel, bvarlned illteckning är belagd, icke bäres af långifvaren.
All sannolikhet synes tala för,' att det nlestadels blir låntagaren, SOln
får bära stänlpeln,' och derllled förlorar också del1 satsen,' att lnan. nled
stälnpelskattell å handelspapper vill träffa kapitalet, Sill. klang. Ty' det
blir i sjelfva verket dell ~reditsökallde allmänheten, som· Inall .i regeln
träffar, och denna består långt ifrån företrädesvis af kapitalister.

De

slnärl'e affärerna bedrifvas ofta~t af kapitalsvaga personer, sonl för sin
rörelse äro' beroende af 'del} kredit, de. ~ kunIla' förskaffa' sig, och dessa
kOlllllla att 11årdt betungas af stämpelskattell i den' föreslagna formen.
Man har här i Sverige så ofta klagat öfver vår kapitalfattigdol11, och. otaliga. äro de förslag, sorn väckts och väckas i syfte att främja handel och
il?dustri, att sporra vår. företagsa~het OCll. underlätta alllnäl1na rörels~n.
Har 'då denna sarnina. olnhuldade' rörelse nu plötsligt växt sig så stark,
att den rent af behöfver stäfjas och lälnpligell kan påläggas särskilda bördor?

Jag kan icke se något, som :talar derför?
Båda kOllliteerna i sin lnotivering) fil1anslninistrarna i silla

anförali~

den till statsrådsprotokollet och riksdagell i sin skrifvelse i. änl11et betona
uttryckligt den vi}rsanlbet, som bör iakttagas vid den nya skatteforlnens
genolnförande.
arsalll h eten bjöd skatteregleringskolllitell att från skatten
fritaga postremissvexlar saInt invisningar å upp- och afskrifnings- jälute

,l

kreditivräkning, att fritaga depositionsbevis; skuldebref och vexhtr under
100 kroilor från stälnpel samt att bestämnla stämpeln å sådana handlingar
å högre belopp till

1/4 pro

mille med en mini~isats a.f 10 öre.

Varsain-

beten bjuder nu den 11ya komiten beskatta, d~ .förstnän1da handlingarna
4
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och att beträffal1de de sistnämda" ~tan ,stämpelfrihet för slllåbeloppen, belägga dem med en dubbelt så hög stän-ipel, med el1 feul gånger, så hög
lninimisats. Dock, det är ,nog _ej ,varsamheten, SalU undergått' så stor
förälldring, ,1ltan snarare, skattehun-gern, SalU växt så, .att 'den qväfver varsamhetens maningsrop. Arten' af varsamhet i det 1111 föreligg~ll~e förslaget får äfven sin belys11ing: ur en annan synpunkt. I JÖrslag~t.: redogöres för_ ställlpelförhållandena' i Frankrike, Englan~,. 1'yskland och,~_pan
ma~·k.. I. dessa .. länder, - der, $ärskildt h,vad betr~ffar de tre ~örstllä,md,a,
allmänna ,'röi;elsen har långt, stör're förmåga att, ~ära bördor, än-o hos oss,
bar man. 90ck ansett sig böra skona de, snlå, affärerna _och~ stannat vid
minimisatser å vexlar och skuld~bref 'af 'i. E"'rankrike 3 1/2 öre, i. England
7~/2--:-23 öre,. i Tyskland 9: och i 'Dal1l11ark 20 öre. Men här· hos oss, der
den stora I:nassan transaktioner äro relativt mycket små, här finner rpan
en minimisats af 50 öre lämplig. Det kan icke 'gerna .finnas In er än en
förklaring, nämligen att nlan, oln lnall farit beskedligt fram mot de små
transaktionerna, -ej j vårt, fattiga land kUn1)at uppbriliga något afsevärdt
belopp med denna skatt. Förklaringen är emellertid så långt ifrån att
innebära något försvar, att den i stället in_Hebär en hårdhändt kritik..
När jag nu gör ett försök till en u~~,qer~ökning Oln verkan af denna
stämpelafgift, måste' jag be om ~fverse_~p.de.' för att jag nödgas komma
lned åtskilliga sifferuppgifter. Men detta är i vissa fall nödvändigt för
att klargöra del1. föresJagna stämpelns, inflytande.
Hvad först stämpeln å vexlar vidk~mmer, kan ll~all anse S0111 full·
kOluligt, säkert, att den ej kommer 'att-- bäras af de. diskonterande ba~l
kerna, hvilket ?ck bekräftas af erfarenheten i andra länder; -vexeln skall
ju stämplas vid utställandet, och det finnes ,intet, son} talar för att bal1kerna vid diskonteringen ,- skulle frivilligt åtaga ~ig att lemna ,ersättning
för ,den åsatta stämpeln, liksom ej heller för. att 'vexelsäljaren .skulle ega
Ilågan makt att skjuta denna kostnad. _öfver på banken. Deremot kan, det
sättas i, fråga, huruvida icke köparen af den .vara, sonl utgör valuta 'för
vexeln, . kommer att bära stämpelafgiften.· Säljaren inlägger i det pris,
hvart~ll han. sä~jer, alla ~e kostnader, som falla på V<1ran, såsom tull, frakt
ränta, tills liqviden erhålles, ~tc., och, stämpelafgiften blir möjligen endast
ett, nytt item i dessa kostnader och träffar då ytterst konsuluellten. ,Men
om så sker, förfelar ju denna stänipel helt och hållet sitt ll1ål, den, slår
.öfver. i en ny förbrukningsskatt, .under, det att lnan uttryckligen betonat,
t
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att dell Qorde utgöra . en lnotvigt 1110t förbrukningsskattern.a och afsåg att
träffa kapitalet.
Förslaget upptager, såsom förut nälndt, en 111ininlistälnpel af 50 Öre
å vexlar.

Diskontosatsen för tre månaders goda affärsvexlar utgör för
~lärvarande 4 ~. Denna lilla, till utseendet så oskyldiga stämpel verkar
helt enkelt på en 100 kronors vexel såsom OIn diskontot höjdes till 6 %,
en 200 kronors vexel till [) %, på el1 300 kronors till 4 2/3, på en 400

p~

kronors till 4 1/2. .För stora belopp lllotsvarar den en för~öjning'i diskontot från 4 till 4;2 %. Nu torde man vilja helt lättvindigt kömnla
ifråll. det fula räkningsresllltatet för småvexlarna genoln att säga, att dessa
äi~o undalltag. Så är ~rnellertid ingalunda fallet. Af. den tabell öfver omfattningen af vissa bankel'nas rörelsegrenar, som den senaste komiten utarbetat, framgår, a.tt under 1892 bankerna dis.konterat 714)000 vexlar till
ett belopp af 803 l11illioner kronor,. hvilket gifver ett nIedeltaI af 1,120
kronor per vexel.

Ocl1 d'å man besinnar, att bland dessa ingå nlånga s.. k.

förlagsvexlar å l11ycket stora belopp, inser man lätt, hvilkell betydande
småvexlarna spela.' I Stockhollns enskilda bank, del' medelstorleken
å vexlarna - relativt stor SåSOU1 hos hufvudstadsbankerna i allm'änhet
1"01

-

är 1,600 kronor, fann jag vid en undersökning af några tusen diskon-

terade. vexlar l följd, att af 100 styckel1 vora i lnedeltal 3' under 100 kronor,

13 mellan 100 och 200 k~onol'" 13 nlellan 200 och 300 kronor, 11 n~ellan 300
och 400 kronor och 8 mellan 400 och 500 kronor. Och om så är förhållalldet
hos en bank, der vexelns lnedelstorlek ~r 1,600 kronor, får man lätt, äfven
utan att SåS01l1 jag ha varit i tillfälle att genolngå de respektive vexelportföljerna, klart för sig, huru talrika s1l1åvexlarlla äro i banker sådana
som Gotlands, Helsinglands 'och Skaraborgs läns enskilda banker, der medelstorleken är 600-700 kronor eller i åtskilliga af våra aktiebanker, der
den är 200-500 kronor.
Den föreslagna stämpeln skulle påtagligen verka ytterst betungande.
på alla dessa slnå tra~lsaktioner.
När frågan on1 denna stämpelskatt år 1883 skulle tagas före i riksdagen, afgåfvo 60 firmor af Stockholms börs en protest. I denna betonas, hUrtl det för vårt affärslifs sunda utveckling är af vigt, att bruket af
vexlar vid' varlloll1sä'ttningen främjas. Derigenom förkortas kredittiderna,
förfallodagarna blifva bestämda och ovilkorliga, liqviderna ingå punktligare o~h anmärkningar mot varorna, fraktaftal, fakturors förfallotid etc.,
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sorn eljest ofta göras sedan en lång tidrylud förflutit, 11laste framst~llas
genast. ~"ör att dessa vigtiga fördelar i ännu högre grad nlå komma rörelsell till godo, erfordras dock, att berörda kreditbr~k blir allmännare.
Särskil~t vid aftal, olnfattande mindre belopp, borde vexel användas i
mycket större utsträckning äll hittills varit fallet. Införandet af en sådall
skatt skall föranleda mången att. återgå till den tidigare lnerii""alllTIällt
förekomnlande seden att endast i bok anteckna vid varuomsättningen' uppstående fordringar, utan att på något sätt förskaffa sig kr~dittagarens erkännande deraf. De skäl, SOlll då 'af Stockholn1s, börs anfördes lnot stänlpel å inrikes vexlar, synas rnig icke hafva förlorat något af sin kraft. Att
det gått fra1l1åt i önskvärd riktning synes deraf, att 111edelstorleken af de
diskonterade vexlarna varit stadd· i sjunkande och under de senaste 18 åren
~1edgått från 2,009, krOllor till'l,120 kronor. Bör man då hejda denna helsosalnma utveckling genolll ell oproportionerlig beskattning af små transaktioner, .bör Ulan föra oss tillbaka till bokkreditsystemet?
Stäl1lpelll å inkasserillgs11andlingar beräknas inbringa blott 20,000
kronor och kan derför synas oväsentlig. Den kan emellertid komlua att
föranleda dels förändringar i sättet för liqvidernf:1 af importerade varor
och dels bortfallandet af de inkasseringar på våra grannland, 'som nu förmedlas ~f svenska banker. Detta beror 'likväl i hög grad. af t~lkllingen
utat hithörande, något oklara ,bestämmelser.
Å skuldebref skulle den föreslagna stämpeln för låntagarell representera en förhöjning Hf räntan, SalU svarade mot förhöjningen i diskontot å vexlar. Den luindre låntagaren skulle således få kostnaden för sitt
~remål1aderslån å 100 krollor höjd fråll,exeinpelvis 6 till 8 ,.%, å 200 kronor'
från 6 till 7 %, o. s. v. Detta betyder ej litet, för låntagarna i t. ex. Göteborgs folkbank, hvilken undel~ år 1892 utlelnl1~de 4,500 lån med ell
medelstorlek af ej fullt 400 kronor. Men den ökade kostnaden har äfven
inverkan i en allnan riktning. I banktekniskt afseende håller lnan ju
strängt på att bankerna för att vara liqviJa skola lemna sina försträckningar på kOl~t. tid; men ett genomförande af stämpelförslaget skulle framkalla en ständig sträfvan från allmänhetens sida att förlänga krediten, att
utb~Tta tremånaderslå,net lnot sexmånaderslånet .och framför allt lånet
med bestänld förfallotid mot uppsägningslån'et. . Och lånen af sistnämda
,art, bilda so~ bekant merändels orörliga, svårsmälta klumpar i bankportföljerna samt böra i all~änhet der inrymmas blott begränsad plats.

rre röresl~gl1a

nya stälnpelskatterna.
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Stälnpeln -å iJ~'V-is·J~i'J~ga,r· är i förslaget tlpptagen till 10 öre utan afseende å beloppet, under det att checkar i Frankrike beläggas nled .7,2
~re, i England med 7 1/2 öre och i Tyskland äro fria. Man kai1 tycka,
att denna stälnpel, som beräknas inbringa endast 100,000 kronor, skuile
göra den allmänna rörelsell ringa förfång. Enlellertid är redan i och för
sig en stämpelbeläggning af 1,000,000 invisningar hindersam för rörelsen,
och dessutom lTIotsvarar stämpeln icke lnindre äi1 cirka 5 % i genomsnitt
af hela upp- och afskrifningsräntan. S0111 bekant anser rnan det i nationalekonolniskt afseende vara en stor fördel för ett folk, att så liten del
sonl nlöjligt af dess Olllsättningslnedel ligger obegagnad, och bruket 'att
verkställ~l liqvider genolll att draga på sin bankräkning i stället för att

ligga 111ed kontanta ll1edel. i sin kassa för lltgifters bestridande medför i
stort sedt en betydande besparing. Detta liqvidationssätt, hvilket t. ex. i
England är så alhnänt, Ilar ännu icke hos oss kornnlit tillräckligt till heders, och den föreslagna stä111peln skulle väsentligen hämma den utveckling, hvari vi i detta afseende äro stadda.

Det innestående beloppet· å

hvarje upp- och afskrifnillgsräkning hos de enskilda bankinrättningarna
var i medeltal vid 1892 års utgång .cirka 2,000 kronor, och mall ser deraf,
att SInåtransaktionerna utgöra hufvudpartell. För att räntan skall lnotsvara stän1peln, behöfver ett belopp af 100 kronor vara inllestående 18 dagar
lned nu gällande upp- oell. afskrifllingsränta, ett belopp af 200 kronor 9 dagar, 300 kronor 6 dagar. Det är ~lart, att under dessa förhållandell alllnänbeten, som ingalunda saknar fÖrll1åga att räkna, skall finna filed sin fördel förenligt att för ett betydligt antal transaktioner hellre ligga med en
oliödigt stor handkassa än begagna sig af bankräkningen.
Vid en undersöklling af ilågra smärre upp- och afskrifningsräkningal" hos Stockholms enskilda bank, hvilka. af de respektive räkningsinllellafvarna begagnats såsoin en dylik räkning bör begagnas, nämligen för
deras flesta vanliga liqvider, .fann jag t. ex., att en räkning, hvars ränta
~lppgick .till 63 kronor och å hvilken det innestående beloppet· således i
Jnedeltal utgjort olnkring 3,000 kronor, skllllei stä111peIafgift hafva dr~bbats af
21' kronor, e11 annan med 23 kronor' i rärita 'af 9 kronor, ja, för en räk-

11ing, der räntan uppgick till 16 kronor, skulle stärnpeln ha uppgått till

15 kronor och således uppslukat så godt sonl hela räntan.
Huru rörligheten ii dylika räkilingar sklllle kOlnnla att förminskas
genom stämpeln ligger i öppen dag.

·

.
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Postrel1~issvexeln, spelar i vårt .land en egelldollllig 1"01 inol~ affärs)i~vet~

Antingel~ bruka bankerna taga en liten afgift för reniissvexlarlla
såsom i Frankril{e och Tyskland, eller ock utställas de att förfalla eft~i'
viss ti~. såsonl i England. I ~j~lfva verket är det en' rell tjenst, 80111 de
.svenska . bal1kern~' bevisa allm~nbeten genom att gratis sälja a vista reluissvexlar.' Mäter ma"n lnot hvatt annat å ena sidan den nytta bankerna
.hafva af de å postrelnissvexelräknin.geIl innes~ående nledlen SU1TIt å dell
aJ;l.dr~ 'blanke~tkostnaden, det stol~a arbetet med utskrifvandet och bok·
förandet af ve~larna ocll den kassa, bankerna måste ligga lned för 'att
nlöta d~;m, torde för~jenstel1 å denna. rörelse l1ärlna sig 1101L Är det nu
skäligt att skattlägga en h3:ndtering, som egentligen icke är vinstgifvande,
u~li" snarare har karaktären af ell den allrnänna rörelsen bevisad tjenst'.
För öfrigt må om denna' stämpel sägas, att den skulle blifva Illera besvä~'apde än' betungande.

.Stämpeln å obligationer' synes lllig åtlllinstone i ett afseende gifva
'lnindre anledning till betänkligheter än öfriga hithQrande stä111pelafgifter.
~e? innebär dock', äfven den, ett .betungande af låntagarell och dess lälnp.
lighet .kan ur denna synpllnkt ifrågasättas, särskildt hos oss med våra
"relativt' höga räntor. ~IeIl här förekonlIna åtlllinstone icke några orin1ligt 11öga minimisatser, och det är för lål~tagaren i regeln en så ~tor för·
del att få en sväfvande skuld förvandlad i ett långt. an10rtering'slån, att
11an derför lättare kall förlika sig lned ställlpeIn. '
'. Till sist kOllIna vi till stänlpeln å deposition-sbetOis.

H velll får be'-

tal~

den ~ Ja, jag har förut framhållit såSOln Iuill åsigt, att det i allluäll- .
.h et blir låntagarell! som får' bära denna' lcostnad, och denne skulle" ju här
.vara banken. Och dock torde det i detta fall bli deponenten, som får
.~rlägga· den. Detta påstående kan synas djerft och inkonseqvent. Det
.filln~r emellertid sitt teoretiska stöd deri,: att banken i stort s'edt egel1t~
lIgen 'hvarken 'är låntagare eller långifvare utan blott mellånhand "~~ll~ll
båda. För att se, hvad praktiken säger om denna åsigt, s~ref jag till
någi'a ledande bankinstitut i lrrankrike och Danmark, i hvilka länder förekorrpner' en depositionsrörelse, SOlU liknar vår, och erhöll från Frankrike
det svar, att stämpeln alltid erlägges af deporiellten. 'Från Dallluark fick
jåg:':d~n öfvel~raskanc1e uppiysningen,' att af,' banker utfärdade depositionsbevis äro stämpelfria.

Öfverraskande var den, e1l1edall k0111itei..äde helt
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kategoriskt uppgifva,' att i Dan1l1ark depositioi1sbe,ris stän1plas i allinänhet
såsorn skuldebref.
,Nå, då har inan åtrnilistone ett fall, der stälnpeln dock träffar 'kapitalet. Må vara, luen 'låtoln oss se till, huru sHimpeln verka'r under den
form, hvai~i den är', föreslagen. ,
Det 111insta belopp', bal1kerna mottåga' på deposition; är i allrilänhet
100 kronor.' On1 detta belopp insättes' på '4, 111ånader, blir resultatet, att
deponenten, SOlU enligt l1U gällande depositionsränta skulle åtnjuta 3 1/2
::{, ~, blott' erhåller en effektiv afkastning af 2 %. D. v., s. det blii'
för ,honom' nära 'på likgiltigt, huruvida ,'ban sättet' in sina penningar på
deposition eller på upp- och afskrifning. På ett depositionsbelopp af 200
kronor\ ,reduceras under ofvan angifna förhållanden den effektiva afkastningen till' 2 3/4 %.

På 300

kronoi~

till 3 1/4

%. På stora' belopp reduce-

ras afkastningen lned 0,15 ,%.
: På korttidsdepositioller har' en1ellertid stämpeln en långt våldsalTIlnare verkan. Om el1 deposition på el1" luånad understiger 240 kronoi', är"
det sålunda 'icke 110g llled att insättaren ej får någoll ,fkastning å det
insatta kapitalet, utan, hall skuile' dertill- få "betål~: för nöjet att utbyta sina
penningar' mot ett" depositionsbevis. Och det' egendolnliga inträffar, att
han, oberoende af det insatta kapitalets storlek, aldrig kan erhålla större'
afka~tningän

En stämpel af 1/2 0/00 å- enlnånadsdepositionen
1110tsvarår ·l1ä1l1ligen 0,6 ,% per år, och då" han erhåller~21/2 ~% depositions1,9 ,%.

ränta, återstår således en nettoafkastning af 1,9 %' eller mindre' äl1 uppoch afskrifningsräntan. De11 föreslagna stälnpeln slår sålul1då helt enkelt
illjäl enmånadsdepositionen.' Vid deposition på två lnanadet ställer sig
sakeI} sål~111da, att för belopp Hllder 600 krollor afkastningen understiger uppoell afskrifningsräntan samt för stora belopp uppgår till' 2,2 '% i stället
för 2 1/2 ~'}:.' Om än ,stälnpeln på depositio118bevis ktlnde föi'svai'as i princip, synes dock' äfven här den olyckligt höga minilnisatsen vara' 'egnad
att förrycka och besvära , depbsitionsröi~elsen med slnärre'belopp. Och' lnan
.skall icke tro, att dessa äro undalltagen ; ,i många delar af vårt land äro
all1110gens små besp~ringar an~örtr9dda åt ba~ker~1a. Depositio~sbevisens
medelstorlek inom åtskilliga af våra -, banker, är mellan 1,000 och,2,000
kronor, och detta betyder talrika sluåbevis.'
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Stärnpelskatten å. handelspapper skulle enligt ko.nliterades beräkning o
lemna o111kring 1 1/2 111illion kronor. oMatl har dervid utgått från att förhållandena skulle blifva oförändrade efter stänlpelskattens införande. Af
hvad jag förut antydt 11ärom, torde enlellertid fratl1gå, att helt naturligt
lnycket ändras genoln skatten. Lånen få en tende11s att blifva längre och
öfvergå till uppsägningslån, rörelsen å upp- och afskrifnings- salnt kreditivräk11ing blifver rnindre, småvexlarna försyinn~ och ersättas af bokkredit,
korttidsdepositionerna lninskas ocl1 bortfalla delvis, depositionen 11led viss
förfallotid ersättes 111ed depositionen på viss tids uppsägning eller kapitalräkning, postremissvexlarna blifva färre. Med afseende å de sistnäluda
vill jag erinra on?, dels att för belopp under 25 kronor det i många fall torde
blifvOa billigare att använda postal1visning, dels att ett lllycket stort ant~l
af de opostremissvexlar, som 11U utfärdas, afse att redovisa inkasseringar,
son1 en bank o111besörjt för ell annan, eller att reglera 11lellanllafvaIldell
In elIan samma banks olika k011tor. I sistnälnda båda fall användes postrelnissvexeln blott för att förenkla bokföringen och skulle antagligen er~
sättas af vanlig öfverföringar utan vexelforlnens tillhjälp. Mel1 äfven af
andra skäl torde oden beräknade inkomstell lninskas. När odenna skatt val~
på tal illom första kamlnaren vid 1892 års urtin1a riksdag fralnhöll herr
Samzelius, att för en fyndig finansnlinister det finnes n1ånga håll, der tnan
på detta osätt kan bereda ökade inkolnster. * Hur fY11digt lnan än lnå
allseo sig ohafva ordnat och beräknat skatteIl i odet nu franJlagda förslaget,
fruktar jag likväl, att allmänhetell skall visa sig ännu fyndigare, när det
gäller att oslingra sig undan den. - J ag ovill icke här uppräkna de mångfaldiga utvägar härtill, SOlD ligga 11ära till hands. Blott ett enda exelnpeL
När:oett lån förfaller och skalloInsättas, låter man bli att utfärda ny revers och påskrifver den gamla," att den prolo~lgerasO till ny förfallodag~~
Af det försök till en pOraktisk utredqing af den onya skattens verkan,
som oojag nu fran1lagt, torden l fi~lna, o11lina 11errar, att det icke minst är
de höga n1iIlinlisatsern~-~' utan luotsvarighet i andra länder - sonl kOlnma :

