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N A TION ALEKON OMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 28 januari 1897.

Ordförande: Öfverdirektören, Grefve :H. HAMILTON.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr Bankdirektören L. M. Ruben och

» J. Swa,rtli-ng.

Till revisorer för granskning af nästlidet års räkenskaper utsägos Herr

.Kommerserådet T. Nordströ1n och herr Bankdirektören l. Moll.

Herr Bankofullmäktigen, Lektor R. Tör1~ebladh höll härefter ett före·

·drag öfver- ämnet:

En blick på år 1896 i finansielt och ekonomiskt hänseende.

SåSOlll jag förra året vid behandlingen af år 1895 erinrade, kan den

-redogörelse, son1 skall lelnnas för det nyss tilländagångna året, ingalunda

blifva fullständig, utan får inskränka sig till att teckna några hufvud

-sakliga drag, som gifva året dess allmänna karaktär, hvarjämte natur

ligtvis särskilda företee~ser kunna få något starkare belysning, äfven i och

,genom samll1anställnil1g med förhållanden från andra tider, och vissa med

·delanden lemnas berörande i allmänhet det ekonomiska området.

~lina ärade åhörare erinra sig helt visst, hurusol7l året 1895 lnot

-slutet var oroligt i ekonomiskt afseende, bland annat derför att llloln upp·

stego på den politiska hin1111e1en.

I november hade den afrikanska 'guldkrisen spridt sina förödande

verkningar kring börserna. I decel11ber hotade Venezuelafrågan att b1ifva

.akut, och infallet i -Tl~al1Svaal satte sinnena i rörelse. Diskontosatserna
1
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voro dock vid det gamla årets slut icke oroande, i London endast 2 %, i

öppna marknaden 1 1/4, i IIamburg och Berlin 4, i öppna 1l1arklladen

3 3/4 , i Wien deremot 5, resp. 4 7/s.
'Jänlför man nll härmed diskontot vid slutet af år 1896, befinnes det,

att den engelska bankens var böjdt till 4 %, i öppna rnarknaden 3 5/8 ,.

•\Viens till 4,4, de tyska bankernas till 5, i öppna marknaden 4 5/8, med

ganska höga siffror för prolongationer, för att ej tala onl placeringar »ell

report» , som voro mycket förmånliga för långifvare.

H vadan denna stegring? frågar man. Fanns i politiken något ovä

derscentrum? Derpå kan svaras: ett sådant fann,s, ja, finnes, och det är

farligt nog, näiniigen den östeuropeiska eller, Oln nlan så vill, vestasiatiska

frågan. Den af gamn1alt 'kände ».sjuke 11~annen» eller turken - nu talar

lnan om tre andra sjuke män, schahen af Persien, kejsaren af Kina och

sultanen af Marocko -, är sjukare än förr, OCll »starka medel» rekonl-'

menderas lifligt åluånga båll, 11len hans tillstånd har dock ej åstadkomnlit.

diskontoförhöjningen, ej heller är Cubafrågan, lned den eventuella kO~lflikten

mellan Förenta staterna OCll Spanien, i och för sig af, sådan betydelset

att den rubbat börsoperationerna i 11ågon högre grad.

Nej, diskontoförhöjningen har icke framkallats gen~:nn något politiskt.

åskslag eller kabinettskrig. Den bar mer äll en orsak och lyckligtvis en

glädjande hufvudsaklig sådan, uppsvinget i handel ·och rörelse. Här må.

nu först behandlas den roll de Förenta state1"1~a i Norda1nerika spelat i

årets finansiella IiI. Deras lnynt. och ekonomiska förhållanden ·hafva.

närnIigell under en stor del af året- dragit Europas, framför allt Englands~

upplnärksamhet till sig.

Såsoln fÖ~'T~ året omtalades, afslöt Förenta' staternas regering i .febru

arI 1895 ett 4 % (no.minelt) lån å omkring 65 millioner dollars, hvarvid

långifvarsyndikatet åtog sig att hålla guldet qv.ar i skattkammaren till

slutet af septenlber. Förbindelsen fullgjordes, men efteråt strömmade

guldet ut, så att reserven i januari 1896 var nere till 60 lnillioner dollars

(i stället för de normala 100). Nu blef det helt naturligt. fråga om ett

nytt lån. Ett syndikat var åter färdigt, men opposition uppstod, och man

beslöt att upptaga ett ~lån å nominelt 100 millioller dollars OCll till 4 %

genom subskription inom landet. Jag yttr~de i fjol bärom: »framgången

häraf är nog sannolik, men huruvida ej skattkanlmare? förr eller senare

får släppa till gllldet, är en annan sak». Så gick det också. Lånet
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öfvertecknades .sex ~ånger; subskribenterna. voro dock ej n1assor ur de

djupa lagren - blott 400 privata bjödo derå af 4,700 anbud, och endast

olnkring 16 X af .dessa ~OO fingo vara med,. medan de öfriga bjödo för

lågt. Man presenterade sina »legal tenders» i Treasury och fick der

ig'enom det guld, som skulle .aflemnas: Effektivt inbragte lånet 22,19(}'

IniIlionel" pund' eller ornkring 111 millioner dollars: Syndikatet hade

bjudit 110,68 /t .. ' Följden af det. sätt; hvarpå transaktIonen genolnfördes,

bIef, -att guldreserven," i trots af lånet, åter luinskades. Guldutflöde bör

jades i april och fortgick till olnkring luidten af året SatIlt omfattade 27

millioner dollars.

På SOlnn1aren inträffade en händelse, som med ens fran1kallade en

stark rörelse. Det va'r det delnokratiska partimötet i Chicago, der en ung

föga känd ll1all, n1I' Bryan från Nebraska, uppsattes till presidentkandidat.

Han .hade proklamerat den fria silfvermyntningen, med upp.ehållande

af silh"ets legala värde, hvarigenorn en silfverdollar skulle gälla 100 cents

i stället för 53 i metallvärde. Detta uppskrämde helt naturligt kapitalister

na, lnedan det å andra sidan' i hög grad tilltalade ej blott silfvergrufvornas

egare' och de stater; S0111. lefde på silfvergrufdriften, lltan ock farmers. Dessa

senare klagade sedan flera år tillbaka öfver de dåliga tiderna.. Nu är det

talet ej ~ndeles korrekt. Det' kan nog.vara sant, .att priset på spanlnål

vexlat åtskilligt: man har uppgifvit, att i 4 stater, Iowa, Wisconsin, Minnesota

och N·ebraska, det varit i 111edeltal per bushel hvete (= 36,348 liter) under

åren 1862-1~94 i guld 72,5 cents, under åren 1879-1889 varit uppe till

90,7, men sedan fallit, och nlot slutet af 1880-talet stält Sjg.l1ågot bättre,

71,2, deremot gått ned till 62,s, i följd af kris, för åren 1891-1894. Hur

det än är, kan man förstå innebö~den af det resonnemang, son1 lagts en

bveteodlande farmer i lTIUl1nel1: »jag trodde, att jag för busheIn skulle få 1

dollar, åtminstone borde få så mycket, enär priset närmade sig den siffran

och mina kostnader samt särskildtmina inteckningar fordra ett sådant

pris, nlen så sjönk det igen. Vore nu silfret i sitt rätta vär4e, 1: 16, så

skulle jag få nära dubbelt ll10t nu». S'ådant tal är icke ovanligt: man har

·hos oss hört påstås, att, Oln vi ej öfvergått till guldmyntfot 1873, en

tunIla råg skulle nu ha gält 18 a 20 kronor.. Likaså har det varit mån

gen, son1 i All1erika beskärmat sig öfver »brottet» af 1873 ~ då guld

myntfoten stadgades - icke ihågkommande, att silfret då var det bättre

myntet, så till vida som det betingade' ett prelniuln af omkring 3 1/2 }:
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,och ,derför försvann ur rörelsen. .Me]}' de lärda toga saken på ett annat

sätt, allt i bimetallistisk syftning. 'Om nu silfret får. fritt myntas, hette

det,· så faller guldets köpkraft,. lnen silfrets stiger - likasom det föll, när

Ostindiens Jnyntning upphörde - och till sist mötas de båda lnetallernas

'pris på halfva vägen, så att järrlllvigt uppstår.

.'Jag behöfver nu ej inför. detta publikum uppehålla mig med att föra

guldmyntfotens talan. Huru allvarligt man i Förenta st.aterna känt faran,

.visar sig ·de·raf, att ~ de gamla partibanden ej längre höllo inför den nya

frågan, utan demokraterna söndrade sig, i det somliga uppehöllo guldstan

clard-kandidaten Mac Kinley. Emellertid får man icke hänföra dennes

.framgång' ensamt till olDsorgen om myntvärdet. Mötet i Chicago nöjde

·sig- nämligen icke med refoflner deri. Det upptog åtskilligt från »popu

.listernas». platform (partidag) i Omaba i· Nebraska, den nye kandida

tens hen;lbygd. Och, hvad som sålunda upptogs var, betydelsefullt. pet

var ell bel social omhvälfning. Staten skulle bestäulma öfver "pappers

myntet ~ naturligtvis med- de11 underförstådda tanken, att med sedel

betäckningen det icke behöfde bli så noga - och taga järnvägarna under

sin, stränga spira; vidare skulle den progressiva inkomstskatten införas,

högsta domstolen, som förklarat ogiltiga vissa beslut i fråga aln denna,

':skulle kringskäras'. i sin makt, och »last, but ~1ot least» regeringens åt

gärd att skicka trupper. för '.att und~r~rycka oroligheterna vid' järnvägs

'striden i Chicago, 1894 brännmärktes.

De lnissnöjda elelnenten, af hvad namn de nu lnånde vara, slöto

sig, helt llaturltgt till Bryans parti, .och krig var förklaradt mot kapitalet,

som åstadkommit »en sammansvärjning mot menskligheten för att minska

omsättningen af mynt i ~syfte att rikta ockrarna och införa slafveriet inom

industrien» .
Men å andra sidan stodo de ekonomiskt upplysta och intresserade

färdiga att besvärja den. uppväxa11de stormen. Utan tvifvel fattade de

situationen rätt, då de framför allt böllo på nödvändigheten att ~afva

')'JSound currency» ,.:- såsom' ei1 ny .tidskrift kallade sig - och det får

.väl älven delvis uppföras på myntstridens räkning, att banker och bankirer

sammanslöto sig för att med 'vexeltransaktioner och andra finansoperatio

ner hindra guldutflödet. De vunno ock sin afsigt, hvilken för öfrjgt gyn

nades af den snart inträdande stegringen i särskildt hveteprisen. Dessa

I

I
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stega på hösten med h?gst' 22 cents per busbel, och bomulssk'örden gaf

ett godt resultat.

Reserven blef nu ej endast bibehållen vid' l1ormalbeloppet.,· utan·· der·

utöfv!,r ökad med onlkring 25 J{ till medlet af oktober. Näst fÖre valet,

af elektorer till presidenttillsättningen, hvilket egde rU01 den 3' november

var visserligen spänningen stark, - man skall hafva betaldt ända til110G

~ för lån - men Mac Kinleys seger ansågs dock sannolik~ Ur .New

yorksbankerna . uttagas strax före valet 50 111illioner dollars i guld, hvilka

komma tillbaka dagen efter detta, en bekräftelse på den gamla satsen:'

om deponenten ej kan få sina pengar, så behöfver han dem; får· hari dem

åter, ,så behöfver han deln icke. Intressanta äro ock de upplysningar, son1

lemnas' i Bradstreets journal om de vexlingar, SOI11 20 af de förnälJlsta

posterna på Newyorks börs undergått efter 'notering i »points», .medel

beräkning :

1890 lnaj .. . .. , '. __ . 78

1891 Inidte11 __ . __ '. . _____ _~ . _. . ________ 61 1/2 .

1893 (krisåret) ~ .:.. . ._ 43 1/2
1895 våren ~_, __ . ._. __ ._~_. .__ . 63 3/4'

1895 december __.. _. . . . ,. ~ 481/~

1896 april. ._.. _. . ~ . . ~ ___ 56 1/8
. '

1896 augusti . .._. .,. __ ~ __ . .' 43

eller litet lägre än under krisåret.

Det uppsving i affären, som guldmyntpartiets seger fran1kallade~

blef icke beståndande. Väl upptogos, såsom det heter, många. fabriker,

son1 en tid varit nedlagda, och ett stort antal arbetare fingo sysselsättnil)g~

Ine11 flera olllständigheter salllverkade dertill, att frarntidsutsigterna. ej

stäide sig' så ljusa, som i första segerjublet antogs.. Bristen i' den ärlig·a

budgeten, som under finansåret 1893-1894 uppgått till nära 70' n1illioile'r

dollars, 1894-1895 till 42 ~/2, 1895-1896 till :26, befanns, tvärt.e'mot den
förnJodan,: som jag vid fjolårets föredrag angaf såsom rådande, ökad för

1896-1897" så 'att den, för juli-'-llovernbersteg, till 40 luillioner och ,Vän..

tas· blifva 60 millioner för hela året.' Bankernas clearil1g visar för 189'6

ungefär 4 J{ mi11skning mot 1895..

..\Tiqare .' va~"· d~n engelska - spe~ulationen . i arnerikanska. papper, i"ätt

återhållsan1, till en del väl med afseende på den väntade tullskyddspoli-
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tiken under J\1ac Kinley och måhända för de eventuella förvecklingarna

med Spanien i Cubafrågan. Bankrutterna för 'hela året voro talrika -,

15,112 mot 15,160 under krisåret 1893 - och äfven betydande till be

loppet, 247 millioner, som är högre än de sel~are årens, utom 189?, då

det steg till 402 millioner. En vigtig järnväg, Baltimore-Ol~io, SOlll

kämpat med svårigheter ända 'från krisåret, hade stoppat, och järnvägs

affärerna i albnänhet röjde icke verklig stegring, Oln också l~ågon förbätt

ring inträdt. Att guld strölnmade in i följd af bankernas operationer, var

dock el1' bestämd fö'rdel, och härigenom öppnades en utväg att hålla

skattkamlIlarreserven vidnlakt, men endast en tillfällig sådan, eftersonl

myntfrågan var och förblef sväfyande. Klart är, att blott en grundlig

reform kan lösa svårigheterna i myntförhållan'dena, men den låter nog'

vänta på sig. Ty om också en eller annan ledande vilja förordat 'åtgär

der i syfte att befordra natiollalbankernas sedelelnission, U10t täckning af

»bonds», och vill indraga »greenbacks»" nu ?testående tiH belopp af

346,681,000 dollars och inlösbara i guld, så synes kongressen icke vara

böjd. för dylikt, ej heller benägen att 111inska statsutgifterna, hvilket ur

en annan synpunkt vore. önskligt.

Emellertid beböfde Nordalllerika, såsom ,vi redan angifvit, i slutet af

året icke oroa sig för skattkamrnarens affärer. Huru stort' belopp i guld

i allt influtit· sedan juli, kan 'jag icke filed full säkerhet uppgifva. När

n1are~ 50 millioner dollars torde dock till oktober ba kOlllmit in..

Men å ett annat båll blef guldutfiöde, nämligen i England. Dess

bank fann sig allt mera reducera~ i fråga Oln metallisk kassa och reserven

samt allmänhetens depositioner. Orsakerna voro dels guldutflöde till

Förenta staterna, Tyskland, Egypten m. fl., dels, och det '·i hög grad, be

hofven för inarknaden inom la11det) hvilka, llnder senare d,elen och före

trädesvis mot slutet af året tilltogo betydligt såsom en följd af större

1.;flighet i handel och industri, samt stark kapitalplacering i nya företag.

JTör hela året går denna till 152 millioner p. st. luot 104 år 1895; den

var dock störst under årets andra och tredje qvartal - nära 90 millioner.

I cycletillverkning placerades under året 17, i brygger~affärer 18, i'utländ

ska lån 20 111.i11ioner p. st. Äfven bankernas clearing. har stigande siffror,

.särskidt för landsorten, der stegringen, har mer att betyda, i ~råga om

affärsföretag af industriel art. ;Låneoperationer i andra land och p0litiska
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farhågor inverkade ock. Befarad guJdexport tillOstindien var jälllVäl en

faktor, S01l1 IIlåste tagas i betraktande.

Några siffror kunna tjena till att åskådliggöra vexli~1garna för Eng

lands bank under året. Så stado lnetalliska kassan, allmänhetens depo

sitioner och reserven på föJjande sätt (talen, S0111 äro runda, beteckna

lnil!ioner p. st.:
i ?örjan af året .. 45 66,5 35,3

i .bärjan af mars __ ~. ._. ._. 49 65,1 40,4

i slutet af juni . '. 49,15*) 65,4 38,g

den 1 juli - . .. 47,s 63,5 37,3

den 30 septen1ber .... __ ._ .. ~_._. 40,4 55,7 29,15

den 26 december _.. __ o __ • • __ 34,15 54,7 24,3

Också funno sig direktörerna föranlåtna att höja -diskontot från 2 %,
-en sats, som varat från februari 1894, först till 2 1/2 % (lO/g), sedan till

3 (24/9) och sist (22/10) till 4, hvilken sistnän1da sats först den 21 januari

,detta år sänktes till 31/2.
GenOIn alla betraktelser och resonnemunger on1 lltsigterna för högre

·eller lägre diskonto under årets sista lllånader går för öfrigt såsoln en

röd tråd frågan, huruvida guld skulle börja att åter flöda in från Nord

.an1erika eller icke.

Att lifligheten i affärsrörelsen bidragit till de starka påkänningarna

på banken, är redall sagdt. I det hela finner man ock en rätt vacker

l1tveckling i affärerna. Järnvägarna visa ökad trafik och större inkomster.

Ilnporten steg för året till 442 IniIlionel" mot 417 år 1895 och e:xporten

till 240 mot 226, allt i runda tal. H vad särskildt jär11- 'och stålproduk

tionen angår, var den större än 1895: så tillverkades af tackjärn 700,000

tons mera.

I detta sarniuanhang lnå nänll1aS, hurusom skeppsbyggeriet år 1896

åter blef synnerligen lifligt, sedan det unqer 1893-1895 varit matt, efter

uppsvinget 1889-1892, hvilket åter följd~ på en mera tryckt period ..

England och Tyskland stå härutinnan främst. Totalsiffran visar för 1896:

628 ångare om 1,113,000 tons och 68 segelfartyg om 45,000 tons.

Fraktfarten var under året i allmänhet lniudre liflig, men lInder två

n1ånader, slutet af september ti.ll slutet af nov'elnber, gick den framåt, så

att 200 a 300 % högre pris erhållits.

;.~) Rekord.
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Beträffande varuprise·n synas de under 1896 hafva hållit sig högre

än 1895, att döma af Index numbers i Economist, som vara: .

december 1895 1,999

mars 1896 1,933

juni 1,947

september 1,963

december » 1,946

men denna nedgång betyder naturligtvis ingalunda tröghet i affärerna.

I fråga om consols har man att konstatera stark höjning. Dessa ~

jag menar nu »Goschens» på 2 3/4, hvilka 1903 skola bli 2 1/2, och 1890

noterades till 98 1/4 , i december 1895 till 107 1/2 - ·stego april 1896 till

113 eller något mera och i september till 113 7/8 - rekord.

Ännu ·högre glngo räntesatserna under senare delell af året i Tysk~

land. Äfven der inverkade den ökade företagsamheten och stegrad rörelse

särskildt i kol- och järnaffärer. Härtill kom en annan omständighet,

näInIigen bekymret för de nya börslagarna, som skulle träda i verket

med nyåret och kastade sin skugga öfver det gamla. Man visste, att

förbud var stadgadt mot terminsaffärer i spanlnål - hvilket ansetts vara

framkalladt af agrarisk sträfvan att hålla uppe spanmålsprisen och att

motverka mellanhandsspekulationer - äfvensolll il~skränknillgar vidtagna.

i andra dylika affärer. Ingen anade dock huru de nya lagarna skulle

verka, och .för öfrigt var den politiska ställningen långt ifrån klar, hvar

jämte guldutflödet till Alllerika, med den solidaritet, sorn nu eger run}

emellan börserna, icke kunde undgå att kännas äfven i Berlin och Ham

burg. Vidare må bär erinras Oln den ryska statens guldbehof.för genom

förande af konverteringen fil. m. 'ryska banken' böjde sitt diskonto först

till 4 % - den 7 september - och sedan - den 10 oktober - till 5 %,
bvilken sats bibehållit sig till den 18 januari detta år. Den hade också

lidit känbar lninskning i sitt guldförråd - till oktober omkring 100 mil:

lioner mark - och vid årets slut var dess metalliska kassa omkring 33

luillioner lägre än motsvarande tid 1895, oaktadt åtskilligt guld införts.