*

o

o

)Men nog :tinnes det föremål, SOIU lämpligen klUll11l heläggas nlecl ny stäulpel.
Fransmännen hafva i det fallet visat en uppfinnillgsförluäga, !Oln är' märkvärdig. De halva
t. ex. stämpelbela.gt bagagemärken, qvitton å hotellräkningar ill. m. Men det är ett tätt
befolkadt land, och att här utsträcka stälnpelbeläggningen, är nog af flera skäl svårt, men
för en Ofyndig finanslninister tror jag dock, att det finnes l11ånga håll, der nUlD på detta sätt
kan bereda ökade inkoll1~ter.)
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att så 11åi"dt betunga d.en allrnänna rörelsell hos <?ss. I siua uttalanden till
statsrådsprotokollet har 'chefen" för firiansdeparten1entet 111ed ell viss till·
.fredsställelse betonat, att i jäll1förelse 111ed förhållandena i Jfrankrike, Tyskland, England och Dann1ark lnaxinlisatsen fÖl~ den föreslagna arfsskatten
Blåste betecknas såsom ganska nlåttlig. ~Ien -hall har icke haft ett oi"d
att säga om den Illärkliga sidan hos förslaget, att minim~sntserl1a för stämpeln å handelspapper i lllånga ·fall· satts 5-10 ganger'så haga soni i nyssnälllda länder. Låntagarnf:1 å de 4,500 skuldebref, SOln undel~ ett åi" belånas i Göteborgs folkbank, få i stänlpelskatt betala inenlot 2,300 kronor,
under det att de större l~ntagarna för motsvarande upplånadt belopp få
betala 850 kronor och gäldenärerna å de 15,000 vexlarna i JämtlaIlds
gooc1telnplarbank få betåla nlinst 7,500 k.rollor i stället för 1,.200 kronor.
Om dessa tilläfvelltyrs läste komiterades förslag och tillvitade dem att
icke hafva tagit på allvar finanslninisterns maning" att skatten sk~lle
träffa de rnera vällllående klasserna i samhället, liksOlll ej heller riksdagens uttalan~,~' att ifrågavarande' skatter böra så anordnas, att. de företrädesvis träffa de förmögnares tral~~aktio~ler, ihvilket fall.d,e skulle knnria
resultera i san1ma riktlling sonl en prog'ressiv inkomstskatt, så kunde man
ej förtänka 'denl det i betraktande af den »progression», hvarnled skatten
träffade delll. Jag tror dock, att tillvitelsell vore oberättigad och att
uppsåtet hos de 111än, SOln äro förslagets fäder, står höjdt öfver de11~ Väl
tror jag derernot, att det varit lyckligare, '0111 llled 4änsynen till statens
inkolnstkraf OCll det juridiska skarpsiill1ets fordriligar fått blanda sig litet
Jllera hänsyn till det enkla men ingalunda föraktliga bildningselelnent;
SOl11 bland -annat on1fattal~ quattuor species i hela tal jälnte bi"åk och SOln
det är 11elsosalnt att anlita till och l1led vid kOlnitearbeten.
~tt uttryck, som ofta- begagnas aJ' förslagets målsmän, är~ att lnan
111ed skatten vill »träffa» kapitalet. Detta fraluhäfves esolTIoftast lned sådan
styrka, att Iuan rent af tycker sig igenkänna ett. helt annat partis uttryckssätt.. ~fari skuVe nästan kunna. tro, att kapitalet 'såsom sådant, och
i all .synnerhet· det rörliga, gjort llåg.öt' särskildt ondt OCll beböfde. agas
för att hålla si,g n1era stilla. Men det är' nog icke så illa menadt som
det låter. Kärnan ligger väl i riksdagells förut anförda uttalande, att
ifrågavarande skatter böra så anordnas, att de' företrädesvis träffa de förinögnares ti"ansaktioner, i hvilket fall de skulle kunna resultera i sanlIna
riktning SOln en progressiv inkon1stskatt. Kärnall ligger väl 'deri, att 0111
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VIlllåste åtaga oss utonlordel1tliga bördor, skola dessa bäras' af detl större
förniågan, den större inkolristeil, i ökad -proportion. Jag vill icke inlåta
ll1ig på 'den svåra o,ch öllltåliga' frågan, o'n1 i?ke luycket kunde 'utl~ättas
genoln" bespal;ingar ' eller' geIlolu att' göra redan befintliga inkolDstkällor
effektivare.' ~1en drifver 'oss vår statshushållning oelDotståndligt emot den
progressiva inkomstskatten,' så låt' oss åtlninstone få den direkt. Är dell
progressiva inkonlstskatte~i l11ålet" så låtOlll oss icke söka ,vinna det genoln
vel"ktyg, SOlU-' slå blindt 01l1kring sig, SOl11 i nlånga fall icke leda' dit och
sonl i de flesta fåll hän1ma och förvrida den ekollöluiska utveckling
'vårt land, ~on1 vi' alla anse 'oss vilja frälDja OCll stödja.
I anledning af, föredraget yttrade sig:

Herr Byråchefen Gtefve Hamilton: Det har i allmänhet ansetts
vara sekreterarens inotn nationaleko110111iska föreningen' pligt, att då ingen
anllaI( velat taga till orda, söka bringa 'en diskussion till stånd. I' sådant
syfte skall jag. derföre göra' några' erinringar 111ed afseende å det nyss
åhörda intressanta' föredI;aget.
Af detsalnina' ftamgick, att' dell ärade referenten: icke blott ogillar
det föreliggande förslagets' detaljel",- utan att han ock är en principiel111otståndare Inat 11ela' stänlpelbeskattilingen. l\1ed afseende å detaljkrit~ken
vågar jåg ej bryta en 'lans 111ed hOllOln. Jag' skall derför ~nskräIlka rnig
till att 'anlllärka,' ~tt äfven jag fäst lni~ vid att"' detta förslag, i motsats
till det år 1883 framlagda förslaget,' icke från ,'den "före'slagna' beskattningell 'ulldantagit de slnå beloppen~' Om detta skett, skulle de flesta af de
skarpa 'anfall, hvilka föredr'agandell:' riktade 1110t förslagets detaljer, hafva
förlorat sin udd.'
Foredragandell 'erinrad'e lnycket' riktigt Oln' att detta' förslag' ~ li~asonl
förslaget år 1883 framkolnlnit på grull'd af frågan ciln bärordningeils '0111or~allisation ,och, grundskatternas åfs~i'ifning.' ,Vi befinna oss 11led andra'
ord' i den ställnil~,g; ',at~ vi, in01TI" 'en ganska kort' tidsperiod '1l1åste skaffa:
staten ej' obetydliga;- nya inkolllster'~' Att detta )c'ke 'ka.n' ske på' något-annat sätt: än genonl att ytterligare' utveckla några bland d'e' skattefornler,
hvilkå bilda "vårt Iiuvarande skattesystem, det torde' jag' väl knappast be_O
]löfva ''närmåre' klargöra. Bland'dessa' skatteformer' är, SOlll bekant, kön-sulutionsbeskattI1iilgen'" ojänlförligt der} :'hittills 111est anlitade" l' sjelfva' v-el~~
ket upptages så betydande' det af statens' inkolnster" på denna ~äg, att :det
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kan ifrågasättas, 0111 det är" ll1Öjligt att för närvarande drifva up'p "denna
~rt af beskattning till något 11äll1nvärdt· högre belöpp.' Men i alla l1än.:
delser lär Inan väl ej kunna bestrida, att - äfven on1 politiska skitl, hvilka

äro för väl kända för .att här behöfva' utvecklas, .icke talade för att ej
fylla det genOlTI grundskatternas afskrifning Uppkolllna skattebehof,ret gekOnSUll1tionsbeskattlling - det dock 11led hänsyn till konSulntionsbeskattningens utsträc,k~a användning .111åste te sig SåSOlll synnerligen
nOlTI

öllskvärdt, att de skatter, hvilka under den närrnaste fraultiden 11låste uppbringas, lllå förnälnliga~t träffa andra sarrlbällsklas'ser än de, bvilka nu
hårdast 'drabbas af kÖllSuultionsbeskattningen.
Den ärade referenten gaf oss en liten anvisning

•

0111'

huru lllall skulle

gå tillväga,' näiniigen genolll en' utveckling' af inkoll1stskattell. 'Ja; deri
skulle jag gerna gifva honol~ rätt.' Men,' nlina herrar, tror någol1-, att"
det här i Sverige verkligen är lhöjligt' 'att under en något så när öfverskådlig fralTItid på ett förnuftigt ,Sätt anordna inkol1lstskatten så, att. den
gifver staten nänlllvärdt större inkomster. Den 'ändring i inkomstbeskattningen, SOlU då närmast må~te" kOlTIIlla i fråga, är sjelfdeklaratio~,'"införande af en 111åttlig progressioll och skiljande af inkolTIster eftel: deras
olika arter. Att sjelfdeklarationeil' kall "kC)lllfna att införas' och ~lifva en
verklighet, det bestrider jag

icke~

'och jag hoppas, 'att så l11åtte ske. l\ilen

hvad beträffar de al~drä .frågorna, nä111ligen frågall' om progressiv beskattl1ing och' möjligheten att beskatta olika' slag at inkon1ster olika högt, tror
jag för lYlin del det vara komplett oInöjligt '"att genolnföra denl 111ed mindre man undanrödjeI" det hinder, SOlU finnes i vår nu varal1c1e be.skattning, nälTIligen det olika sätt, på hvilket inkoinst af fastighet och inkollJst
af ann~t kapital är? beskattade. Så länge fastighet beskattas efter andra
grunder än andra skatt~föremål, så länge behöfver jag' icke spilla 111ånga
ord på införande ,af, dessa "refornler. ~ De 'förutsätta ovilkorligen införande
af allmän inkomstskatt.
För dem" af herrarna, son1 följt llled förhalldlingarna i dessa" frågor
i s'venska rikspagen förlidet år, torde "jag knappast behöfva nänlna,' hvilket 'hinder, .som här ligger" i ,väge'l1 och' som gör, att" nian svårligen~ kan
lloppas' att ill01n den närmaste framtiden få till stålid ,en allnlän inko111stskatt" i Sverige. Med ett ord: hvarken ·k"OliSulntionsbeskattningen eller i~l
kon1stbeskattningen kan för llärvarande här· i landet utvecklas så, att 'der- .
igenom hela det nya skattebehofvet täckes.

~1a:n
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al1drå skatteformer.' Och del1 skatteforlll, S0111 dervid ligger närnlast till
bands, är otvifvelaktigt just stä'1Jlpelskatten,. Och jag tror för min del,
att det icke ~r så orinlligt att utveckla stänlpelbeskattningell i den, riktning, som kungl. ma,j:t Illl föreslagit. '.
Den årade refereIltell framhöll 'några af. de invändningar, SOln l11an
mångfaldiga' gånger fralnhållit elnot stämpelskatten, bland annat att de
stän1plar, .SOln nu äro ifrågasatta, skulle utgöra ett hinder för den alllnänna rörelsen, hvarigen0111 vi skulle återföras till föråldrade foriller ino111
vårt ki"editväsen. Dtall att bestrida, att invändningen. är beaktansvärd
110g, tillåter jag lllig dock att anillärka, att stälupelskatten å penningtransaktioner ick~ hindrat kreditväsendet flerstädes i lItlandet och särskildt i
Frankrike. att utveckla sig just i den riktning, SOlU IDan .anser den nu i
Sverige ifrågasatta stä111pelbeskattningell sk<?laomöjliggöra, och detta ehUrtl
t. ex. i Frankrike del?na art af stälnpelbeskattning daterar sig från en tid,.
då dess kreditväsen var långt lllera prirnitivt. äll vårt för närvarande.
Man torde dei'för ej beböfva tillluäta denna refei"entens invändning allt
för stor be~Ydelse. De llloderna rörelseforn1erna erbjuda kreditväsendet
allt för 111ångf;\ fördelar, för att det skulle hindras att adoptera delll af en
så obetydlig beskattning sonl den, hvaroln här är fråga. Skall lIlan för
öfrigt vänta till !l~t ögonblick,' då he'rrar banknlän färklara, att nu .har
kreditväsendet nått en såda11 utveckling, att det icke. bör möta någon be~
tänklighet att lägga en skatt på vexelrörelsen, då tror jag Inan får vänta.
Jag vill dessutolll erinra onl att Stuart Mill på Sill tid bekälnpade
beskattningen af transaktioner lned fa~t egendoln af san1ma skäl som de,
hvarmed luan 11U. söker bekämpa skatten på vexlar.
Vidal"e anförde referentell ett skäl, SOlll' så ofta och lued full rätt
framllållit'3' elllot stämpelskatten, nälnligen den förskjutning. ~onl dervid
eger rUlll. Man vill beskatta kapitalet, lllen i sjelfva yerket är det icke
kapitalet, det. är icke långifvaren, SOIU får erlägga skatten, utan det är
lånta.garen. Men lllåune icke denna invändning i ~äsentlig 1l1ån grulldar
sig derpå, . att då ..lnan ., t~lar orn qeskattning af k~pital~t, man alltid tänker 'på det färdigbildade kapitalet? Tänker Ulan sig deremot stämpel~
skatten å transaktione'r S0111 en skatt på kapitalet under dess bildning,
förefaller det J?1ig sorn.,9m inväIldningen skulle förlora sin udd .. Faktiskt
är det ju detta,. s()~n ;sker geno~~l' denna stämpelbeskattning; och skulle eli
dylik beskattning verkligell vara så 'orimlig?Här i .landet och .under nu-
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varande förhållanden synes den lllig "verkligen hafva ett visst fog. för sig.
Onl den ~ckså ej i så hög grad son1 önskligt vore drabbar de egentliga
kapitalisterna) så drabbar den dock denl, sonl hålla på att salnia ~apital,
eller lned andra ord en salnhällskla~s, llvilken är i .ekonomiskt hänseende
lyckligare lottad än den klass, på hvilken hufvudsunl1nan af konsumtiön~- ,
beskattningen· faller.
Herr Statskolnmissarien Samzelius: Jag hade icke tänkt 'att denna
afton yttra n1ig i denna ärade försanlling. ~Iien då föredra.ganden i Sa.lllmanhang lned frågall om ~rfs. och stälnpelskatten särskildt näint Initt
namn, bar jag deraf fuunit lnig uppfordrad att taga ti~l ordet för att
något redogöra för nlina åsigter i frågan. Till undvikande af vidlyftighet
anser jag lllig dock böra hänvisa. till det i första kamInarens pr~tokoll
intagna yttrande, hvaraf den ärade föredraganden hemtat anled"l1ing att
nu Ollll1ämna' Jnitt namn.
I nämda .anförande har jag visserligen påpekat arfsskatten SåSOl1l
ett bland de sätt, hvarigenolll statel} sklllle i någon 111ån kUIlna bereda
sig luedel till de ökade utgifter, som blefve 'en följd af den urtiIna riksdagens hufvudsakliga beslut, IneIl att stärnpelskattell sk.ulle erhålla den
utsträckning, SOIU nu· ifrågasättes, hade jag icke tänkt nlig. ~ag delar
nämligen de flesta ?etäukligheter, son1 den ärade föredraganden uttalat
rörande åtskilliga stäIllpelafgifter.
Erfarenheten har ock ådagalagt, att då frågan på allvar gäller att
pålägga dessa stälnpelskatten, möta hinder af alla slag för deras införande
på något visst slag, vare sig transaktioner eller värdepapper In. Ul., under
det :q:lan i p~~incip säger sig \Tara a~lhängare afell utvidgad stän1pelskatt.
Så .tillgick det exempelvis vid en riksdag för Iller än: 20 år sedan, då ~tor
svårighet uppstod att få ihop budgeten. Den då varande fin an SIll inistern
, - l1an blef sedermera öfverståthål.lal'e i Stockholnl - bad Ined dellinest
bevekande tOll och jag vill nlinnas nästan med tårar i ögonen, att 11lai:l
skulle bevilja den eller den ställ1pelskatten. Ständigt medgaf .ulan, att han
i lJri1lcip hade rätt. Stälupelskatten var ell förträfflig skatt, son1 borde
allt mer och Iller användas, n1en, men, 111en' - nu sväfvade l11an pålllål·
föret - den borde .icke anlitas i det föi'eliggande fallet. På det sättet
afslog. In.an, undan för undan nästan hvar. enda punkt i· betänkandet. Än
klämde skon på ena sätt~t, än på det andra. De olika intresseila Ilade
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sina va~ma förespråkare, och den ena gruppen hjälpte den' andra att afslå
en viss stälnpelskatt för att i. u~byte erhålla. biträde vid aflifvandet af en
annan punkt i betänkandet. På det sättet afslogs, såsom jag nyss nälnde,
nästan alltsalnluans. För att lnotsätta sig en ökad stämpel dels å ordensbref; dels å prosteflllhnakter, hade dock ingen 'filOd att uppträda. Följden
blef, att dessa båda punkter biföllos, oc~ statsbudgetens deficit skulle alltså
fyllas lned den ökade stälnpeln å dessa handlingar. Missräkningen blei dock
s,tor. ~)rd_~nsb_r~fyens ~tämpelbeläggn~ng hade ..för~t, då Ulall allmänt tltlösteordensbrefven, inbringat till statskassall icke så obetydligt, Illell nu
förordnade kungl. 11laj:t, att .ordensbref icke skulle utfärdas till andra,
dertill berättigade, än ~ådana, som särskildt begärde sådant. Följdell blef,
att .nästan icke ett enda ordensbref dereft€r utfärdades ochstänlpelbelades.
Och på prostefullmakterna har, så vidt jag känner, staten icke heller gjort
goda affärer.
Dessa fakta kunna vara lärorika nog, då Inan synes stå i begrepp
att utvidga stä111pelskatten längre än' klokheten bjuder:
Upphöjes
förslaget till lag, skall. lllan i vissa punkter utfillna tusende sätt att ki"inggå
lagen.
Denna senare anlllärkl1ing träffar ju i viss mån den. ifrågasatta arfsskatten, SOln skulle i stänlp~l utgöras. Allnl0gell har nä111ligen för sed att
i lifstiden öfverlåta sina helnnlan på barnen, och affärsmän _lära icke så
sällan Ined varm band till sina barn och andra arfvillgar' öfverlemna
värdebandli,ngar, i synneI'het sådana som äro af löpande egenskap. Derigenonl skulle visserligen arfsskatten, Oln dell införes, icke blifva' så ~nbrin
gande SOln lnan. kanske tänkt sig. Det- oåktadt anser jag en sådall skatt
böra hos oss införas. Staten beböfver ökade inkomster, uch.bellofvet kan icke
ständigt fyllas genom.ökade konsurntionsafgifter.· Den direkta inkomstskattell
.uppgår, då luan, såSOln sig bör, sanJmanlägger hvad som uttaxeras till stat
och' konlmull; redan i alllnänhet till omkring 8 fL 12 % af inkolllsten, och ~enna skatt,. SOln ger anledning till det .största \ missnöjet hos
de ,skattdragande, lärer väl icke utan verklig fara för samhället kunna
ytterligare böjas. Vid sådant förhållande och då en måttlig arfsskatt icke
bör käpnas särdeles tryckal1d~, synes en sådan äfven hos oss böra införas.
De flesta civiliserade folk hafv~ redan länge haf~ en sådan skatt, och hos
de få, stater, der' den ännu ·icke finnes,. synes lnan vara betänkt' på att
.sli.art införa. densampla. ,Sålunda har exempelvis i Alnerikas förenta
_

n'
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. stater, der' 111an, såsom ·bekant äi\ städse visat sig angelägen. att fylla
~tatsbehofven lIteslutande lned, tul1ar och. andra konsumtionsafgifter, en

liflig rörelse på senaste tiden upp~tått ~ör infö.ranJe äfven der af arfsskatt.

En viss professor Ely

'~1ar

nälnligell uppträdt SåSOlU vetenskaplig förkänlpe

f?r en sådan skatt, hvars införande förordas jämväl .af
OCll »Nationalisterna).

beskattning.

~rbetets

riddare»

Des.sutorn har . en af Alnerikas berömdaste lllång..

. 111illionärer, en InI". Andre,v Carnegie äfven der i landet -

t

det finnes nälnligell' rika Carnegier

på ett särdeles lifiigt sätt llppträdt för. en .sådan

Han yttrar näinIigen år 1892 i »The Gospel of vVealth»

bland annat, att hvarenda dollar, sOln staten behöfver, kunde erhållas
genom

arfsskatt,

llvilkell

kunde

bestälnn1as

ända till 50. .% af de

större förlnögellheterna, tItan att de krafter, som äro af betydelse för
landets ekOll011liska' utveckling, på lllinsta satt skulle deraf beröras.

Han

tillägger, att det visserligen finnes undantag från hvarje regel, ll1en att
följande regel icke har flera undantag än regler i" alllllänhet, nälnligen
att .den allsniäktiga dollarn, hvilken går i arf till barnen, är en allsn1äktig
förbannelse för dem samt att ingen har ;rätt att belasta sin son lned en
sådan börda SOln en stor förn1ögenhet.
Jag . bellöfver' väl knappast upplysa den ärade försainliilgen, att icke
jag

ä]~

en sådan der entusiastisk beundrare af arfsskatten

Det oaktadt finner jag,

~tt

S01l1

lur. C3:rnegie.

då det är under skydd af statens lagar som

förmögenheten förvärfvats och bibehållits, staten ock kan 'ega billiga anspråk på att vid arfiåtarens frånfälle erhålla någon viss andel af hans
qvarlåtenskap.
Slutligell vill jag hembära föredraganden Inill varma tacksägelse för
det· utmärkta anförandet och för den möda.

ba~.

nedlagt på frågans lIt...

redning~

Herr .Kamlllarrättsrådet Östberg: De föreslagna nya stänlpelskatterna
afRe i främsta rUll!lnet att träffa ,hvad man kallar det rörliga kapitalet, och
. det är då gifvet, att protesten enlot desan1nla skall kOlnma i första hand
från dem, som förmedla OlTIsättningen af .detta kapital, eller från våra
banker.
Om .Jnan enlellertid· besinnar, . att den fasta. egendonlen nästan vid
hV,arje .rättshandling, SOlll angår. densamina,. drabbas af. stämpelafg ift, så
som vid försäljning och vid inteckning, kan lnan. ej .finna det ob~lligt,
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att stämpelskatt i. högre grad än hittills åsättes handlingar, sonl utgöra
. bevis onl placering af penningar på annat sätt än i fastigheter.
Härvid torde dock de fordringar böra uppställas, dels att Ulan 111ed
stälupel belägger allenast sådana handlingar, SOnl" innefatta bevis 0111 en
penl1ingplaceriilg, dels ock att man åtminstone till en början underkastar allenast· sådana papper skatt, der lagens efterlefnad lätt kan kontrolleras.

Ur den förra synpunkten böra från den föreslagna stämpelpligtel1
undantagas invisningar på ki"editivräkning saInt på upp- och .afskrifningsräkning .hos .bank eller bankir; ur den senare synpunkten åter skuldebref
gå . fria.'; '.·Detta hafva äfven embetsverken ··i sitt· utlåtande öfver förslaget
för Sill del förordat. Embetsverken haf\ya nog icke förbisett, att det väl kan
i viss nlån innebära eil lnotsägelse att införa stämpel å vexlar och obligationer, under det' nlan lelnnar vanliga skuldebref fria., Ulen dels är det ju nästan
omöjligt att kontrollera det stämpelbeläggning sker i alla de fall, der
reve~ser man och Iuan emellan utfärdas, dels utgöra vexlar ?ch obliga---<
tioner sådana särsekilda, hufvudsakligen för dell större affärsveridens kraf
lämpade, i bestälnda, allmänt känd~ foriner framträdande slag af skuldebref, sC)ln göra dem' i frälnsta rummet tjenliga att göras till förelnål för
eIl stämpelskatt.
J

\

Hvern en sådan skatt som stänlpelafgift å affärspapper i sista hand
drabbar, derom kan Juan tvista länge nog, mell gifvet synes det mig vara,
att IDan har större anledning antaga, att allenast det rörliga kapitalet, som
ln~n ju. ville t~~äffa, deraf drabbas, Oln .Inan inskränke~ ~katten till d~ fall
embe~sverken föreslagit.. På sätt i deras utl~tande hemställes lärer mall
eineilertid härtill kunna foga en stämpelskatt å aktier af enahanda onlfattning som den nu å obligationer föreslagna. Stälnpelskatt å aktier skulle
i enlighet härmed ega rum allenast, när aktierna utlenlnades, och blefve
så~unda icke på '. något sätt betungande.
Det har i statsrådsprotokollet erinrats mot en stämpel å aktier, att
man i stället borde., taga' i öfvervägande, om icke den enskilde aktieegarell.
borde för sin inkomst af aktier utgöra bevillning. Införandet af en dylik .
. bevillning är dock en långt Iner vidtgående sak, som· dessutom väl icke
kan ställas i något samlnanhang med den nu· föreslagna utvidgningell af
stämpelbeskattningen.
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ytterligare skäl till att icke lelnna' aktier fria från eJnissiollsstänl-

pel, 'då lIlan underkastar obligationer en sådan, är, att: i vissa fall aktiei',
s. k. preferensaktier,kul1l1a vara fullt jämförliga llled obligation'et'.
Stämpelskn~ten

å s. k. affärspapper nlå nu få' 'större eller mindre
utsträckning, så torde dock allmänheten efter någon tid, utan större svå- ,
~ri'gllet

finna sig till rätta llled den. Huruvida' sådallt blifver fallet med
den föresla.gna arfsskatten, Oln den införes, torde dere-mot kunlla sättas: i

fråga.
Man bar; ordat vidt' och bredt onl denna skatts rättvisa, IDen' denila
synes mig tvifvelaktig nog.', Det företrädet; har dock denna skatt, att den
träffar den skattskyldige vid' ett för sk,atteupp~agningen synnerligen lägligt
tillfälle.