Stämningen ve~lade visserligen, Eå att man såg sakerna än mera ljust,

än mörkare, lnen {örsigtighet var det genomgående draget, och p.enningar

vora eftersökta.

Salntidigt härmed gick statsobligationernas ränta ned. De särskilda

staterna - Bayern, "\Vurtemberg och Preussen - likasonl det tyska riket

•
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funno nu tiden vara inne att sätta i verket eller besluta den länge mot

sedda räntekonverteringen af 4 y{-papper till 31/2, med garanti för vissa

år. Beloppen vara högst betydande, tillsammans omkring sex milliarder,

de preussiska 31/2. Från visst håll - agrarerna - hade yrkats, att räntan

skulle blifva 3 %, men häremot. erinrades ej utan skäl, att en sådan åt

gärd skulle alltför hårdt drabba allmänheten, enär obligationerna vore pla

cerade ej i stora klun1par och på jämförelsevis få händer, uta.n hos breda

lager af befoikningen, sedan de förnlögna sålt siila innehaf.

Att industrien och handeln vara i uppsving, framgick, såsom vi redan

angifvit, af det ökade penningebehofvet. Tysklands handelspolitiska be

tydelse börjar också blifva större och större. I England har man Irled en

viss oro anstält jämförelser n1ellan sin handelsomsättning och den tyska.

Väl .håller man fortfarande på Englands öfverlägsenbet härutinnan och

framdrager sif!erbevis i långa banor för att styrka tron härpå, men i

resonnemangerna Oln saken röjer sig någon nervositet, såsom 'synes af hvad

lord' Rosebery yttrade i oktober: »jag är rädd för 'l"yskland, hvilket- må

hända bevisar det största nl0det under nuvarande olnställdigheter», liksoln

af Chamberlains uttalande - på SarrlIna gång han söker visa Englands

styrka - att lIlan bör vara på sin vakt. Känd är ock tyskarnas förlnåga

att ,drifva och drifva fran1. affärer i främlIlande land, till och rned i sjelfva

Frankrike, särskildt i södern. Deras kolonisationsplaner synas ock i det

hela genon1föras rned fran1gång, aln ock ej utan hårdhet; jag tänker här

vid på Afrika.

Till kolonisation vänder ock Frankrike sin håg. Här är ej' tillfälle

att närluare ingå på betydelsen och de finansiella resultaten af den franska

kolonisationen. På denna skall lna11 under de senaste 15 åren hafva an

vändt omkring 1 n1illiard francs, hva'raf säkert en .ej ringa del åtgått till

administration af de förväl'fvade ornrådena, af h vilka lnan synes vilja draga

alllTIöjlig profit för lnoderlandet. Jag påmh1ner i detta sammanhang endast

om den ändrade ställning, som Tunis under förra året fått genom uppbäf

vandet af den förra traktaten med Italien, äfvensom genon1 uppsägniilgen

af den llled England ingångna, hvilka sornliga förnlenat vara ouppsägbar.

Det vill också förefalla, .son1 onl Frankrike skulle väl behöfva se sig

aln efter hjälpkällor, tYIlgdt som det är: af statsskuldens börda.' Denna

uppgår enligt meddelande i Econoluiste Franyais till 26 lnilliarder francs,

konsoliderad, utan10mkring 5 milliarder sväfvande, och är absolut taget
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-den största af alla staters. England har 16J Tyskland 14,5, Ryssland 14,5,

'Österrike-Ungern 13, Italien li3, Spanien 6, Portu'gal 3,74, Turkiet nära 3

milliarder, allt i runda tal. Per invånare står Frankrike högst, orn' den

'sväfvande skulden lnedräknas, med 815 francs - annars 677 -, medan

Portugal har 794. Sveriges. 287 Il1illioner kronor i statsobligationer göra

för b var invånare ej fullt 60 kronor.

Jj-'rankrikes.. budget är ~ckså betydande. Den uppgår för år 1897 till

.3,385,000,000 francs, hvåri bland annat ingå pensioner till omkring 240

IniIlionel", mot 74 på 1850-talet, med inflytande bidrag 41 mot 23. Pensions

:åldern har för öfrigt i 111edeltal gått ned, från 62 eller öl år' till 57 och

~1ågot derutöfver.

Skattefrågan bar i ~-'rankrike stått på dagordningen under året och

,behandlats från synpunkten af ökning i skatter för de mera belnedlade.

lTinansministern Doumer föreslog en progressiv personlig skatt, som sk~lle

påläggas inkön1ster örver 2,500 francs. Förslaget väckte dock rnotstånd

'på flera håll. Synnerligen skarpt har det kritiserats i Economiste Fran

,yais, der Paul Leroy-Beaulieu jämfört det med 14:e och 15:e århundradens

.godtyckliga·taxeringar och kallat det än för »antrop01l1etrie fiscale», än

för plundring Dess resultat· sklll1e blifva, säger han, att 6 millioner in-

vånare skulle blifva fullständigt och 11/2 miJlion delvis skattefria, Inen

.500,000 få betala så lTIyc).tet mer. ~-'örslaget blef också tillbakavisadt,

111en under den nJildare formen af. ett slags teoretiskt erkännande.

Affärsförhållandena i Frankrike l1afva gått sin gilla gång. Diskontot

ha.r hållit sig vid 2 ~{, i öppna 111arknaden senast 17/8. Något guldut

flöde har egt runl, dock ej betydligt.

Mot slutet af året blef frågan om förnyai1de af franska banke'ns

privilegi~n~ akut. Det var också hög tid, ty oktrojen utgår med slutet

af 1897, och i 8 Et 10 år Ilar man förhandlat eller rättare talat om saken.

För banken bar fortvaron af dess galnIa rättigheter varit förmånlig, D?en

för st~ten och landet lIlåste det anses högeligen vigtigt, att frågan skulle

få Sill lösning i lugn och i god tid. rry bankens betydelse fralnträder

måhända ej så tydligt i t.ider af finansielt lugn: -- den fungerar då egent

ligen såSOln kassör, hvilket framgår bland annat deraf, att medellöpetiden

för diskonterade vexlar är kort -:- 1892: 25 dagar utom nära 1,5 million

.a vista-poster - lnen dess verksanlhet blir' så mycket mer utvecklad i de
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kritiska tiderua, då de andra bankerna ej längre kunna sörja för landets

behof af kreditanstalter.

Regering'en har fran1lagt ett förslag angående vilkaren för oktrojen,

hvilket behandlats af ett utskott (cOlYlnlission), n1en frågan hvilar l1U.

Bland föreslagna vilkor lnå bär anföras tilläggsbestämmelsen i fråga on1

bankens uppgift att diskontera vexlar och andra a vista-förbindelser i

handelsväg, S0111 inlemnas af »les associations syndicales, agricoles et autres"

l1otoireUlent solvables». l\1an finnel:, huru' sorn agrarintresset här spelat

in, om ock affattningen af tilläggsbestälnll1elsell förbehåller bankel1 pröf

ningsrätt. En nlålsman för jordbruket i styrelsen. begäres också.

I förhållande till staten skulle banken betala l/S af sitt intjenta diskonto

saInt lemna ett räntefritt lån å 40. nlillioner francs, utöfver de 1867 och

1878 lelnnade Oln resp. 60 millioner a 3 % och 80 rnillioner, a 1 X.
Vidare skulle banken afstå 7 nlillioner francs gamla sedlar, ej företedda

inoln viss tid.

Dessutonl skulle 18 ~ bureaux auxiliaires» genast förvandlas till »suc-'

cursales», så att derigenoln antalet af dessa uppginge till 112; inom 2 års

tid skulle föröfrigt inratta-s 11 succursales i, departelnent, sonl nu sakna

sådana, och 30 bureaux auxiliaires;' slutligen skulle 15 af det senare slaget

upprättas från 1900 till 1915. Oktrojen skulle gälla för 23 år, hvari

sedermera ifrågasatts min~kning till 15, med lnöjlighet till förlängning

ytterligare. Sedelemissionens lnaxin1unl skulle ökas från 4 till 5 milliarder.

I afseende på jordbrukskrediten har talats om stiftandet af en för

lnedlande institution, som skulle diskontera landtrrlännens långa vexlar,

och ~all har hänvisat på Credit foncier, oaktadt erfarenheten f·rån det

förflutna i ~fseende på dess förhållande till Credit agricole för olukring

30 el år sedall icke är uppmuntrande. Med hänsyn till detta <?ch annat i

det nya förslaget kan man med allt skäl erinra sig, hvad som någonstädes

är sagdt derorl1, att systenlet att använda allmänna fonder för enskilda

ändamål är dåligt och att man· icke ser byar det skall sluta.'

EUlellertid blifver oktrojfrågan sannolikt rätt snart afgjord; på hvilke

sätt, det får framtiden utvisa.

Den politiska ställningen har under året i }1-'rankrike varit lugn. En

tusiasmen vid tsarbesöket var, såsom bekant, mycket stark, OCll i allmän·

het fäster man sina blickar på Ryssla1~d..
" ·Detta senare land synes upptaga franslnännens tillgifvenbetsbevis med
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välbehag,; men utan att deraf låta hänföra' sig öfver höfvan. E~konomiskt

sedt är Frankrikes vänskap god att hafva, i synnerhet när det gäller upp-

.läggandet af nya lån. Ett sådant en1itterades på sommaren för att för

bereda· myntfotens ordnande inom landet, med afseende 'hvarå i augusti

ett fast ,förhållande mellan pappersrllbeln och guldrubeln (1 till 1,Go) stad

gades. Lånet var 100 millioner' rubel, räntefoten 3 %, en1issionspriset

93 X. Låriet öfvertecknades många gånger och fick subskribenter ej blott

i Frankrike, utan ock anuorstäde:s, äfven i Sverige. Kursen bar dock

icke gått upp; den höll sig vid årets slut omkring 92,65.
Svårare har det varit för Spanien att ordna sina statsaffärer. Det

ödesdigra. upproret på Cuha bar känbart inverkat på finanserna. Man

hör stundom uttryck af förundran deFöfver, att Spanien, med en konsoli

derad skuld af omkring 6 milli~.rder francs, äflasatt fortsätta ett krig,

som slukar så mycket folk och penningar, utan att framgången synes

säker. Härvid får dock besinnas, att Spanien har mycket svårt att mista

Cuba. Utonl' exporten dit från Spanien, hvilken år 1894 hade ett värde

af omkring 5,117,000 p. st. -- till Porto Rico omkring 1,347,000-- hafva.

spanska' kapital till betydliga belopp, Inan ~ppgifver flera 100 Iniilioner

p.' st.., sökt sig placering i företag på Cuba och cubanska värdepapper

In. IU. Mall vet, att cubanska obligationer utsläppts 18~6 för 15 millio

ner p. st. a 6 % och sedan för 35 millioner- a 5 ,% ~ hvaraf ornkring

7 lnillioner gått åt till att betäcka sväfvande 'skuld, mel1 28 måst använ-

das till kriget, allt mot garanti af tullar och andra inkomster för Cuba.,

Att Spanien får 'öfvertaga den- skulden, är mer än sannolikt. Ej undert

att det -anstränger sina' yttersta krafter.

Vid början af hösten försökte man ett aftal 'med järnvägsbolagen om

utsträckt k.ol1cession till 1980, mot vilkor, att: styrelserna med sin och'

sina målsmäns sanlt med denl förbundna kreditanstalters medverkan an-'

skaffade ett .lån å 1 million pesetas (omkring 850 millioner. francs) mot

garatlti af tobaksmonopolet. Då detta ej gick, ville nlan ,negociera upp,

ett lån i utl3ndet - särskildt i-Frankrike - men rnisslyckades härutinnan.

Slutligen beslöt nlal1 sig att försöka ett inhemskt lån, med anlitande af

nationalkänslan~ Detta hade åsyftad verkan. Lånet, i början til1ämnadt

att blifva :högre, upplades slutligell å' 250 millioner mot 5 X" Det öfver-'

tecknades, Qch i teckningen deltogo ganska många fruntimIl1er, hvilket
~

åter lär' hafva föranledt flera giftermål me,1lan .»tecknarinnor» med känd
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förnlögenhet och män, som icke haft råd att teckna på annat än giftern1åls

kontrakt. Om -nu Spanien eger krafter att genomföra fälttåget mot Cuba,

fål: man se, likasom ock hvilket det senares öde blifver, om det lössliter sig

från moderlandet, såsom de sydamerikanska staterna i början af 1800-talet.

Bland dessa senare intager Argentinska -republiken en i -ekonomiskt

och finansielt afseende -bemärkt plats, ehuru den visserligen icke gjort sig

sa fördelaktigt känd -inför sina fordringsegare. l det hela är dock landet

mäktigt af utveckling. Det är rätt omfattande - 2,881,000 qvadl'atkilo

lneter - samt rikt -gynnadt af naturen med -betydande tillgångar, klimat

af växlande beskafienllet och goda Badvägar. Invandringen till landet

bar varit stark. År 1857 inflyttade ej fullt 5,000 personer, men 1878

1883 mellan 40,000 och 60,000 om året, år 1885- mer än ~OO,OOO och år

1889 260,000. Då kom den svåra .krisen, -som räckte ungefär i tre år, sa att

utvandring egde rum och till ocb med ett- år öfversteg inflyttningen. Nu är

denna åter på god väg. Det är isynnerhet från latinska stater --- mest

Italien - som immigrationen sker, -särskildt för idkande af landtbruk;

under l:a qvartalet 1~96 invandrade 18,000, och befolkningen var 1895

l1ära- 4 millioner mot 1.,877)000 år 1869. Detta är nu medaljens framsida;

frånsidan visar skulder' och bankrutt (från 1892) saInt guldagio, hvilket

dock under 1896 gått ned betydligt (~ill 167). ~lan har på de två sista

åren varit betänkt på en konsolidering (» bonifikation») af skulderna, så att

förbundsstaten skulle ackordsvis öfvertaga de särskilda staternas_ förbindel

ser, som ej kunnat infrias, men det bärom 'af finansrninistern noktor RJo

mero- framlagda försla.get bar mött stark opposition och särskildt bekäm

pats i s-enaten af doktor Pellegrini, hvilken i juni 1896 uppträdde llled

ett tal riktadt Inot finansförvaltningen, hvarllr jag anför följande, so~ väl

förtjenar att behjärtas -äfven i andra- länder.

Doktor Pellegrini uttalar sin förvåning öfver det uppskof, S0111 åväga

bragts, sedan förslaget passerat vederbörande utskott och uppförts å dag

ordnjngen. Skälet till detta kall -lnan läsa' ~ellan raderna, _säger ban.

Den exekutiva lnakten och de två husen' lllåste dock bära ansvaret för

det hela -och hvarje artikel och klausul diskuteras öppet. Jag har- de star

kaste anledningar till att påstå, att belnödanden påg~ för att bilda ett

syndikat af bankirer, deras ombud och privata agenter samt äfven press

organ för att åstadkomma ett lllonopol på alla fin3,nsoperationer för national-

. regeri~lgens och provinsstyrelsernas räkning. Santa Fe har ingått ett för-
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månligt aftal med sina kreditorer, men detta gick eJ 1geno~ syndikatet

och fördömdes derför. Jag vill gilla det, just för att få ett slut på syn

dikatkräftan, hvilken hotar att angripa både kongress och regering.

I Afrika har det varit oroligt både i norr och i söder. Italiens rnot

gångar och striderna nära Egyptens gräns lTIed deraf framkallade tvister

om. rätten att använda 500,000 p. st. ur statsskuldskassan äro väl kända.

Likaså har man sig bekanta svårigheterna i söder, Jan1esons tåg ·decem

ber 1895' och januari 1896 och Transvaals angelägenheter, 11atabeleupp.

roret och boskapspesten i Rhodesia samt omdönlena för och emot detta

lands namngifvare. H vad nu särskildt guldproduktio'J~en beträffar, var

den 1. Transvaal nästan densaul1na som 1895, oaktadt nya grufvor börjat

bearbetas.. 'Orsakerna äro dels att söka i hvad SOln nyss angifvits, vidare

i svag adrninistratioll, brist på vana vid de nya grufvornas drift och torka.

Emellertid förutspår man en gyllene, framtid för landet. Randgrufvorna

beräknas skola »lefva, d. v. s. kunna med fördel bearbetas, i 25 år oc11

under den tiden gifya 700 nlillioner p. st.; år 1901 antages produktionen

vara uppe till 61/2 millioner uns = cirka 26 millioner p. st.

På tal 0111 guldproduktionen kan det vara af intresse 'att göra sig reda

för storleken af denna, liksoln· af silfverproduktionen för hela verlden.

I Economiste Franyuis för den 19 december finnes en beräkning,

enligt hvilken guld och silfver skulle ha producerats 1493~1850 till värde

af 49 milliarder 663 rnillioner francs, 1851-1875 2'3 ll1illiarder 339 lTIilli

oner, 1876-1895 27 milliarder 261 millioner eller i allt något öfver 100

.lllilliarder, hvaraf 55 silfver och 45 guld (i runda tal}. Under 1896 be

räknas oll1kring 43,7 millioner p. st. i guld hafva franlstälts filot 40,2 år

1895.

Man finner, hurusom guldtillgången blir allt tikligare, och det lär väl

icke nu kunna rned fog påstås, att varuprisen sjunka i följd af brist på

standardmetall. Men binletallislne11 lefver alltjämt och viJl regera. Sär-'

skildt söker IDan göra troligt) att silfrets fall inverkat på prisen. Häre

mot invändes å andra sidan bland annat, att ett så allmänt anvä11dt varu

slag som- potatisen fallit konstant, 30 till 40 % på 17 år, oaktadt de11

producerats i länder ITIed olika standard, san.lt att kaffet stigit, ~edal1

teet sjunkit.

H vad nu Norjamerikas förenta stater kunna kOffilna att företaga i

lnyntfrågan är ovisst. Det yrkas på en internationel kOIiferens, men de
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uttalanden, som skett .af' ledande finans111än i England, Tyskland och

Österrike-Ungern, då bimetallisnlens vänner under första delen af året.

sökte vinna terräng, ~huru förgäfves, lofva intet godt fÖl" de försök, SOITl.

kunna bringas å bane. När allt ~olnmer olnkring gäller dock .den satsen,

att just rnYlltvärdets stabilitet är egnad att franllocka kapitalen, och Oer

nuscbis definition står ännu fast: »de mynt, som neds111älta bibehålla det

värde, SOlll de legalt representera, äro goda; de, sorn ej bibehålla det, äro·

icke goda».

Vända vi oss till de sve1~8ka förhållandena, så befinnas dessa på det

hela taget hafva gestaltat sig gYllsanlt.

Skörden har varit tillfredsställande, höstsäden både llvad korntal och,

vigt beträffar, vårsäden något ln'indre, isynnerhet i vissa. trakter, höskörden,

på det hela god. Priserna å' spanlnål hafva varit llögre än förra året, om·

också ej rnotsvarande forna tiders.

Den för sydligåste Sverige och Gotland vigtiga betodlingen :bar gifvit

ett, onl man ser på qvantiteten och beskaffenheten, i allrnänhet godt re

sultat. Tyvärr är dock detta resultat icke egnadt att kallas godt, om det

betraktas från en annan synpunkt. Tillgånge11 blir nälnligen allt för rik-o

lig. På våren 1896 hafva enligt de uppgifter, som jnsamlats i Lands~

krona, 56,720 tunnland besåtts med hvitbetor, och skörden uppskatta.s till

879,506 tons - 15,500 kilo per tUIinland - hvilka i socker antagae·

gifva 102,870 .tons. Konsulntionen för år 1895-1896 är beräknad till

72,164 tons. Lagret den 1 oktober 1896 är uppgifvet till 8,884 tons. oIn·

man antager, att konsun1tionen stiger till omkring 75,000 tons för'

året, sklllle lagerbehållningen den 1 oktober 1897 sannolikt blifva cirka.