Allt bar emellertid sina gränser, och den' hos oss nu i fornl af

stämpel å bouppteckningal: och testamenten föreslagna' arfsskatten' är,först
och" frän1st' genom förhållandenas luakt i rent formelt hänseende så till,krångla,d, att densamma icke minst -derigenoln' salll;olikt kölluner att verka
mindre tillfredsställallde, 111ell vidare är dell i re'elt afseende i vissa, fall
efter mill nlening alltför tyngande:
Om någon t.' ex. erhåller i testalnente en fastighet, taxerad till 80,000
kronor, 'derå gälden b'elöper sig till 40;000 kronor, måste han, om bån
är aflägsel1 slägtinge eller'ej alls befryndad :lned 'den aftidne, 11tgöra stänlpelskatt med 6 ~ af' 40,000 kronor eller bvad söm af taxeringsvärdet
återstår ef.ter afdrag för skulden.

Denna- skatt, måste' i hvarje fall kärinas

dryg, men sk3Jl naturligtvis förefalla, så mycket obilligare, om' testamentstagarell varit'

t.

ex. adoptivson till den aflidne eller' eljest stått hOllon1

llära'~ , Det är ock gifvet, att ju drygare skattel1' sättes, desto större varder

benägenheten att söka undgå' de'n.

Detta är nu lättare' i fråga om det

'rörligare kapitalet än det fastå; och arfsskatten skulle således ku·nna komma
, att pl~oportionsvis i högre grad tynga å fast egendom. Men äfven i fråga
Oln denna torde den bidraga att öka 'den 'redai1 nu hos de slnärre jordegårlla förefintliga benägenheten att i sin lifstid till sina arfvingar' öfver·
låta sin egendom~
Den f.öreslagna ~rfsskatten ka~ på detta' sätt komma att inbringa
långt lnindre 'än eli måttlig ökning' af den' riuvarande b'o'uppteckningsstämpeln utan några nämnvärda oegentligheter i 'beskattni1?gshänseende
.och med längt mindre hesvär för domstolar och parter' sk~ll~·b~fvai~mnat

i statsinkotrist.
5
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Herr I{anslirådet Benckert: Det är helt naturligt, att då en ·ny skatt
ifrågasättes, densarunla lnöter lnycket nlotstånd och Inånga betänkligheter
helst från deras sida, sonl drabbas af· densarnnla. Referenten har också
icke lagt fingrarna einelian vid s~n kritik. Men då j~g tror, att hans
kritik i. åtskilliga delar icke är välgrunda.d, vill jag söka fraInställa en
kort gellsaga mot ett Ocll annat af hvad. han .yttrat, ehuru det ej har sig
så lätt att på stående fot' bemöta ett så väl utarbetadt föredrag~
Referenten vill icke hafva skatt på depositionsbevis, ehuru han 111åste
erkänna, att denuaskatt ofelbart träffar kapitalet. Han vill deducera
denna skatt inabsurdunlgenolTI att visa, det den allt för hårdt drabbar
ett litet, på kort tid deponera~t belopp. Men komUler skatten till stånd,
söker ett sådant penningbelopp helt naturligt sin väg till upp-och af- .
skrifningsräkningep, der det väl egentligen· hör helnnla, och går sålu.nda
fritt från denna skatt. Jag kan ej föreställa mig, att depo~itionsrörelsen
komlner att förryckas eller nedtyngas gel?~m. den föreslagna, lllåttliga
stä1l1peln af 1/2 per millined minimistämpel af 50 öre. Nödgas lTIan upp:söka nya skattekällor, tror jag, att man här vändt sig åt rätt håll, ty häl"
träffar Ulan kapitaltillgångell och i regeln den mera bemedlades.
Mot den föreslagna tioöresstämpt31n på upp-o och afskrifningsinvisuingar
anmärker referenten, att den konlm~ att betydligt reducera, ja, ofta all:delE?s ~ta upp· ränteinkomsten åsådall räkning. Och. det är nog sant,
att detta _kal~ inträffa i åtskilliga fall. . Men jag tror, ~tt man i alllnänhet
icke begagnar denna räkning lued afsigt att erhålla en ränteinkonlst, hvarpå
man jll icke ~an p.a stora anspråk för medel, disponibla a vista, utan
fastn1era derföre . att denna räkning är beqvfim vid liqvider och. att det
är· tryggare att ha sina lediga pellningar ~nsatta. i bank än liggande i
plånboken eller kassaskåpet. För de stora räkningshafvarl1a kan ju .räntan
spela någon rol~ men d~ skola nog· veta att gö!a sina .,utta.g i såpass
stora poster, att tioöresstämpeln icke blir för .känbar.
Referenten a11111ärkte i fråga om den föreslagna tioöresstänlpeln på
postrenlissvexlar, att då bankerna gratis len111a ut postreluissvexlar,. vore
.det icke Jämpligt, att staten beskattade en sådan tj.enst, ~onl banken utan
ersättning -gör allrnänheten. Detta vore ,. icke lä111pligt och komlner helt
visst icke heller att blifva följden af denna stäm.pels införande. Men hvad
som. deraf blefve ell föJjd och icke ~an sägas vara olämpligt det är,. att
den, som köper 8n postren1issvexel, får betala denna stämpe~ .på 1Q: öre.
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Det far han icke illa· af, ty dell stora beqvämlighet vid penningförsändningar, postvexel erbjuder,· är Iller än väl värd denna lilla afgift, SOln
dessutom i de flesta fall komnle att uppvägas af lninskadt porto eller
onödiggjord assuransafgift.
Skatten på obligationer vill referenten icke vara med om, derför att.
den skulle drabba låntagarena. Ja, det är ju möjligt,. men det är .icke så
säk;ert. Det skulle väl kuulla hända, a.tt en sådan coutullle utvecklades,
att denna ställlpelafgift delas Inellan köparen och säljaren, såsom det
sker vid köp af fast egendolu.
Med hvad. jag 11U yttrat har. jag velat antyda) att d.e betänkligheter
referenten ur praktisk synpunkt framstält ,mot det föreliggande förslaget,
flera afseenden tåla· vid en Väsentlig lTIodifikation.
Herr Statskonlmissariell Samzelius: Med anledning af den siste talarens anförande skall jag be· att få yttra några ord.
Jag tror för min del, att kapitalerna i vårt land äro jämförelsevis
så få, att det vore skada, Olll lllall n~ skulle behöfva beskatta kapitalet
vid sådana små transaktioner som insättningar på upp- och afskrifningsräkning· och dylikt. Det fi"nnes,· en mäng·d små handtverkare, som sätta
in och taga ut det lilla de hafva nästan för dagen. Det är ju ett l1ationalekonollliskt intresse, att det ligger så litet pennipgal" som möjligt i den
enskildes fickor, utan att Inedlen tillhandahållas den ållmänna rörelsen,
och det skulle icke ske, om luan belägger dessa små invisningar på upp..
och afskrifn~ng och kreditiv med en så hög beskattning.
Ett kreditiv utmärker dessutonl icke någon kapitalbildning-, och de
in~eckningar, S0111 man tager i sin egelldoln. för att lägga såsom ·säkerhet
för kreditiv, äro icke något bevis på att Iuan är förmögen; tvärtom. H v,ad
vexlar beträffar förefaller det mig, att de. skäl, som blifvit anförda, äro så
talande, att den, sorn sett något af affärslifvet, lllåste finna, att om vexlar
skulle underkastas· en så hög beskattning, det skulle verka ytterst oför~
dela.ktigt på vexelaffärerna.
En fråga~ SOlU förekommit i embetsverkens utlåtande, är b·eskattningen
af aktier. Det är en ytterst svår beskattlling. I Frankrike, der nlan icke
har någon allmän inkomstskatt, har man visse~ligen. ·höjt skattell på utdelning af aktier från 3 till 4 :%. l Preussen förekoI?mer deremot
ett afdrag af en grundfondsrällta. på 31/~.%, det öfriga beskattas.. Jag
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tro.r likväl icke, att den svenska 'nationen är lika tåln10dig SOln dell tyska
och underkastar sig en sådan inqvisitorisk beskattningsåtgärd som den
sistnärnda. ~H'råga derom föreligger icke heller nu.
Beträffande arfsskattell vill jag gerna medgifva, att den icke blir så
/" inbringande här i lalldet som i de flesta 'andra länder. På landet t. ex'.
bar man, såsom jag förut nälnt, för 'sed att öfverlåta allt åt sinå barn
ocb sedan njuta undantag. Det finnes. dessutom så nlånga sätt att kringgå
lagen. De, som hafVa rörlig förmögenhet i obligationer eller aktier och
i synnerhet om de äro stäida till innehafvarell, vilja de icke sjelfva skatta
till staten, så finnes det åtskilliga sätt att undandraga sig en beskattning.
Med tiden skulle kanske dessa, skatter dock blifva mera in bringande. I
.
.
Frankrike har man redan kOIDlnit så långt, att' det hvarje år är en förmögenhet på omkring 6 milliarder, son1 är föremål för arfsskatt. Här
skulle det blifva 'ett mycket blygsan1t belopp. Jag kan icke se annat än
att man måste göra ett försök med arfsskatten äfven hos oss.
Herr Byråch'efen Grefve Hamilton: Det har talats om att lnan genom den nu föreslagna stämpelskatten skulle nedsatta folkets produktionsförmåga och kapitålbildningen. Ja, så säger Iuan alltid, då det blir fråga
om att beskattningen skall ske under andra än de häfdvunna forI:f.lerna.
Naturligtvis minskar en hög beskattning kapitalbildningen, men icke lär
detta ske i ~?gre grad derför, att jag i stället för att drifva upp konsumtionsbeskattningen lned ytterligare några millioner uttager dessa millioner
genoln någon alluan sk'atteforrrl. Folkets produktionsförmåga OC~ kapitalbildningen lär väl med andra ord icke så mycket afficieras af de olika
skatteformer, bvilka anvälldas, SOln icke fastmer af beskattningens tyllgd
dess totalitet.
Herr Kanslirådet Benckert: Herr 8arnzelius talade emot stämpel å
i11visnin'gar på kreditiv- samt· upp.. och afskl~ifningsräkl1il1gar åf det skäl,
att man icke borde lägga skatt på. kapi~albildningen. Att lllan icke· bildar
,kapital genom att begagna kreditivräkning är enlellertid tydligt, ty lnan
samlar ju ej pengar genom att sätta sig i skuld. På tal Oln denn·a stämpel vill jag för' öfrigt gent emot ref~renten uttala den bestämda mening,
.att den komme att drabba icke räkningshafvarna utan bankerna,. hvilka, .
för att icke beböfva befara nÅg~:nl minskning i denna, ganska inbringande
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rörelse, helt säkert skulle finna sig uppfordrade att kostnadsfritt tillhanda-o
hålla sina kreditivtagare stämplade invisningar till något, i förhållande
till kreditivets storlek bestämdt antal.
Jag tror icke heller, att upp- och. afskrifningsräkning kan kallas kapitalbildande. . Placeringen på denna räkning är rent tillfällig, der innestående belopp är intet annat än räkningsbafvarens kassa, SalU han för'
tillfället· anförtrott i bankens förvar. Bildningen af det lilla kapitalet eger
rUIn i vårn sparba.nker och sparkasseinrättningar och för dessas rörelse är
visserligen ingen ställ1pelskatt föreslagen.

I afseende å arfsskatten har jag en olika tanke llled herr. Östberg.
Ja.g tycker nämligen, att den är måttligt tilltagen och väl afvägd och att
särskildt beskattningen för arf efter f järnlare skylda OCll oskylda, mot
hvilken hall företrädesvis riktade sitt klander, visst icke kall anses vara
för betungande. Den som t. ex. af en kusin eller syssling får ärfva en
så pass stor förmögenhet som 40,000 kronor eller derlltöfver, kan väl komma.
,: ut lned att för denna n.ler eller lnindre ·opåräknade present betala ell
skatt af 6 %. Jag skall vara beredd att göra det när som helst.
Herr Direktören S. ·Palole: 0111 jag rätt genomläst kallelsen till detta
salllIllanträde, gälde den uteslutande och allenast det af' kungl. maj:t
fran1lagda förslaget till beskattning af vissa affärstransaktioner. Den gälde
icke arfsskatten, icke beskattning af aktier oc~ dylikaskatteföremål. Det.
gäller· således här kungl. maj :t~ förslag till beskattn~Iig af affärstransaktioI

ner, hvilket· förslag, SåS01U också inledaren påvisade, synes vara i icke
ringa lnån riktadt enlot de snlärre affärstransaktionerna. Jag vill i detta
hänseellde, e.huru för öfrigt mycket vore att säga, endast erinra om det.
slag af affärstransaktioner, hvilka visserliger~. äro förbisedda på lnånga
håll, men som .dock hafva en vis's betydelse, jag menar belåningen af
. lifförsäkringsbref. I bolaget· Thule stiga dessa lån till icke. mindre äll
11/2 lllillion kronor -- jag föreställer mig, att de öfriga lifförsäkril1gsbolagen hafva tillsanllnans en· ungefär omkring 4 gånger så stor SUlnma.
Dessa lne~lel äro i alhnänhet utlånade i så. små poster, att ehuru jag
icke derolll gjort någon undersökning, jag dock vill hålla före, att medelbeloppet för dessa lån icke torde mycket öfverstiga ett pa~" hundr~ kronor
per stycket. Det finnes således ett betydande antal sådana Sl1lå lån, på
detta vis bevilj~de af lifförsäkringsbolagen åt sina försäkringstagare, hvilka
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lån eJ sällal} omsättas 1 a 2 gånger om året OCll 'hvilka till stor del äl~O
upptagna af fattigt folk för att betala' p.remier.
'Det synes mig vara ganska hårdt att belägga dessa Slllå lån filed en
skatt af icke mindre än 50 öre. Denna skatt sku~le i nlånga fall höja,
rälltan' från, SOlll den nu är, 5 % till 0111kring 5 1/2 %, och detta synes
mig vara obilligt.
Herr Kamm,arrättsrådet Östberg: Emot 11vad ,en föregående talare
yttrat, anhåller jag att få göra ett par erillringar. '
Orn ,man såsom denne "talare' erkänner, att hållande af kreditiv- eller
upp- och afskrifningsräkning hos en bank icke kan hänföras till kapital~
placering, förfaller ju ock det egentliga skälet' att belägga invisningen å
sådana räkningar 11led stä1l1pel. Jj'örrnodligen skulle ock eli dylik ställlpel
vålla långt större obehag för allmänheten än sonl kunde uppvägas af den
ringa tillökning, i statsinkomst, som skattell skulle medföra.
,'Deremot träffar man väl i regel det rörliga kapitalet genoln el1
stämpelskatt å aktier. En dylik sk~tt är väl lika berättigad SOITl stälnpel
å obligationer, ty Oln också, såsoln' här erinrats, juridiskt taget, åtskilnad
bör göras, mellal1 aktie och obligation, kunna de dock, från kapitalplaceringssynpunkt, hvilken här bör vara afgörande, lnången gång vara ungefär järnstälda.
H vad SaJnnle talare yttrade angående den föreslagna arfsskattens
storlek, att· denna icke kunde anses för hög,' då litet hvar .nog' skulle
betala mycket mer, Oln han blott finge ärfva, kan väl ej tagas på allvar.
Detta resonne1l1ang kall ~lämligen blott' gälla i fråga om den, SOl11 eljest
icke skulle 11afva l~å.gOt att påräkna. Mot en., sådan kan man uppställa
vilkoret :om 11uru bög afgift som helst; men ett dylikt åskådningss~tt
mynnar ut i den rena socialismen. Så länge staten erkänner arfsrätt
och testalnentsrätt kall det icke vara i sin ordning att genoln alltför stora
pålagor kringskära arfvingars och testamentstagares rättigheter.
Herr Bankdirektören FröIander: Det är vanligen så, har jag hört ell
talare säga, att 'då e~t förslag till 11Y beskattning framlägges, så jämrar
sig alltid den, som ~räffas deraf, och detta är också naturligt, säger man.
Jag tror emellertid icke, att bankerna skulle. kOlnma att direkt träffas af
någon del'af den nu föreslagna skatten, icke ens af stämpeln på kreditiv-
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anvisningar. Deremot vill jag icke förneka, att den skada, SOlU tillfogas
den allmänna rörelsen, indirekt kan återverka på bankernas verksamhet;
lllel1 onl. bankerna, just såsom luålsmän för den allnlänna rörelsen och
icke i sin egenskap af enskilda företag, icke vilja vara lned om en beskattningsform sådaIl' SOlD den föreslagna, kan luan icke förundra sig
deröfver.
Kanslirådet Benckert sade, att ja.g sökt deducera in absurdum skatten
på depositionsb~vis. 'Det gjorde jag viLl' ändå 'icke. Jag betona'de 'ju
tryckiigen, att' stän1peln på depositionsbevis kall försvaras i princip; Inen
det är lnininlisatserna i förslaget, SOln äfven här äro egnade att förrycka
rörelsen. Det är dock en väsentlig skilnad. Jag skulle vilja säga, att
'det, är förslaget sjelft, S01l1' genom 'sina minilnisatser deducerar denna
stälupel in absurduln.
~ vad upp- och afskrifningsräkningen beträffar, erkänner jag till fullo,
att det icke är hufvudsaken, att en person, sonl gjort insättningar på en
upp- och afskrifningsräk'ning' får ut sin fulla ränta på räkningen. Det
vigtigaste är naturligtvis, att icke de fördelar, som en sådan räkning vid
en liflig omsättning har lnedfört inatiollaIekonomiskt afseende; på något
sätt förringas, hvilket genom dell föreslagna stämpelIl' blefve förhållandet.
Vi 'böra dock besinIla, att det kapital, SOln innestår på upp- oell afskrifning, af bankerna begagnas att underst~dja handel och industri, att främja
nya företag och, fortvaron af gan1la.
För min del kan jag icke se, att l11al1 med dessa skatter når det lnål
dit, man vill kOllllUa, och under sådana förhållanden tror jag det vara
bättre att gå andra vägar. Jag vill ingalunda säga, att alla skatter på
affärstransaktioner 'äro olänlpliga. Stämpel på aktier t. ex. gör jälnförelsevis ingen skada. Den träffar kapitalet, men icke den alhnänna rörelsen.
Och stämpeln å postremissvexlar skulle blifva mera besvärlig än egentligen skadlig. ·Men å andra sidan skulle den icke heller blifva synnerligen inkomstbringande.

Jt.,

NATIONALEKON OMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den

12

april 1894.

Ordförande: Bankdirektören J. H. PALNIE.

Herr 'Byråassistenten J. Lundberg höll ett föredrag on):

Staffeltariffer . och fraktnedsättningar...
På sista tide11 har .Ulan af de utrikes telegraml~~n i de dagliga_ tidningarna då' och då erfarit, at~ här och hvar i Tyskland råd~ missnöje
lned . den .för _ett par år sedan å preussiska statsbanorna införda staffeltariffen för spanmål, och i salnmanhang Ined telegr~nlmen om den l~ysk
tyska handelstraktatens behandling i den. tyska riksdagen har stått att
läsa åtskilligt om up'phäfvande af »ursprungsbe.vis» och »staffeltariffer».
Då det- för 111ånga torde vara obekant, hvad man förstår under benämnipgen . sta~eltariff och. buruled.es det fortfarande beståendet .af en dylik
tariff f.ör spanmål kunnat i. så .hög .grad lägg.a beAlag på det alhn~nl1a
intresset, vill jag l1U söka att deröfver .lemna ,en förklaring.. Jag ~orde. i
salnnlanha~l~"

deruled. äfven få anledning att något .vidröra den i v.årt
land nu föreliggande frågan om lledsättiling af. järnvägsfrakt~rl1-a för järn
och spanmål salnt de för bergshandteringens och land~brukets bebof erforderliga rålnaterialier.
Innan jag går att yttra lni'g DIll de tyska stafieltarifierna, ber jag att
först få lelnna en kort redogörelse för den tyska godstaxan i hvad rörer
grunderna. för fraktafgifternas beräkning.
Den tysk~ godstaxan olnfattar:
en allJnän styckegodsklass,
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en s]Jecialtarif{ för styckegodssändningar af V1:ssa särskildt bestänzda
varuslag,
en allmän ragnslastklass* 11led en sidoklass för halfva vagnslaster
(on1 blott 5,000 kilogram) salnt
tre specialtal"iffer för 'vagnslastsändni11gar af. Ivissa särskildt bestämda
-varuslag ll1ed en för de båda högsta specialtarifierna gelllensam sidoklass.
Såsoln sidoklass till dell lägsta speciåltariffen tjenar specialtariffen II.
Fraktafgiftel~na samnlansättas af transportajgl:rt och expeditionsa{gift.
TranslJOrtafgi{ten utgör per ton och kilo.lneter för styckegods 11· pf.
för ne"dsatt styckegods__ -__ ._ ---- -- ._.. .,
._
___ 8
»
.
» alln1änt vagnslastgods i full vagnslast
..
.
"6
»
»
i half
_______ _
. _________ 6,7 »
.

0

»

specialtarifferna I & II i full
» i balf

~

i båda tar.

••

4,5 resp.

3,5

5

sp~cialtariffen

III i full vagnslast å afstånd intill 100 kilonl. 2,6 »
»
öfver 100
»
2,2»
» l balf
»
3,5 »
Expeditio1~safgl~{ten utgör för styckegods och alln1änt vagnslastgods i
half va.gnslast 20 pfennige och för vagnslastgods i äfrigt 12 pfennige per
100 kilogran1. Då en1ellertid denna afgift, derest den, såson1 egentligen
borde vara fallet, då" den ,är afsedd att betäcka de lned hvarje sändnings
expedition (för sty~kegodset äfven i- och urlastning) förenade kostnader,
utginge lned lika belopp vare sig sändningen befordrades lång eller' kort'
väg, sku1l8 kornn1a att öfver höfvan fördyra försändelser på korta afstånd,
är den för afstånd under 100 kilon1eter (för den alllllänna vagnslastklassen under 40 kilorneter) n10dj~erad efter en fallande skala llled 111 i11in1un1 af 10 pfennige för styckegods och af: 8. pfel~nige. fö~~ vagnslastgods.
»

Oln 111an undantager den 'lägsta specialtaritieil, hvilken har en något
lägre transportafgift för afstånd ö{z'eT 100 k'iloll1eter ·än för afstånd ~lnder
100 kilometer, är transportafgiften 'per kilometer öfver allt lika, oa.fsedt orn
godset hefordras lång eller kort· väg.. GenOlll att el11el1ertid i frakten in~

* Här må erinra s, alt nlan med full vagnslast
k.ilogram per vagn.

Tyskland städse menar 10,000
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räkn'as föreilämda expeditionsafgift,. blir afgiften i dess helhet per kilo1l1eterfallande, på afstånd under 100 kilollleter - der, såsonl nyss nämts,
denna afgift är reducerad - ten1ligen starkt, på afstånd öfver 100 kilo111eter derelnot ytterst svagt.
Exelnpel,ris utgör frakten för en vagnslast spanl11ål, transporterad
500 kilometer, 237 mark, men transporterad dubbla denna väglängd, 1,000
kilo1l1eter, 462 mark eller dubbla beloppet, så när SOln på 12 lnark.

Då en1ellertid genom denna tariffbildning afgifterna för transport på
långa båll i de flesta fall ställa sig för höga för att lTIöjliggöra transporter särskild t af gods, af lägre värde på längre sträckor, har lnan afhjälpt
detta genonl att för t!ansporten af lvissavaror antingen 111ellan alla stationer eller' blott ITlellall tt,'issa sådana inrätta undantagstarifiel.". pylika
tariffer af .förstnämda slag, d. v. s. allrnänt gällande, äro de för träyuror
o~h stål, af till Sal111Ua tariff

af till specialtariffen II hänförliga slag, järn

hänförliga slag, spanlnål, foderämnen, torfströ, gödningsärnnen, ka.lk, jord
och sand, potatis qch betor, vägbyggnadsmaterialier saInt för styckegods,
afsedt att exporteras sjöledes från tysk halnn till icke-tyska länder. Hit
kunna ock räknas undantagstariffer för transporter från vissa områden
såsom t. ex. af brunkolsbriketter från sachsisk-tliringska, lnärkiska. och
lausitzska brunkolsgrufvor till tyska hamnplatser, järnmalm från bergslagstrakter och tyska hamnar till l1)asugnsstationer, petroleu1l1 från källor
i Elsass till raffinaderier, järnvitriol från tyska tillverkningsplatser till
nordsjö- och östersjöhanlnar för export, såpa, stärkelse, drufsocker

111.

In.

från stationer. vid preussiska statsbanor till tyska hamnar In. fL
Undantagstariffer gällande endast mellan vissa stationer, s. k. stationstariffer, finn as i stort antal.
Beträffallde· de alhnänt gällande; undantagstarifferna äro de antingen
SåS0111 tarifferna för trävaror beräknade normalt, d. v. s. så att transportafgiften per kiloIneter är å alla afstånd lika - i detta fall 3 pfenl1ige - eller
ock SåSOlll de för spanlnål In. fl. så att transportafgiften per kilometer
för .längre afstånd utgår meq,lägre belopp. än för kortare afsttl1d.

De

på sistnän1da sätt bildade ulldantagstarifferna äro hvad luan i Tyskland
kallar siaffeltariffeT.
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Såson1 af redogörelsen för den ordinarie tyska taxal} fraingått, är
den' lägsta deri förekolTIlTIande specialtariffen .III el1 dylik tariff, i ~et att
transportafgiften, son1 för afstånd intill 100 kiloIneter utgör 2,6 pfenllige
per tOll och kilonleter,. för afstånd öfver 1.00 kilometer, utgör 2,2 pfennige.
Liknande uppställning lTIed blott ett fallande förete ock de flesta undantagstariffer, så exenlpelvis undantagstariffen . för gödningsämnen, jord,
potatis och betor, hvilkell är beräknad efter en transportafgift af 2,2
pfen11ige per tonkilolneter för de första 350 kilomet~rna och 1,l! pfennige för,
hvarje följande kilometer, hvarjälllte expeditionsafgiften är nedsatt' från
12 till 7 pfennige. Undantagstariffen för spanmål har tvänue fallanden om jag så får säga - i det nälTIligen det första fallandet från den ordiilarie tal'iffen,s transportafgift 4,5 pfennige per tonkilolneter inträffar vid 200
kilolueter, derifrån den beräknas lned blott 3 pfennige, och det andra vid
300 kiloIneter, derifrån densalnma sederll1era för alla' afstånd beräknas
lned blott 2 pfennige. Expeditionsafgiften är här bibehållen vid salnma
11öjd SOln i den normala tariffen d. v. ~. 12 pfennige.

En staffelforll1ig tariffbildning kan naturligel1 ske på många oJika
sätt. ~1an kall låta faJlandet börja antingen på kortare eller på längre
håll, lnan kan låta fallanpet sluta vid ett VIsst afstånd, lnan kan i stället
för ett fallande låta ett stigande inträda, luan kan t. ex. för, de första 400
kilometerna inräkna en transportafgift af 4 öre, för nästa 100 kilometer
af 1 öre, lllen för hvarje följande kiloll1eter af 2,5 öre.
I viss inån kan lnan också säga., att de svenska godstarifferna äro
staffeltariffer, i ty att ett bland de utmärkande dragen för vår tariffbildning är, att tarifferna äro uppstäida så, ått afgiften per vigtenhet minskas
i mån som afståndet ökas. Från de staffelfornligt bildade tyska undantagstarifferna skilja sig dock de svenska tarifferna derutinnan, att medan
hos d~ förra fallandet' inträder blo~t på en eller fler~ på längre afstånd
från hvarandra belägna punkter, hos de senare fallandet intill en viss
punkt sker succesivt efter formeln för en aritmetisk serie. BortonI denna
punkt utgår afgiften sedan med lika belopp per kilometer, oberoende af
'väglängden. Irealitetell är elllellertid ingell skilnad mellall en staffeltariff
och tariff 111ed fallande skala.
Att en staffelformig tariffbildning eller en dylik efter en falla.nde
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skala JDera låter lämpa sig efter förefintliga förhållanden och behof än en
tariffbildning med, fast transportafgift per kiloIneter är klart, ty denna
blir alltid, derest den skall vara 111öjlig att tillälnpa för transporter på
längre håll" alltför' låg '.för att lenlna behörig vinst af transporterna på
kotta håll, och omvändt, derest den skall afse att lelilna skälig behållning
af transporterna på korta håll, alltför llög för att möjliggöra transporter
på längre håll. _
Särskildt måste för .vårt land 11led dess stora utsträckning i norr och
söder en på, basis af en fallande skala grundad tariffbildning vara den
enda rätta. , Mall tänke sig t.

ex~

transporten af en vara lTIed så lågt

värde som färsk sill, men som dock faktiskt kunnat i denna vinter bära
transportkostnaden för den, betydliga' sträckan Göteborg-Gellivara eller
icke mindre än

1,6~1

kilometer, dock efter en nedflyttning från den i

taxan bestänlda tariffen 7 till tariffen 8, man tänke sig, säger ja.g, delllla
vara fraktdebiterad efter den tyska taxan; skulle specialtariffen I, till
hvilken färsk sill är att .hänföra, tillämpats,' skulle frakten· GöteborgGellivara uppgå till icke llljndre än 655 öre, och äfven onl varan nedflyttades i den lägsta specialtariffen, skulle
af 325 öre per 100 kilograIn.

del~

betinga en fraktkostnad

Utgår lnall från att Ulan inom i Tyskland

kall ~öpa' för en lTIark hvad nlan i Syerige 111åste betala med en krona,
blifva förestående tal 737 re8p. 366 öre.
lltgör

en~ellertid

Enligt, svenska taxans tariff 8

frakten blott 286 öre.

Ett annat exelnpel.

Helt" nyligen har ett parti socker, transporterats

från Ystad till Gelliv~ra - i parentes sagdt, en liten nätt vägsträcka af 1,850
kilolneter -

enligt dell ordinarie taxan till Vännäs saInt det' omexpedie-

rats med b~l~äkning ånyo efter ordinarie tax~ från Vännäs till Gellivara,
hvarigenonl frakten kOlllnlit att uppgå till 6~7. öre per 100 kilogram.
banan lnellan

,Vännä~

Då

och Boden blir upplåten för allnlän tråfik, komnler

denna frakt att utgöra blott ,497 öre.. Enligt den tyska taxan skulle
frakten ernellertid utgöra icke lnin,dre än 1,132 pfennige eller något mer
äll 10 kronor, således ()l11kring dubbelt så 111ycket sonl enligt dell svenska.
, ,Ur nationalekonolnisk· synpunkt sedt, är således en tariffbildning filed
fallande skala att föredraga f~~lnför en tariffbildning filed fast transport~
afgift.

Ty äfven 0111 man, SåS0111. eger rum i Tysk;land, söker afhjälpa

olägenheten af de för höga ordinarie fraktprisen ,på långa håll genönl
undantagstariffer för vissa varuslag,. ocb elnellap vissa landsdelar och orter,
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så 'kolnnla doc~' de geno111 sådana undantagstariffei.. beredda fraktnedsättningar icke 'alla landsdelar och alla trafikanter i lika hög gra~ till
'godo. Dertill . kOllliner att dylika undantagstariffer, SåSOlll blott gällande
för vissa artiklar, industrier och handelsgrenar, ofta nog omedelbart skada
aildra med denl' konkurreraIide industrier etc. I följd bäraf bar Ulan i
Tyskland.lnåst inrätta dessa Bezirks-Eisenbahnrath och J..Jandes-EisenbahnTatb, hvilka bafva att noga pröfva, hvilke11 verkan införandet af en ,ifrågasatt fraktnedsättning kan k01l1111a att rnedföra för andra industrier och
andra orter. Genom staffeltariffer och tariffer llled fallande' skala deremot
kOllIna samma förnlåner alla landsdelar och intressellter till godo, i det
genom dem beredes 11edsättning för alla artiklar till och från hvarie station
vid transport på längre håll.
I

Att en sådan tariffbildning, äfven ur järnvägsteknisk synpunkt är riktig
torde fralngå af följande:
D~ sjelfkostnader, hvilka befordringsafgifterna afse' att betäcka, bestå
af tvänne delar l1ämligen:
af kostnaderna för förräntning och alllortering af anläggning'skapitalet samt
af de s. k. driftkostnaderna.
De förra 111edräknas ofta icke bland sjelfkostnaderna för transporten,
'emedan de icke stå i omedelbart sammanhang med denna och äfven
utgå, . on1 ingenting alls transporteras på banan. Emellertid är det nöd:
'vändigt att vi4 upprättande af taxor a11taga räntan tillhöra sjelfkostnaderna, om man ock i vissa fall kan bortse från den.
Till de senare - de föränderliga sjelkostnaderna - räkllar m'an' de
kostnader, ,sorn föranledas af järnvägens trafikering såSOln slitning af bana
och· 'nlate'riel, förbrukning af för trafike11 erforderliga 111aterialier san1t aflÖlling af personalen'.
Ellligt beräkning af en tysk författare äro omkring 50 /t af dessa
senare"kostnader elne~lertid i ingen eller blott ringa grad beroende af trafi
~ens sty~"ka.

Om ock slitnil1g~n af materielen och öfverbyggnaden är i
bet~ydlig lnån beroende af denna, kan nälnligen detta icke sägas' vara fallet
med b'anvallen, med statiollshus, godsmagasin, lokomotlvs'tallarll1~ fil byggnaderf.ör järnvägens behof. Ett visst mll111nUln afaftöning och kostnad
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för förbrukning. af bränsle" S1110rJnll~gs In. fl. lnaterialier l11åste äfven
unde'r alla förhållanden ifrågakomnla.
I följd häraf indelar lnari oc~ sjelfkostnaderna i fasta och föränderliga. Till de förra "- de SOrll äro oberoende af trafikens storlek - hör
då hela kostnaden fö.r förräntning af anläggningskapitalet samt sistnänlda
del af driftkostnaderna; till de senare hufvudsakligen den del af driftkostnaderna, som betingas af antalet tåg. Ökas trafiken så att den' icke
kan skötas lned det antal tåg, sorp. under vanliga förhållanden pläga vara
tillräckliga, utan extratåg måste inläggas, ökas' ock de föränderliga sjelfkostnaderna.
Ju mer trafiken ökas, desto l11indre blir den på hvarje vigtenhet be~
löpande andel' i de fasta sjelfkostnaderna. Då emellertid detta inträffar'
oberoende af bur den tariff" är uppstäid, i följd af hvilken trafiken sålunda
tilltagit, kan lnan icke säga, att de1111 a minskning i sjelfkostnaderna per
vigtenhet är en följd af, att just en sådan tariff, sonl gynnar trafik~ll på
längre håll, d. v. s. ell staffeltarifi, användes. Den kan likaväl inträffa, om
genoln en eller annan tariffsättningsåtgärd trafiken på .vissa kortare sträckor
uppdrifves. Dock kan den staffelformiga tariffbildningen såsom mera egnad
att skapa 11Y trafik och derigel10m åt järnvägen vinna nya trallsport111ängder äll den på lika trallsportafgift per kilometer baserade tariffbildningen sägas kraftigare bidraga till trafikens ökning och derigenom till
de fasta sjelfkostnaderllas· minskning per vigtenbet.
Beträffande åter de för.änderliga sjelfkostlladerna blifva dessa för längre
sträckor jämföl~elsevis lägre än för kortare sträckor, men egentligen blott
så länge SOlll transporterl)a kunna ega rUIn nled ett och salnina tåg. Är
en maskin väl ell gång uppeldad och ett tåg rangeradt, blir kostnaden
för tillgodogörandet af materielen och personalen ungefär densalllma, onl
tåget kör 50 eller 200 kilonleter.
I fråga å~er om transporterna på så långa håll, att ombyte af maskiller
och personal måste ske, såväl sorn om det bättre tillgodogörandet a~
vagnarna vid försändelser på långa båll lnot på korta göra sig olika meningar gällande. Det är alltid mindre nlöjlighet att på långa håll finna
returlast än på kortare håll, der trafiken alltid är lifligare. Vid försändning
af lastade va.gnar på låpga håll måste de ock gifvetvis blifva ,stående
oftast minst ett halft dygn på slutstationen för 11varje tåg, innan de ,.-ned
ett, nytt tåg gå vidare. Men innall .de, gå vidare, hafva de i de flesta fall
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lnåst o111vexlas, och att de ll1ed vagnvexlillgen å de ,stationer, der tågrangering eger rum, förenade kostnader icke äro ringa, kan ~al1 bedönla
deraf, att af hela antalet tjensteti111mar för 'lokornotiven vid de svellska
statsb~norna under år 1892 icke mindre än 28'~', utgjordes i stationstjenst.
Är det åter fråga om regelbundna transporter från en station till en
annan är det 'klart, att·ett lnindre antaL,~i~ometer kommer på hvarje vagndag,
om afståndet är kort än onl det är långt. Transporten af en lastad vagn
fran1 och den tom111a vagnen åter en sträcka af t. ex. 25 kilouleter, kräfver

i alllnänhet 3 dagar, då på hvarje vagndag blott belöper sig 17 kiloIneter.
Derenlot belöper sig för transporter af en lastad vagn fraITI och den tOlTIIUa
vagnen åter en sträcka af t. e~. 35q kilometer onlkring 7 dagar, då. på
hvarje vagndag belöper sig 100 kilo111eter. I,det stora hela torde Inall derför
kunna säga, att äfven de föränderliga sjelfkostnaderna ä~"0 luindre vid
transporter på längre än på .k~rtare håll.
, Då således de fast~ sjelfkostnaderna, bvilka utgöra den öfvervägande
delell i transportkostnaden, minskas i måll af trafikens styrka och denna
åter ökas gen?ffi en tariffbildnjng, S01l1 är egnad att franlkalla trafik på
·långa håll,' samt äfven de föränderliga sjelfkostnaderna äro lnhldre på
längre håll äll på korta, låter den staffelforlniga tariffbildningen äfven ur
järnvägsteknisk synpunkt sig väl försvara.
'. Om e11 staffelformig· tariffbildning sålunda både ur nationalekonolnisk
och järnvägsteknisk synpunkt måste betecknas såsaln lämplig, hvadan då
i Tyskland dessa klagon1ål öfver desa förmenta olyckliga verkningar? Jo,
dermed förhåller sig på följande sätt.
lTrån de tyska Östersjöhamnarna utfördes förut - särskildt till Skandinavien OCll England .- stora lnassor af säd, som utgjordes af en blandlling af tysk och rysk spanlnål, den så kallade »Danziger-» eller »Stettine.r
Mischung». Då t~yska regeringen genOITl tullagerl af den 15 juli 1879
införde spanIllålstull, bestäl11des sarntidigt, att fräulmande, sålunda tull·
s~y~dig

spanlnål, S01l1 åter utfördes, skulle behandlas SalU transitogods och
vara tullfri. ~all inrättade derför så kallade »blandade transitolager».

Då spanmålell bortfördes från dess.~ .1&ger, rnåste tull b~talas för dell qvantitetutlä~1dsk spanmål, SOlTI såldes inom tyska rikets gränser, och Jnan
fordrade bevis om, hvarifrån spanmålell förskref .sig, eller s. k., ur$prungsbevis., .' (Denna bestänlmelse har i 4?g grad hämlnat spa111nå1sexpor~en
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från Östersjöhamnarna. "År 1883' utfördes således ännu 807,500 dubbelcentner hvete och 828,241 dubbelcentner korn, lllen år 1893 endast resp.
~
2,642 och 77 ,944 ~ubbelcelltIi~r.)
Detta förhållande var ll1ycket tryckande för de östra spannn1å]sproducerande preussiska provinserna. För att hjälpa den1 införde regeringeli
för något' IDel" än 2 år sedan de så kallade staffeltarifferna, det vill säga
de nedsatta järnvägstaxorna för spanluål i hela vaglislaster på längre afstånd än 200 kilorneter. Denna nedsättning fralukallade då inga invändningar, elnedan den lnotiverades med att skörden 1891 varit luycket
dålig. Nedsättningen var tvärtoln välkomnlen 'för 'alla preussiska provinser, ,äfveilsom för SydtyskIand, då de vestra och södra trakterna behöfde spanmål, ocbde östra preussiska provinserna voro belåtnH med att
de genoln nedsatta järnvägstaxor" kornIno i tillfälle att transportera sitt
öfverflöd af spanmål till de södra och vestra lnarklladei~na. 11en de nedsatta tarifferna fortf'oro, och då skörden ] 892 och 1893 blef god äfven i
södra 'och vestra Tyskland, kände sig dessa trakters inbygg~re tryckta af
konkurl~ensell 111ed' Ostpreussen och önskade, att staffeltarifferna måtte
llppbäfvas. De sydtyska regeringarna ansågo sig emellertid icke kunna
hjälpa den1, då sa~en var en rent inre preussisk angelägenhet. Icke e11S
de vestra preussiska provinserna kunde -med eftertryck uppträda mot staffeltarifferna, d~ det var el1 adnlinistrativ fråga~
Då nu fråga blef om godkännande af den tysk-ryska handelstraktaten,
som var en hela riket berörande angelägenh"et, och rikskansleren för att
vinna de o~tpreussiska agrarerna för sakel1 stäIde i utsigt upphäfvandet
af ursprungsbevisen, begagnade de sydtyska staterna Bayern,' Baden och
Wilrttelnberg' tillfället att till. gengäld yrka' på upphäfvandet af staffeltarifferna.
Dertill kon1 ännu en omständighet. Efter införandet af den staffelforInigt bildade undantagstariffen för spanmål hade det industriidkaIIde
vestra Tyskland funnit fördelaktigare att direkt från Ostpreussen taga" sin
spanrnål i stället för att såsom förut taga deli från mellersta Tyskland i form
nf mjöl, som, derstäde"s' beredts af den ostpreussiska spanrriälen.' Då SåSÖlTI
förr tariffen för' spal1må] var baserad på lika grundtaxa, oafsedt väglängden, uppkoln nälnligeil eJ genolll-spallmålens förmalnin~g tilllnjöl i mellantysklands qvarllar" 'och "dess vidare försändning derifrån till södra Tyskland
någOti annan frak'tförhöjning' än genom beräknandet' af ny expeditions-
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afgift', soul· blott utgör 12 lnark per vagn·

0111

10;00Ö ton.· N II åtet' upp~

komtner för exelnpelvis en vagnslast ·spanmål från BresIau till lfrankful:t a:nl
lVlain en fraktviI1st af 78 mark, mot om spanlnålen först sändes till Dresden
. {)ch derifrån i forln af mjöl vidare sändes tiil ·Frankfurt.
Då särskildt qvarnindustrien i Sachsen drabbades hårdt af detta' för- .
hållande, låg häruti en anledning för dell sacllsiska regeringell att biträda
-de sydtyska staternas fordran på staffeltariffens upphäfvande."'·
För att den vigtiga rysk-tyska handelstraktatell skulle' kcnnnla t.ill
'Stånd bar ock den preussiska regeringen gifvit vika, och kOlll111er, enligt
llvad tidningarna lueddelat, den sedan år 1891 bestående fraktnedsättl1ingen för spaninål på afstånd öfver 200· kiloIneter att den 1· septelnber

i år uppbäfvas..

Medan man sålunda i Tyskland upphäfver en införd fraktnec1sättning
för ett så vigtigt varuslag SOln spannlål, yrkar Iuan: i Sverige på att frakten
för samlna varuslag skall n.edsättas lned ej luindre än ·50 %, oeh dock
är tariffell för spanmål enligt den allmänna taxan· här ej oväsentligt lägre

itu i Tyskland efter dell nedsatta taxan.

Innan jag går att uttala de reflexioner, hvartill detta" yrkande och
öfriga petitioner

Oln

fraktnedsättning,

SOln

nu föreligga,. gifva anledning,

lnå det tillåtas lllig att framhålla några af de fördelar vår svenska taxa
synes erbjuda gent en10t dell ,tyska.
Jag har i det föregående något jämfö·rt den tyska och svenska taxan

i hvad rörer' sättet för tariffernas bildande. Och jag tror nlig ba visat, att
den hos oss tillämpade tariffbildningen .m·ed .afgifter, sonl per vägenhet
falla i mån SOlll afståndet ökas; är för förhållandena i vårt land vida lämp~ .
ligare änden i Tyskland använda tariffbildningen n1ed expeditionsafgift
()ch per kilometer lika transportafgift.
Beträffande systemen· i de båda taxorna är det visserligen sant, att
den tyska har det företrädet att blott upptaga ått~' tariffkolunlner, medan
den svenska bar 15 dylika, Inen å andra sidan uppta.ger hvar oell en af
de för de olika banornas resp. direktionsolnrådenas -lokaltraD.k gällande
taxor en bel rad af undantagstariffer, nälnligen .dels allmänt· gällande, af
6
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hvilka jag förut meddelat ell stor del, dels sådana, som gälla blott för försändelser inom .det. ifrågavarande banömrådet. Exeml'elvis upptager
tariffen för det under den' preussiska järnvägsdirektionen i .LL\.ltona lydande
banonlrådet "28 dylika undantagstariffer. Också utgöra de fötsändelser,
sonl expedieras efter undantagstariff, icke mindre än 50 X af 11ela godsmängden. "
Enkelheten" hos dell nuvarande ~yska godstariffen "är således 111era
skenbar än verklig.

Det svenska taxesystemet lned dess' lnånga tariffklasser lnedför ock
den fördelen, att då af. en eller annan anledning en 'lledsättnillg af de för
ett visst varuslag gällande fra~tsatser befinnes erforderlig, sådant kan ske
genoln vederbörande varuslags nedflyttning'i eli lägre tariff resp. då fråga är
onl. e11 vara, S0111 redall tarifferas "efter" den" lägsta klaRsen, genonl inrättandet af en' ny ·tariffklass. Ingen" enda siffra behöfver derigenolu
ändras i. de tryckta taxorna eller i stationernas' tariffböcker, ingen tid
eller kostnad offras på> deras omarbetning.
En väsentlig fördel, sonl den svenska taxan erbjuder trafikanterna
frainför den tyska är, att fraktberäkning efter vagnslasttariff sker redan
vid afgifvandet till försändlling af . 5,000 . kilograul, ja, för de flesta
varuslag till och med redan af 2,500 kilogram, Inedan dell tyska fordrar
10,000 resp. 5,000 kilograln och denna qvantitet dertill lastad å en vagn.

En liknande fordran på ett bättre tillgodogörande' af vagnai-ona torde
också kOlnina att af de svenska järnvägsförvaltningarna llppställas såsonl
ett oeftergifligt vilkor för att en nedsättning af järnvägsfrakterna för de
vigtigare varuslagen skall "kunna bei-oeda.s. Visserligen äro i all111änhet ej
de svenska godsvagnarna apterade för en så stor belastning SOlU 10,000
kilogram, lllen då nian nu' arbetat på att efter hand ändra delTI, så att en
sådall vigtmängd må kunna> å' dem inlastas, skulle man ju i afvaktal1 härpå
kunna stadga; att för åtnjutande af en viss lägr'e tariff' så stor qvantitet
skall till' ·försändning angifvas, att den eller de till tr"ansporten använda
"vagnarna skola vara lastade "till deras fulla bärighet.