36,700 tons, och 1 oktober 1~98 ungefär lika med produktionen 1895

1896. Man finner således utan svårighet, huru mycket lnåste blifva öfver'

och hvilken inverkan prisen deraf skola röna, såvida ej frivillig öfverens

kommelse kan träffas. Förhållandena i utlandet äro ej 11e11er synnerligen.

uppllluntrande. Man höjer ocp. höjer exportpremierna, direkt eller indirekt,

men det hjälper icke. Från 1894-1895 års kalllpanj fallns ett stort öfver

skott - produktionen var nära en lnillion tons högre ä11 1893-1894' och.

1;8 Illillion U10t 1892-1893 - som tyngde marknaden; oaktadt upproret

på Cuba minskade produktionen af rörsocker derstädes fi~ån 1 111illion tOllS

till omkring 1/4 million för 1895--~896. Priset på råsocker, som 1895·

varit lågt i Hamburg, ända nere till 18 il 19 mark i rundt t~l för dubbel-
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centner (= 100 kilogram) steg på våren till 25 a 26 mark, lnen föll åter

och i trots af de nya utförselprell1ierna., enligt lagen af den 29 lTIaj, så

att det vid början af hösten var nere till 17 a 18; hvarefter det åter höjt

sig något. Hos oss har betsockret under 1894-1895 stått till medelpris

af 37,45, under 1895-1896 till 41,48.

H vad angår den vigtiga exportartikeln järn, inclusive stål, bar året

'varit godt, isynnerhet för götmetall. Utförseln bar i qvuntitet, bvad järn

och stål beträffar, ej mycket skiljt sig från fjolårets - 301,572 tons lnot

302,516 tons, 1nen lned öfvervigt för smältstycken och råstänger, 27,242

mot 16,661 och stångjärn ungefär 4,000 tons, hvareu10t tack· och barlast

järn Jninskats 111ed 16,000 tons - men priserna hafva varit högre, så att

landet fått större valuta för den utförda' va.rurnängden än förut. Äfven

för nästa år syntes på hösten utsigterna vara ljusa, och förn1ånliga och

försäljningar 'bafva på 111ånga håll skett. För närvarande är dock mera

tyst, och köparne hålla sig tillbaka.' Garnla, hopade götpartier hafva upp

.arbetats och verksamheten varit liflig. Deremot hafva kolprisell varit, sär

skildt på hösten, IDel" än vanligt höga, så att man vid sågverken i Norr

land betalat ända till 8,25 a 8,50 pel~ läst; nu lägre.

Synnerligen fördelaktigt har året varit för trävaruindustrien. Den

utskeppade qvantitetell har varit större än det sistförflutna årets, i kubik

l~eter 6,087,000 mot 5,477,000" pappersved inräknad. ,Häraf kOlnn1er för

plankor, battens och bräder 457,000 och 119,000 (hyflnde bräder) rner än

1895. Af pitprops bar utförts 796,000 IUOt 762,000. I standard gå plan

kor 111. 111. till cirka 1,100,000. Hur stor skilnaden i influtet belopp på

det hela kan vara, är ej lätt att säga. ,Om jag skulle våga el~ gissning

på 9 a 10 111i11ioner kronor, torde det ej vara för, bögt räknadt; dock får

<Jet besinnas,' att prisen för vårskeppningen voro lägre, enär aftalen mest

ingåtts tidigar8. Äfven för nästkomu1ande år äro utsigterna lofvande och

kontrakt till lönande pris afslutade. Huru länge de gynsa1l1ma konjunk

tur~rna kunna kOlnnla att fortfara, .är här ej stället och jag ej mannen

,att förutsäga. Det är den klokt beräknande affärs1l1annens sak att söka

,.sluta sig till hvad SOln kan blifva ~ nled större eller l11indre framgång.

Trä!Jnas8efJnarknade1~ har, Oln H1an tager hänsyn til,l den fastare

lnarknaden på hösten, särskildt för cellulosa, stält sig någorlunda god.

Utförseln bar omfattat kelnisk massa tons 84,901 luot 68,994 och meka- '

l1isk 101,453 Inot 83,078.
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Malmexporten,' förliän11igast öfver Luleå och Oxelösund, bar uppgått

till 1,150,695 tons mot 799,002 år 1895 af järn samt 41,401 mot 33,316

af zink.'

Smör har utförts till en:qvantitet af 24,764,000 kilogram rnot 23,817,000.

Hvad införsel1~ angår, torde i detta salnrnanhallg böra erinras, att i

vissa mera betydande varuslag ökning skett. Så har af fläsk illförts

kilogram 12,272,000 mot 6,469,000 år 1895, af lätt förklarlig anledning; af

kaffe 20,815,000 mot 17,890,000; maskiner fil. ill. till ett värde af kronor

13,421,000 mot 8,582,000; af järnvägsskenor kilogram 38,794,000 Inot

14,239,000. Hveteimporten har stigit med nära 10 lnillioner. kilogram, men

rågi'lnporten lninskats med nära 34 millioner, i IJ1tjölär skilnaden ej stor.

pet är i följd af exportens gynsanlma resultat lätt förklarligt, att vår

ställning till utlandet visar sig god. Jag uppgaf i mitt föredrag förra

året summan af riksbankens, de' enskIlda sedelutgifvande och aktiebanker

Ilas betalningstillgång på utlandet ~, guld, ,fordringar i löpande eller annan

räkning, lned afdrag af skulder, saInt i vexlar

vid 1895 års slut till 97,5 nlillioner

Inot » 1894 » 92,8»

) 1891» ») 63

» 1890 » 54»

hvarvid dock särskildt 1890 och 1891 de långa vexlarna ingingo såsom

en betydande faktor.

.A..r 1896 i december var motsvarande 98 luillioner i rundt tal, hvaraf

33,4 i vexlar.

I fråga Oln vår ställning till Norge och -Danmark må ,här nälnnas,

att svenska riksbanken och danska nationalbankens trasseringar på hvar

andra, häri medräknade s. k. inbetalningar, under året utgjorde: riks

bankens 35,967,927, nationalbankens 32,241,019, riksbankens på Norges

bank 21,388,892 och dennas 16,489,039. Sedelutvexlingen olnfattade på

Köpenhanln från oss renlitterade 9,648,400, på Norge 12,982,100. Hit

sända från Norge 2,398,530.

Af silfver afsändes till Dannlark 564,500, till Norge 268,100 samt hit

skickades fråll Danmark 547,654, från Norge väl omkring 200,000. Vid

årets slut hade riksbanken att for'dra af Norges bank 2,036,969, hvaremot

nationalb'"ankens räkning utvisade en balans till dess favör af 3,047,539,

allt enligt hvad i fullnläktiges berättelse till bankoutskottet är lneddeladt.
2
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Att rörelsell och omsättningen i vårt land äro i stadigt .stigande, är

nogsamt kändt. Några siffror angående det tilländagångna året kunna

härutinnan vara upplysande. Riksbankens sedelutgifningsrätt var under

första balfåret omkring 90 millioner, högst den 29 februari 92,390,056,.

utelöpande 49,628,250. Under året har annars de utelöpande sedlarnas'

belopp varit. omkring 47 a 50 under första hälften, 55 och derutöfver

under den senare. Den obegagnade sedelutgifningsrätten var i början 40,

eller deröfver, sedan omkring 30 eller mera, föll så till 26 eller så; den

minsta. reservell fanns den 31 december: 17,729,514 och högsta utevarande~

sedelstock samma dag 63,296,595, ett rekord' hittills. .

Makulering'en har af 10-kronsedlar uppgått till 802,582, af 5-kronsed

lar till 3,016,552, allt stycken.

Insättningar och uttag å folio- och postvexelkassan hafva vid hufvud

kontoret omfattat 594,836,943 och 598,055,389, tillsalnmans alltså öfver 1

milliard kronor. Postvexlar hafva utfärdats vid alla kontoren tillsanlmans

till ett antal ·af 57,021 mot 22,850 för tio år sedan.

Beloppet af öppna deposita är under året ökadt från 59,215,365 tilT

71,339,694. Häraf komma ensamt på postsparbanken 48,706,697.

Beträffande utlåningsrörelsen, hvilken särskildt vid afdelningskontoren!

är i ett gifvet stigande, må här elldast meddelas, att rediskonteringen·.

tagit fart, så att af vexelportföljen den 31 december vid hufvtidkontoret och·

nio afdelningskontor, 28,471,440, ett belopp af 12,572,284 eller 44 % be-

fanns vara rediskonteradt af 22 banker med rediskonteringsrätt och af riks

bankens hela portfölj 38 %. Af inneliggande" portföljer hade hufvud-

kontoret i rediskontering 76 % och Hernösalld 64 %.
Mot slutet af året visade sig ock ökadt behof af penningar, så att de

många olika bankerna fingo god användning för sina kapital. Det var'

den -i så mycket framträdande större företagsamheten i industri och handel t

som äfven här uppenbarade sina verkningar. Diskontosatserna hade i

februari nedsatts till 31/2 a 4 % med åtföljande sänkning af räntorna"

men höjdes, såsom bekant är, den 12 oktober med anledning af penning

ställningen i utlandet och den naturliga o~tanken om guldkassan. Härvid.

tillämpades san1ma sats för 3 och 6 månaders vexlar.

Att placering af ledigt kapital llnder år~t varit; förenad med svårig

heter, är lätt insedt. Särdeles hafva kassor och fonder haft känning af

den svårigheten. Prilna inteckningar hafva också allt stadigare gått ned
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till 4 %, i vissa fall äfven för 60 % eller derutöfver af taxeringsvärdet..

Man skulle elnellertid Dlisstaga ·sig, om. man ville tro, såsom det såg ut

under .våren, att utländska kapitalister, engelska frainför allt, hade tankar

på .att få penningar placerade i byggnadsföretag eller färdiga byggnader

i vår hufvudstad. Economist för den 2 maj innehöll en befogad gensaga

mot hvad i den vägen kunde hafva pratats eller handlats och hänviRade

på de höjda prisen å hus, likso~ å den stegrade nybyggl1adsverksamheten,

med varnillg för mera vidtomfattande planer till disposition af 3 a 4 mil

lioner p. st. för inköp af stockholmshus - nära 1/5 af de .befintliga. I

StockbollTIS dagblad för den 13 juni förlidet år var ock införd en längre

artikel med redogörelse för de olika ränte- och penningeförhållandena.

Af denna, hvilken är värd att studera för den, som vill jämföra diskonto

satserna å öppna marknaden i London och annorstädes nled våra inteck~

ningsräntor, visar sig, hvad inom finansiella kretsar. bör vara kändt, att

111an i Sverige har minst lika billiga pengar för affärsföretagen SOIU i främ

mande länder, ja, i många fall billigare.

Konkurensen i bankverIden är också hos oss för närvarande rätt be

tydlig. Nya banker bafva uppstått och gamla utvidgats eller omgestaltats~

Ja, året 1896 har sett en bankanstalt födas och dö inom några månader,.

_ utan att hela företaget lelllnat efter sig något varaktigt minne - om ej'

möjligen lärdomens för framtiden. Salntidigt härmed kom ock en lotteri

affär till stånd eller rättare, den kom icke till stånd annat än i väsentli

gen lnodifierad fornl.

Mera betydelsefull har bildningen af nya bolag - 380 sådana lära

hafva uppstått, många mot årets slut eller i elfte tinlmen före den nya

lagens trädande i kraft - och utvecklingen af äldre sådana varit. Upp

finningar bebådas, den ena vigtigare än den andra, och allmänheten sjunger

så gerna med sångarena i Gluntarna: )än komma gyllene tider.» Hur starkt

fond börserna tagit intryck af den mera förhoppningsfulla stärnningen be

träffande industriella företag, behöfver jag ej nän1na eller trötta mina

åhörare med uppradande af det eller det papperets lnarknadspris och

noteringar för större eller lnindre partier, afslutade köp eller ballons d'essai,

helst ett och annat, som i fråga om värdepappersförsäljning senast föte

kommit, icke är af så hugnelig art.

I ett afseende framträder tron på bättre tider med synnerlig styrka.

Järnvägar - vid början af 1880-talet ett namn,. som väckte bäfvan och
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sorg· öfver svikna förhoppningar ~ draga nu till sig företagsamma rnäns

blickar,· och det ena förslaget efter det andra dyker upp. Staten, hvars

järnvägsinkomster, äfven i nettoafkastning, stjgit betydligt, till 9,800,000

för 1896 1110t beräknade 7,200,000, synes vilja bygga i höga norden, ·der

äfven ett enskildt företag af så stor betydelse, att det. af sonlliga anses

böra blifva ett statens, vill bana sig väg; .så ock i landets hjärta och

möj'ligen äfven vid vesterhafvet. I alla . landsändar stakas och bygges,

och SUIDmorna stiga salnmanlagda vida öfver 100 millioner, kanske något

närlDai"e 200.

De!l inhemska penningmarknadell är, såsom vi .redan antydt, i det

hela rikligt försedd. En annan fråga är vårt förhållande till utlandet, så

vidt det gäller att utöfver hvad bankrapporterna utvisa,' söka .taga reda

på, i hvad mån vår skuld till utlandet minskats. Uppgiften är svår, men

några antydningar torde dock kunna vågas.

För år 1.895 känner man, att från Amerika tillgodokommit oss ett

nettoöfverskott i postanvisningar af 3,724,000 krollor i rundt tal, hvartill

bör läggas ett ungefär lika' stort eller till och med något större belopp i

~ndra valutor, de egelltliga bandelsaffärerna ej inberäknade. Huru mycket

för 1896 på det ena eller det andra sättet influtit, är ännu ej kändt, men

det är antagligen ej så litet. I förbigående må llär på tal om Amerika upp

lysas, att emigrationen under 1896 stält sig ungefär lika med den för

1895: resp. 12,919, mest från Vestergötland och Sn1åland, och 12,708,

lnedall under det svåra året 1894 siffran var luindre: 8,2~6.

Staten har betalt det tillfälliga franska lånet af 1891, i rundt tal

7,200,000 kronor, som äro placerade inOln land~t. Äfven har amortering

egt runl af obligationer med oll1kring 2,100,000, större delen antagligen

förut placerad i utlandet. Upplåningen härför har skett här helnma, Aktier

i det nybildade trafikaktiebolaget i mellersta Sverige, hvilket öfvertagit

trafiken å tre vigtiga. järnväga.r, hafva till ett värde af sannolikt olnkring

6 fL 8 millioner inköpts för svensk räkning.

Kassor och bolag hafva under 1896 fortsatt att inköpa svenska obliga

tioner från utlandet. Det är särskildt hypoteksbankens långa obligationer

af 1878 och 1879 - de, sonl föranledt så många hypoteksbankfunderin

gar och förslag att minska räntebördan för låntagarna - hvilka kOIDluit

hit tillbaka. Postsparbanken torde ensam hafva förvärfvat bortåt 4 milli

oner från främmande land, och det borde ej' vara för mycket vågat att
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fördubbla SUlnnlan eller kanske höja' den till 10 millioner, om nlan

tager andra anstalter med. Riksbanken har ökat sin tillgång på utlä1~d

ska obligationer lned 2,500,000 kronor i Tundt tal genom deltagande i

det ryska lånet.

Det framgår af allt, att året. varit godt. En bekräftelse härpå lemnar

förhållandet i· postsparbanken, hvilken ökat sina balanserade tillgångar

från 39,434,626 vid 1895 års slut till öfver 50 lnillioner i decen1ber 1896.

Antalet motböcker har' ock stigit, näll1ligen från 408,288' utelöpande vid

förra årets slut till 457,884. Den starka tillströmningen af insättningar i

förening lued svårigheten att placera penningar har förallledt styrelsen att.

hos Kongl. Maj:t föreslå nedsättnjng af inlåningsräntan. Då sådan skall

vara kungjord senast fyra månader före nytt kalenderårs "ingång, n1åste

styrelsen redan vid sommarens början i änJnet göra framställning till Kongl.

Maj:t. Härvid voro 3 ledan1öter för nedsättning. till 3,3, hvaremot två.

förordade 3~3 i regeln, luen 3 för belopp eluellan 1,000 och 2,000 - det

högsta tillåtna efter den 15/5 1B91" förut ej högre än 1,000 - så att å .

bvad SOlU ginge öfver 1,000 skulle godtgöras 3 }{. Skälet för luinori

tetens mening var, att innestående ll1edel öfver 1,000 syntes höra till en

i viss rnån· annan kategori, för bvilken annat slags placering' kan sökas.

Äfven frarnhölls, att då statens låneränta synes närma sig 3 }{ pari, det

kan vara län1pligt att förbereda en motsvarande inlåningssats för statens

sparbank. Det blef dock 3,3, och hittills syn~s lninskningen i räntan icke

bafva föranledt någon inskränkning i anlitandet' af banken för insättning

eller franlkallat llppsägningar i större skala. I januari månad detta år

bar nämligen insättningsbeloppet bittills ej obetydligt ökats, för perioden

1-:-10 med cirka 129,000 kronor, och uppsägningen är ej större än i pro

portion till den uppkonlna ökningen i insättarnas behållning.

Att statsinkomsterna äro rikliga, bar man i dessa dagar' så nlycket

hört talas Oln, att jag ej behöfver härpå inlåta mig, likasom ej heller på

frågan Olll det väntade förslaget till ändring i sättet för de direkta skatternas

bestämluande..

H vad jag nu lneddelat, är endast en delvis i siffror utförd skissering

af ställningen, sådan den i det hela utvecklat sig under år 1896. Att

denna för vårt land, särskildt för vissa näringar, tett sig gynsanl, kall

icke undgå någon.. Härrned är naturligtvis ej sagdt, att icke i vissa af

seenden. svårigheter och n1örka punkter kunna hafva funnits eller finnas,
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och mina ärade åhörare behöfva visserligen icke påminnas OU1, att hvad

S'o111 är icke kan borga för hvad som kommer. Den goda dagen bör

naturligtvis fralnförallt !nana till tacksamhet, Inen ock till besinning. Ty

om äfven de -lagar, S01l1 h~rska på det ekonomiska olnrådet, icke låta

rubba sig genom våra bemödanden, så tillhör det dock natio'ner liksoln

enskilda att i medgången skicka sig så, att lnotgången, om eller när den

kommer, ej må blifva den} för tung att bära.

I anledning af föredraget yttrade sig:

Herr Bankofullmäktigen, Fil. Doktor J. "T. Arllllerg: Jag begärde

ordet i någon mån påverkad af herr ordförandens ofta uttalade önskan,

att en diskussion nlåtte kOllln1a i gång.

Det är ett apropos för da.gen, då jag önskar för denna 'förening llled

ett par ord svara på en fråga, SOln allt oftare frarnställes till mig och som,

. särskildt under de sista dagarna, med en viss påtryckning gjort sig gäl

lande. Det är nämligen frågan, om det skall vara ett godt tecken på

€konoluisk utveckling, att räntorna stå mycket lågt. Ser man denna fråga

ur synpunktel1 af kassor och andra, som söka placeringar' och hvilkas

ränteinkomster utgöra så att säga deras lefvebröd, så är naturligtvis del1

allmänna önskan, att räntorna icke ställa sig alltför lågt. Men är det då

nyttigt ur synpunkten ~f allrnälln ekonomisk utveckling och spekulativ

verkfSamhet, att ränte~atserna äro låga? En mycket framstående statsman

och nationalekonom, Turgot, har för snart 100 år sedan besvarat denna

fråga så, att det sjelfklart måste vara till fördel,'för ett land, att räntorna

äro låga. - »För hvarje bråkdel_ af en procent, som räntan faller, är det

, liksoln om hafvet droge sig ett stycke tillbaka och lemnade nytt land att

{)dla.» Derigenom öppnas nya tillfällen till ny produktion och rikare till

gång till alla lifvets förnödenheter.

Att nya källor öppnas för kultur och lönande produktion är 110g sant,

men jag tror mig våga säga, att det är dock en sanning lned modifika

tion, och jag tror dessutom, att detta påstående i många länder icke håller

:streck. En fallande ränta och en låg sådan är ett klart bevis, åtminstone

beträffande det rörliga kapitalet, att detta kapital öfverstiger efterfrågan,

bvilket åter är ett tecken på att oaktadt de låga räntorna handeln och

industrien icke längre ega förmåga att tillgodogöra sig detta' kapital,
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-icke lemllar tillfredsställande afkastning af sitt arbete i trots af den låga

-räntall.