Staffeltariffer och fraktnedsältningar.

83

Ett dylikt bättre tillgodogörande af vagnarnas lastningsförmåga måtte
ock de petitionärer, SOln' nu 'yrka på en betydlig nedsättning af ~frakterna
för de vigtigaste varuslagen, hafva tänkt sig, då de i motiveringen' till
sin franlställning uttala den mening, att geilom vidtagande af lämpliga
åtgärder bör ell icke ringa nedsättning i kostnaden för järnvägarnas
trafikering kunna åstadkom 111 as.
to

De till' kungl. lnaj:t ingifna fralnställllingar ,om fraktnedsättning,
,öfver nvilka järnvägsstyrelsen anbefalts afgifva yttrande, äro:
1:0) af ett större antal bergsbruksidkare, att nu gällande frakter för
forsling å statens och enskilda järnvägar af järnmalm, kalk, träkol, stenkol
samt svenskt tackjär11 och deraf tillverkade stål- och järnvarör måtte nedsättas med 50 X saInt' llämda frakter för svensk eldfast sten och lera
i full' vagnslast' vid befordran från fabrik i Skåne äfvensom för qvarts
med 33 %;
2:0) af 11ushållningssällskapen i de flesta länell i riket, hvilka' med .
bifogallde af' en tryckt till konungen stäld inlaga, som dock saknar underskrift och hvari begäres, att frakterna för landtmannaprodukter och artiklar,
SOlTI för' jordbruket användas, l11åttA så nedsättas, att de ej belöpa' sig
till högre än 50 J{ af ~e nllvarande, anhålla, att frakterna för dessa artiklar '> filåtte något sänkas» eller Inåtte »i väsentlig mån nedsättas» eller
såsOlTI Jäll1tlands läns 11ushållningssällskap uttrycker sig »sättas så lågt
SOITI möjligt». Sistnämda hllsbållningssällskap hemställer äfven, att Slnör
i drittlar måtte i styckegodssän~ning fraktdebiteras efter den tariff, SOIU
nu eger tillä111pning vid försändning af näluda vara i vagnslaster eller
tariff 4;
3:0) af svenska lnosskulturföreningen, SalU begär, att frakten för kalk

och 111ergel å, statens OCll dermed i samtrafik varande enskilda järnvägar
måtte nedsättas med 50 % sanlt att transporter af kalisalter och fosfater
måtte få hänföras till tariffen 12;
4:0) af firman Kjellgren & ,Ringdabl i Norrköping, som, jämte uttalande
a.f den nlening att frakten för lnjöl på kortare distanser ej kan anses för
hög~ föreslår, att frakten å spanmål och llljöl, S0111 försandas i hela vagl1S~
'la'stel" å statens järnvägar ell bansträcka af 150 kilometer eller deröfv-er,
måtte beräk11as 'efter nll gällande frakttaxa men lued 50 '~{ rabatt. ~
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l\fedan representanterna för bergsbandteringen fötnl€n'a', }~att en nedsättning lned 50 %' ,från' synpunkten af järllvägarnas eget intresse desto
hellre ·borde kunna medgifvas,sonl de vore
, fullt förvissade derom, att ell
dylik nedsättning 'skulle .icke allenast bevara den nuvarandeutanäfv~n
,framkalla en väsentligt ökad trafik», uttala represehtanterna för landtbruket
samma luening sålunda: »att den lninskning i trafikinko1l1st, sonl skulle
Uppkoll1ma gell0111 nedsättlling af, taxan för jordbrukets, alster och för
detsan1ma nödvändiga artiklar, skull~ enligt deras bestä1l1da öfvertygelse
Iller än' väl betäckas af dell ökade trafik, som skulle ,framkallas genoDl
låga järnvägsfrakter, något 'sonl erfarenheten från and~"a länder l10gsanlt
bekräftade. »
Bruksegarnas OCll landtbrukarnas ,öfvert~Tgelse derorn, att dell ifrågasatta nedsättningen skulle medföra en så 'ökad trafik, 'att den på hvarje
särskild sälldnillg belöpande 111inskl1il1g i inkoinst skulle »Iller än val»
betäckas af del~ i följd af den stegrade trafiken UppkOlTIna, totalillkolnst,
bekräftas emellertid icke af järnvägsstatistikens uppgifter OIp verkningarna
bär i landet af vid föregående tillfällell gjorda betydligare allmänna nedsättningar .i järnvägsfrakterna. Då jag antager, 'att de, som äro intresserade
af denna fråga och följt diskussionen häron1 i pressen, äfvell läst den
artikel, som i detta älllue förekollliner i 8tockholnls dagblad för den 1
sistlidne februari, och hvari med siffror ur järnvägsstatistiken visas, att före11älnda för några år sedan vidtagna fraktnedsättning icke 1nedfört någoll
ökad transport af de varuslag, som nedsättningen gälde, ntall att tvärtom
en minskning inträdt, vill jag ej trötta med att här ånyo anföra dessa
siffror, utan tillåter mig hällvisa delll, ~onl tilläfventyrs ej läst artikeln i
fråga, att af densamnla taga del.
H vad beträffar erfarenileten från utlandet, så är, det märkligt att se,
huruledes representanterna för bergshandteringen finna lälnpligt att såsom skäl för sin framställning åberopa järnvägsfrakterna å vissa amerikanska järnvägar, der jll likvisst förhållandena äro så ofantligt skilda
från våra -icke' blott med hänsyn till transporternas ll1ängd, utan äfven
till sättet för järnvägarn'as trafikering och .fraktprisens bestämmande, 'inedall
svenska mosskulturföreningell i 'sitt referat af behandlingen af en föregående frainställning 0111 fraktnedsättning för kalk och fosfater meddelar,
huruledes hOll, då järnvägsstyrelsen visat,' att frakterna för dessa artiklar
voro lika låga ,llär SOlll i Danlllark oell Tyskland, frall1hållit det, olämp-

Staffeltariffer· och,

fraktnedsättnin~ar.

85'

liga- att jälnföra länder Ined så vidt skilda förhållandell son1 Danrnark
och Tyskland å ena sidan och Sverige å dell andra.
. Ehuruväl således, onl InaIl blott tager hänsyn till de skäl, som enligt
petitionärernas' förmenande uteslutande ur järnvägssynpllnkt skulle tala
för en. fraktnedsättning, erfarenheten af föregående dylika ej synes gifva
stöd åt dessas: fralllställning, lnå här tagas i betraktande ett annat skäl,
sonl torde kunna tala för en nedsättning..
.Visar det sig nämligen· vara så. SOUl'. petitiollärerna påstå, att bergshandteringens o.ch landtbrukets, snart sagc1t, vara eller icke vara är beroende af att en nedsättning i järIlvägsfrakterna åvägabringas, lnåste det
. ju ligga i järnvägarnas intresse att, hellre än att gå miste onl den trafik
nälllda näringar tillföra deln. eller se denSallJlna minska~, nedsätta fra.kterna för· desalnmas pro,dukter OCll råmaterialier. Och gäller det att ,se
till, att icke trafik går' ifrån järnvägarna, är nog ej deras förlllåga att
s~nka frakterna uppnådd.
'Mell ifrån lnedgifvandet, att en nedsättniTlg under· angifna förutsättning kan vara befogad, till att den skall gå ända' till 50 ;% af de bestående
frakterna, är ett långt steg. . Vid en vida lIlindre siffra '1l1åste nog förhoppningarna stanna.
JVlå man blott besinna, att å Gellivarabanan, der trafiken likvisst skötes
på jämförelsevis billigt sätt och der underhållskostnaderna, då banan ju
är att betrakta SåSOlll "nybygd, äro förhållandevis ~inga, det kräfves en
årlig transport af 300,000 ton nIalul för att., llled en blott. 20 % under
tariff 12 nedsatt frakt åstadkomma en förräntning lned· 4 % å det af
statelI i' banan nedlagda kapital. l\1an kan då ej gerna tänka sig, att el}
större nedsättning skall för. transport af sal11nla vara kunna beredas på
det öfriga statsbanenätet.
I detta samll1anbang lnå ock erinras derolll, att lnedan frakten för
malm å den 2~1 kilometer långa sträcka'n från l\tIaltnberget till Luleå utgår
med 37 öre per 100 kilogram, fraktell för järllmalm från grufvor och
tyska hamnar till masugnsstationer ellligt den tyska. undantagsstaffeltariffen· af dell 1· maj 1893 utgör för motsvarande sträcka 46 pfennige (41 öre).
Skull~, .. såsaDl petitionärerna· åstunda, ,nedsättnin'gen ·för de vigtigaste
varuslagell göras så stor som 50 %, är det gifvet, att järnvägstrafikens
~ förlnåga att förränta det i järllvägarna nedlagda kapital skulle lned all
säkerhet för de närmaste aren o~h med stor sannolikhet äfven' för de
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följande blifva än .mindre än den nu är· eller med a.ndra ord, att den felande.
räntan, SOln måste allskaffas på beskattilingens väg, skulle blifva än större
än den för närvarallde är. Vore nu statens järnvägsnät så förgrenadt
öfver landet, att de~ stode i salnma proportion till befolkningens storlek i
alla dess delar, kunde det ju möjligen ,rara berättigadt att tillmäta den
indirekta nytta en billig godsbefordrall alltid InåsLe medföra för landet
så stot betydelse, att man kunde llöja sig Ined att trafikell betäckte driftkostnaderila och låta räntan å anläggniligskapitalet utgå på beskattningens
väg. Mell då vi ännu äro långt derifråll här i· landet, .måste ju statsmakterna hafva till ögonlTIärke att se till, att inkon1sterna af trafiken icke
'blott betäcka driftkostnaderna utan ock lemna ett- så stort bidrag SOlll
möjligt till förräntandet af det i statsjäI'l1vägarlla nedlagda kapital.
. . Men äfven om staten lned hänsyn till bergshandteringens OCll landtbrukets stora betydelse·' för .landet skulle finna skäl att bereda dessa nä~
ringar hjälp genonl en så stor nedsättning af frakterna för vissa varuslag
som af petitionärerna begärts, vore saken dermed ej hjälpt. Derigenom
skulle nämligen åt de järnbruk och de landtegendoluar, som bafva förlnållen att ligga i närhetell af statens järnvägar, beredas en fördel, 1l1edan
de bruk och, egendomar, SOln för transporteil af sina produkter behö~de
i . större· eller . mindre mållanlita enskild järnväg, blefve försatta i ell än
ogynsa.mmare 'ställning. Detta hafva ock petitionärerna betänkt oell derför
i sin framställning begärt, att nedsättning skulle beredas, vare sig statens
eller enskild järnväg måste anlitas.
Men om, såSOln antagligt är,' de enskilda järnvägarna säga, att de ej
kunna tillmötesgå en. sådan ·anhällan, kan man då tänka sig, att kungl.
Il1aj:t mot deras bestridaIlde skulle påbjuda tillän1pning af en så låg taxa,
SOlU nu ifrågasättes för just de lDest betydande varuslagen?
I ett flertal taxor för de enskilda järnvägarna har kungL rriaj:t visserligen inryckt en bestämmelse, att vederbörande järnväg är skyldig att,
derest kungl.. lDaj:t före' utgången af den tid, för llvilken taxor· fastställas
att gälla, skulle finna skäl att fastställa', särskilda. afg-ifter. för transport~~
. af gods, som "öfvergå mellal1 den enskilda järllvägen, å ena sidan, ocll
statsbanall eller enskild järnväg, med .bvilken samfärdseln förlnedlas genom
statsbanan, å: andra sidan, eller att eljest i dess helhet eller .till någon
del. ändra nämda .taxa, ställa sig' sålunda gifna ~estämmelser. till efter~ •
rättelse från dell tidpunkt kungl. Inaj:t föreskrifve~; men ett tillälDpande
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af den rätt,' SOlU kungl. maj:t, sålullda förbehållit sig, skulle natUl'lige~l,
-clerest derafgjordes ett så vidsträckt bruk som ett bifall till, petitionäTernas framställning innebär, vara liktydigt med att sätta åtluinstone vissa
.af ,de enskilda järnvägarnas existens på spel, något som åter kunde göra
·det till en nödvändighet för staten att. inlösa dem.
,Huruvida åter en dylik tvångsåtgärd vore lycklig för det hela, der0111 '
kunna 111eningarl1a vara delade, beroende på hvilken ställning man intager till den frågan: i hvilken lnån böra de järnvägsbolag'en af statell
,'genolll koncessionerna medgifna förnlåner kompenseras af skyldigheten att
frakta personer och gods till det pris staten kan finna skäl bestämnla?
'~fen oafsedt den abstrakta ståndpunkt mall, i den, frågan kall intaga,
111åste lnan betänka, att derest de enskilda jl}-tnvägarna kunde åläggas att
frakta g~ds mot 50 % lägre afgifter än nu' och således deras inkomster
'Skulle i' betydande grad nedgå, det för denl skulle, blifva förenadt llled
ännu större svårighet än nu -- åtminstone för',/en del banor - att kunna,
betala räntan å, sina obligationslån, ' hvilket gifvetsvis. måste fr~tlnkalla
berättigade protester från obligatiollsinnebafvarnas sida. Då dertill konl111er, att en rätt sto'r del af våra järnvägars obligationsskuld är placerad i
,tltlandet och en åtgärd iL statens sida, som försvårade järnväg~bolagens
förmåga att betala räntan å obligationerna, skulle ofördelaktigt inverka på

*f

-svenska statens kredit j utlandet och rent
kunna leda till internatiol1ella förvecklingar,' torde nog vederbör'ånde betänka sig två gånger, innan
.(le gripa ~ill en sådan kraftåtgärd l?ot de enskilda banorna SOlll en ned-sättning af derfls tariffer till det olufång petitionärerna åtrå skulle innehära.
Äfven Oln det' kunde ådagaläggas, att en betydligare nedsättning af
•
järnvägsfrakterna för bergshandteringens och landtbrukets produkter samt
.(le för dessa näringar erforderliga rålnaterialier verkligen skulle vara tillräcklig för att dessa båda näringar skulle kunna upptaga täflan å verlds111arknaden med alstren af andra länders' bergshancltering och jordbruk,
·och äfven Oln statsmakterna skulle förklara sig anse.. uppnåendet af detta
111ål så v.igt.igt, att fordran;, på' att inkoll~stei~na 'skulle ,betäcka räl1~an å det
i järnvägarna nedlagda kapital kunde åsidosättas, synes det ~ålunda, SOlll
,onl hänsynen till det i11- OCll utländska kapital,' som dels i aktier dels i
-obligationer är placeradt i vederbörligen koncessionerade järnvägsföretag
11är, i ,landet, ,härför skulle lägga ett bestämdt hinder' i vägen. Det synes
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i· så fall ej återstå annan lltväg än att staten söker i laga ordning förvärfva de järnvägar, ~lvilkas ekonolniska 'ställningon1öjl~gen kan tåla vid
t

den betydliga reduktion' af deras inko111ster

SOlll

en så betydande ned-

sättning i befordringsafgifterI;la just för de vigtigaste varuslagen otvifvelaktigt skulle .hafva till följd .
. Men· om sålunda e~t genomförande af den Iledsättning,'

801n

närerna, tänkt sig,. u~lder Ifuvarande förllållanden icke gerna kan

petitiokOlnll1u.

i ~råga, är dermed ic~e sagdt, att det icke kunde vara i j,ärnvägstrafiken&
intresse att söka få någon reglering af
var~slagel1

fi~a.ktsatserl1a

för de vigtigaste-

genomförda.

Ehuru lnan nämligen vid uppgörandet, af nu gällande tax~ ge~l'oln
i~lföralldet deri af ett flertal' tariffer lyckades i det ordinarie, tariff~ystemet.

inpassa flera förut såsom nnda:ntagstariffer bestående fraktsatser, återstod
likväl 'en del sådana luellan vissa stationer, hvilka regeringen bemyndigade
järnvägsstyrelsen att låta fortfarande bestå. '
Gen0111, att järnvägsstyrelsens 'befogenhet att bevilja fraktnedsättningar
är begränsad till sändningar In ellan vissa stationer har ~etta 111edfört, att,
då styrelsen .och de' enskilda järnvägarnas' förvaltningar funnit sig böra
tillmötesgå. framställningar om fraktnedsättning för vissa vigtigare varuslag, särskildt n1alm, järn och träva.ror, detta blott kunnat ske för llvarje
särskildt fall.

Ehuru vid flertalet af dessa följts sanlina princip, näuIligell.

de.biter.ing eft.er närlnast lägre klass,. och på grund deraf fraktlledsättningen
för t.· ex. ,malnl egentligen borde bete~knas såsom en undant~gsfrakt, har
i följd af detta förhållande antalet beviljade undantagsfrakter' uppnått en
siffra, hvilken ,synes egnad att ingifva oro, något som ock fått sitt uttryck
. i den dagliga pressen.

Jag erinrar nu onl en ledande artikel i .Dagens

nyheter för den 8 decelnber sistlidet år.·
Tiden tyc~es 1111 vara inne att genom ne~flytta[ide af de varuslag, för
hvilk3:' undantagsfrakter sälund~ existerat, i närmast lägre tariffklass sanlt
vidtagan~e i

sall1band dermed af någon reglering af de lägsta tarifferna

få bort dessa undantagsfrakter.

Järn af de slag, som

Ull

11änföras till specialtariffell A, hvilken, 'sonl

bekant, är ~1ågot 49gre. än den ordinarie tariffe~~, 10, skulle derigen0111
k0111t;rla att ned~.~t~a~ i ~istnälnda tariffklass, och tackjärn, som uu tarifferas eft~r tarifieil 10, skulle kOI~lma att nedflyttas till tariffen 11. SåS01l1
följd häraf torde .v~l afven de öfriga varuslag, som tarifferas efter någon
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af de tre specialtarifierna A, B ocb C, SåS0l11 t. ex. träkol, nedflyttas i
den af de ordinarie' tarifferna, 'sonl är närnlast lägre. De trespecialtarifferna skulle derigeno1l1 försvinna, OCll taxesystelnet sålunda ock blifva något
förenkladt.
I följd af ändrade värdeförhållanden för ~n del varuslag torde en
reglering af godsklassifikationen i riktning af vissa varuslags l1edflyttning
i lägre klass vara af rät~visa' oell billighet påkallad. Exeulpelvis har ju
sedan tiden för uppgörandet af 11U gällande godstaxa råg ,och llvete sjunkit i pris. Det synes sålunda ej längre föreligga något lnotiv för att f.Ör
transport af råg och' hvete sault mjöl deraf uttaga högre frakt än för transport
af hafre. Ell nedflyttning af dessa vigtiga transportartiklar från tariff 7
till tariff 8 borde väl derför också kunna ifrågasättas. Derigen0111 skulle
frakt.prisell enligt svenska statsbanornas taxa, jämförda llled deln enligt de
preussiska statsbanornas - efter staffeltariffens upphäfvande - ställa sig
sålunda per 100 kilograin :
vid befordran 10 krn. 10 öre å svenska OCll 11,5 öre å' preussiska
»
»
50» 30
»
28
)}
»
»
100
47
)
48
»
»
»
250-»
90
»
111
»

500» 130
»
211
»
»
1000 » 195
»
410
.»
För vissa varuslag, såsorn Inalnl, kalk OCll dylikt, för hvilka afgifterntt
äfven lned ,tillän1pning' af 11U gällande lägsta tariff vid lnasstransport ställa
sig för dyra,. torde väl ock ell nedsättning kunna vara med järnvägarnas
fördel förenlig, derest SåS0111 vilkor för åtnjutande af, nedsättningen upp- .
ställes, att vagnal~na skola vara lastade till deras fulla bärighet.
Hur långt det är niöjligt att dervid gå, kan jag naturligen ej yttra
lnig om. ~1all får väl hoppas,att det vidlyftiga material, som n~ insamlas från statens oell enskilda järnvägar,. när det hunnit san1n1anställas och
bearbetas, skall vara egnadt att. gifva någon ledning för be~ölnal1det af
del) frågan.
På grund af hvad jag 11U haft äran anföra, lllåste jag för lnin del
tro, att" en eventuel fråktnedsättning icke .~an blifva så stor SOl11 den af
petitiollärerna begärda, så framt icke statsn1akterna dels så att säga gifva
på hand på att för tillgodoseendet af bergshandteringens och landtbruket~
intressen krafvet på nöjaktig' förräntning 'af det i järnvägarna nedlagda
»

»
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kapital får till förfång för landets öfriga invånare i 111er eller l11indre lnån
åsidosättas, dels åtgärder vidtag'as för att för statens .räkning förvärfva de
enskilda .järnvägar, bvilkas finanser icke nledgifva den lninskning i deras
förmåga att betala ränta å aktier och obligationer, SOl11 en betydligare
nedsättning af deras frakttaxor skulle lnedföra.
Och härlned är jag inne på en fråga, SOln också för närvarande
står på dagordningen, nlel~ SOlD· är af så stor betydelse och kan ses från
så lnånga synpunkter, att den nlåste göra anspråk på att bli behandlad
ensamt för sig.
I

N A T lON A L E K O N O MI SK A FÖ R E N I N GEN S
sammanträde den 8 novemb'er 1894.

Ordförande: Generaldirektören R. ÅKERMA}l.

Till ledainöter af föreningen invaldes:
Herr I{alTIlTIarrättsrådet o. Bodi1~,
»
Civilingeniörell' R. Lilljeqvist
Fil. Doktoren F.

OCll

GrÖn~()all.

Herr Direktören.. E .. Bec.kman· höll härefter ett

föredr~.g ,Oln:·

Arbetsstatistik.
I dessa dagar ha 'statistiska centralbyrån och kOln-'
lnerskollegium afgifvit ett sanlfäldt utlåtande rörande riksdagens skrifvelse till k. lnaj:t lTIed anhållan, att k.' nlaj:t ville föranstalta om ell utredl1ing rörande 'lämpligaste sättet för »sanllande, bearbetande och publice. l'ande genoln statens försorg af en svensk arbetsstatistik. »
Denila fråga kall sålunda nUlllera anses äfvell hos oss ha ryckt upp
på dagordningen. Närnlaste. anledningen till riksdagens skrifvelse var den
nlotion, som jag väckte· vid 1893 års riksdag. IdenIla olnställdighet har
jag sett en orsak att icke trots ämnets svårigheter undandraga 111ig att
tillmötesgå en till mig riktad begäran att bär i korthet frainställa' arbets...
statistikens betrdelse,' dess 'metod och något af dess historia.
Nu för tideIl- uppställer man såsom ett allt bestälndare kraf, att både
den nationalekonomiska vetenskapen och den socialekollolniska lagstiftningen.
Mina herrar!
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stödja sig på statistiska utredningar och bestämda sifferuppgifter. Men

siffror kunna SOlll bekant ej blott läs-as, utan ock väljas på myck~t olika
sätt. StundOlTI förefaller det onekligell som om lTIeningen egentligen vore att
med siffrorna väfva en klädn~d till skylande, af. ell eller annan uppfattnings,
en eller annan föreslagen lagstiftnings skröpliga nakenhet. Redan detta
faktulu, att hvarken vetenskapsll1annen eller..la.gstif~aren våga föra franl sina
barn utan denna skyddande. klädnad eller förklädnad, är emellertid· ett
betydelsefullt tidens tecken. Det visar, att den tänkande allmänheten icke
vidare godkänner luftiga teorier såsom tillräcklig grllnd för den nationalekonolniska" OCll' sociala vetenskapens' eller lagstiftningens byggnad. Hon
känner sig ej trygg, förr än hon tror sig ha fattat fotfäste på

statistiken~}

på den i siffrorlIttryckta erfarenhetens säkra mark.
Krafvet på detta slags sjelfkännedoln har i nyare tid trängt sig fran)
med ständigt växande styrka. I sanlband b.ä!lne~ har under detta århundrade ~en statistiska vetenskapen vunnit en förr 'ic~e anad betydelse
och dragit in under sitt område nya fält, SOlll fordonl ansetts ligga alldeles utanför dess rålnärken.
Den vidsträckta provins ~f statistik,en, som plägar kallas arbetsstatislik, bär äfven ett annat nall1n: socialsta.tis tik. Den kan sägas sönderfalla i två delar., Den ena rör de spörslnål, som Ulan samlnanfattar .under
det geplensanlrna IH11nnet arbetarefrågan eller den sociala frågan - denna
senare lnindre egentliga'benä1111liilg gifven derföre, att arbetarefrågan utgör
. dell ojälllförligt vigtigaste länken i de sociala problelnens ändlösa kedja . ,
'>Den ,andra afdel11ingen af al~betsstatistik~11 berör af{ä1rsställningen inolll de
industrier,

SOln' röna

inflytaiide af' den socialekonolniska' lagstiftningen.