Vi veta, att under hösten af föregående år handeln fick ett lönande

'uppsving, som var särdeles välkommet efter det i många afseenden tryckta

.året 1895. Under detta uppsving stego räntorna omedelbart, d. v. s. pen

ningarna blefvo mera begärliga. Trots denna stegring af räntan har

-industrie11 fortfarande utvecklat sig, både i Sverige och andra rikare län-

,der. Detta bevisar, att industrien kan blolTIstra och trifvas under ganska

höga räntesatser, förutsatt naturligtvis, att dessa icke sprjnga upp allt

:för högt.

Skulle deremot räntesatserna gå ner, 11varolll luan mycket hört talas,

.är det utom all· fråga, att de producerande, arbetande samhälleila dock i

.någon mån röna en ganska stor fördel deraf. Men det är icke lika säkert,

.att i samma måll räntorna falla, handeln och industrien eger förn1åga att

tillgodogöra sig det rörliga kapitalet.

---,.-~.l--+-~I.---



NATION ALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammaD:träde den 25 februari 1897.

Ordförande: Ö{verdirektören Grefve H. Ha'Jnilto1~.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr vice Häradsböfdingen E. Lagerbring,

» » Friherre J. Rudbeck,

» » O. Kinnander,

» C. HartlJnan,

» Öfverdirektören S. Gyllensvärd,

Auditören E. G. Zetl~elius och

» Löjtnanten E. Berling.

Herr Geologen, Fil. Doktor Fr. Svenonius höll härefter ett föredrag om:

Ofotenbanans ekonomiska betydelse:
Mina herrar.

Då jag för någon tid sedan fick anbud att i denna ärade församling

hålla ett kort föredrag såsom inledning till en diskussion on1 Ofotenbanans

ekonomiska betydelse, kände jag lTIig genast i högsta grad tveksam, om

jag skulle kunna tilltro mig en sådan uppgift; men tanken på att saken

möjligen skulle kunna gagnas genom fran1bållandet af några på luin spe

ciella erfarenhet grundade sakförbållttnden gjorde, att jag inom ,några ögon-,

blick lät min tvekan fara och gaf ett - måhända väl obetänksamt -- ja

till förslaget. Sedan har nog tveksalnheten mången gång velat inställa
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sig, lIlell »slaget kort lnåste ju ligga», jag kunde ej lelnna föreningens

sekreterare i sticket, och då återstår blott att på förhand uthedja lnig

herrarnas öfverseende med föredragets både sakliga och formella brister,

liksonl ock derför att tidep ej tillåtit rnig genomgå 11litt anförande så väl~

att jag vågar släppa konceptet.

SOln bekant har man ej ännu uppnått vårt »ultima 'rhule», då ång

båtsresan efter Bottniska viken ändats och lnan landstigit t. ex. vid

Haparanda. Sätter ·man sig då upp på skjutskärran och far »så långt

vägen räcker)}, så bär det af förbi mer eller IIlindre glesa,. ibland

rätt stora, ibland oansenliga byar och gårdar, men slutligen genom allt

längre och längre öde sträckor fulla 30 mil uppåt lapplnarke.n till Vittangi

kyrkoplats. Det är dock att lnärka, att hela denna väg ej går genom

lappmarken. - det är tvärtom endast det sista, enforluiga 31/2-mila skjuts

hållet, SO'lD gått inom Lapplands olllråde - allt nedanför bör till Vester

bottens landskap. Men ännu är man ej vid den öfversta kyrkoplatsell

efter Tornedalen; ännu återstår en för båtkar.larna ytterst arbetsam sträcka

af 53 kilon1eter upp till Jukkasjärvi, vid den likn~n1da sjön härligt belägna"

galnIa kyrkoplats, den näst äldsta af svenska lapplnarkernas kyrkoplatser,

der kyrka bygdes redan i början af 1600·talet. - Byn har, SOlU sagdt, ett.

pittoreskt läge och består utOll1 kyrkan af. ett lO-tal gårdar. Af befolk

ningen talar nurnera ingen eilda, utom skolläraren, svenska I Detta hafva.

vi dock fått vänja oss vid på hela uppresan från Haparanda. Emellertid

har förpållandet ej alltid varit sådant.

Besöka vi kyrkan', hvilket numera icke kan ske i prestens sällskap,

enär denne sedan 1847 varit b~satt i socknens n. v. hufvudo.rt Vittangi,

finna vi en 111ängd intressanta minnen eller rättare sagdt: aI1~tydni1~gar

Oln forna, i språkligt hänseende bättre tider. H vem kunde väl vänta sig

att här finna klingande latinsk vers OCll antydningar om att fint bildade

män här njutit gästfrihet hos personer, SOlU ej stått gästerna efter i bild

ning och sorn kunnat på latin och franska under längre eller kortare tid

underhålla sig med främmande markiser ocb furstar!! - Jukkasjärvi

egentliga gam]a kyrkoarkiv lär någon gång ha blifvit lågornas rof; der

med utplånades ock det vigtigaste rnaterialet till platsens historia. Men

traditionen lefver och bestyrkes af votivskrifterna i Jukkasjärvi kyrka. 

Jag bar utstält här afskrifter af dessa intressanta votivtaf1or. Den äldsta

daterar sig från 1681 och utgöres af den i resehandböckerna ofta åter-
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gifna versen »Gallia nos genuit etc.». Den är underskrifven De Fercourt

och de 'Oorberon Regnard. Härefter se vi en dylik från 1718 af Aubry

-de la Motray, SOlU också i latinsk vers uppräknar alla de märkliga ställen

i och utonl vår verldsdel han skådat. - Jag vill blott påpeka ytterligare

ett par, hvilka antyda, att de besökallde åtnjutit gästfrihet och angenämt

-sällskap. Sålunda, n:o 8: »Non 1J1~ihi fan~a, sed hospitalitatis & grati

,tudinis testiIJ1~oniurn». Likaså n:o 9 (1792), som i kraftiga och vältaliga

-ordalag antyder den franska ädlingens harnl öfver revolutionen och slutar

med »Hospitalitatem dedit ve1~erandus Jukkas}ärvi Pastor Dan. Engel

'marck». Vidare n:o 11, SOlU är författad af den polske fursten Jablonowski.

Då jag ej är historiker, vet jag ej, onl han var någon i sitt lands ödell

n1era ingripande person, n1en dessa verser synas 111ig antyda den från ett

'sargadt, plundradt fädernesland undal1 despoterna flyktande, stolte, fordom

mäktige lnannen, SOlll ännu kan upprepa sitt

»Me taln~en -

Si fractus illabetur Orbis ~

111~pavidulJ1~ (erie1~t ruinae!)

(1804).

Men ej blott fränllingarna uttrycka sig med en nobel elegans, som nu

är så sällsynt. Betraktarn det vackra poemet under n:o 4, der ortens

prest Johannes Wigelius »nomine Saxicolarulll Lappol1um» strängar sin

latinska lyra att helsa länets höfding })Perill. nec 1~on genelro8issin~usLiber

Baro &; Guber1~ator Botnice Occidentalis Gabriel Gylle1~grijp». (1736).

'Hans helsnillg »Echo ex Alpibus» börjar me~ följande klingande disticha:

»Surgite Saxicolm, Pallas (rige{a,cta vigescat,

Dun~, Friderice, tuis adve1~it auspiciis

Regia docta col~ors, - - - - - -»

Dock, jag vågar ej längre gifva efter för frestelsen att erinra Oln dessa

minnen från »det sköna Jukkasjärvi» andliga storhetstid. Traditionen

berättar, att på denna tid bodde här icke allenast prest och länsman, utan

jämväl, åtn1instone tidtals, rektor och medlärare för en här förlagd skola,

samt att dessa bägge någon gång varit filosofie magistrar. Sannolikt bodde

här äfven ytterligare någon eller några bildade personer. Hvad var nu

orsaken till denna kultur? Svaret ligger obestridligen i det enda ordet:

bergsbruket. Och hvad var orsaken till denna höga kulturs försvinnande?

Jo - lika obestridligt: bergsbrukets upphörande. Jag har inled'ningsvis
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blott velat erinra bärom, mel} jag anser det ej ingå uti mIn nuvarande

uppgift att skildra denna äldre bergdriftsperiods ganska långa och onekligen

till resultat ganska' sorgliga historia.

Men en ny period håller på att inträda, en period för byars varaktig

het och stora betydelse vi, menskligt att dÖlua, se goda garantier uti föl

jande grundfaktorer : malnlernas kolossala qvantitet, den luoderna gruf

teknikens och metallindustriens storartade utveckling ~amt nutidens ypper

liga kommunikationer. Man behöfver ej och kan ej nu såsonl i lnill barn

·dorn, då min fader ledde arbetena vid kong1. bruken i Norrbotten, nJed

renskjuts forsla malmen från grufvorna till förädlingsverken. Alla här

närvarande känna utan tvifvel det förslag, som sistlidne SOlun1ar väckts

att medels järnväg förbinda verldens lnåhända rikaste järnmallufält med

.å ena sidan Luleå-Gellivarabanan, å den andra Ofotens ständigt isfria

balTIn i Norge eller möjligen - såsom just nyss i ett par norska tid

ningar fraluhållits - den åtskilligt nordligare belägna Sövejen uppe vid

Salangen i rrrornsö an1t. Företaget lär dessutoln vara afsedt att blifva ute- ~

slutande svenskt,' såsom framhålles i de koncessionssökandes officiella inlagor.

Om sjelfva. saken behöfver jag således blott anföra några hufvudfakta.

Banans ungefäi~liga afkastning kan anas genom jämförelse med Gellivara

banan, SOITI i malmfrakter år ·1895 inbringade för omkring 600,000 tons

-e:a 2 Iniilioner kronor. (Gellivarabanan är 218 kilonleter lång). Härtill kom

ll1er, att banan ornedelbart . synes komn1a att få en vigtig bibana, nämligell

från Sjangeli koppargrufvefält, som under de senaste 3 åren varit föremål

för en grundlig och vidtonlfattande undersökning lned synnerligen vackra

resultat. Visserligen är ett förslag uppgjordt till direkt järnväg från

Sjangeli till SkjolIlrnen{loden. Men sorn denna bana onekligen blefve

111ycket dyrbar och skulle betydligt reducera den slutliga l1ettovinsten af

Sjangeligrufvorna, så lider ej ringaste tvifvel, att, 0111 Ofotenbanan komIner

till stånd, dessa grufvors egare skola fördraga en bibana Oln c~a 21/2 mil

nedför den beqväma Abiskodalen. Utom all annan lnalmfrakt finge så

ledes Ofotenbanan äfven den från Sjangelifälten och lnåhända andra när

lnare belägna,eburu föga kända rnallIlfält. Att under sådana förhållanden

den privatekonon1iska betydelsen af banan är ofantligt stor, är ju gifvet.

Ett bevis derpå kan Ulan väl finna i den storartade offervillighet för stär

kandet af vårt fasta försvar, hvarom gårdagens tidningar lemna ett. lika

öfverraskande som för norrbottningen glädjande meddelande. En annan
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antydan bäroll1 från de koncessionssökandes sida torde Inan finna jämväl

i deras alternativa förslag. Det flera millioner billigare förslag, som åt..

minstane en utanför stående tycker böra, vara hufvudsaken från bolagets

sida, nämligen. utfartsväg blott till vesterhafvet från grufvorna, det upp

ställes först i andra rummet, derest ej Kongl. Maj:t vill koncedera hela

sträckan Gellivara-riksgränsen. Ty så länge Gellivar~malnlen ej beböfver

brytas på alltför djup nivå, torde väl icke nämnvärda qvantiteter af Juk

kasjärvinlalrnerna behöfva skeppas öfver Luleå på Östersjölllarknaden.

Skäl till skyndsalnhet lTIed företagets igångsättande saknas ej. I konces

~ionsansökningen erinras deroID, att åfven metallurgien går rastlöst framåt

och att, om man en vacker dag verkligen lyckas lösa t. ex. titanproble

lnet, d. v. s. uppgiften att ekonomiskt tillgodogöra sig titanrika järnmalluer,

eller probleluet att ekonolniskt koncentrera icke nlagnetiska maliner, så

finnas sådana malmer ~ öfverflöd på närmare håll, och då torde det nu

tillgängliga storkapitalet blifva lnindre villigt att låta placera sig långt

inne i Lappland. EUlellertid kan det också vara skäl nog till brådska

deri, ' att, man ej bör längre än nödigt är låta ett kapital på milliarder

ligga räntelöst!

Man har sagt, att en af vårt la~ds främste finansmän haft till motto

öfver sitt arbetsruIn : »Nobis bene, ne1nini 11~ale». Detta.är ~nekligen ett

ärligt uttalande af den maxim, sorn är ledande för affärs .. och finanslllän,

och' man må vara glad om ej de bägge senare orden lemnas ur sigte.

Men det måste ju äfven lDedgifvas, att denna sats kyler! Är det blott

enskildt gagn, som ett stort föret9.g kan åstadkon1ma -- ja, då är det åt

minstone ganska l1atl1rligt~ om allmänheten ser de,tsamma lDed misstänk

san11na ögon, som speja efter försåt vid hvarj'e steg! , Och - bur axio

matiskt det än är, att kommunikationer äro till välsignelse för en ort, som

förut varit val~lottad på dylika, kan man ej undgå att märka den ljumhet,

hvarmed mången onlfattar det ifrågavarande storartade järnvägsförslaget.

H varpå beror nu detta? Jo, utan tvifvel till väsentlig del derpå~ att Inan

betviflar dess all1nänna gagn - antingen dess alln1änt ekonomiska eller

dess politis~a nytta. -- Då jag naturligtvis ej tilltror luig att bedöIDa den

politiska sidan, vill jag betrakta några af de allmänt ekollorui,ska' verk

ningar, SOlU företaget utan tvifvel skall lnedföra.

De så att säga primära verkningarna äro påfallande.
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1) Staten skall i omedelbara' eller lnedelbara skatter erhålla högst be

tydande SUlnmor.

2) Sveriges handelsbalans in toto kon1n1er att förbättl'las n1ed ett mycket

högt belopp och skulle ytterligare kunna upphjälpas genonl en kraftigt

bedrifven storartad rederirörelse. Man har nämligen, såsom i köncessions

ansökan antydes, tänkt sig rederiafiärer baserade på den planen, att fartyg,

som under sonlrarna ombesörja fraktfarten från Luleå, skola på vintern

öfvertaga dell från Ofoten.

3) I{oInnlunernas i alhnänhet så klena ekononliska hjälpnledel skola

. erhålla tillskott, SOlll' efter vanliga förhållanden verkligen lnåste kallas

oerhörda.

4) Arbetare i lnånga tusental skola erhålla arbetsförtjenst och utkoJTIst,

och sålunda skall emigrationen motverkas.

5) Genom dessa tusenden skola andra tusenden~ såsorn handelsidkare

och handtverkare, erhålla marknad för sina affärer.

6) Exporten af länets ladugårds- och skogsprodukter skall underlättas.

-7) De norska fiskeriernas rika alster,' hvaraf redan sedan lång tid till

baka en betydande, om än dyrbar, import till Norrbotten egt rum, skola

blifva tillgängliga för ringa pris, och transitotrafiken, följaktligen fraktvin

stell för både Ofotenbanan sarnt statens båda, järnvägar (Gellivarabanan

och stambanan) ökas, enär Ryssland, som bekant, i följd af sin religion

har oerhörda behof af fisk. - Och slutligen torde man kunna anteckna

såSOln en primär verkan:

8) De egentliga nödåren skola sannolikt försvinna. Den, som varit

lned onl ett sådant och på nära håll sett någon del af det elände, SOln

då kall råda', den, SOlll sett, hur hungrande 11lödrar och barn nödgats för

tära de nlest onärande änlneu, SåSOlll t. ex. bröd bakadt' af haln1 och sådor,

huru de utsvultna ladugårdsbesättningarna nödgats nedslagtas, allt lnedan

de rikliga samlnanskott af penningar, sonl l11edlidsamlna landsIl1än gjort,

i följd af klena san1färdsrnedel icke kunnat någorlunda i tid kOlnnla

l11assor af de behöfvande till godo - den skall välsigna de åtgärder, SOIU,

lllenskligt att döma, böra omöjliggöra ett nytt 1867!

Lika eller än 111era vigtiga äro de så att säga sekundära verkningar,

S0111 lllan kan förutse skola blifva en följd väsentligen af denna komnlunika

, t j onsleds framdraga11de.

Kulture'n. Såso111 norrbottning lnå det tillåtas mig att allra först
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betona, att kulturen uppe i norra Sverige ingalunda är så klen, sonl

mången här nere föreställer sig och SOLn rnången tror äfven efter ett eller

annat fiygtigt besök deruppe. Nu för tiden brukar man ju helst de snabba

ste färdsätten och får då ej tillfälle att se så mycket; men reser luan t. ex.

efter kustlandsvägen eller uppför elfdalarna, ser lnan tidt och ofta riktigt,

storartade och välmående byar, hvartill vi sällan se motstycken här neret

Jag vill exempelvis erinra om Öjebyn utanför Piteå eller byarna nära Alter

åns nedre del, som i 11lilslång sträcka följa tätt på 11varandra med hundra

tals ofta välbergade bönder. Eller se på t. ex. den nära milslånga Sun

derbyn i Neder Luleå socken, eller Svartbjörnsbyn i Öfver Luleå socken.

Om jordbrukets höjd i den senare får Ulan en föreställning, då jag nänlner,.

att inonl denna enda, af idel bönder bestående by finnas c:a 30 slåtter

maskiner. Äfven ganska långt inåt landet, långt in i Lappland, 111öta vi

flerstädes riktigt ståtliga och välodlade byar. Men efter betonandet häraf

vill jag ock gerna nledgifva, att ändå oändligt mycket återstår för jord

brukets upphjälpande och att mycket stora arealer odlingsmark af många

både ekonomiska och - glömm0111 ej l ---: karnerala skäl ännu ej äro lagda

under kultur. I detta afseende lnå vi ställa de största förhoppningar på

järnvägarna, ej minst dell.l1U föreslagna. Vi få visserligen aldrig förbise,

att ej ens dessa mäktiga häfstänger för kulturen kunna så att säga i en blink

alstra kultur. 1vlen ju förr de byggas, dess förr skall äfven denna verkan

inträda, 110tabene der sådan på grund af de kliluatiska förhållandena är

möjlig ---:- ty naturlagarna kunna de dock ej ändra. Hur skall nu Gellivara

-Ofotenbananverka på kulturen? Och hvar finnas möjligheter till större

utveckling i detta hänseende? . Närmast banan'äro visserligen ej så tnånga

möjligheter, dock finnas åtskilliga dels nlellan Gellivara och Killinge, dels

vid Kalixelfven, dels kan I{irul1avaratrakten upphjälpas. I.Jikaså kunna de

nu så skrala nybyggena efter Kalixsjökedjan äfvensolll vid ICäyryvuopio

upphjälpas till en ganska hög blolllstring, så mycket Iller, om det nu

visserligen mycket gifvande, men på ett för framtiden ruinerande sätt

idkade fisket i dessa sjöar ordnas illera rationelt. Detsamma kan möj

ligen sägas om nybyggena Skatto- eller I{attuvuoma vid Torneträsk.

Möjligen skall man äfven kunna afvinna egorna vid samma sjös vestra.

ända en mera varaktig afkastning. Någon storartad afka-stning afjorde1~

lJå hela bansträcka1~s pestra sida skall 1nan dock ej 'Vin·na. Men på

växande afstånd i ostlig och sydostUg riktning ökas antalet odlingslägen-
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heter inom Gellivara och Jukkasjärvi socknar högst betydligt. Detsamma

gäller i ännu högre grad Oln Öfver Kalix, rrärendö, Pajala, Korpilombolo

m. fl. aflägsnare socknar inom banans fjärrnare rayon. Och otvifvelaktigt.

är, att inom dessa trakter äfven 1nosskulturen skall på n1ånga ställen kunna.

uträtta ganska n1ycket, 0111 än nlåhända' ej allt hvad Ulan väntar. Som

bekant hafva våra s. k. ·finnsocknar lTIycket länge afyttrat betydande qvan-

titeter smör, IDen »finnsmöret» lelllnar i regeln ännu, trots den utmärkta.

mjölk, hvaraf det beredes, i afseende på beredningssättet ofantligt mycket.

öfrigt att önska. Naturligt är, att då den stora kon1munikationspulsådern

blir färdig, äfven finnbefolkningen skall lära sig att bättre ansa och vårda.

sina ladugårdsprodu,kter, och den tid skall nog snart komma, då mejerier'

finnas äfven i våra öfre finnsocknar. Men äfven hela kreatursafveln skall

upphjälpas och ladugårdsbesättningarna skola få en bättre och ölnmare,

vård, hvilket på rnånga ställen är högst behöfligt från' både djurskydds

vänlig och ekonomisk synpunkt. Ännu florerar mångenstädes i dessa.

afläg~nare bygder svältfödningssystemet och - .jag hade så när tillagt

naturligt nog! Man har t. ex. hunnit öfver midvintern. Fodertillgången.

minskas, men man hoppas och -hoppas, att våren skall korrilna, och man

kan ej förmå sig att nedslagta de stackars utsvultna kräken, enledan det.

blir så svårt att skaffa nya igen! Hur helt annorlunda då man har lätta,

kommunikationer! \7ar då höafkastningen i en t~"akt skral, är det ju blott

en penlling- eller kreditfråga att rädda kreatursstocken, då man lätt kan·

få foder från ann'at håll.

Det ligger nu nära till hands att efterse hur väg'nätet skall utveckla.

sig inom de trakter, sonl beröras af banan.

(Föredraganden demonstrerade dervid på kartan sannolikaste riktning

arna. för de nya hufvud- och bivägar, SOlU förr eller senare skola blifva.

nödvändiga inoul ornrådet öster OUl banan).

Men skall månne. någon eller några vägar behöfva framdragas till

Torneträsk och utefter dess stränder? Då hitåt igen vidare odling blir'

möjlig, så blifva ej heller a.ndra vägar än järnbanan behöfliga. Och SOUl

vägar äro icke blott till anläggning, utan ä~ven till underhåll mycket dyra:

saker, hvarunder lnånga socknar redan nästan digna och 'som derför ingen

gerna vill ,bygga i onödan, torde det kOlnma, att dröja många mansåldrar,_

till dess en sådan kamIner till stånd hitåt. Och att landsväg länge kan

undvaras, då järnväg finnes, framgår deraf, att ännu i dag Gellivara.



~ - _.....
~--..~- .,_........-- _."- ~_ .. -~~.,

32 1897 den· 25 februari.

Malmberg saknar körväg'till den 1/2 Inil derifrån belägna »platsel1»! Man

skall måhända anmärka, att vid banans byggande san110likt äfveu en

transportväg salntidigt anlägges enligt analogien med sättet för stambanans

byggande i öfre Norrland. Gent emot detta vill jag erinra 0111 den me

tod engelsmännen följde vid byggandet af Gellivarabanan. De icke

blott icke byggde någon dyrbar transportväg, utan de bröto ej ens en

ordentlig gå~1gstig, der sådall ej fanns förut. Lokomotivet sändes alltid

i spetsen på 'provisoriskt utlagda skenor; och om det än ibland såg betänk

ligt ut för svenska ögon, så· varo dock olycksfall u11der denna banbygg

nad n1ärkvärdigt sällsporda - ja, sådana inträffade vida oftare under den

svenska regiinen. Som bekant skedde ock byggandet med en raskhet,

hvartill vi näppeligen hafva något motstycke; att det skedde slarfvigt,

torde ·ej berott på de·nna sida af »den engelska m~toden». Men det Jned

gifves, att rnetoden behöfver åtskillig förbättring, så att Inan bättre än

de goda engelsmännen begagnar vinterföret för de förberedande varu- och

godstransporterna! ,Kanske ock svenska järnvägsbyggare behöfva en.1iten

påminnelse härom?

Jag anser mig ej frångå ruin .afsigt att »blifva vid lnin läst» och

ej inlåta nlig på den politisk-strategiska frågan, om jag här påpekar ett

enda litet korollariuln till det sagda. Någon odli1~g kan af klimatiska skäl

ej uppstå ofvanom Kirunavara. Några vägar - ·utom järnvägen - ej

heller. Miiitärer säga, att det blott är en dy·na1nitfråga, knappast en tids

fråga, att i en blink så att säga absolut förstöra en järnväg; lika fort

går det att göra båtarna vid Torneträsks stränder odugliga. Det går af

sig sjelf, blott man låter dem dansa utför r:ral~ra! Finnas ångbåtar, n1å de

gå salnma väg! Nåväl, i farans stund kan lllUl1 ju således hvad ögonblick

so111 helst åter göra den 10 ll1il breda sträckan ofvano~ Kirunavara till

en o{ramko1n1nelig öde1nark, 0111 ej ens spår af en gall1mal transportväg

finnes, der en fiende kan »krångla sig fram» lned. tross och hästar. Men

till Torneträsk från norska sidan skall en fiende lätt kunna k01l11na, både

genonl den snart blifval1de Bardolandsvägen och förbi Sjangeli, äfven om

banan från riksgränsen ned till Victoriahamn är lagd i spillror.

Jag öfvergår uu till en fråga, som lnåhända på åtskilliga håll skall

mötas med en medlidsarl1 axelryckning. 'ii hafva ·SOlll bekapt i norra

Sverige ett annat, äldre kulturelenlent, sonl här har årtusendens henlorts

rätt och SOl11 äfven visat sig ega en allt utom föraktlig nationalekononlisk
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betydelse, enär de gamla handelshusens styrka var i väsentlig mån grun

dad härpå. Jag nlenar naturligtvis lapparnes. Hur ställer sjg järnvägs

frågan till denna kulturer Skola vi ens våga kasta en blIck på denna

sida deraf. Äro ej lapparne »dömda» till undergång? Lönar det då att

vi tänka på den)?

Jag medger, att det för närvarande ser något mörk, ut för »salnefol~

'ket» och att deras hjordar' på flera ställen betänkligt decimerats. Men'

svårare perioder har denna intelligenta och lifskraftiga nation genonlgått,

'och våra fjälltrakters oerhörda betesmarker lämpa sig blott för renkulturen.

Långt ifrån att Ofotenbanan skall skada lapparne, tror jag tvärtom, att den

skall i kraftig mån bidraga till lapparnes raddning, om den nämligen ger

anledning till att tnan, i tid eg'nar tillbörlig uppmärksamhet åt detta

vigtiga kapitel. Vi rnå blott i detta afseende taga lärdom af erfarenheten;

och vi ha en rik erfarenhet, från Norge specielt, om hur rnan icke skall

göra. lJtan att ingå i långa deduktioner vill jag tills vidare fornlulera

denna erfarenhet i följande 4 hufvudpunkter.

1). Spärra ej lapparnes fiyttningsvägar, utan sörj tid för säkra

öfvergångsvägar!

2). Anlägg inga i längden omöjliga nybyggen!

3). Förbättra eller reformera lapp-polisen l

4). Och inför ett mindre tidsödande, men lnera praktis~t skolsystem

för lappbarnen l

Icke utan förvåning läser lnan i väg- och vattenbyggnadss.tyrelsens"

utlåtande det yttrandet, »att stängsel för banan torde kunna undvaras»'

Äfven Oln somliga sträckor af banan tills vidare må lelnnas ostängslade,

to~de sådana ovilkorligen böra föreskrifvas såsoln regel i de trakter, der

Japparne hafva sina stråkvägar, SåSOlll t. ex~ vid Torneträsk, och här må

i sammanhang med stängsel ordentliga grindar och öfvergångar anordllas.

Dessa såväl SOlll banvaktstugorna må placeras mi11~re efter ITlatelnatiska

grunder än efter nOlnadlifvets behof och dylika rent praktiska grunder.

Jag förutser vissa invändningar, som jag är beredd, att belTIöta.

Med »ornöjliga nybyggen» menar jag sådana, som anläggas af någon

tillfällighet) n1en sorn ej i längden kunna ega bestånd utan att vid sidan

af IDel" eller rnindre »lagliga» utpressningar behöfva såsotl1 förnämsta,

näringskälla lita till - 1/Oentiuf1~ad. Sådana finnas tyvärr ej så få! Fö~'

att förekomma dylikt har son1 bekant en s. k. kulturgräns utstaka.ts, ofvan-
3
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oln hvilken nya nybyggen ej få anläggas. Emedan åtskilliga odlings..

lägenheter verkligen finnas· ofvanom denna, kan nlan förutse, att adrnini

strationen förr eller senare skall nödgas gifva vika för starka påtrycknin

gar, luen då gäller att göra förändringarna med VarSalTI hand. och att

ytterst noggrant och opartiskt utreda kulturmöjHgheterna, innan ett enda

nybygge utlenlnas, d. v. s. motsvarande lllark frånhändes nomaden. Såson1

princip skulle jag vilja antyda den regeln: låt inga nybyggen ofvanom odlings

gränsen baseras på slåttermyrarna, luen tillåt gerna dem, S01l1 kunna grun- .

das på s. k. råningar! Utom den stora fodertillgången innebära deRsa rånin~

gal" eller strandängar ett par andra vigtiga fördelar, nämligen utrymme för

renarnas passage och tillfälle att bygga ladorl Ett bland de värsta strids

änlnena mellal) lappar och bofasta är, som alla veta, höhässjorna; ett annat

är nedtrampningen af gräset ~ myrarna - (hvartill komlner i Norge, ofta

mera som ett svepskäl, skada på hjortronen l). Nåväl, vid dessa råningar

finnes alltid tillfälle att placera lador invid ängen. Det fordras blott, att

saken befrärnjas dels genom att lagen ej tillst.ädjer skadeersättning för

hässjadt bö, dels genom lärnpliga premier. I detta hänseende kunna t. ex.

k. hushållningssällskapen uträtta lnycket godt. Utryn1n1e för flyttnings

vägar finnes det godt om mellan bergkanten och råningen, och skulle

någonstädes någon hårdvallsäng finnas i vägen - ja, då må den omgifvas

med stängsel.

Vidare måste lapp-polisen reformeras. De nu varande polismännen

äro, så vidt jag känner, utal1 undantag fattiga lappar och h,afva klen af

löning - följaktligen klent gehör. Låt denl i stället få, vore det än, 7-800

kronors afiöning, och ofantligt mycket skall vara vunnet. Mången tror

nog. att bränvillssupandet ännu är lapparnes värsta lyte. Ser jag saken

i Rtort, kan jag sanlvetsgrannt försäkra, att detta ingalunda är förhållandet.

Fjällapparne äro Ilumera i regel fullt lika nyktert folk som svenskarna,

hvilket ju inte heller vill säga så fasligt mycket. Men åtskilliga af lap

parne äro vårdslösa, och det är tyvärr en till sina verkning~r nlycket

komplicerad egenskap. För en nomadstarn kan obotlig skada uppstå, om

ett par husbönder låta allt gå vind för våg. Då hjälper ej, OIn de andra

bjuda till aldrig så mycket. Och. så sn1åningom blifva äfven de ordentliga

vårdslösa och lata. Enligt lnin erfarenhet kan man säga detta just om

ganska många af rautus- och saarivuomastammarna, soni flytta i dessa

trakter. Men lyckligtvis äro lapparne ett godmodigt, fredligt, klokt och lär r
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~ktigt folk, och en refOrnl" i polisväsendet skall derför visa underbara verk..

Dingar - ej minst på förhållandena å norska sidan.

Slutligen bör undervisningstiden vid de fasta lappskolo~na förkortas

det mesta möjliga - ja, kanske reduceras till intet - och i stället mera

arbete nedläggas på den ambulatoriska u.ndervisningen." Det är nog obe

stridligt, att den långvariga vistelsen bland civiliserade förhållanden under

skoltiden icke ökar lappbarnens be~lägenbetatt återgå till det visserligen

fria, men besvärliga nomadlifvet, och" man har icke utan skäl sagt, att

den nuvarande metoden med· årslånga kurser i fasta skolor är som ville

lnan »uppfostra folk till skomakare genoln att sätta dem i skräddareIäral»

Då lapparne äro ett vigtigt "element i norra Sveriges ekonomi och

kultur och då jag är öfvertygad om att deras framtid kan väsentligen

påverkas af denna och likl?ande komlTIunikationsleder, bar jag trott mig

böra allvarligt beröra dessa förhållanden i detta salnmanhang, och jag'

vågar hoppas, att jämväl den svagares sak skall välvilligt behjärtas i ett

så ga.m,malt k"ulturland som vårt.

Från den i 111ångas ögon så obildade och otidsenliga nOlnaden vill jag

göra ett djärft språng till en ultramodern nationalekononlisk faktor - turi

sten! Turistlifvets alltmer växande betydelse torde ingen af lnina ärade

åhörare förneka. Visserligeri kan det ha sina olägenheter, om det får ut

veckla sig alldeles fritt och okontrolleradt; men det kan ock under förståndig

ledning blifva till välsignelse. H vilka summor representerar ej en stark turist

ströln! Ännu anses ju t. ex. Schweiz' hotell och pensionaOt häraf inhösta

en årlig vinst af 60 millioner francs! Och detta oaktadt det landet håller

på att bli gamlnalmodigt. Turistverldens blickar stå, liksom järnindustriens,

numera till l)orden. Midnattssolen och Nordkap, lapparne)) renarna och

Lofote~), den arktiska sommardagens och sommarens höga, härliga fjäll-luft,

våra vattenfall, forsfärder och verldsberyktade malmfält - i allt detta

hafva vi krafter, som skola verka oemotståndligt på turistströlnmen. Det

gäller blott att ordna klokt -- och kanske den inkoIl1stkällan en vacker

dag skall täfla 111ed sjelfva grufvorna! -- Men turistströmmen hBI' ock

en annan, fullt beaktansvärd sida, . Visserligen. händer det mer än ofta,

att turisterna begå grofva misstag, då de ge sig till att skildra vissa saker

och förhållanden, som de haft o tillfälle att flyktigt tangera, och föl' min

egen del är jag af erfarenhet nly~ket skeptisk gentemot hastigt framiIande

resenärers olndön1en. Men det kan dock ej förnekas, att en liflig turist-
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st~öm i aflägsna trakter skall få betydelse af ett ljusflöde. Ju större och"

starkare denna ström är, dess oftare händer det, att i densalllma ingå

både kunnig~, klarseende, inflytelserika och rättrådiga element l För vår

»irländska frågas» lösning utan ruinerande statsexproprjationer eller dylika.

palliativ (då andra åtgärder kOlnina för sellt) torde lnan kunna vänta åt-o

skilligt godt just genom dessa allt rikare och tätare ljusflöden.

Man har framkastat den tanken, att Ofotenbanan skulle blifva till lllelll

för utvecklingen af de öfre norrländska städerna, isynnerhet för Luleå,.

som nu på några få år gått så raskt fralnåt. Att säkert se; huru fram

tidens vågskål kommer att ställa sig, torde ej vara möjligt. Men det

vill synas, som om flera och mäktigare faktorer ställa sig på del1 positiva

sidan äfven i detta afseende. De få genom stambanan en lätt förbindel

se med Finland och Ryssland, genom Ofotenbanan en dito med vester

hafvet. Luleå får ju dessutom dels lnalrnfrakten på Östersjömarknadell,.

dels en redan börjad mal!f}ltföräd~ingsindustri,som vi hoppas måtte blif

va blomstrande och varaktig. Och Oln än måhända stora ind?strier,

grundade på återfrakt af stenkol, skola nppblolDstra vid vesterhafvet,

hafva dock de norrländska orterna i sin ojälnförligt större och luera.

konstanta vattenkraft e11, som det synes, säker garanti för frarntiden. H vad

vattenkraftens konstans beträffar, behöfva vi blott jänlföra storleken af

nederbördsdistrikten på östra och vestra sidan riksgränsen för att finna

hvarest den obestridliga styrkan ligger.

Jag vill ej upptaga tiden med att närnlare inlåta rnig på en rnassa.

sjelfklara" Oill än vigtiga, så att säga tertiära verkningar af ett företag'

sådant SOln Ofotenbanan. Så t. ex. att telegraf-, post- och telefonlinier

skola uppstå; dessas stora betydelse för såv~l staten som orten; att läkare

och apotek blifva tillgängliga i trakter, der lnan hittills alltid måst und-o

vara dessa vigtiga hjälprnedel. Man vågar väl ock tillägga en varln för

hoppning om, att den religiösa och sedliga olllvårdnad, som nu på många.

ställen måste 'saknas, skall lättare kunna åstadl{ommas med lättade kom

11lunikationer. Dock ytterligare en vigtig fråga, Oln än n1ed någon poli

tisk anstrykning, elH~ru öfvervägande rent praktisk, må betonas. DGll.

nuvarande babylotniska språkförbistri1~gen bland den bofasta befolkningen··

skall så säkert och lätt försvinna, som det gått att på några få år göra.

Gellivara kyrkoplats - der man för ett par årtionden sedan sällan träffade

en person, SOln förstod ett ord svenska - till en fullkornligt svensktalande ort.

t'
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Jag har försökt att nyktert och opartiskt betrakta förslaget om Ofoteu

banans byggande från en allmänt-ekonomisk synpunkt. Det torde hafva

frarngått, att den allmänna nyttan deraf bör vara ofantlig under förutsätt

ning af vissa, lätt vidtagna försigtighetsmått, Oln man än å andra sidan

11låste erinra sig, att äfven för en järnvägs ornskapande "förmåga finnas

vissa af naturförhållandena utsta.kade gränser. Och skulle det nu vara

för djärft att såsom nl0tstycke till de mera idylliska tider, bvarom jag

till eOn början erinrade, tänka sig ett stycke in i fralIltiden och åter möta

en period af industri och bergverk i dessa ödsliga trakter? Men den

tidens bergverk bli nog efter helt annan måttstock än de anspråkslösa

"hyttor och halnrar, hvaraf vi ännu här och hvar kunna finnH några af

lnossa öfvervuxna lemningar i Jukkasjärvi skogar. Den" kommande

tiden torde väl snarast visa oss någon tilltalande, idog bergverksstad med

,storarta.de Iuetallurgiska etablissement grundade på elektrisk kraft, som

hemtas från vattenfallen, och kanhända äfven på de oöfverskådliga my

rarnas i torfven magasinerade kol. Och blaHd de tafior, vi då få se, skall

nlåhända vårt. svenska Lago Maggiore, vårt fjällomkransade Torneträsk,

·som i åtskilliga afseenden till och med öfverträffar det italienska och hvartill

·ej många turistländer ha något rnotstycke, komma att visa ett synnerligen

lifligt .utseende. Dess vida spegel plöjes af ångslupar, lustseglare och

kanoter. På dess stränder' ses här ett turisthotell, der ett sanatoriuln och

<3er borta på fjällslätten vid Abiskoelfvens underbara cafion ~ammandrifves

vid den glada lappbyn en ståtlig renhjord af några tusen renar, icke till

ögonfröjd för några skådelystna främlingar, utan såsom en vanlig länk i

det blomstrande nomadlifvets dagliga ,görolnål. Och slutligen - der ute

på Abiskoho]ll1en hafva de nu varande fiskarkåtarna, som så ofta lenlnat

-den resande en tillflyktsort undan Torneträsks storlnupprörda vågor, lemnat

rum för den Naturvetenskapliga statio-ne1~, som har till uppgift att grund

ligt oeh mångsidigt utforska den svenska arktiska naturen, den liflösa

såväl som den lefvande. Att en sådan kommer att anläggas och fri

kostigt underhållas af järnvägens, grufvornas och förädlingsverkens egare,

taga vi för alldeles afgjordt, då ju alla förståndiga sträfvanden att afvinna

naturen dess skatter ytterst måste grunda sig på utforskandet af naturen

sjelf och dess lagar.

Tillägg i oktober 1897. Under nu förflutna sommar har kronolandsvägen
utsträckt.s från Gellivara kyrkoplats till Malmberget, hvadan uppgiften öfverst å
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sid. 32 redan är föråldrad. - Mitt yttrande nederst å sid. 27 åsyftar de kon
cessionssökandes vilkorliga erbjudande af en million kronor såsom ett lika välbe
höftigt som frikostigt bidrag till befästande af »Norrlands Lås», Boden.