Till den förra 11öra exempelvis sådana uppgifter, SOITI röra arbetarnas
antal inom de olika yrkena) fördeladt efter ålder, kön och civilstånd; aflöning
och ,aflöningssätt (tidlön, lued eller utan prelllie, styckelön, .andel i vin- '
sten o. s.. v.); arbetstiden, arbetslokalernas tillstånd, yrkessjukdolnar oeh
yrkesfura ; frågor, SOIU' beröra arbetarens lefnadskostnuder, födans beskaffenhet, lifsllledelsprisen" bostaden; vidare arbetslöshet" strejker oell
stängningar, ,tvistigheters biläggande. genom förliknings- och skiljenämder;
försäkring lnot de ekonorniska följderna af olycksfall i arbetet, af sjukdQl11
och af arbetsoförn1åga ,i följd af hög ålder; pensioner åt efterlefvande vid
dödsfall, sparkassor och insättningar i sparbanker, OC11 hvad SOIU i öfrigt
innefattas und~,r hjälpkasse- och arbetarförsäkringsväsell;

samt i. all..
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l1iänh'et inrattningar' till arbetsklassens 'lllateriella, intellektuella och
moraliska frolllllla. Med ett ord: allt som tjenar till att gifva en klar
ekol:omisk. och social bild af den stora vigtiga samhällsfrågall: arbetaren
och 'hans life
Dell alldra afdelning-en omfattar sådana uppgifter rörande de olika,
industrierna, hvarigenom n~an .sättes i tillfälle att bedöUla i 'hvad lllån
åtgärder till arbetarens skydd, hvilka -luedföra en ökning i produktionskostnaderna, kUllila vidtagas, utan att derigenoln möjligheten att bestå i
konkurrensen alltför mycket försväras eller rent af göres onl intet. \Täll1leningell måste vakta sig, att bon icke tilläfventyrs »dödar hönail, som
lägger det gyllene ägget».
Vår officiella statistik - som bekallt i mycket fralTIståellde - berör
endast ett ringa fåtal af dessa änlnen. Dess uppgift är en annan. Den
Ilar alls icke till sitt mål att tltföra sådana. specialundersökllingar, .som
fordras för den sociala statistiken.
Dock saknas långt ifrå11 här i Sverige alla socialstatistiska utredl1ingar. Synnnerligen aktningsvärda arbetell af dettti slag Ila utförts på
skildt illitiativ, särskildt genom den Lorenska stift.elsen, sonl blalld annat
låtit samla 'socialstatistiskt rnaterial'rörande vissa slag af jordhruksarbetare.
Olnfattallde utredningar hafva äfven åvägabragts genolll de olika »arbetarekomiteerna». Sedan _1884, då herr Adolf Hedin franllade del1 lTIotiol1 onl
olycksfallsförsäkring, ~vilke11 föranledde tillsättande af den första stora
arbetareförsäkringsko1l1iten, har den ena, komitell .aflöst dell andra' och
lltredningar verkstälts rörande olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, ålderdOlllsförsäkring, lllinderårigas allvändande i fabriker, hjälpkasseväsendet,
skyddsåtgärder elTIot olycksfall, yrkesinspektion 11). nl. Alla dessa kOlniteer hafva lelllnat efte-r sig volylner af specialstatistik. ~ien trots {lenna
sta~istiks obestridliga förtjensfer har åtminstone jag just i två af ~lessa
konliteer, i hvilka jag var~t ledamot, stadgat min öfvertygelse om den
beklagliga bristfälligheten i den nletod, SOlll hittills 'plägat hos oss ailvändas på' den sociala' statistikens' område. En reform. är ovilkorligel1 nödvändig, oin undersökningarna skola lemna ett resultat, S<?ffi står i riulligt
förhållande till de stora pen11inglnedel} SOIU offras, och om de skola varda
111' vetenskaplig och praktisk-politisk ~ynpunkt tillfredsställande.
.Det ligger för öfrigt i sake'ns natur,' att dessa komiteer, som tillsättas
mera tillfälligtvis och' på oregelbulldlla mellantider, redan aJ denna· orsak
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icke -kunna tillfredsställa socialstatistikens fortlöpande kraf.' Detta icke-. ens om metoden för lnaterial~ts uppsalnIande och bearbetande vore den
allra bästa.
Det finlles, SOln bekant, tre olika lnetoder för det statistiska rå·
lnaterialets uppsamlande. Den första, tabell- eller formulärlnetoden - jag'
skulle vilja ge den nalnnet den bY"'åkratiska nletoden - består deri, att111 an , 'endast utsänder tabell- OCll frågefornlulär, adresserade till, de personer eller korporationer~ af 11vilka lnan önskar upplysningar. Det är'
den III eto d, som hufvudsakligen användts af de båda komiteer, på hvilka
jag nyss syftade, nälnligell den första arbetareförsäkringskDlniten OCll
arbetareskyddskomite~.
Det ligger i sakens natur, att lIlan 111ed denna
111etod leninar sig på nåd, och onåd i del1 tillfrågades 'händer. Är han
samvetsgrann, läser rätt, innantill och' förstår hvad frågan gäller, är'
allt godt och väL Brister han i dessa stycken eller tredskas han, så
står man der lnaktlös. Att gell0nl enskild skriftvexling vinna rätte~se '110S
'ett större antal försunlliga vållar, äfven der det lnöjligen kan ske, en ofta
oersättlig tidsspillan. Icke dock som skulle denna lnetod alldeles sakna
sina förtjenstel". Den är framförallt af obestridligt värde för den officiella
statistiken, der lTIan' kall hänvällda sig omedelbart till myndigheter eller',
till personer, SOl11 under embetsmannaansvar afgifva' svaroinålen. , Man
kall då vänta sig jämförelsevis sakkunniga och opartiska svar på de gjorda
frågorna. Och frainföralIt : något billigare sätt torde ej kunna lltfilll?aS,
så snart det gäller undersökningar af stor onlfattning. då det gäller att'
för den allmällna statistikens - folkräkningsstatistikens - ändanlål så att
säga »skullllna» ett 11elt land.
Den andra metoden skulle jag vilja kalla vittnesmetode1l. Dess utlnärkande kännetecken är offentligt upptagande af vittnesmål. Det är denna
lnetod, som ailvändts i England ända från de stora parlalnentariska k0111-missionernas första tid i århundradets början. ,Dessa. komiteer ega befogenhet att inkalla hvem som helst, som anses i det ena eller det andra,
afseendet ega upplysningar af vigt att meddela. Vittnena förhöras alldeles,
såsom inför rätta. Icke allenast ordförandell utan hvarje enskild komite-ledan1ot. bar rättighet att franlställa frågor. Det artar sig stundoln till,
ett korsförhör, lika kinkigt för den ~illfrågade SOlll upplysande för »rätten».
Stundom, vända' sig dessa komiteer till arbetarnas fackföreningar eller till
a'rbetsgifvarnas associationer nled ~anbållan, att de ville 'sjelfva ge anvis--
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ning på personer, som från deras olika synpunkter anses lämpliga' att·
inkallas såsonl vittnen. Äfven ensk~lda; som sjelfrnant erbjuda sig, tillåtas
icke sällan' .att atlägga vittnesInål, ifall det sYIles sanllolikt, att de ega
något .af vigt att andl~aga. Saintliga' vittnens uttalallden likasoln de till
denl stälda frågorna upptecknas i England stenografiskt och publicera~
111 extenso i digra blå böcker..
.' Dessa vittnesförhör äro naturligtvis synnerligen lämpliga, då man
söker vinna en klar bild af de olika '. parternas egel1 ställning till den
fråga, SOlU undersökes.' Särskildt således vid tvister nlellan ,kapitalet
och arbetet. . Då är det ovärderligt att så kunna på ett personligt sätt
träda i beröring 111ed såväl arbetsgifvare som arbetare och hÖl~a deras
uppfattning.
Denna llletod lnedföi' dock en stor olägenhet. Den föder af sig en
otymplig luassa uppgifter. De stenografiska protokollen svälla ut till volymer af 'uttalandell, icke sällan så olikartade och hvarandra nl0tsägal1de, att
ofta nog knappast kOlniterade sjelfva ej heller l1ågon annan är hugad att vada
igenolll deln. Ja, äfven för en kunnig och oförtröttad socialstatistiker ex
professo är det i 11lål1ga fall olnöjligt att frainlägga undersökningens resultat i en öfverskådlig' forn), långt mindre i en för statistisk bearbetning
lälnpad tabellarisk uppställning.
Uppenbart är dock; att nled lnåtta begagnad och begagnad på rätt
plats är denna vittneslnetod af synnerlige,n stor betydelse för socialstatistikens ändalnål. Ell särskild fördel är, att man dervid icke är bun~
dell vid vissa forlllulär eller förut bestälnda frågor; lilan kan efter förefallande ornständigheter dröja 11var man behagar, k011centrera sig på en
viss punkt och derifrån leta sig fram till vigtiga slutsatser; eller, för att
begagna ett bevingadt ord, mal1 har tillfälle att »bita in sig på e11 punkt
OCll sedan äta olnkring sig.»

I Sverige tror jag icke, att delina metod haft någon egentlig a11.vänd..
ning. ·Kolniten af 1875 rörande minderårigas arbete i fabriker gjorde
dock ett litet undantag från regeln. Dell nöjde sig icke llled statistiska
tabeller och forululär, utan inkallade' också sakkunniga personer för att
hö'ra dem, naturligtvis icke. såson1' vittnen i .egentlig nlening - våra
parlamentariska kOllliteer ega ingen sådan befogenhet - utan blott för
frivilliga upplysningars lneddelande.' På detta sätt hörde komiten personer

96

1894 den 8 november.

tillhörande flera olika salnhällsklasser: arbetare, arbetsgifvare, läka.re, folkskolelärare, . prester OCll folkskoleinspt1ktörer.
DenIla 'kOInites föredöme, synes' elnellertid föga vunnit efterföljd.
'l1 värtoln tyckes lnanunder arens lopp ha blifvit allt nlera förfärad för
slika' farliga nyheter. Jag kan ej underlåta att såsoln ganska betecknande
i det afseendet anföra ett exelnpel, SOln rinner mig i lninnet fråll en af
våra senare' 'stora kOlniteer. ,Tid ·ett tillfälle 'använde komiten en· tid af

närrnare två titnlnar för en diskussion Oln rätta tolkningen af ett regle- .
Inente för' el1 här i 8tockholnl, befintlig inrättning. Då först uppgick sonl
ett ljus den tanken, att det lnöjligen till en dyrbar tids vinnande kUl~de
låta sig göra att vända sig till inrättningens chef för att af honoln erl1~lla
upplysning' Oln huru reglenlentet faktis~t tolkades. li"'lrågan uppsköts till
e,tt nytt salnlnanträde, vid hvilket tjenstelnannen i fråga benäget infan11
sig. På l11illdre än en balftiul1ne - och dertill en lnycket intressant
balftiInme - klargjorde ban sa.ken så fullständigt, att komitens luörker
fullständigt skingrades. ~1el1 oln lnal1 tror, att kOlniteJ.1 deraf tog lärdolll
, för framtiden, så mIsstager ulan. sig!
Återstår slutlige11 det ~redje sättet, som jag skulle vilja kalla, den
1netode1~. Det är dellna 111etod, som lned förkärlek begagnas i
. den officiella arbetsstatistikeilS 1110derland , Jförenta staterna. U pplysl1in-

personliga

garna insamlas geno1l1 sakkunniga onlbud, SOlU personligen besöka delll,
från llvilka l11al1 önskar uppgifter. Derigenon1 vinnes, att olnbudet kan
på ort och ställe för vederbörand~ arbetsgifvare, arbetare eller andra tillfrägade, 'klargöra hvad SOln utgör sjelfva kärnpunkten i undersökningen

och häfva l11issförstålld i afseende på de frågor

SOlU, fl~amställas.

~1an

vihner också någonting annat: Det hRnder ofta, när lllan endast skickar
en skriftlig förfrågan, att den tillfrågade känner sig' lnindre benägen att
.1emna svar, "emedan han ej vet i' hvad syfte det afgifna svaret kall
kOlnma att användas. Helt, annorlunda ställer sig saken, om den, S01l1
afger svaren, i den frågandes personlighet erhåller en

~orgen

derför, att

hans namn ej skall mot hans vilja yppas eller bans svar på ett ogrannlaga sätt användas.
Det ligger i· sakens natur, att vid denna lnetod undersökningen
måste ske efter faststälda' forlnulär. .Endast 'så 'kan nödig likformighet
vinnas och sväfvande allmänligheter '. undvikas. I.Jika uppenbart är, att
detta förfaringssätt, då lnan till ort och .ställe sänder s. k. »experts», icke
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kan användas· .,rid enundersöknin"g, utsträckt. till alla ett lands ,olika in.dustriella .etablisselnent...Detta förbjuder redan kostnaden... Man m·åste. inskränka
sig till ell mindre krets. 'I trots· bäraf har ll1an i Förel1ta staterna efter en
rik erfarenhet under·' ett. fjärdedels sekel vunnit .den öfvertyg~lse, .att i
ett· flertal fall den personliga metodon, är. den enda, som med .verklig
iranJgång låter sig användas· för socialstatistiska undersökningar. Man. är
ju vid detta slags; sociala enqueter ofta bättre betjent 111ed noggrallt vägda
.{)ch kontrollerade uppgifter från ett ll1indre ol11råde. än med 111era all111änna' och nlindre ingående· rneddelanden från ett. större fält.
Jag skall be att få belysa hvad jag härnled Iuenar. gel~onl ett exenlpe1, hämtadt från en anuan komite, den s. lc. arbetareskyddsk,omiten.
Såsonl herrarna erinra sig saInmankaIlade kejsal~ '\!ilhelnl )på högst eget
initiativ»

de~

s. k. internationella arbetareskyddskonferensen i Berlin 1890.

I Sverige, som äfven baft 0111bud vid konferensen, tillsatte reg.erin.gen
följande år e11 ·komite,

SOlU.

jänlte ann.at hade till uppgift att inOIll i"amen

af Berlinkonferensens protokoll fralnläggafQfSlag .till .itndrade:~ lagbeställlDlelser onl ll1inderårigas användande i arbete vid fabrik, bandtverk eller
811nan bandtering. .Konliten föranstaltade

genas~

ganska olnfångsrika sta-

tistiska lltredningar genom .tabell· och frägefor'lnulär, S0111 bland allnat
genom ·helso-vårds.. och koulmun·alnämderna. i riket tillstäldes arbetsgifvarna.

På grundvalen

~f

det så' influtna· statistiska luaterialet. uppgjordes

ett, förslag till en för alla ifrågavarande .yrken gemensaln lag.

In0111

komiten hyste jag för min: del en ~rån flertalet afyikande ·111elling.

Jag

ansåg det vara rent olnöjligt att stifta en lag, som kunde tillämpas med
enahanda bestämmelser på· alla dessa olika yrken, så skiljaktiga i fråga
om ,arbetets nat?I' och de förhållailden , under hvilka det bedrifves.

Man

behöfver exenlpelvis endast· tän.ka på bOlnullsspinnerierna och tobaksfabrikationen ·.å den ena sidan, sågyerksrörelsen och ~järl1tillverkningen å'

I . stället borde särskilda föreskrifter l11eddelas för olika yrk~s·
grupper. Föl' 'att stödja detta mitt påstående, .h,ade jag naturligen behöft
framlägga resultatet af en detaljerad statistisk utredning ·från ett antal
industriella' anläggningar inom olika yrkesgrupper, en utredning, som framstäide . icke hvad SOln för deln alla var gelnensamt, .utan tvärtom de sär·
skilda gruppernas olikheter ifråga Oln arbetssätt, a.rbetstid,. arbetslokaler,
'arbetets .helsovådliga inflytelser, med ett ord allt, ·som ,borde jnverka på
barnens .arbetstid och elen älder, då de finge anställas i arbetet. En . såden andra.

7

t
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dan undersöklling kunde endast utföras genom den »persol~l~.ga ~1e~o
-den». -..Det svarades lnig - sä~erligen filed rätta- att det med .d~.kraf~~r
komiten Ilade till sitt förfogande vore' onlöjligt att åyägabringa en sådan
utredning inonl' rilnlig tid. Följaktligen. kunde denna lnil1 åsigt .knappt
på allvar' tagas under debatt. Och slutet blef,· såSOln förut nämdes,. fral11läggandet ännu en· gång af ett förslag, SalU s~tt sig det enligt m~n ~PI)"
fattning fåvitska målet att, ,sonl det heter,. gömlna hela slägtell under en
och ~anlma kappa.
Jag nälnde nyss, att .man. i ~"örenta staterna fraulför allt användt.
den personliga 111etoden. Naturligtvis har 111an. icke derför kastat bort
de båda andra. Den refornl, hvilke11 jag påpekat, såsom· oafvislig äfven
hos oss, får uppenbarligen icke heller vara så opraktisk. Men allt på sin
rätta .plats. I socialstatistikell lnåste vi lller och mer skjuta' )tabell- oe11
form"ulärmetoden» åt sidan och i stället lelnna plats åt vittnes- eller förhörsllletoden, sanlt framför allt åt den .personliga metoden, dell som låter
s'akkul111iga ombud personligen på ort. och ställe insalnla uppgifterna..

Jag öfvergår llU till en i' allnläl1na drag hållen konturteckning af
den officiella arbetsstatistikens llistoriska utveckling.
Verldens första' statsbyrå för' arbetsstatistik .inrättades. för tjugu~en1
år sedan i Massachusetts. On1 orsaken, llvarför denna. byrå kOIn till stånd,
finner man två ganska olika uppgifter. Enligt den ena skall det ha varit
klarsynt nit OCll intresse för arbetarens s~k oe11 för den sociala. frågans
lösning, som ledde representationen: i }'1~ssachusetts riksdagshus fanns
reda.n på dell tiden nog praktisk statsln~nl1avishet -för att ,ins.e fåfänglig..
heten af alla försök till lösning. af arbetarefrågans invecklade problelll,
om 11lan handlade på måfå utan verklig insigt i de' förhållan·den, i hvilka
Ulan ansåg sig böra ingripa. . Från annat håll' åter franlst~lles ett påstående, som· för öfrigt höres vid nästan hvarje r~formförslag till förbättrande 'af arbetsklassens vilkor, nälIlligen att den egentliga driffjädern
skulle varit egennytta: åtskilliga herrar politici ville slå mynt af frågan,
fria till arbetarnas röst~r och samla sig politiskt kapital. För arbetsstati..
stikens sak -liksom för o~s, lnina herrar· - kan det numera vara ganska
likgiltigt, hvilka mer eller nlindre dåliga bevekelsegrunder luan, förmodligen

l
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O,Qlllande ,andra efter . R~g sjelf, söker underlägga de, åtgöranden, .som i
Massachusetts ,lagstiftande försanl1ing beredde saken framgång. Hufvudsumn1an är" att byråll "~Ol? ' till ~stånd .,och under en förträfflig ledlling
redan, från början gjorde, ett godt ~rbete.
Det dröjde tre år, innan :den stora industristaten Pen·nsylval1ia beslöt
sig" för att träda' i ~{assachusetts fotspår. Året derpå, .1873~. ryckte
Connecticut upp i ledet. Från 1877 har sederIuera ·i rask följd den, ena
staten efter den andra in~~~ttat liknande embetsverk, så att ,i närvarande
stund icke mindre än 32 af Uniollens stater ega s. k. »bureaus of Jabof.»
,',.

01n 111 Ull kastar en blick på en karta öfver Ul1ionen~ lalldamären, der

c1e~sa den' . socialstatistiska forskningens vårdtorn fi~nas angifna, ser Ina11 ,
'att de tidigast uppförts i de nordöstra' och nleUersta staterna med, deras
lnera samlnansatta s.ociala förhållanden., Sedermera ha, de äfvell trängt
sig fraIrl till den unga Vestern och till den indllstriidkande delen af de .
södra staterna.
. ' pet är sjelfklart, att oro .icke byråernas arbete varit till nytta, skulle
de, icke vunnit så stor utbredning; alnerikanska folket har ju r kte om'
sig att vara det lllest praktiska folk på jordklote~. Ett ytterligare insegel
på deras förträfflighet i praktiskt bäIlseende gafs, då Förenta staternas
kong'ress år 1884 enllälligt beslöt att inrätta ell för hela Unionen gemensam byrå. Denna förvandlades 1888 till the" de.partnlent of labo.r
och upphöjdes till ett fullt sjelfständigt embetsverk, som sorterar omedelbart
under den alnerikanska regeringen.
Uti instruktionen för såväl den -första byrån i Massachusetts som
senare äfven för de öfriga byråerna, springer. en oITIständighet genast i
ögonen: dessa socialstatistiska elnbetsverk, eg~ ,icke att sjelfva blanda sig

"i ref,orn1arbetet, än mindre 'ställa si~ på· ena 'eller andra sidan i dagens
strider. De ega endast att ·»upplysa», op~rtiskt framlägga på"vetenskaplig
forskning grundade fakta och låta, dessa fakta sjelfva tala. ' De skQla utgöra fasta lnedelpunkter för sjelfständiga OCll opartiska undersökningar.
De .skola »sarnIa och' sprida» ~Pplysningar rörande )arbetarespörsmål (sub- '
je:cts connected ,vith labor) i detta ords alllnännaste betydelse» och, undersöka arbetsmark'naden på ,dess 'olika olnråden och från olika synpllnkt~~. Departenlentet för arbetarefrågor i 'Vashington skall dessutolll egna
synnerlig uppmärksamhet åt industriens utveckl,ing och der01Yl afgifva
rapport. 'Särskild 'upplTIärksan1het skall egnas tvistigheter mellan arbets-
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. tagare och arbetsgifvare,' strejker' och stäilgningar,. som beröra 'Inera ·vid.sträckta ind.ustriella ,eller allmänna intressen,. 'Departelnentet skall äfv:en
:lra den ,rent vetenskapliga uppgiften att framlägga resultaten af undersökningar om produktioll och tillverkningskostnad af vissa, betydande ~rtiklar
såväl i Förenta :stateI·n a , som i Europas il1dustriid~al1de länder.. Dervid
skola särskildt utrönas arbetslöner, arbetsfabrikantens vinst saInt olika lefnadskostl1ader. och )standard of life» ( ., Som, man ,finner är det i dessa »grundlagar» två drag, son1 särskildt
,framträda: befogellhetell' att ·sträcka sig öfver, ett nlycket stort arbetsfält
och' på salnma gång den ofval1 antydda stränga begränsning, S0111 ligger
i frånvaron af bvarje ~om helst- rätt att i~lgripa- annorledes än genom spridande af upplysning och insigt i hithörande frågor.
Det låter sig ej. förneka, att ·en eller annan· af de enskilda staternas
byråer försökt sig 'på att frångå denna opartiskhet. De ha ~tUl1dOln visat
sig benägna att göra propaganda för egna åsigter. Det ·visade sig dock
snart nog, - att detta försvagade i, stället·för att stärka hyråernas infl)Ttande.
Allt klarar~ har mall" i.l1sett, -att partisinne är »statistiskt sjelfn10rd». Och
krafve . på' ',vetenskaplig opartiskhet har nUlnera så godt SOln allestädes
vunnit seger.- Ju 'flera.och större· frågor som anförtrotts åt byråernas

'UD-

'dersökning, dess allvarligare ha de fattat sitt höga ansvar att icke genom
färgade framställnin'gar söka sjelfva leda, än mindre vilseleda, folkets uppfattning.
Jag har. nu icke tillfälle att inlåta lnig på någon af de enskilda staternas årsredogörelser. Jag får l1öja nlig llled att erinra, att det i \Vashinginrättade ·departementet utgifvit ytterst intressanta berättelser: om
.industriella kriser, Oln strejker och stängni~lgar, om fångarbete, on1 qvintOll

. liga

arbetar~s

förhållanden i större städer, om arbetare' vid järnvägarna,

om produktiol1skostnaden för järn,. .stål, koks, stenkolt" glas, bomulls-, ylle-,
siden- och linnevaror såväl i~on1 Förenta staterna som äfven :på denna'
sida af Atlanten, Oln byggnadsföreningar (s. k. building associations) m. fl .
.Resultatet, af alla dessa undersökningar är väl värdt sitt eget kapitel. Mell" huru frestande det·vore att ingå på 'en närma.re redogörelse,
nödgar mig ·tidellS knappilet att uppgifva hvarje tanke på ens en flyktig

antydan *, rörande den1. alla.' I största korthet .skall jag dock tillåta mig

* I Nordisk 'tidskrift, januaril~äftet 1893, hut' jag länlJ1ut nfig~a antydningar
'hållet· i -ett, :flertal· af deSsa »reports» •.