S-s.

I anledning af föredraget yttrade sig:

Herr Hofnlarskalken Friherre A. R. von Krremer. Jag tviflar visst

icke på, att en stor del af det lysande projekt, som den ärade föreläsaren

för oss upprullat, skulle genom en järnbanas anläggande komma att för

verkligas. Då jag begärt ordet, har det skett endast för att fästa upp

märksamheten på en liten omständighet, som synes mig. vara af intresse~

nämligen hvad han yttrade om språkfrågan.

Föreläsaren omtalade, att iGellivara kyrkoby rådde en babylonisk

förhistring af svenska, ~nska och lappska ännu för några år sedan, ll1e11

att Gellivara en kort tid efter järnvägens .tillkomst blifvit en nästan full

konlligt svensktalande ort, och han uttalade den förmodan, att det svenska

språket skulle blifva det vanliga äfven på andra platser, om Luossavara

Kirunavarajärnvägen kOll1me till stånd. Det är endast på detta jag vill

fästa hans uppulärksamhet lDed ett litet tvifvelstecken. Skulle jcke orterna

mellan Luossavara och Ofoten snarare komma att förvandlas till norska

än till svenska? Handelsförbindelserna från malmfälten kOilllIle sjelfklart

att gå öfver Ofoten, då de väl också förlllodligen komme att skötas af

norska handelshus. Och månne icke äfven under sådana förhållanden

norska invandrare till en stor del kOluma att bilda. den befolkning, SOln

samlar sig kring Luossavara? Jag vill icke säga, att detta nödvändigt

skulle kOllrna att inträffa, men jag har velat påpeka, ntt så kunde komma

att gå, och att detta järnvägsföretag, hvad angår sträckan I.Juossavara

Ofoten, icke så alldeles säkert komme att blifva så nyttigt för den svenska,
nationaliteten. Derelnot tror jag, att en sådan verkan skulle vara all-.

deles otvifvelaktig, ifall järnvägen inskränktes till att sammanbinda Luossa-

. vara med Gellivara.

Jag helnställer derför till den ärade föredraganden, att ban rnåtte be

svara dell frågan, huruvida e~l sådan inskränktare järnvägsförbindelse

Luossavara-Gellivara skulle vara alltföi'l otillfredsställande i ekonomiskt

hänseende. Att den i politiskt afseende vore vida att föredraga, derom är

jag för min del lifligt öfvertygad.
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Herr Fil. Doktor Fr. 8vellonius: Ja, hvad den frågan beträffar,

huruvida norska eller svenska kOlnnler att talas i dessa trakter,' är det ju

rätt svårt att på förhand kunna med bestälndhet yttra sig. Men så mycket

är docK säkert, att det språk, som der kOlulner att talas, blir ett ·nordiskt

språk, ett språk, sorn vi alla förstå. För öfrigt anser jag det vara sanno

likast, att det j list blir svenska språket, sorn i dessa trakter sk~ll vinna

insteg trots den lifljga handelsförbindelse, som kommer att ega rum lTIed

Norge. Den 8pråklärarestan1, Oln jag så må säga, som kOlTIlner att växa

upp deruppe, skall utgöras af våra svenska grufarbetare. Sannolikheten

för att grufarbetare i något större antal skulle kon1ma från Norge, är

ganska ringa, då de norska grufarbetarnas yrkesskicklighet är ganska klen.

Jag vill exelnpelvis anföra, att vid Sulitälmagrufvorna på norska sidan ut

göras arbetarna till en vida större procent än 50 af svenskar - åtminstone

·var så förhållandet i allmänhet vid de många tillfällen, då jag besökte

dessa grufvor. Jag tager derför för afgjordt,' att vid de nya malmfälten

likaväl som vid Gellivara hufvudstan1mell af arbetarna k01l1mer att bestå.

af svenskar, och det är väl då att antaga, att den starkare k01l1rner att

vinna äfven i språkligt afseende. Men antagligt är ej, att endast på gruf

fälten och i trakterna kring dem svenskan skall blifva förberrskande, utan

tack vare det vägsystem, som så sInåningom kommer att från banan utgre

na sig åt öster, skola äfven finnsocknarna dragas in uti trafiken och snart

nog blifva svensktalande. I Gellivara har Inan haft tillfälle att se verk

ligen öfverraskande bevis på, huru fort det kan gå för svenska språket

att vinna terräng, då en mäktig sporre dertill gifves.

H vad den frågan åter beträffar, huru fraktförhållandena skulle kOlnma

att ställa sig, derest malrnfälten endast sattes i järnvägsförbindelse med

österhafvet, är det ju en ganska kinkig fråga att fullständigt besvara.

Men då afståndet från Kirunavara öfver Gellivara till hall1nen vid· Öster

sjön är icke luindre än 10 + 21 111il således 31 nlil, under det att afståndet

från Luossavara. till' halnnen vid vesterhafvet endast är 14 Et 15 mil, är

det väl troligt, att detta längre afstånd skulle medföra en proportionel

och således högst betydlig skilnad i afseende på fraktkostnaderna.

Herr Advokatfiskalen C. E. Ljungberg: Det var lnycket i herr Sve

llonins' föredrag, sorn tål att tänka påt och tillika mycket att förundra sig

öfver, frän1st då kanske att en geolog velat sväfva så mycket ut på idyl-
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lens område. Det har dock kunnat behöfvas i detta. fall, ty vill man hålla

sig till det reella, så stannar man i stor förlägenhet angående nyttan af

denna bana. Man vill här gå en alldeles Jnotsatt väg lnot den sed vanliga.

Deri vanliga och rätta vägen är, att kulturen går före 'järnbanorlla, men

här skall det vara tvärtom; här skall- järnbanan föregå odlingen, IDen det

torde näppeligen lyckas att på detta sätt framtvinga kultur. Icke ens före

draganden sjelf har vågat påstå, att det är rnöjHgt, att omkring den nya

banan åstadkoll1ma kultur, på den ,\restra sidan åttninstone; och det tyckes

efter bans frarrlställning blifva klent nog äfven på den östra.

Saken är den, att då Inan så mycket talar om denna Ofotenbana,

de flesta dock icke veta, bvar den skall gå fran) , de veta endast, att del}

går någonstans deruppe i Norrland; men vill lnan på kartan se efter, så

'skall rnan finna, att den går !1Ögst betydligt ofvan polcirkeln, och det är

något att tänka på. Den berör endast vid pass 1/7del af Norrland, för

bvars utveckling den påstås blifva ett så verksalnt medel. Det är i detta

hänseende i hög grad oberättigadt,' att Ulan väntar sig så Inycket af d(~nna

bana, men saken är den, att lnan tänker taga skadan ig~n, d. v. s. de,

som vilja hafva denna bana, genom malmfrakter. På annat sätt kan jag

icke' förklara mig ifvern att få detta företag till stånd .

. En stor rikedom skall, 'säger man, från detta håll tillflyta landet.

J a, blir den 'verkligen så stor, som Inan säger? Det lider intet tvifvel,

att många alltför djärfva och ogrundade påståenden förekomlna i kon

cessionsansökningen, och jag kan icke förstå, att lnan vågat kOffilna fram

med den till regeringen. Man säger t. ex., att det skall inflyta 7 millio

ner till landet. IIvar får Inan dem ifrån ? Jo, på så sätt, att ma.D vär

derat den million tons af malrn, son1 IDan tänkt sig skola utföras från de

nya malmbergen, till 7 n1illioner kronor. Men sker då icke något afdrag

från denna summa? Jo, visserligen. Först och främst skall banan g~

öfver Norge, och norrmännen lära väl icke forsla malm gratis. Der bort

gå troligen c:a 900,000 kronor. Tänker man sedan på sjelfva trafikkost

naderna, hvilka efter den beräkning, som man kan göra efter förhållan

dena vid Gellivara, gå till 60, kanske 64 :% af det hela, så hafva vi der

ett afdrag på vid pass 4,300,000 kronor. Af de 6,100,000 kronor blir sedan

icke så mycket qvar, då lnan des;3utom skall betala räntan på ett 20 l11il

lioners lån, ett lån sonl man säger sig skola upptaga inom landet, Inen

som man naturligtvis måste upptaga i utlandet, en1edan våra banker i
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följd af SIn rörelses beskaffenhet icke kunna på så lång tid, som härvid

erfordras, tillsläppa så stora sumrnor.

Så säger Ulan vidare i koncessionsansökningen, att denna järnvägs

förbindelse skall förbättra landets handelsbalans, d. v. R. Olll man kan

förtjenå 1,800,000 kronor, så skall detta förbättra handelsbalansen i ett

land, hvars årliga olTIsättning går till 656 millioner kronor. Det är väl

ändå temHgen stai:~kt att påstå något sådant. Nej, på vår handelsbalans

kOIunler det icke att inverka, IDen väl efter hand på Norges.

Jag öfvergår härefter till en annan punkt i koncessionsansökan. Det

säges der, att våra rederier skola vinna ett stort uppsving, enär det skulle

blifva så fördelaktigt för svenska handelsflottan. Denna sysselsättes nu

endast 4 månader af året der uppe vid Luleå, rnen den skulle då kunna

användas ·äfven de öfriga 8 månaderna. Huru n1ycket sysselsättes nu vår

svenska handelsflotta vid Gellivarabanans uthamn? Jo, det är, Oln jag.

minnes rätt, 8,000 tons svenska mot 240,000 tons utländska, och om dessa

få svenska fartyg skulle under vintern få sysselsättning på andra sidan

åt vesterhafvet till, så vore den vinsten telnIigen obetydlig. Det är' ju

redan nu ingenting, som hindrar dessa fartyg, att under vinterIu.änaderna,

likaväl som de' norska och andra nationers fartyg, förskaffa sig sysselsätt

nillg på andra platser i verlden. Nej, det egentliga felet vid v!tr sjöfarts

rörelse på detta håll är, att vi icke bafva någr~ tillräckligt stora fartyg

inoln vår handelsflotta för upptagande af de ofantliga och tunga malm

qvantiteter, sonl skola forslas. Detta är ett fel, som icke afhjälpes genom

en ny export af maln1 vid Nordsjön, och man borde icke förgäta, att om

l1lan vill gagna vår handelsflotta borde det bildas kapitalstarka bolag för

åstadkolllmande af större fartyg, emedan det är svårt för våra små rederier

att åstadkon1ma sådana. SåSOlll det nu är afsedt och då lllan icke tänker

på att afhjälpa det fel jag anrrlärkt, blir följden blott den, att man· kam

Iller att gagna först och frälllst den norska handelsflottan, SOlll ligger så

nära, och sedan den engelska. Det blir norrmän OCll engelsmän, som kom

ma att taga den egentliga vinsten. Men de draga icke blott vinsten af

malmexporten, utan äfven af den lifliga handelsrörelse, sorn kotnrner att

uppstå vid Victoriahamn och andra småharnnar, som skola uppväxa i

trakten deromkring.

Man har för rnycket förbisett dessa kOl1seqvenser. Då nIan talar om

den kultur, sonl skall uppstå i Norrland, bör man äfven kornma ihåg den
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kultur, som redan finnes och hvad inverkan detta företag har på denna.

Det Bottniska kustlandet komlner utan tvifvel att lida oerhördt af att denna

väg öppnas till vesterbafvet. Hela importhandeln kommer att gå den

vägen och äfven en stor del af exporthandeln, oberäknadt lnalmutförseln,

och deraf lnåste alla de slnå städerna vid Östersjökusten, och de äro, som

bekant, icke mindTe än 9 stycken, kOllJlna att lida.

Talaren har ansett det vara så nödvändigt att exportera rnaimen från

de nya malmbergen, ty han förmenade det ·vara till stor skada att låta

den ligga son1 ett dödt kapital. Jag vågar påstå, att detta kapital icke

är dödt, ty det växer med tiden i värde. Om man gifver akt på de upp

gifter, som man har att tillgå rörande brytningen af maltniagren, så finner

Inan, att i en lnängd af de länder, son1 hittills försett verlden med järn

lnalm, har brytningen under de sista åren aftagit, t. ex. i England, i Öster

rike, i Algeriet; och till och med i Amerikas förenta stater har den af·

tagit, under det att den på några få ställen tilltagit, ehuru icke i samma

mån som den förminskats i de andra länderna.

Vid en sanlinanräkning af hela verldens produktion af järnmalm,

kan Inan enligt komrnerskollegii berättelse angående bergsbandteringen för

1895 finna, att under de fyra sista åren, den årliga produktionen aftagit

omkring ~ millioner tons. Vi hafva ingen brådska, synes det mig, utan

vi kunna se tiden an, ty efter alla beräkningar kOlnlner värdet på malmen

att stiga. Vi se redan 11U, att nlalmförrådet i vissa länder håller på att

bli slut och att det j de förr för sin lllalmrikedom berörnda Bilbaogruf·

vorna icke komlner att räcka längre än i 10, högst 20 år. Medelpriset

å denna malln bar derföre stigit från 5 kronor 10 öre, son1 det var för

några år sedan, till 8 kronor 10 öre· per ton. Man kan således icke säga,

att det ligger någon förlust i att vänta.

Vi hafva sannerligen mycket annat att göra, om vi verkligen yilja

arbeta för Norrlands utveckling, än att anlägga dyra järnbanor i dessa

öde trakter. Vi hafva t. ex. att förminsk.a frostländigheten, att anlägga

vägar och broar ·och att upprensa strömmar, och staten har med allt större

och större uppoffringar sökt bereda egna hem åt kolonister. Sådant ållt

är den naturliga vägen. På väganläggningar i Norrland har stateI1 under

de sista 50 åren uppoffrat öfver 6 millioner kronor, och vi fortgå i sti

gande skala filed dessa uppoffringar för Norrlands utveckling.

En sak, son) föredraganden icke velat beröra, är det politiska och.
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militära gebitet; och han har Råsom skäl dertill anfört den omständigheten~

att detta. skulle vara' något, som icke tillhörde bans uppgift. Ja väl, man

kan inskränka området för sin, framställning så mycket n1an vill, men man

måste dock ihågkomma, att vid detta tillfälle, då det är fråga 0111 en järn

väg ut till vesterhafvet, det icke går an att blunda för politiska och mili

tära omständigheter af allra största vigt, hvilka stå i omedelbart sam

manhang llled ett sådant företag.

Hade t. ex. den landsträcka, öfver hvilken Ulan kan gå franl till

vesterhafvet, varit svensk, om vj hade haft den klokhet att behålla den,

sedan VI 1658 tagit den, då hade det icke varit någon fara. Men nu

hafva vi att göra med ett folk, sorn visar oss en ständig ogenhet och

söker, på alla sätt uppskörta och skada oss. En af deras representanter

har visserligen sagt: »Vi skola med Iiöje se, att ni utskeppar er malm

öfver Norge ut till vesterLafvet, men, tillägger han, vi vilja ej förbinda

oss till något.» De vilja hafva stora fördelar, men vi skola stå risken af

godtycklig behandling. Det pålllinner otvunget Oln ett yttrande af mot

satt karaktär (ty då var Norge beroende af Sverige), SOUl salnme man

(Astrup) hade å detta samn1a rUlD för några år sedan (1883), då fråga

var om spanska handelstraktaten: »Derom torde ej vara tvifvel, att trak

taten accepteras, och med tacksarnbet till vederbörande svenska statsrnyn

digheter, af Norges storting; och Norges tacksalDhet (!) en10t Sverige skulle

om nlöjligt ökas och befästas, om riksdagen här ville äfven acceptera

den och sålunda äfven här visa, att den fattar, tack 'vare 1814 års hän

delser, att den skandinaviska halföns tvenne folk ega och numera ömse-o

sidigt alltid förstå deras oupplösliga solidaritet.» Ja, vi giugo Norges

önskan till IIlötes. Med en ~Ppoffring af 300,000 kronor gingo vi in på

en handelstraktat, hvaraf hufvudsakligen 110rrmännen hade fördel. Då.

sedermera denna traktat skulle för.nyas, ville san1ma norrmän, som förut.

varit så ytterst angelägna, att vi skulle gå filed dem i en gemensam traktat~

emedan det var vi, SOlD skulle betala den, ensalnma afsluta den nya trak

taten, sedan isen nu var bruten, och då ville de, för att agera egen stat,.

ej hafva oss med. Deraf kan man se, att deras tacksalnhet och erkänsla:

för vunna fördelar icke är alltför mycket att lita på.

Tvärtom torde det vara nöd vändigt, att innan koncessionen fastställes,.

mall har bestämda förpligtelser fråil norsk sida, huru trafikförhållandena

skola ordnas öfver Norge, så att de icke af en eller annan politisk eller
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,merkantil orsak lägga några hinder i vägen för rörelsen eller k0111nla att

höja' taxan efter behag. Framför allt bör man se till att befästningar å

norska sidan anläggas. ~lan har sett, att bola'get varit frikostigt nog att

-erbjuda sig lemna 2 luill10ner till bidrag för en fästning å svenska sidan.

Detta visar, att det ät ett' stort enskildt intresse, SOln ligger bakom. Det

.är icke IlOg med att befästa Boden, det måste äfven finnas befästningar

på andra sidan, och finnas icke de, är hela vår fästningsanläggning på

-östra kusten en löjlighet. Ty det är icke den ringaste svårighet för rys

sarna, som nu hålla på att aillägga en B krigsharnn i norr, att hastigt nog

kOlnrna Iler den vägen, och då stå vi der med vår lilla fästning vid Bo

-den. För öfrigt har lnan -tilltagit denna fästning i alltför anspråkslösa

-dimensioner. Med 8 1/2 milliol1 kotnrner lDan icke långt i den vägen. Vi

bafva bygdt i nära 80 år på Karlsborg, och likväl är ett årligt anslag af

'200,000 kronor till den fästningens fullbordande alldeles för litet Man

lnåste tänka på helt andra siffror, då det gäller att bygga en fästning.

Skall ITIan hafva en sådan, bör den vara stor och stark. Men det är

11U icke nog med att del~ en gång skall blifva det, den måste vara det,

il1~lan järnvägen blir färdig. Nu har man, såsom det framgår af kon

,cessionsansökan, tänkt, att järnvägen skulle vara färdig till år 1902, 111en

·då hafva vi fästningen långt ifrån sin fullbordan, och det är väl bekant,'

,att haiffärdiga fästningar äro sälnre än inga. Det skulle då Vara den n1ill

sta småsak att, ll1ed begagnande af denna järnväg och den tillämnade

norra banan, intränga i landet och taga fästningen. Fästningsbyggandet

'måste derför hafva ett ganska stort försprång fralnför järnvägsanläggningen.

Jag ber OlD ursäkt, att jag här vidrört den politiska sidan af saken,

'men förhållandet är det, att lnan verkligen icke kan skilja denna från

,den ekonollliska. Det är rent af ett brottsligt förbiseende, OIn Ulan icke

i detta fall, på samma gång lnan tänker på det kulturella och ekonolniska,

tager det politiska och militära i betraktande.

Herr Grosshandlaren B. UrselI : Mina herrar. H vad den militära

-sidan af denna fråga beträffar, tror jag lnig, med stöd af rnin personliga

€rfarenhet. under fransk-tyska kriget 1870-1871, kunna påstå, att denna

€j innebär så stor fara. Trots Frankrikes förträffliga kommunikationer,

dess utlDärkta klimat, dess rika tillgångar å föda för menniskor och djur,

dess talrika städer och byar, så hade ändå tyska arInen nlånga gånger
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att kämpa lned mer eller mindre svåra förlägenheter. Sannerligen jag'

kan förstå, hui" en fiendtlig större truppstyrka med kavalleri, artillerit

träng, fältlasaretteT etc. skulle kunna hålla sig några veckor i dessa trak

ter, der det fattas snart sagdt allt för lifvets uppehälle. - Öfver värdet af

stående befästningar är diskussionen ännu ej afslutad; eluellertid har det·

visat sig, att de uppfylla bäst sitt ändamål, när de stödja sig på stora

platser, der det finnes tillgång på allt luöjligt i matetielt. och intellektuelt.

hänseende.. Något bör dock göras med hänsyn till en invasion, men detta.

behöfver ej kosta så mycket. Man upprättar längs järnvägen och å andra.

länlpliga punkter smärre forts, hvilka samtidigt tjena som depöter för

allehanda militära förnödenheter, och förser järnvägen ll1ed 111inor, medelst.

hvilka den när som helst kan göras obrukbar.

Härtned lemnar jag den militära sidan af frågan och vänder nlig

till den ekononliska. I)enna ligger bufvudsakligen i öfre Norrlands elui·

nenta rikedom på utmärkt järnnlalm, som med lätthet kan brytas. Gifvet.

är, att landet står sig bäst, om det utför den förädlade pr.odukten) således

järn, respektive stål, ej sjelfva malnlen. Förädlingen kan ske genorn det.

hittills brukliga förfaringssättet, luedelst ll1asugnar. Men det skönjes redan,

i en ej så aflägsen framtid, en ny lnetod, jag. lnenar den elektriska reduktionen~

Mallnen lärnpar sig utmäl~kt för denna metod; vattenkraft för detta till

verkllingssätt finnes också der uppe. Men trots pantenter och påståenden,

i tidningar och annan. efelnär literatur, är dett~ problem ännu icke löst

på ett tillfredsställande sätt. Efter allt hvad jag hört af fralustående per

soner, som syssla rned detta spörslnål, är det dock endast en tidsfråga,.

att det löses. Svårigheten är, att det kräfves af den perSOlJ, som vill med

fralugång sysselsätta sig. dernled, att han är på samlna gång en utmärkt.

elektriker och en framstående nletallurg - med andra ord en sällsynt.

förmåga. Äfven i Nordarnerika ha lnånga försök gjorts för lösandet af

detta problem, lllen sonl 1111' Alfred Runt, direktör för det kända bolaget.

The Pittsburgh Reduction COlupany, nyligen rneddelade lllig, tills nu utan

praktiskt resultat. Produkten, ehuru utmärkt ren, ställer sig för dyr.

Enlellertid är vägen till problernets lösning bruten. Genom ihållande sö

kande blir ändalnålet uppnått: ett billigare fraIllställande af ypperligt järn,

resp~ktive stål genOtll elektrisk reduktion under användande af vatten-o

kraft än genom de hittills brukliga nlet0derna.

Men liksOlll kulturens franlsteg ej ske språngvis utan successivt, i
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jämförelsevis långsamt ternpo, så förhåller det sig också med industriens

utveckling. Hur skulle det gå lued denl~a, respektive med industriidkarna,

Dm framstegen skulle komma plötsligt som ett jordskaIf? Ginge det så

lätt, hvad skulle vi då göra med våra masugnar? De .skulle då helt

plötsligt stå der som ett minne och kunde lemnas åt doktor Hazelius att

förvaras på Skansen.

Man har ordat så mycket om Sveriges vattenkrafter.. Ja sannerligen

är det en rikedom, ty kraft är materie och således ett värde, större eller

mindre, beroende på den, i hvilkens hällder den befinner sig. Ernellertid·

ha de flesta af våra vattenfall det felet, att- fallhöjden är för låg och vat

tenlna~san för stor. Derför ställa sig anläggningskostnaderna (indämnin

gal", turbiner. etc.) här betydligt högre än vid t. ex. Schv\Teiz' och Frank

rikes (Savoyen) vattenfall. Dock uppvägas dessa olägenheter af andra

fördelar, öfver, hvilka vårt land förfogar.

Öfvertygad om att problemet. med den elektriska reduktionen af

järnnlalm blir löst - Oln också ej genast - och att betingelserna för

denna reduktion finnas i vårt land, eller rättare sagdt i Norrland, i dess

stora vattenkrafter och utmärkta järnmalm, kan jag ej annat än anse det

för en lycka for Sverige, om den föreslagna järnvägen komme till stånd.

Må vara att den under de första åren ej lelnnar afkastning å de penningar

. den kostat, så kommer dock det unga Sverige att stå i tacksamhetsskuld

hos dem, hvilka) i klokt förutseende af de efterkomInandes och landets

fralntida välfärd, bidragit till denna järnvägs snara förverkligande.

Kejsar Wilhelm II har sagt: »Wir stehen im Zeicben des Verkehrs».

Må vi nu hjälpa till, att vår »Verkehr», genom tillfogandet af denna i

hvarje hänseende vigtiga bana, må blifva större och välsignelserikare.

Jag menar, att de, som arbeta för den, skola hafva gjort sig väl förtjenta

om fäderneslandet.

Herr Bankofullmäktigen, Fil. Doktor J. W. Arnberg: Det kan natur

ligtvis ingalunda vara min mening att söka ingå i bemötande af den näst

siste ärade talarens yttrande, hvilket, jag vågar säga det, berörde aliquid

.in ornnib~lS ~ om jag också icke vågar fullborda citatet. Han började

med att såSOln ett axiom uppställa den satsen, att denna järl1vägsfråga

vore för tidigt väckt, derför att kultur.en i Norrland ännu vore så litet

fran1skriden, då det ju är en gifven erfarenhet, sade han, att kulturen går
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frälTIst och järnvägarna följa efter. Ja, så till vida är ju detta sant, som

kulturen i Europa under 1600, 1700 och första hälften af 1800-talet var

högt utvecklad och järnvägar först i senare tid blifvit införda. Men detta

berodde naturligtvis icke derpå~ att denna kultur icke behöfde järnvägarna,

utan kom sig deraf, att inga järnvägar funnos att få. Erfarenheten från

nyare tider är derelnot alldeles motsatt den, llerr Ljungberg här anfört.

Numera anser man, när det gäller att öppna nya kontinenter för kultur

- jag hänvisar i detta fall till Norra Ainerikås förenta stater, till Afrika,

till Australien, ja, hvarför icke äfven till Sibirien - att det är ett huf·

vudvilkor, för att kulturen skall kunna bryta sig fran1, att järnvägarna gå

i teteD. Så· är det, och så kommer det ätt förblifva äf.ven hvad beträffar

Norrland.

Samma ärade talare ansåg, att den nu föreslagna järnvägen, skulle

ingenting betyda. Se på Norrland, sade han, så stort det är och huru

liten del deraf som egentligen skall skörda frukterna af denna järnväg.

Ja, här se vi åter ett bestyrkande af den gamla kända satsen, att det

bästa är fiende, till det goda. Kan det verkligen för en tänkande lnenni

ska vara ett rimligt skäl att icke vilja vara n1ed om att öppna denna .

järnbana, derför att den ej kan bära gyllene frukter för hela den oerhörda

norrländska kontinenten!

\Tidare har han sagt, att, om vi öppna denna utfartsväg vesterut,

de gamla samhällena på ostkusten deraf kOluma att lida men. Det kan

ju vara rnöjligt, ehuru jag för lIlin del ej kan tro det. Men äfven om

så skulle blifva förhållandet, kan det väl vara ett skäl för att förvägra

denna oerhörda kontinent, soin ligger vester om Gellivara, att få ett and

hål ut till vesterhafvet? Jag för min del kan åtminstone jnte ställa mig

på en så rent egoistisk ståndpunkt till försvar för det galnIa. Talet onl

att vi skola skaffa oss stora rederier och en stor handelsflotta och att,

001 vi nu bygga stora fartyg, vi SOlU andra nationer kunna sysseisätta

den1 i den stora verldshandeln, är icke annat än löst prat. Detta är vis

serligen lätt att säga; men vill man verkligen hafva en stor och ll1äktig

handelsflotta, bör dock det första vilkoret vara att underlätta dess kon

kurrens .lned de redan befintliga bandelsflottorna, och detta sker bäst ge

nom att öppna nya vägar och transportleder.

Det är ännu mycket, jag skulle vilja anmärka. Jag vill dock in

skränka mig till att anmärka, att saken belt enkelt är den, att här i höga



48 1897 den 25 februari.

norden ligger, om' icke dold, så åtminstone slumrande, en af. de största

naturrikedomar, som finnas. Då är frågan: skola vi fortfarande låta denna

rikedom slumra, derför att, såsom herr Ljungberg ungefär tyckes mena,

vi bafva tillräckligt mycket att syssla lned ändå, skola vi icke bry oss

om att öppna nya produktionskällor, derför att vi hafva så många galula

att taga vara på? Eller skola vi på det sätt, som nu erbjudes, utan att

det korInuer att kosta staten i dess helhe~ någonting, söka få en utfartsväg

och en möjlighet att tillgodogöra oss dessa stora nationalrikedolnar, hvil

ket utan denna utfartsväg är en olnöjlighet? Svaret på denna fråga kan

endast blifva ett för den t SOlU icke fasthåller alltför mycket vid hvad herr

Ljungberg. anförde: att- det är ett enskildt intresse, som vill förtjena pen~

gal" på företaget. Det är sant, att så är. l\tlen, luina herrar, om vi vilja

eliininera bort det enskilda intresset från samhällets utveckling i ekono

miskt 0ch finansielt hänseende, OIn vi vilja taga bort det enskilda intres

sets starka driffjäder för att befrämja den allmänna utvecklingen och

produktionen och dern1ed det allmänna välståndet, ja} då blir det också

hela samhället och dess ekonolniska välstånd, SalU får slumra.

Herr Adyokatfiskalen C. E. LjuIlgberg: Jag anser mig icke behöfva

ingå i något beluötande af den siste talarens anförande, då han icke, så

vidt jag kunnat finna, i något afseende vederlagt hvad jag nyss yttrade.

Endast en sak vill jag fästa mig vid. Han talade bland annat om, att

handelsflottan alltid bar fördel af att nya- vägar för trafik öppnas. Ja,

men den handelsväg här är i fråga är alltför aflägsen för oss, och de

tillfällen till vår handelsflottas sysselsättning 'under vintern, SOlTI förespeg

las, hafva vi ju redan fö~'ut. Det hade varit mera angenämt för mig att

af honom få 11öra en vederläggning af mitt antagande, att den norska

och den engelska handelsfiottan icke skola lelTIna ett nytt tillfälle obegag

nadt att på den svenska handelsflottans bekostnad förtjena på vår export,

då ju dessa. flottor redan disponera sådana fartyg, SOlll erfordras och vi

sakna, och de för öfrigt hafva närmare till utskeppningsorten än den

svenska handelsflottan. Hvad jag i detta afseende velat fästa uppnlärk

san1heten på är, att ?In vi verkligen vilja, att vår halldelsflotta skall skörda

någon vinst af malrntransporten, något lnåste göras för att åstadkonlnla

de stora fartyg, som dertill erfordras.

-----==~==----

i
,-
f.
r.



N A TION'ALEKONOMISKA FÖRENINGENS.

safilfilanträde den 18 filars 1897-

Ordförande: Öfverdirektöre1~ Grefve H. Ha·1nilton.

Till lt'danlöter af föreningen invaldes:

Herr Statsrådet Ol. TVersäll och

IZaptenen Grefve E. Oxenstier11Ja.

Herr I{aptenen G. O. 'Wallellberg höll härefter ett föredrag 0111:

Våra trafikförbindelser med utlandet.

Konl111unikationerna inonl ett land höra till en af de lnest intressanta

företeelserna. De motsvara pulsådrorna i nlenniskokroppen. De gifva

11erv och kraft åt san1hällslifvet, de skapa 111öjligheter för ett lands ut

veckling.

Vår tid kännetecknas af en förr ej anad utve'ckling i detta hänseende;

'oell filed öppen blick för fördelarna hafva ock statsmännen hos de ledande

nationerna lagt sig vinn on1 att stödja deras utveckling. Knappast har

·en koloni uppstått i någon fjärran belägen verldsdel, förrän man i saUl

band derrned försport, att ett järnvägsföretag eller en ångbåtslinie plane

rats eller att telegrafförbindelse är ifrågasatt att anläggas.

Detta har ock sina naturliga skäl, ty den energi, sakkunskap och

Brfarenhe som vår tids ledande män disponera, de luå tillhöra politiken,
4
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affärsområdet eller intelligensell, kan ej ulubära de hjälpnledel, son1 kOlll

munikationerna lnedföra. H vad vore en köpIuan i London, om Inan från

honon1 borttagit Iuöjligheten att antingen hastigt förflytta sig sjelf eller

att hastigt förflytta sina ideer och tankar, utbyta denl lnot andras OCll

just derigenorn skapa den erfaren:het) S01l1 utgör grunden för hvarje affär,

den må vara stor eller liten. Utan allt tvifvel skulle han stå sig ganska

slätt. Detta är en sanning, som vi aldrig nlå glömma och SOlU det så

ledes är nödvändigt att erinra om vid behandling af det ämne) S0111 utgör

fören1ål för detta föredrag.

Jag erinrar härvid onl hvilken storartad utveckling kOllllnunikatio

nerna tagit till de transatlantiska länderna, till alla de kolonier, som bortol1)

hafven grundlagts af de stora nationerna och hvilkas tillvai'lo väsentligen

är föranledd dels· af nödvändigheten att för den luoderna öfverproduktio~

nen af arbetskraft och industriella artiklar finna nya arbetsfält och kon

surntionskraftiga afi1ärnare, dels å andra sidan af behofvet att på lälllP~

ligaste sätt anskaffa och llellls~nda de för dessa nationers industri nödvän

diga råmaterialierna.

Vid anordnandet af dessa förbindelser hafva statsInakterna i de

respektive länderna oftast ingripjt, eluedan rnan ·funnit klokt att behandla

frågor af detta slag i stort~ tillgodoseende ej blott. de närmast liggande

intressena utan äfven sådana, son1 tillhöra en aflägsllare tidsperiod, och

således tillgodose icke blott de kraf, SOlll ställas på de upprättade kOlll1l1U

nikationerna under de närmaste åren efter deras skapande, utan äfven

trafikbehofvet för 10, 20 år, ja, kanske längre tid franlåt. Med detta för

ögonen har man i allmänhet funnit nödigt att vid upprättandet af sådana

kommunikationer biträda med den rnakt, sorn· endast staterna kunna pre~

stera genom att. stödja konl1rlunikatiol1sleden under de första åren af dess

tillvaro, då den ännu icke kunnat utveckla sig derhän, att den kunqat

skäligen förränta det nedlagda kapitalet. De stora stat~rna hafva till följd

af gjorda erfarenIleter allt mer .gått ifrån tanken på upprättandet af stats

linier med staten tillhöriga fartyg och i stället valt den fornl för statens

deltagande i det transnlarina komlllunikationsväsendet, att dylika företag

af enskild natur understödjas antingen medelst årliga penningebidrag -;

subventioner -- hvilka tillrnätts i den lnån som kOllllnunikationsledell an

setts beböfva fyllnad i sin budget för att kunna erhålla en dräglig tillvaro,

eller lnedelst fasta). för flera år träffade aftal om ersättning 'för förande af
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post, trupper, vapen, embetsmän il1. rna ~änsyn har dervid tagits antingen

till den omständigheten, att slutpunkten för den subventionerade linien

ännu ej ernått den lltveckling, att varuutbytet mellan densalulua och 1110

derlandet nått tillräckligt stora dimensioner, eller ock, då förbindelsen för

lnedlats luellan länder med redan uppnådd stor utveckling, till det 'påtag

liga intresse statel1 har deraf, att vid krigsutbrott kunna för sina olika

behof förfoga öfver fartyg· llled de transatlantiska postångarnas dimensio

ner, fart och beqvämlighet. Det förra är fallet lned de linier, SOln från

England och rryskland upprättats till. Australien, Kap sanlt östra och vestra

kusterna af Afrika; det senare åter gäller de storartade postlinier, son1 af

rederier i förbemälta länder jäl11te Frankrike upprättas ll1ellall Europa och

Alnerika.

· Jag har velat förutskicka en erinran 0111 dessa fakta för att i sanl

ll1anhang dern1ed påvisa, att man vid anläggandet af alla sådana förbin

delser, som öfver hafven utgöra ett sarnband l1?ellan olika länder eller

111ellan moderlandet och kolonierna, stadigt haft för ögonen icke så lnycket

behofvet för ögonblicket SOln icke desto :mer den utveckling i fralntiden,

som lllan ansett sIg böra vänta, och att man derför kan betrakta alla de

redan existerande stora förbindelserna SåS0111 sannskyldiga stanlbanor öfver

hafven, hvilka sedan på olika punkter, 80rn beröras af de111 , utgrena sig

i 'sekundära förbindelseleder. Hufvudsaken har dervid varit att geno1l1

noggrannt studium förvissa sig OID, att dessa stan1banor öfver hafven blifvit

rätt förlagda. Det bar aldrig fallit någon in att anse en linie från Eng

land till Vestindien öfverflödig, derför att Ulan, redan innan en sådan

linie skapades, kunde taga sig fram genom att resa först n1ellan IJiverpool

och Newyork på ångbåt, sedan från Newyork till New-Orleans på järnväg

och slutligen derifrån 111ed ångare till Vestindien.

De för hvarje år tillväxande 11andelscentra i de olika länderna och

på de olika ~ontinenterna hafva, i den mån de tilltagit i storlek och eko

nonlisk kraft, icke nöjt sig Ined att på 0111vägar vara samlllanbundna, utan

de hafva öfveral1t nled oafvislig ihärdighet och gifven frarngång, påfordrat

direkta förbindelser.

På samlna sätt, sonl nlan funnit nöd vändigheten . af att, de olika

verldsdelarna e111ellal1, salumanbinda stora handelsområden, h::tr man å

kontinel1terna salllinanbundit de olika ländernas järnvägsnät genonl huf

vudlinier af största trafikförluåga. Det är egendomligt att på en järnvägs-
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karta iakttaga denna koncentration i förbindelsen länderna emellan till

vissa hufvlldlinier. Denna synes bero på n1ånga faktorer, hvaribland den

strategiska nog j många. fall torde spela in, men äfven den hänsynen gjort

sig gällande, att man ej längs ett lands gränser på hvarje punkt, der en

n1illdre bana inOll1 det ena landet närmar sig en liknande bana in0111 det

andra, har velat förlägga tullstationer lned derllled följande bevaknings

personal. Vi återfinna bär omigen, att de 11lindre intressena fått träda

tillbaka för de större och att man vid bestärnrnandet af de större sam

färdsellederna länderna enlellan haft för ögonen landets fördelar i det hela

och icke ortsintressena.

Järnvägarna äro icke ä1111U af den ålder, att de icke åiminstone i de

flesta land lnåste anses mäktiga af el1 ännu Jnycket högre grad af utveck

ling än SOlU redan skett; och ej heller torde man kunna påstå, att de

redan bestående järnvägssysteIIlen hunnit att anordnas på sådana grunder,

att n1esta nlöjliga nytta. drages af desanlll1a.

I vårt land exempelvis har mall sett, att från den tiden, då den

första stanlbanan blef färdig, så väl nya stalubanor uppstått som ett ganska

vic1t utgrenadt nät af bibanor. De flesta tåganordningar} som inrättats i

detta utvjdgade järnvägsnät, hafva anordnats i anslutning till förllt existe

rande tåg å stanlbanorna. Anslutning har således vunnits, i den· mån

sådant kunnat ske, utan rubbning af de redan förut bestående tåganord

ningarna, och det kan icke nekas, att dervid i allmänhet gjorts hvad nlan

på dessa grunder kunnat göra. Men det är å andra sidan sjelfklart, att

dell tidpunkt någon gång måste kOlllina, då reforlIler i hela landets tåg

tidtabeller 11låste vidtagas af sådan natur) att man fäster hufvudsakligt

afseende vid den genomgående trafiken (fjärrtrafiken, välförståendes i första

rU1111net den inländska) och underordnar under ~enna all lokaltrafik. Jag.
vill icke neka till, att i många fall alla åtgärder vidtagits, SOln kunna för .

detta ändalnål utföras, 111en å andra sidan förekoITln1a nog många 0111

ständigheter, som icke skulle existera, om lnan föresatt sig att ur den

riktiga synpunkten genomgå och grundligt granska hela landets tidtabell

väsende i ett samlnanhang, i alsigt att erhålla alla de fördelar, som ett

så pass utveckladt järnbanesysten1 som vårt kan lenlna. Härvid skulle

naturligtv~s hufvudvigten ligga derpå, att landets största handelscentra

tillgodosåges. :F'ör att belysa hvad jag åsyftar, vill jag blott i förbigående

erinra onl den alltför bristfälliga förbindelse, SOlll existerar mellan Stock-
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bolin och Kristiania, den alltför sena ankomsten af en betydlig del utländsk

post till hufvudstaden son1martiden och den allt annat än lämpliga an

ordningen att låta nattsnälltåget afgå från Malmö kl. 3 e. D1. Sistnälnda

tåg lnåste ju på grund häraf funktionera i egepskap såväl af dag-tåg som

af natt-tåg med ty åtföljande dubbel uppsättning af vagnar, S01l1 göra det

tungt att framföra.