Oln

inne-
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ett par erlllrlngar 0111 två af. dessa rapporter,' 'emedan' derigenom .·dell :
socialst.atistiska lnetodens utveckling belyses. Jag .väljer Jörst -den., som
behandlar »strejker och stängningar under åren 1881-1886.»
. -'Denna rapport olufattar bortåt .4,000 strejker i Iner än 22,000 itidu-;
striella anläggningar med' omkring 1,3 n1illion arbetare. .Uppgifter lemhås
Olll. strejkens och stängllingens utgång, både der de ly.ckats, delvis .lyckats'
eller alldeles nlisslyckats. Särdeles intressant· är ,redogörelsen för; orsa~.
k~rna till strejkerna, dessa .industriens i de flesta fall oblodiga, :men allt~d:
Iner eller nlindre "förödande inbördeskrig: om de uppblossat för erhål-',
laIldet af högre' arbetslöner ..,- det långt ,större antalet - .eller för. i.!1skränkning i arbetstiden, : eller för att icke. svika. kamrater, s. k. ) syulpatistrejker»" . Äf~·en ~ar beräkna~s huru.luåliga arbetsdagar som efter helt
eller delvis lyckade strejker erfordras för återvinnailde af hvad som linder
strej~ens fortgång förlorats i arbetslön ID. fil.
Dock - här är ej platsen för en. redogörelse i .sak ,rörande undersök·.
ningens märkliga resultat... Det gäller ju bär en'dast, rne~del1: huru tillgick
salnlal1det- af m'aterial till denna olnfattanqe under.sökIling? 'Först. geilom- .
gick lTIal1 i departementet de. stbl~a dagliga tidningarna .för . de år .undersökningen skulle 0111fatta. Likaså mera käl1da yrkes·: och . fackföre~lings
blad och tidskrifter. På detta sätt erhölls en preli111inär. förteckning på
de 'ställen, ·der strejker .egt rum~. och .d~ ,särskilda .industriella . etablissementens nallln. Äfven vann man någon kännedom om de personer, som
vid tillfället spelat en .luera fralllskjuten 1'01. För att k'ontrollera fullstän-,
dighetell af dess~ nonlinativa förteckningar vänd.e man sig till fackföreningar. associationer af, arbetsgifvare,' 'lokala tidningsredaktioner och enskilda. personer. På detta sätt försäkrade man sig. om,' att icke gerna någoll'
mera betydande årbetsinställelse gått genom Inaskorna i det utkastade nätet..
Derpå lemnades saken i händerna på ombuden. för att de sku'l1e på ort och
ställe taga reda på de närmare omständigheterna. ' !vred. '.den uppgjorda
förteck11ingel1 till vägvisare sökte .dessa·':nu sina upplysnil1gar"direkt från
'båda parterna, .arb~tare .och arbetsgif.vare.' Å -ena sidali vände. man sig
till strejkens 'ledare eller UpphoIsmäll' och,' i fall dell kommit till stånd
enligt order från någon fackförening, till· denna förenings styrel~e.' Å den
andr~ tillspordes de särskilda fabrikernas egare ell~r :cbefer.' .Stänlde .upp..
gifterna, lät IDan.' sig dermed nöja.. .I. motsatt fall:. gjordes ytterligare un-·
dersökningar. Onlbudell hade order att icke ~skyn~gon' ansträngniDg för.
I
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att utfinna 'sanningen. Sedan ,"olnbu.den afgifvit sina rapporter,' vidtog i·
departementet' ett' olnsorgsfuilt sofrande och' ol~dllande af, det stora' materialet. Allt hvad som möjligen kunde "uttryckas i siffrornas 'sp'råk uppstäldes~i mångsidigt' belysande' tabeller, hvilka säi~skildt' utvisa ,de 'ekono~
Iniska rubb'ningar, 'sonl följa, då arbetsinställelsernas farliga tveeggade
vapen drages ur Sill skida. Hela ,framställningen" illnefattades .till slut i
ramen af ,en 'allmän redogörelse för lagstiftningen angående 'strejker öch
bo'ycott; .märkligare rättsfa.ll och en kort hist,orik öfv~er arbetsinstälIeIser
ända ifrån 1700-talet, då en strejk bland bagarIl.a i "Nevvyork år '1741 jnvigde strejkrörelsell i ordets luoderna mening:
Den andra rapport,' som jag ej kalY'helt förbigå, är den, SOlll redogör för produktionskostnaden för de' 'olika ,varor inoin järn~,' stenkols- OCll
textilindustrien 'in. ft.~hvilka jag nyss uppräknade. Det är den sjette 'och
sjunde årsberättelsen, två digra'volYlne'r på: salnmanlagdt ett, par t"lsen
sidor. 'I förbigående' sagdt ,aro 'de amerikanska statistiska redogörelsernas
voluminösa'lomfång äf~en beroende deräf, att Iuan i dem 'trycker pritnäruppgifterna; dessa kunna naturligtvis ega intresse för forskarens· fortsatta
studier, 'nlen deras offentliggöran'de kan blott ega rUIn i 'ett land, der lnan
i fraga om "officie.lla 'trycksaker tyckes anse, att kostnaderria icke spela
l1ågon egelitlig 1'01.
'1 fråga' om dessa und'ersökningar, h vilka, såsonl nänlts, gälde ej' blott
Förenta' staterna tltan 'äfven Europas förnälTIsta industriländer,' uppstäldes
tre 'måL Forst Sktllle tillverkliingskostnaden utrönas fören' enhet af en
artikel 'inom den ifrågavarande produktionen, af naturliga 'skäl för en
»enkel» enhet,' såsom t. ex. :ett 'tOll. af stångjärn eller ett ton stål, . icke
för en sammansatt sådan, en bel 'ångmaskin" eller en skördell1askin, hvilka
bestå -' af "en 'mängd olika. delar.' Källfi.n till denna undersökning måste
tlppenbarligellvara arbetsgifvarn~as egna böcker.
Vidare 'skull~ man- undersoka ' arbetslöll 'och' arbetstid; äfvensolll olika
arbetares olika förmåga att llträtta ett visst 'arbete un,der en visstid. Har
måste mail likaledes vädja till' arbetsgifvarna, för att erh'ålla tillgång till
aflöiiingslistop; fabriksreglementen ID. rn.
Slutlige~l ' skulle .m"an ' äfvell' söka" vinna en fullständig bild rörande
arbetarnas 'förhållaIlden" i ek-ol1omiskt afseende : lefnadskostnad, utgifter
och inkoinster;, bostäder~ 'klädedrägt, förbrukning af starka dr)Tcker m~ 111.
D"ervidlag- var. naturligell 'denellda säkra' källan arbetarnas~ egna uppgifter.
f'

'

,Arbetsstatistik.

Detta progralll 'lyckades nlan verkligen öfver förväntan väl,
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föra. Mall hyste vid dess fastställande stora'farhågor, att lnisstro, särskildt
från arbetsgifvarna, lnindre måhända i Förenta staterna än i andra län,der, skulle lägga oöfverstigliga hinder i' vägen., .Skulle de vara villiga,
frågade man sig. att 'för' frälllmande personer framlägga sina böcker. och',

-a flöni11'gslistor samt i öfrigt leln~la begärda upplY~l1ingar?
Resultatet visade,' att ,farhågorna varit, ogrundade. Detta: berodde
till stor del på det ytterst noggranna valet af de sakkunniga omblld, 80rn
tltsändes. Dessa lyckades så go~t som utan undantag. att öfvertyga arbets'g;ifvaren, att han icke bel1öfde frukta att skadas genOlTI de meddelade
uppgifternas ogrannlaga a~vändande, och ailra lllinst befara att någon hen1lighet rörande hans 'yrke skulle förrådas eller ens hans namn yppas 1110t'
'ha~s vilja., .... Tvä~~o~ ,bibr~ng~~e~de ti~lf1ågade fabriksegarna ganska lätt
den riktiga uppfattningen, att undersökningen afsåg arbetstagaires och arbetsyifvares geme1ZSaJn1na fördel genol~ vinnande åf en fast, på' erfarepbeten
fotad: grundval för del1 ekon'on1iska vetenskapen. och den socialekollomiska
lagstiftningen.
Närnlaste yttre anledningen till hela denna' storartade 'ulidersökning
var lTIärkligt nö~ - tullpolitiken ! Mall önskade höja Förenta staternas
tulltariff för, 'vissa artiklar. l\Ian insåg.- tröts tullnitet - farall '-af att
iagstifta 'i blindo utan en fullt vetenskaplig insigt i de på verldsmarknaden
rådande förhållandena.
'. .Så mycket kan man säga, att i detta fall 'har protektionisnl~n i För-enta staterna, åtminstone son1 en opåräknad biprodukt,- fört något godt lned
sig: ty denna relJort 01t the cost· of lJroduction of iron, coal etc. är ypperl~g.
Jag' vågar påstå, att den ur yrkes- och arbetsstatistisk synpunkt är, ,det.
luest franlstående arbete i verlden. Men också hade en, hel stab af statistiker
'dermecl" sysselsättning i lnerän 3 1/2 år, och bland de n1än, ·S01l1 sändes
'Öfver till Europa såsom departenlentets »experts» för, att här leda>tlnd-ersökningen, räknades så framstående vetenskapSll)Un, sOln Jur Carruthers
'Och professor Elgin Gould. " Del1 senar~s personliga bekantskap ,hade, jag
lillfälle att 'göra, 'vid 'lums'-besök.} ,SveTige. Jag 'fann i honoln på saOlIlla
.gång'en fran:istående st~tisti~er. ocri".'k~lnskapsrik nationalekonom, en kOlTIbiriatiori, SOln synes' mig af synnerlig' '''igt för frarngåL1gsrik socialstatistisk
forskning. Jag ,hade den 'förlnållen 'att vid ,hans besök ,från honoln sjelf
erhålla en. detaljerad: redogörelse för tillvägagångssättet vid hans under·
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sökningar -ända från' det första il1samlalldet .af det allra första

materialet~

, prinläruppgifterna. till de »primär~ppgifter t, 'SOlU sedan upptagit$ i den'
tryckta berättelsen.
Äfven här' afhåller jag lnig f tån redogörelse för den .storartade under...
'sökni.l1gells resultat Jag näm'ner blott i förbigående", att den bekräftar
Engel's lag, att j.n lnindre i11kolliste11ärd·ess stör~~eär utgiften för'lifsup'pehallet, , detdagligå , bl"ödet"»' ; att den pro~el1t·, af i~konlsteil, son~ användes
fö.r kläder, vanligen .ål" ungefärd'ensau1ma för olika hög inkolllst; oc~ att.
procenten' för byta, ljus och''" väru),e ,håller sig lika; 'huru än' i~k.omstell
vexlar;' s.anJt att procenten af utgift för ,diverse 'växer ~11ed ökade inKomster.. -

., *

*

Amerikas· exempel följdes 1886 af England genon1 inrättalldet af en
socialstatistisk' byrå Ullder handelsafdelningen 'af the

boa~d

of trade.

Byrån erhöll sedernlera en sjelfstäl1dig styrelse, såsom ett särskildt del)artenierit ullder the board' of trade.

EngelsIDännen. allstäide genast frål1

början ~11 kroppsårbetäre såSölntjensteman i det nyskapade verket: :En af ,de
ledandenlällneu blalld'Englallds arbetare, mr 'J. Burnett, antogs nämligen till

chief 1~bo'ur,cbrrespolld,ei1t ...'J~g hade :dell förJnånen att i London göra hans
bekantskap kort före hans tlpphöjelse. Han satt då, iförd arbetarens' drägt,
såsomsekl"eteråre i ma·skinbygg'arllas- fackförening i, ett litet,' ru,m vid en
telnHgen a.flägsen

gata.~

Nu .Ilar >,han

SåsOUl

medlem af ett bland'Englands.

regeringsdeparteulent flyttat öfver till" den stolta regerillgsbyggnaden~
'Vhite HalL

','

, ,Anstäl}ningenaf ,ell' insigtsfullocll frall1stäende arbetare' har visat
~1an ,var' i, börjåli rädd, 'att 'arbetaren-elubetslllallnell skulle 'gifva för mycken' allStöt
gellonl sitt ,oförblo.lllBleradesätt' ,att kalla hvar sak vid sitt rätta n&lnl1,
»utan', hänsyn',' till del1 'officiellaetik,etten), för 'att' begagna mr Burnetts
eget uttrYlJk 1\1e11 , engelslll'B:l1l1e:ll tål sådant bättre än de fiesta~ Och, det.
torde .llUn1er·a .ej' finilas _Iner. än en tallke on1 fördelarna .att för. arbets·,
statistikeil 'Ila att"p,å:täkll-a" någon, 'SDln' af personlig' erfarenhet är förtrogell
me'd destrÖJllning3,r, :S0111 röra, sig : inoln de' dj:upa lagren. Dto'm' mr
Bui"nett finiles 'det n'unlera påbJTån tre andra »arbetskQr~espondenter»,)
sig vara af största värde -för ,departementets arbete.

lo

'\
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af '. bvilka . en .är en .qvillna~. Äfveu vid. undersökning af '-förhAllal1de11U
blalld ,qvinliga .arbetare 'barmal1 .Bå.. tillgäng l)å' sp:eciel-sakkunskap., .
sällall upp .en ide utifråll utall .att med den' vid. Engelsmännell taga
,
taga någon klok' ändriD:g; . tillägga något praktiskt nytt.. Jag. har' förn.t
påpekat be.hofvet af kontinuitet yid de socialstatistiska undersökniugar11u.
De svårigheter, SOlll Tesa sig rnot des~ vinnande; äro af flera slag. Friinlst
stål~' kanske den stora kostnadell af' oft~, lnåhända årligen återk?nlmande
Men det finR ·ett lika billigt som enkelt sätt att

detalj,undersökningar.

ätminstone"-u'ödtotftigt binda samman länkarna i kedjan och erhålla mate'rial till fortlöpallde so.cialstatistiska serier: det ·kan ske derigenOll1, -att
man ger ut en tidskrift.

EnglandB departement för arbetarefrågor 11ar

gjort .arbetsstatistikens sak en ovärderlig tjenst genon1 det .äkta demokratiska' beslut.et att sjelf blifva tidnil1gsutgifvare.

~rhe

Labour 'Gazette,

landets officiella orga~ för och Oln arbetsklassen och arbetsmarknaden, är
ettbilli..g betsblad. Den kostar·: en pennynuluret och utdelas till och lued
gratis till en stor lnäqgd arbetareföreningar och ,andra· intresserade. De.n
upptag.erredqgörelserför de olika vexlil~garna på·arbetslnarknåden, .för höjning OCll' sänk'ning i· arbetslönerna, för arbetstiden och förändringar i
de.DSatUma, för strejker och stängningar, den' lernnar up·pgift. Oln priser
på 'lifslnedel, i synnerhet detaljprisen, hvilken den erhåller från kOnSUJlltionsföreningarna, redogör för kooperativa. företag, för emigrationen In. ID.'
På .detta' sätt erhålles'? månad efter" månad' en värderik socialstatistisk bild
af växlingarna" i .arbetarnas "förhållanden.
-,\.'

"

En annan : '1?raktisk.:. Q),Tb.et, sonl eng~lsmännen inynl:pat på deufråu..
FÖl~enta 'statern~ ·lånade stamInen, är att, utom de sakkunniga; .SOln vara

ans-tälda i· ·departementet elleT som tillfälligtvis användes för vissa undersöknillgar, äfven al1stäldes fasta korr~spoIldenter på lnera .betyoaDde ind·ustriplatser.

HäTigellom underl~ttas förbindelsen' med en större allmänIlet,

och arbetet -kan slå' sina' rötter i bredare lageT. Äfven Frankrike llpprättade 1891 en statsbyrå för socialstatistik, roffice
du travail.· . Dell .skall ».samla,· ordna och publicera .alla slags upplysningar
rör.ande .arbetet.1 särskildt lned hänsyn till produktionens ställning Gell ut1

. veckling, arbetets orgallisatio:o och arbetslönerna, arbetets förhållande .. till

ka.pitalet, : arbetsvilkoren . samt jählfö~'elser mellan. arb~tarnasställnill:g i
Fl~an~ri~e och ;.utlandet.» Denna hyr~, SOlU. hör ~der handelsministeriet,
har följt Englallds' exempel och sprider i Bulletin de l'office du travail
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bland allmänIletell uppgifter rörande ungefär samn1a förhållanden
"Labour Gazette.

SOln

För öfrigt "fäster man äfvell i Frankrike" största vigtel1

vid den personliga undersokningen på' ort OCll ställe, det· arbete~ "som tillhör den slok. yttl~e tjenstgöringen, »service exterieur», hvilken "utföres', af
»delegues» och »111issiollnaires», fastanstälda eller nlera tillfälliga '»sakkunniga», motsvarande de alnerikanska »experts» och »agents». En alldeles särskild ställning intager det' i Schweiz inrättade »arhetaresekreteriatet», sch,veizerisches Arbeitersekretäriat.

Det är en af ar·

betareföreningarna sjelfva skapad arbetsstatistisk byrå, som erhålleT stats-,
bidrag och står i samarbete 11led statsmyndigheterna. Chefell, sekreteraren, "
arbetareföl~bul1·

tillsättes för tre år af styrelsen för allinänna sch"reiziska

det; en sammanslutning af arbetareföreningar ,utan hänsyn' till politisk
eller religiös åskådning- och öppen för alla arbetareförenil1gar blott lned
det vilkor, att den inträdessökande föreningens flertal' utgöres af schV\reizare. Arbetaresekreteriatet erhåller ett ärligt bidrag af 20,000 francs 'från förbundsregeringen. Det åligger sekreteraren att icke blott' tillhandagå arbetåreförbundets styrelse utan

ä~vell

regeringen; han skall ")}stå' t~ll schweiziska

förbundsrådets förfogande» vid undersökningar Oln arbetareförhållal1den
'sanlt vid .socialstatistiska bearbetningar och utlåtanden.

För detta' ända1

111ål bar, ·han rättighet· att -begära- UPplyslihigar omedelbart fråil lriyndig-'
heter, 'föreningar och J:>rivata personer.

Genom h 0110111 eger förbunds-

regeringen" erhålla sådana so<:ia~statistiska''lltredniligai~,:- sorri '"den'" kan finl1'å
vara af behofvet påkallade~ Detta är en lika' egendomlig

SOl11' intressallt

farIn' för en (half)-officiel arbetsstatistisk byrå; den' kan dock' med fördel användas endast i ett land, der arbetareassociationen är högt utvecklad. -~
Tyskland; son1 satt i gång ett så väldigt,: maskineri af social 'lagstiftning, 'har ,ändock varit ganska senfärdigt i fråga Oln försöken att genom
en officiel socialstatistik vinn.a en säker grund för dessa sina experimellt.
På senaste tiden bar det emellertid' sett sig nödsakadt att härför vidtaga
särskilda anordningar.

Genom ett regulati.v, .,utfärdadt 28 lIlars .1892, skapa-

des'en »kommission 'för arbetsstatistik.»

Deilbestår af en ordförande och

tolf '111edlemmar. Ordförandell Gell en lnedlenl, SOlTI ska~l ..~~ra"e~betslnan
i statistiska byrån,'" utses' 'af"iikskansleren. Af öfl~iga lrledle~~~~ utser för·
bundsrådet felTI och' riksdagen: sex." 'I{on1missiol1en har' elnellertid en
ganska il1skränkt· instruktioll.' Man tyckes ha fruktat att ge den något
eget initiativ.

De11 har intet af dell sjelfständlgllet; S0111 utlnärker,' de
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~lndra ländeirnas" arbetsstatistiska byråer.

Den eger blott att yttra sig öfver

de "frågor rikskanslerell förelägger, "sanlt på haris uppdrag föranstålta
socialstatistiska "undersökriingar, bearbeta det samlade Illaterialet och salll11lanfatta "berättelse "rÖral1de 'undersökningarnas resultat.

UtOll1 sina ordi-

l)al~ie medlemlDar kan koinlnissionen äfven inkalla adjungerade ledanlöter"

och arbetsgifyare i lika' antal *. Slutlig'en hai' Iuan stundoln, der ännu icke särskilda byråer för arbets-

arbet~re

su-ltistik upprättats, i de 'redan befintliga statistiska byråerna börjat egna

sin uppmärksamhet åt socialstatistik. Så exempelvis sedan flera år tillbaka i Sachsen och på senare tid äfven i Norge.' I det sistnälnda landet
har" man för öfrigt ell förelöpare till våra dagal~s socialstatistiska und"ersökningar: den ""bek~nte Eilert Sundt"verkstälde på 1850-1860-talet dylika
enqueter rörande lefliadsvilkoren in 0111 olika' folkklasser. "Hans l11etod
liknade till sin grundtanke väsentligen den" nu anvälida socialstatistiska.
lnetoden.

I fråga

(Hn

skarpsinne och brinnande intresse står denne ban-

brytande forskare ännll oöfverträffad. Här i Sverige har, SOln sagdt,' frågall

0111

en officiel arbetsstatistik

blifvit' "bragt i ett nytt skede gen01n det förut olllnälnda, af kOInlnerskollegiet' och statistiska byrån på aktua.rien (j. Sundbärgs föredragning
afgifna .utlåtande.- Båda embetsverken hysa

"upp~nbarligen

det varln"aste

intresse för frågans lös.ning och ailse, att 111an icke längre bör uppskjuta
åvägabringandet af en officiel arbetsstatistik.

Utlåtandet redogör först i

i "korthet för frågans u~veckling i a.ndra länder~ "Derefter .upptage"s till
grallskning "hvarje särskild punkt af de i riksdagens skrifvelse uppr~k
nade älnnell, SOlll kunna anses utgöra denna stati~tiks förelnål.

,rida~e

göres en fraluställlling" af det sätt, hvarpå "här i Sverige socialstatistiska
nnder~öknii1gar lämpligast skull~ kunlla anordllas.

Slutligen len1nas· ett

detaljeradt organisations-" och kostnadsförslag för en svensk arbetsstatistisk "
byrå.
Då således utlåtandet" i fråga om det 111ål, som bör "eftersträfvas,
ställer sig just på den "ståndpunkt, s~ln jag" i tal och skrift sökt häfda,
saknar jag anledning att ingå i någon ~llärmai'e kritik af detsamnla.'· Jag
vill" blott, upptaga ett enda uttalande, S01l1 rör våra ai'betsgifvares "goda
vilja att lenl11a svar "på- de- framstälda frågorna .

. * Äfven :r:egeringen i .New Zeeland Ilar inrättat en arbets byrfi, ll\'i1kell lär vara arga"uiserad likt de alnerikanska.
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SOlU . bekant

kastade den stora arbe,tareförsäkringskoluiten ut väldiga

snöfall af frågeforululär öfver ·hel~ ~andet.A-ntalet utgjorde ej mindre
:~n

,35,208 stycken af sju olika slag.

ungefäl~

84 ;1%'

Det var onekligen ett i sanning lysal1de resul-

påtecknade, nled svar.'

tat. Men, anlnärka embetsverken,
villighe~,

Af dem inkolllffio

~an

nlåste h·ysa farhåga, att den bered-

SOlll visa~s vid besvarande af de, frågor,

tareförsäkriI?gskoIuiten

111.

SOIn fraln$tälts af arbefl, tillfälliga kungl. kOluiteer . >icke skall, visa

sig hålla stånd inför en lnängd tätt på hvarandra följande frågeforlnulär

i vidt skiftande änlnen.» ' J ag tror för lnin del, att Ulan icke
hysa, en sådan farhåga,

,behöfv~r

Detta ,naturligtvis lInder förutsättning att

lTIall

går klokt till väga och franlförallt icke helt byråkratiskt skickar ut på
egen hand den· ena svärnlen af forluulär efter den· andra, utan ända från
början lägger hnfvudvigten på användandet· af den )personliga lnetodell»,
~ervid

luåste InaIl välja till sakkun~iga ombud personer, som ega fqf.ut-

sättningar för u~bred~nde bland la,ndets arbetsgifvare af den öfvertygels~l),
att' de handla i sanl11ällets, sitt eget och arbetarens sanna inti"esse genorn
~'ttt

icke vara njugga på UPplysllingar, afsedda att vägleda såväl det sociala
lagstiftningsarbetet 8001 de enskilda sträfvanden, hvilka jälllsides, llled
lagstiftningen .arbeta på el} fredlig lösning af den sociala frågan. Jag
erinrar ännu en gång Oln den erfarenhet,: so~ the departInerit of labor
vid sina stora enqueter vunnit;' och· detta ej endast bland arbetsgifvare
i Norc1an1erik~s förenta stater lltan äfven i vissa af Europa~ lände~. Der
lyckades luaIl f~rträffligt De utskickade sakkunniga fingo ju till och nled
taga Iland ~ Oln arbetsgifvarnas' böcker' och aflöningslistor och sjelfva göra
u~drag

ur deln .

~lållge~

Jag

k~n.

har utt~'yckt sin förundran öfver ,e~t sådant till111ötesgående.

11ärpå blott. ge . ett svar, det SOln' chefen för Nordamerikas de-o
~1r

Carrol D. vVright,sjelf gifvit: »det finnes
nlånga intelligenta, orädda, högt bildade fabrikanter, son1 för mänsklt'glle.
tens' bästa - for the benefit of tbe ,vorid :- äro villiga att lemna alla
nödiga upplysningn.r OU1 den industri de r~presentera»~ Om man i utlandet
finner, sådana arbetsgifvare, hvarför skulle man icke, !inna .dem äfven i
partenlent för arbetarefrågor,

Sverige?

H varför skulle m~n. betvifla de svenska fabrikanternas villighet

,att bringa detta offer åt IJ?euskligbeten och fosterlandet?

*
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.*

Arbetsstatistik.

109

·.L~rinu blott några ord.

Jag har mer än en gång hört yttranden 'af
förvåning öfver att en· (ttgärd som denna - sonl intet har' att' göra lned
vare sig' tullar eller' grundskatteafskrifning -- lyckats kOlnina upp i, den
praktiska politikens första stadiu111, eller 'lned andra ord ·att en' skrifyelse
till k. lnaj:t i ämnet lyckats -vinna majoritet i båda kamrarna. Jag
nekar ej, att jag -först delade denna känsla af förvånihg. Och dock ligger lösningell vid närinare eftertanke mycket nära till hånds. Den är att
söka just i den öfvertygelse bos representationen, att en svensk arbetsstatistik är en angelägenhet af vigt för 'fosterlandet i dess helhet. Arbeta,refrågan, den sociala reforlnfrågan,' är dess bättre icke längre en' partifråga~
HOll 'höjer sig allt mer öfver partiernas hufvnd. .Hon tränger' sig framom
doktrillerna, de politiska så' väl SOIU de socialekononlis~a.
Genoln vår tid gå tre olika socialpolitiska strömllingar. Den första,
en qvarlefva af 1fanchesterdogmell, vill, att individen skall göra allt, staten
intet. Hon fruktar hvarje statens ingripande; hon tror, att de' lnissförhållallden SOln nu onekligen råda, äro framkallade snarare genoln för
liten ekonolnisk frihet än genoln för lIlycken. Hon fordr~r en oförbehållsam tillämpning af »laisser faire, laisser passer». Den andra går 'åt 1110tsatt .
ytterlighet: bon vill att staten skall göra allt. Hon tror på statens alllnakt. Hon ropar påstatsbjälp. Statsbjälp, Inera statslljälp, ocl1 allt skall
bli förträffligt! Mella~l dessa båda ytterligheter står en tredje äsigt, som
håller Iuedelvägen. Dess lösen är sjel{hjälp och statsh}älp. Hon 11yser
icke individualislnens skuggrädsla för stateilS ingripande. Men hon hyllar
lika litet socialisInens trosläror: hon 1110tsätter sig af alla sIna krafter
individens förqväfvande genoln en allsmäktig stat.
Louis de Geer bar i sina »Th1innen», lenlnat ett slags testalnente åt
Sveriges folk och åt dess statsInän. »Den vigtigaste fråga, 'vår st.atskonst
ha.r att lösa» skrifver han, »är förbättrandet af arbetsklassens vilkar. »
Han, sjelf väl den främste statsnlan vi på senare tiden egt, hör sålunda
till dem, SOln gå den gyllene medelvägell. Han gill~r statens ingripande
och sanlmanställer »arbetarefrågail» OCll statskonsten. Men han skulle
sannerligell' icke så göra, Oln han trodde, att statens och lagstiftningens
lnellankolnst vore egnad vare sig att förqväfva den. individuella friheten'
eller gifva stöd åt den politiska ocl1 nationalekonomiska dogmen Oln statens allmakt. Och hans uppfattning delas ~f flertalet inOln vår lagstiftande
församling. Riksdagell har redan länge visat sig villig att på lagstift-
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n~l1g.ells

.väg arbeta för lösni;l1gell af de s<;>ciala: probl.eln, SOlll saUl1nan-fattas under ben~nlningen.. arbetarefr~gan. D.en l?ur nu ..genolll sitt beslut
i fråga onl arbctssta~istiken gifvit sitt erkännande åt k~'tafvet på en sådan
.

.

utredning, att lagstifta~~n ic~e längre skall trefva. i m9rkr~t och lagarstif~as på måfå. U pprättan.det af en arbetsst~tistik är en: af dessa neutrala
åtgärder, sonl äro af: li~a stor b~tydels.e. för alla, SO,In fattat de sociala
pr.obleluens vigt, alld~les' oberoende af de olika tankar lnan lllå hys~ an-gående rätta vägen, till deras lösning. Vi,d detta sociala arbete kan intet
folk' utan skada undandraga sig ·'den luödosamlna det~lj.uQdersök~ingenafegna förhållanden. Sjelfkäl1nedom är. nödvändig icke blott för dell. enskilda lnenniskall.lltall äfven för samhället. »!{änll dig sjelf~ gäller lika
väl för sta~en son1 för individen. En lagstiftning; sonl icke bygger. på
denna' sanlbällets sjelfkänned<?lll, blir 111edvetet eller',ollledvetet en qvack.
salfvare. Här SOlD alltid är kl1l1skap 111akt.. Okunnighet, föder svaghet
.och - missgrepp!
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'r. d. kommendörkapten.·
T., byråchef.
COLLANDER, C. V.,. fabrikör.
CRAMER, C., bankdirektör.
CRONQUIST, vV., professor.
CRUSEBJÖRN, J. I.,.landshöfding.
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G., fil. 'dokt., folkskoleinspektör.
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BERGMAN, C.
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BERGSTRÖM,
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G., direktör.
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BILLING, IL, rådman.
BILLING, VV., r"ådmall.
BJÖRKLUND, G., expeditionssekreterare.
BJÖRKMAN, C. A. T., landshöfding.
BJÖRNSTJERNA, M., grefve, generalkonsul,
kamluarherre.
.
.
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BODIN, ,O., kammarrättsråd.
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BOHMAN, K., grosshandlare.
BOLINDER, J., fabrikör.
BONDE, C. C:SON, friherre, kamtnarherre.
BONNIER, A." bokförläggare.
BORNSTEDT, E. VON, kapten.
BOSTRÖM, F. A., landshöfding.
BOSTRÖM, G., statsminister.
BRATT, C. E., grosshandlare.
BREDBERG, E., v. häradshöfding.
BRETZNER, W., kOJumendörkapten.
BRISSMAN, G. L., rådlnan.
BRODIN, O. A., skeppsbyggmäslare.
BRooME, L., kapten. ,
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BONSOW, F., grosshandlare.
BUREN, A. O. G., kammarherre.
BUREN, C., bruksegare.*
BÄCKMAN, P. J., direktör.
BÖRTZELL,
hofintendent.

BESKO'\',
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A.,.

CARLHEll\1-GYLLENSKIÖLD,
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DAHL,

CH.' DE,

S., prokuris(
J. P., bruksegare.

DAHLBERG,

G. E., stadska'ssör.

DAHLERUS,

J. E, aluiralitetsråd.
DANELIUS, B. A., grosshandlare.

DAHLIN,

professor.

DAVIDSON, 'D,

H., generalkonsul.
L., friherre, L f. kanslisekreterare.

DAVIDSON,
DE GEER,

'R., grefve, landshöfding.
A. B., bruksegare.
DICKSON, C., med. doktor.*
DICKSON, O., friherre, grosshandlare.*
DICKSON, R., landshöfding.
DIEDEN, J. fl. E., konsul.
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DE lVfARE,

EBERSTEIN, C.,

bankdirektör.

R. E., expeditionschef.
EHRENHEIM, P. J. ,'VON, universitetskansler.
EHRENSVÄRD, C. A., grefve, f. d. landshöfding.

ECKERSTRÖM,

V. N.,' häradshöfding.
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C. E., kamrerare.

EKGREN,

EKMAN, C. E.,
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*
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GUMJELIUS, A., direktör.
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GYLDEN, 'H., professor.
GYLDENSTOLPE; A. L. F~RSEN, grefve, kabinettssekreterare.
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H.iEGGSTRÖM,
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A. V. T., kapten.
1., boktryckare.
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IIAMILTON,

H.,

grefve, godsegare.
grefve, t. f. byråchef, för·

eningens sekreterare.
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HAMMARSKJÖLD, C. G., justitieråd.
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HANSEN, H., grosshandlare.
IIAUFFMAN, ,K" grossha.ndlare.
IIEcKscHER, E.,' bankdirektör.
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HEDERSTIERNA, F. L. ,S., landshöfding.
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HEILBORN, O., konsul.
IIERLITZ J K., v. ,häradshöfding.
HERNMARCK, C. G., justitieråd.
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IIERSLo\V, E. J. A., justitieråd.
HERZOG, P., generalkonsul.
HESSLER, H., g'rosshandlare.
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Ständig ledamot.

grosshandlare. '

HIRSCH, I.,

O" ingeniör. '
HOCHSCHILD, C. F. L., friherre, f. d. envoye.
HOFSTEN, A. VON~ kanslisekreterare.
HOLM; G. B., A., v. häradshöfding.
HOLMERZ, C. G. G., direktör.
HORNGR~N, L. H., 'grosshandlare.
IIuLTBERG, 'H. VV., borgmästare.
I-IusBEI:tG, H., v. häradshöfding.
Huss, JVI. VV., justitieråd.
HUBNER, 'E. L. F., sekreterare.
HÅKANSSON, J., stadsmäklare.
HÖGLUND, A., konsul.
HÖGLUND, O. lVI., fil. doktor, grosshandlare.
HÖJER, M., lektor.
HÖRNELL, R., direktör•.

HIRSCH,

O" k q n1,1-'erare..
C., lned. doktor.
JOHNSON, A., generalkonsul.
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JANZON,

JENTZEN,

kammare~

JOSEPHSON,
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C.

S., grosshandlare.
J. A., inspektör.

KEYSER,
I{KYSER,
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KINBERG,

C. O.

F., kamrerare.
kommendörkapten.
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KASTENGREN,

C. T.
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G.,

G:, byråchef~

L. O., grosshandlare.
K.JELLANDER,. A., assistent.
KJELLBERG, C. O., grosshandlare.*
KJELLBERG, J., grosshandlare.
KLINTBERG, C., v. häradshö.fding.
KLINTEBERG, F. AF, assessor.
KOCKUM, L'. P., godsegare.
KOERSNER, vV., fil. doktor, regaktör.
KRJEMER) A. R. VON, frihetre, hofluarskalk.
KRUSEN~TIERNA,J. E. V., generalpostdirektör.
KRUSENSTJERNA, A. VON" öfverstelöjtnant.
KULLBERG, J. \tV.;',. kapten.
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H.,

grosshandlare.
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LETTST~ÖM, G., f. d. -bankdirektör.
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LILLIESKÖLD, E. VY , kalnrerare.
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LANcKEN,
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kansliråd.
T., bandirektör.
LINDER, e. G.-, 'v. häradshöfding.
LINDHAGEN; D. G., professor.
LINDROTH, C. A., grosshandlare.
LINDSTEDT, A., professor.
LINDSTEDT, A. VV., bankdirektör.
LJUNGBERG, e. E.;-f. d. advokatfiskal.
LJUNGBERG, E. J., direktör.
LJUNGGREN, C. -J., v. häradshöfding.
LJUNGLÖF, K., grosshandlare.*'
LJUNG MAN, A. VV., fil. doktor.
LJUNGQVIST, K. O., bruksegai~e.*
LOTHIGIUS, G. F" major.
LOVEN, C., f. d. professor, sekr-eterare.
LovEN, J , grosshandlare.
LU-BLIN, J., gr6sshandlare~
LUNDBERG, K" handlande.
LUNDEBERG, C., bruksegåre.
LUNDIN, C. R., grosshandlare.
LUNDSTRÖM, C'; 'F., gödsegare.

LINDEBERG, K. lYI.,
LI'NDENCRONA,A.

J. S., byråchef.
H., grossh'a'ndlare.
MICHAELI, J., grosshandlare.
MITTAG·LEFFLER, G., pr-ofessor.
lVIoLANDER; A:, direktör.
l\10LANDER, C. A., grosshandlare.
MOLL, F., varumäkhire.·
MOLL,!., bankdirektör.
l\:10LL, V., kamrerare.
MONTAN, e. O., assessor.
MONTAN, E. V., proCessor, redaktör.'
MONTELIUS, 'V., v; häradshöfding.
MUNTHE, A., bankbokhållare. MUNTH;E, G., kammarråd.'
MÖRK, A., bankkassör. '.

l\1EYERSON,

handlande.
H., grosshandlare..
C., landshöfding.

NACHMANSON, A.,
NACHMANSON,

NORDENFALK, J~,

friherre, godsegare.
L. M:, landtmäteridirektör.
NORDENSKIÖLD, A. E:, friherre,' professor.
NORDSTRÖ~I, C. F: T., komlnerseråd.
NORIN~ C. A., stadsnotarie.
NORSTEDT, E., bruksegare.
NORDENFELT',

A., v: håradshöfc1ing..
T., grosshandlare.
OLSSON, J., grosshandlare.
OLSSON, O., fabrikör. - .
OLSSON, T., civilingeniör. .
" -..

OLIVECRONA',
OLROG,

MALMSTRÖM,

L, kall1rerare.
J. IL, bankdirektör,.jöreningchs 'ordjörande.*
.
PALME, S. ~., direktöl\
PALMQUIST, G., bokförläggare.
PAYKULL, L. G.' VON; c friherre, r. d. kapten.
PETERSEN, A. F. SKO\V-, bankdirektör.
PETERSENS, H. AF, kansliråd.
PETERSSON,. P. A. 'G., rådman.
PEYRON,' A., grosshandlare.
PEYRON, L., grosshandlare.
PHILIPSON, J., bankdirektör. PHILIPSON, '."V., v. häradshöfdillg.·
PIHLGREN, A., ingenjör.

MALMSTRÖM,

PIPER,

MARTIN,

PLATEN,

C. G" r. d. riksarkivarie.
G., -fiL doktor.
B., jägtnästare.

II. \V., expeditionschef.
lVIAY, J:, kamrerare.

lVIARTIN,

:;; Ständig ledamot.

PALM,

PALME,

C. G. F., grefve, hofstalInläslare.
L., friherre, aktuarie.
POSSE, A. R. F:SON, grefve, f. d.-·statsrninister.
PRINTZSKÖLD; O.,kabinettskalnlnarherre.
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Babe, P. R., v. hä!adshörding~
RAMSTEDT,

y.,

grosshandlar~.

VV., fil., doktor.
fil. doktor.
REHBINDER, H., friherr~, 'kolnmerseråd.
RENHOLM, G., kongl. sekreterare.
RENNERFELT, G. C." ingeniör.
RETTIG, G., general~onsuI.
RETTIG, ~., v. häradshöfding.
RETTIG, J., grosshandlare. ,
RETZIUS, G., professor.
REUTERSVÄRD, P., hofmarskalk.
RIBBING, G., assessor.
RIBEN, L. vV., st~tskommissarie.
RICHTER, F., sekreterare.
RINMAN, C., hruksegare.
ROSEN, A. p'. VON, grefve, kalnmarherre.'
ROSEN, C."G. VON, grefv~, öfvcrslekalnnlarjunkare.* ,
ROSEN, .G. VON, grefve, assessor.
ItOSSANDER, J. F., grosshandlare.
RUBENSON, J., direktör.
RUBENSON, L, disponent.
RUBENsoN, ~I., .sekreterare.
RYDBERG, O. S., kansliråd.
RYDIN, H. L., f. d. professor.
H.YDING, B. T. G., landshöfding.
Rt\MSTEDT,
RAPHAEL,

A..,

E., direktör.
P., statskommissarie.
SA~DBERG, G., byråchef.
SANDEBERG, F. AF, handelsbokhållare.
SANDEBERG, H., löj tnanL
SANTESON, H., v. häradshöfding.
SCHALEN, e. A., protokollssekretera.re.
SCHALEN,VV•., registrator.. '
SCHEDIN, E., byråass~stent.
SCHNELL,' C., gros.shandlare.
SCHUMACHER, C.. W~, .fabrikör.
SCHUMBURG, R., kqnsul. ,.
SCHWERIN, \V.G. VON, friherl:e, godsegare.
SEBARDT, C. vV.. , hofapotekare.
'SEDERHOLM, E., bru,ksegare.
SETTERVALL,. C., grosshandlare.
SIDENBLADH, E., ö(verq.irektör..
SJÖBERG, G., arkit~kt.
SJÖGREEN, C. M., jäglllästare.
SJÖGREEN, . O. A., kansliråd.$
SAMSON,

SAMZELIVS,

SKOGLUND,

*

.F:,

bokförläggar~.

Ständig ledamot.

C. J. A., friherre, r, d.' kon1men, dörkapten.
S:\lERLING, C. F., f. d.kansliråd.
SMERLING)' G. vV., v.' ·här~dshöfding.
SMITH, L. O., grosshandlare.*
SMITH, O., fil. doktOT.
Sl\IITT;l \V., g.eneralkonsul.
SOHLMAN, H., redaktör.
SPARRE, N. G. A., grefve, ·kan1marherre.
STARCK, A., konsul.
STEDT, C. A., ryttmästare.
STEDT, N., lifförsä~ringsinspektör.
STEINMETZ, fl., landtbruksingeniör.
STENHOLM, E., kapten.
STJERNSPETZ, P., A~ Il, f,' d. lnajor.
STOLPE, e. M. G., direktör.
STRANDBERG, G., stadsmäklare.
STROKI RK, G., bruksegare.
STRÅLE, vV:, ·gods·egare.
STUART, J., riddarhussekreterare.
STYFFE, K., f. d. öfverdirektör.
SUNDBÄRG, G.,' aktuarie.
S WALIN, 'vV.,. protokollssekreterare.
SWARTLING, A., konsul.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
SVEDELIUS, A. G;, landshöfding.
SVENSEN, E., skriftställare.
SYBERG, F., grosshandlare.
SYDO,\\T, F. VON, hamnkapten.
SÖDERBERG, A., kassör.
SÖDERBERG} J., E., förste aktuarie.
SÖDERLUND, ,C. ·A.,· in·geniör.
SÖDERSTllÖM, C.., · grosshandlare.
SÖRENSEN, N. G., grosshandlare.

SKOGMAN,

TAMM,
TAMM,

A., fil. doktor, kontrolldirektör.

C.', direktör.

C. G. A., friherre, öfverståthållare.
'V., direktör.
THEMPTANDER, O. R., landshöfding.
THIEL, A., grosshandlare.
THIEL, E, bankdirektör.
THOREN, J., tjenstem'an i riksbanken.
THULIN, C. F., skeppsklarerare.
THYSELIUS, E. J. A., redaktör.
THYSELIUS, P., v. häradshöfding.
TIGERSCHIÖLD, H., ·v. häradshöfding.
TIT~, e. A., konsul.
TOTTIE, H., konsul.
1'ROILIUS, C. Q., f. d. generaldirektör.
TAMM,

TES CH,
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Ledamotsförteckning.
C. R., v. häradshöfding.
H., grosshandlare.
TÖRNEBLADH,!., landskamrerare.
TÖRNEBLADH, R., lektor, fullmäktig i riksbanken..
TROlLlUS,

TROlllUS,

1J DDENBERG, E., generalkonsul.
UGGLAS, C. G. AF, friherre, f. d. statsråd.
URSELL, B., grosshandlare.

WIJK,

S. H., statsråd.
C., grosshandlare.
WIKSTRÖM, P., grosshandlare.
WINBORG,. T., fabriksidkare.
. WINROTH, A. O., professor.
WRETMAN, F., fil. doktor.
WÄS'l'FELT, C. G. N. L., assessor.
WIKSTRÖM,

y
WACHTMEISTER,

H. H:soN,

O., grosshandlare.*

WIKBLAD,

GBERG,

H., stadsingeniör.

grefve, expedi-

J. O.

tionschef, ledamot af redaktionskomiten.
T., tjensteman i riksbanken. 'W.tERN, C. F., f. d. president) ledamot af

AF, byråchef.
F., t. f. kanslisekreterare.
ZETHR.tEUS, F" direktör.

"redaktionskomiten. *
E., grosshandlare.*
WAHLIN, C. A., grosshandlare:

ÅKERHIELM,

WADSTEIN,

J., grosshandlare."
L., friherre, löjtnant.
ÅKERHIELM, L., friherre, statsråd.
ÅKERLUND, E., godsegare.
ÅKER:\IAN, H., envoye.
ÅHERMAN, R., generaldirektör, ledamot af

I., direktör.
W .• god segare.
WALLENBERG, G. O., kapten.
VV ALLENBERG, K., bankdirektör.
WALLENBERG, M., v. häradshöfdi ng.
WALLENSTEEN, J. A., kammarrättsråd.
WANCKE, F., bankkassör. "
W ARBURG, S., agent.
WAVRINSKY, 4. E., grosshandlare.
WEBER, C. A., bankir.
VALENTIN,

WALLDEN,

J.

redaktionskom ite n.
ÅKERMAN, V.,

grosshandlare.

"J. E., direktör.
E., grosshandlare.
ÖHMAN, E., grosshandlare~
ÖHMAN, K.. grosshandlare.
ÖRTENBLAD, T., ingeniör.
ÖSTBERG, G. F., godsegare.
ÖSTBERG, J., kammarrättsråd.

ÖBERG,
ÖHMAN,

H., jägmästare~

H. G., assessor.
WEYLANDT,L. R., bankir.
WICKSELL, K., fil. licentiat.

WESTRING,

*

ZETHELIUS,

1BOM,

W.JERN, M.

WERMELIN,

ZELLEN,

Ständig ledamot.

Korresponderande ledamot:
A. E. DE, Secretåire perpeluel de la Societe des institutions de prevoyance
de France.

MALARCE,

J"

$ .'