,Detta har jag emellertid icke velat utpeka af begär att kritisera OCll

fördömnla existerande förhållanden, hvilka hafva sin grund i den naturliga

utvecklingen och i järnvägsnätets tillväxt,. men jag tror, att det bör fraul

hållas, att en revisioi1 af dessa vigtiga saker är önskvärd och blifver 111er

och Iner nödvändig.

Utgående l1ärifrån och lned hänvisning på hvad jag ofvan olnnän1t

angående den logiska utvecklingen af trafikförhållandena på andra delar

af vårt jordklot, vill jag söka utreda och till beaktande frallllägga några

synpunkter, sorn jag tror böra vara grundläggande vid ett dylikt arbete,

ty jag är öfvertygad, att det i denna fråga liksom vid alla andra slag af

nlensklig verksalnhet ligger största vigt uppå att söka utleta de rätta

principerna, hvilka, som en geno111gående röd tråd skola leda sträfvandet

genorn detaljernas alla irrgångar. Jag behöfver ej tillägga, att dessa prin

ciper icke kunna vara eviga. De måste naturligtvis öfvergifvas, i sanl11la

stund n1an finner att utvecklingen nödvändiggjort en ändring af de under

ett tidigare stadiu111 gällande principer.

I salllrnanhang härrned 111å det tillåtas Inig att såsoln en illustration

till ämnet i det efterföljande äfven beröra dels den förbindelse lnellan

Sverige och kontinenten, i byars upprättande jag under de senaste året

fått äran deltaga, dels ock llågra andra förbättringar i komnlunikations

väsendet, SOlll närlllast kunna blifva en följd af dessa principer.

Det låter SOlU en paradox, rnen är duck ett faktu111, att nästan alla

Europas största järnvägsknutpunkter ligga på ett afstånd från hvarandra

rnotsvarande i det närmaste jälYlna 11långfalder af 12 tiIDlllar llled snälltåg.

Vi urskilja sålunda, att Ulan för resa 111el~an Berlin och Paris behöfver 2

gånger 12 timmar, lnellan Berlin och I.london 2 gånger 12 till11llar, 11lellan

Berlin och S:t Petersburg 3 gånger 12 timrnar, 111ellan Berlin och "lien
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12 tin1111ar, mellall Paris och Nlarseille 12 timmar, lnellan Paris och Mad

rid 2 gångar 12 tinllnar, luellan Berlin OCll Köpenhamn 12 timn1ar o. s. v.;

en ganska egendo111lig omständighet, SOln nästan erinrar onl Dumboll1S "

gan11a regel Oll1 flodernas förläggande och som uppenbarligen icke varit

den grundläggande principen utan ett helt enkelt sakförhållande, som

fran1gått af det verkliga bebofvet. Distansen elnellan dessa olika platser

är nät11ligen icke alltid proportionel till dessa jämna 12 tin~1nars inter

'v({;ller, utan det synes helt enkelt hafva visat sig lämpligt i praktiken att

fralIlföl:a tågen på sådana vägar och ll1ed sådan hastighet, att man i all

111änhet kunnat använda en hel dag eller en hel natt eller bådadera för

resan. Närn1aste grunden l1ärtill torde hafva varit, att den resande före

drager, antingen att anträda en resa på 1110rg"onen, då hela dagen dertill

användes, eller ock på aftonen, för att resan skall kunna ske på natten.

NIan vill icke anträda en resa så, att en balf dag och en half natt dertill

användas, utan föredrager, att hela resan försiggår på endera af dessa delar

af dygnet. Betraktar lnan derför hvarje enskildt lano. för sig, der stora

städer äro sall1manbundna 111edelst järnväg, så' iakttages saU1111a företeelse.

Vid järnvägsförbindelser räknar rnan emellertid icke 111ed landets

gränser såson1 slutpunkt utall uteslutande lTIed de stora trafikcentra. Ett

lands gränser betyda i järnvägshänseende således intet och äro derför vid

afvägandet af dessa omständigheter alldeles uteslutna.

Det kan e1l1ellertid under utvec.klingen af sanlfärdslIledel ifrågakolu1l1a,

att förbättringar föranledt sådan tåganordning, att de förhållanden, S0111

existerat för 20 år sedan, icke äro till fyllest den dag, som är. Jag har

här ofvan äfven antydt detta. On1 det nu skulle inträffa, att en större

plats, son1 passeras af en genolllgående järnvägsförbindelse, är af den

betydenhet, att de lokala förhållandena n1åste sättas fran1för de kra"f, S01l1

fordras af allenast den längre gående trafiken, då följer deraf, att den

vägen för genon1gående trafik icke är den lärnpligaste, utan 111åste 111all

sträfva derbän att finna en annan. Sådana punkter äro, i förhållande

till vår geno1l1gående trafik till kontinenten, Hamburg och Köpenhamn;

båda af den betydelse att deras förbindelse med andra större centra såsom

Berlin och Köln måste ställas fran~förvåra kraf på fördelaktiga förbin

delsar. Här får teorien 0111 12 tij1~!J1~ars i"ntervaller1~a sitt mest slående

bevis, ty genoln att svenska järnvägsnätets ändpunkt i l\1almö, 0111 vägeu

tages öfvei" Danmark, ej kan inpassas på jälnl1 12 timrnars intervall, så
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har följden. blifvit, att man lnåste invänta den nästa. .Derför 11ar tiden

blifvit cirka 36 tinllnar (3 X 12) i st. f. cirka 24 (2 x 12), se der förklaringen

på uppehållen. \Tikonln1a i otakt i 12 timn1ars intervallerna öfver Kö- ..

penhan1n~

Häntydande härpå vill jag framhålla, att en af de vigtiga gruncl

lJriJ~c'iper·na vid genomgående järnvägstrafik synes vara att iakttaga, der

sådant kan ske, att förbi1~delsen upprättas 1ned jä1nna 12 timrnars i11.

tervaller.

Den andra vigtiga grundprincipen vid såväl passagerare- SOln post

och godsbefordran är, att den kortaste väge·n väljes.

De flesta, som syssla 'med hithörande frågor, hafva trott, att.de kunna

vinna sitt Inål, järnvägsväsendets högsta utveckling, genom den ena· eller

andra anordningen af olika tariffsysten1 såsom zontariffer, fallande tariffer

och för gods staffeltariffer In. m. Men jag tror för min del, utan att på

något sätt vilja förringa betydelsen af billiga och fördelaktiga tariffer, att

dithörande åtgärder böra k0111111a först i andra rumln~t. Skapandet af

trafik sker icke allenast genoln billiga fraktsatser - åtminstone icke person

trafik -- utan likafullt genoll1 kloka tåganordningar. För hundrade år

sedan hade freqvensen mellan Paris och Berlin säkerligen icke i någon

betydlig grad ökats genoln att sätta skjutslegan till det för den tiden oer

hördt billiga priset af 69 111ark och 40 pfennige, SOlll resan i dag kostar

en1ellan dessa två städer, utan dertill fordrades både nutidens beqväma

vagnar och snabba befordran ll1edelst järnväg. Naturligtvis har den ökade

handelso1l1sättningen i allra högsta grad bidragit till freqvensen af resande,

111en jag tror 111ig icke blifva 111issförstådd med mitt exe111pel. Så kort

och så beqväm resa sonl. möjligt, det är vår tids lösen.

Nlen vi hafva äfven 11ationalekonollliskt sedt ännu en princip, sonl

jag tror, vid grundläggandet och vid utvecklingen af ett lands förbindelse

ll1ed andra länder, bör vara af hufvudsaklig betydelse, den nän1ligen att

goda förbindelser förläggas till de punkter, filed hvilka vår förnämsta

hanc1elsolnsättning i verkligheten eger rUIn. Härvid kommer naturligtvis

de två verldscentra för handeln,' London och Hamburg, för oss i första

rU1111net, dernäst Berlin o. s. v. Alla sådana vägar deremot, som föran~

leda nlellanhällder för våra produktet eller för de varor, son1 vi lnåste

inköpa, föranleda för vår nation kostnader, sorn det är för nntionalekono

111e11 oafvisligt att söka motverka. Denna regel gör sig ock hos de stora
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nationerna öfver allt gällande. Tysken vill ej köpa i London de yaror,.

som engelsmannen -irpporterat från' \1estindien, utan ban föredrager att

köpa dem direkt på produktionsorten~ Vid afsättningen af sina industri~

alster vil~ han af san1ma skäl icke använda enge18Illannen som luellanband"

utan försäljer del11 direkt på afsättningsorten.

* *

Det är en sjelfklar sak, att jag vid behandlingen af detta älllne~

efter att hafva fört, min åhörare vida omkring i verlden för att tillsaln~·

111ans Ined honom iakttaga företeelserna vid de kOlllmunikationer, S0111

förena de stora nationerna med deras afsättningsolllråden och produktions-o

orter, riktar blicken på llvad sonl är oss närUlast.

Vår nation, SOln af ålder bufvudsakligast sysselsatt sjg llled jordbruk

och bergsbruk har i tidigare skeden af sin utveckling aldrig intagit någoll

dOlllinerande ställning såsom handelsidkande 'nation. Det är först under

detta århundrade, sorn vår industri och våra sjöförbindelser tagit den fart,.

att vi kunna tala om att någon handel verkligen här försiggår. lJnder

äldre tider låg handeln i hanseaternas' händer; holländare och engels1l1än

droga sedan försorg Olll köpmansskapet, och danskarna bafva ständigt

varit våra' förlnyndare genonl Öresundstullen. Härvid skyndar jag att

belllärka, att jag härlned ej 111enar, att svenska kÖplllän. icke funnits och

att icke svensk handel bedrifvits genom den1, utan allenast att den 111est

vinstgifvande handeln, S0111 består deri att uppsöka de produkter, SOlll vi

behöfva, på de platser, der dessa till billigaste priser äro till finnandes,

icke har skett genom svenska köpmän utan genolll utländingar -: åtskil

liga Iner eller 111indre kraftiga ansatser oräknade - och att svenskarna

först .vid landets gränser 1110ttagit sina varor; å andra sidan har nog

n1ånga tillfällen till anskaffandet af handelsområden förSUlnmats gent enlot

det för vår handel väl belägna Ryssland.

Då Öresundstullen upphörde, såg det nlörkt ut får våra grannar att

bibehålla den dominerande ställning, sorrl de intagit gent enl0t de olllkring

Östersjön belägna länderna, l11en l11ed en sällspord energi och en öppen

blick för den' rätta vägen transforn1.erade snart danskarna i handelsafseende

sina förutvarande. strategiska fördelar i taktiska. Jag Illenar härnled, att'

då de lnåste uppgifva eganderätten till inträdesporten, så visste de i stället
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att vidtaga den kloka" åtgärden att förskaffa sig nyttjanderätten till de till

huset ledande vägarna. En storartad ångbåtsflotta, särskildt lämplig att

förinedia förbindelserna mellan Sverige och kontinenten, så att dessa alltid

leddes öfver Danlnark, anskaffades, OCll vi lnåste beundra den påpasslig-

" het, klokhet och energi, sOln. vid besättandet ~f den nya positionen gjorde

sig gällande. Men det är ock tid på, att vi deraf draga den erfarenhet,

som vi kunna~ Faktiskt är, att vi af dessa danskarnas åtgärder dragit

stora fördelar, faktiskt är ock, att flera från svensk sida igångsatta företag

icke kunnat fullföljas. Jag syftar härvid på Öresl1ndstrafiken, på det pa

70-talet startade transatlantiska ångskeppsbolaget In. fl. liknande företeelser,

11vilka visst inte UpplTIUntrat till ett fortgående på den vägen. Men för

hållandena te sig i dag annorlunda. Å ena sidan Ilar vår handel och

våra näringar tagit den utveckling, att vi för deras vidare förkofran ou:nd-. ~

gäng1igt äro hänvisade till att skaffa oss b..ästa möjliga förbindelser n1ecl

afsättningsorterna för våra produkter, å. andra sidan har utvecklingen i

vårt grannland under sista tiden tagit den" riktning, att ett försumInande

från vår sida skulle ba ödesdigra följder. I det sistnälllda afseendet är

att lägga lnärke till vissa mycket karaktäristiska företeelser i vårt grann

land Dan1l1ark, hvilka föranleda, att man kan urskilja bestätl1dt olikartade

strönlningar under 70- och SO-talet och för närvarande.

Under den förstnärnda tiden, då gehein1e··etatsraadet Tietgen rnec1

sin utomordentliga energi gaf in1puls åt alla förefallande affärsföretag, och

S0111 derför lTIed rätta bör betraktas såsom den Tietgenska perioden, gingo

sträfvandena ut derpå att genOlTI sarnll1avlföra~1de af olikartade intressen

öka landets 11l0tståndsförlnåga gentenlot den utländska konkurrensen sanlt

att genom gynnande och förbättrande af k011111iunikationerna skaffa sig

inflytande på 'de omkringliggande länderna. Denna period, som l1l11nera

tillhör historien, 111åste alltid lända den person till stor heder, son1 dervid

fäst sitt nalnn. Detta lilla Danmark visste under denna period icke alle

nast att konsolidera sig, utan derjälnte att gen01TI jättelik9; företag SåSOlll

»Det Store Nordiske Telegrafselskab» och '»Det Forenede Dampskibselskab >;

förskaffa sig inflytande icke allenast öfver närliggande utan äfven öfver

nlycket aflägsna länder. Följden "bIef ock, att för de danska kÖplnäl1l1en

'skapades betydliga affärsolnråden, hvilka de ock väl förstått att begagna

sig af.

Den nuvarande perioden, SOln änllu icke" tillhör historien och S01l1
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derför ej bör nämnas samlllanhang lTIed någon särskild persons namn,

skulle jag i rnotsats till den 1'ietgenska, sonl var produkten af en ska

pande och san11l1anhållande vilja, kalla för provisionsperioden. Dess känne

tecknandp, drag äro de företeelser, SOln llppkonllDa i sammanhang llled

Köpenhamns frihamn. Den är faktiskt en konseqvens af den föregående,

111e11 en konseqvens, som för oss är af särskildt intresse att studera. Dess

grunddrag är rnellanhandshandeln, der den, som sysselsätter sig dermed,

förutsätter, att för l10nom alltid skall uppstå en vinst och att denna vinst

af någon annan bör betalas. Dessa betalande blifva naturligtvis de 0111

kringliggande folken och i främsta runl1net ~i. För att påvisa det oegent

liga deri vilja vi nämna ett exempel. Om tvänne engrossister bo vid sam

Ina gata och en detaljhandlare vänder sig till den ene, men det befinnes,

att denne icke för den vara, som af detaljhandlaren begäres) f~ller det na

turligtvis icke detaljhandlarel: in att tillåta denne att från den andre en

grossisten anskaffa den sökta varan, utan detaljhandlaren vänder sig i dess

ställe direkt till den, som verkligen för varan. På salnma sätt förhåller

det sig från vår ståndpunkt sedt lned Köpenhanlns läge i förhållande till

de stora verldscentra, London och Halxlburg, der köpmännen i allnlänhet

halva att helnta sina varor. Nog är det sant, att sådana mellanhandsköp

verkligen kunna försvaras, 0111 nämligen nlellanhandeln kan erbjuda en

eller annan fördel, nlen då skola dessa fördelar vara af verkligt värde OC11

icke skenbara. Sådana skenbara fördelar hafva de danska köpmännen

förstått att erbjuda oss, bestående i frilagersinstitutionen och i billiga sam

trafiksvilkor Illed våra järnvägar.

Väl är det sant, att' denna frihalnnsinstitutioll i Köpenhanln ännu

icke blifvit någon lysande affär, och likaså kan det icke förnekas, att många

funnit det- fördelaktigt att erhålla den samtrafik n1ed Danmark, som ny

ligen upprättats, IDen å andra sidan torde det ej var~ ur vägen att ana

lysera sakens rätta' innebörd för att utreda, icke blott huruvida den in

slagna vägen är den rätta för ögonblicket, utan ock om dess konseqven

ser för fralntiden äro välsignelsebringande för vårt land i dess helhet.

En af de närmaste följderna af denna järnvägspoHtikär, att våra få

återstående inhemska köpmän så småningom måste helt och hållet försvin

na, ty såsonl en följd af densamn1a frarrlkommer, att detaljhandlaren i

Falun eller Österaund köper till och 11led för sitt närnlaste hehDf direkt

ifrån engrossisten i· Köpenhalnn eller någon annan punkt i Danmark, bvar

".
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han nu lnå sitta. Köpn1annen i den närluaste svenska kuststaden lriister

derigenonl sitt existensvilkor. De skeppslaster af spannlllål och kolonial

varor, son1 han på hösten importerade, upplade i sina 111agasin och seder-o

lllera under vintern utlninuterade till närmaste uppland, beböfvas l1U1l1era

icke .och ej heller köpmannen. Han ersättes af den oansvarige agenten.

~1en agentinstitutionen är den verkliga handelns kräfta; den har rned vår

utsträckta näringsfrihet tagit en allt för stor utsträckning och genom kon

kurrensen redan verkat, att provisionen för det af agenterna utförda ar

betet reducerats till ett lnininlum. De handelsvinster, SOln för köprnännen

förr nppstodo, försvinna och komlIlu att inskränkas till dessa agenters

enkla lefvebröd. Nationalekonolniskt sedt är detta för landet en förlust,

.derför att köplllännens beskattningsbara inkoll1stbortfallit. Man är jn

frestad att invända, att köpmännens beskattningsbara inkoD;lst ersatts af

. agenternas, Inen det är ej så, utan den väsentliga handelsvinsten stannar

i den danska eller tyska mellanhandens fickor. Mycket skulle i detta sanl

lnanhang kunna nämnas, angående den vidstl~äckta näringsfribet, son1

existerar i vårt land, hvilken, på den tid f9rd.elaktig, då den instiftades,

n111nera i ll1ångas olndölne torde' erfordra en inskränkning.

~len här lllå vara nog att fraluhålla vådan af att, genorn järl~väg~.

politikens förande i nu anförda riktning, bidraga till utv.ecklingel1 af de

antydda olägenheterna:

rrill denna samtrafikspolitik hör i närmaste sarnnlanbang införande

af fallande järnvägstaxor för gods, hvarllled förstås, att järnvägsfrakten för

en viss vara, befordrad exenlpelvis 200 kilonleter, icke är dubbelt så stor

sonl jäl~nvägsfrakten för saluma var.a, befordrad endast 100 kilometer. På

de stora afstånden, uppgående till 7, 8 a 900 kilolueter, blifva l:ned de

fallande taxorna afgifterna per kiloIneter n1ycket ringa; så ringa att det

kunde vara skäl att undersöka, om kostnaderna deraf kunna täckas. ~"ör

en detaljhandlare på en aflägset belägen ort är detta nr individl1el syn

punkt fördelaktigt, eluedan det beredes hono111 möjlighet att draga fördel

af konkurrensen. Det inträffar nälnlige.l1 ofta, att järnvägsfrakten från

I{öpenhauln till en punkt inon1 landet, låtolll oss såscnTI exempel taga

I~alun, icke är dyrare än ångbåtsfrakten från !{öpenhamn till Gefle plus

järnvägsfrakten från Gefie till Falun. Å andra punkter kan förhållandet

ställa sig annu fördelaktigare, lueB följden blir dels, att kustfarten går
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miste on1 frakter, dels ock, såsom nyss antyddes, att köplnannen i kust

staden blir öfverflödig.

Jag anser således bestämdt denna järnvägspolitik med fallande taxor

och salntrafik lTIed Dannlark vara olycklig, derför att dess närmaste följ

der blifva lTIoinskad inkomst åt den svenska kustfarten sanlt köpn1.anna

ståndets försvinnande i kuststäderna.

En reforln i syfte att återgå till förut existerande förhållanden anser

jag emellertid ej heller vara att rekOlIll11.endera. Det skulle stöta på för stort

1110tstånd att l1Ulnera åstadkolnnla en ändring, ty lnånga hafva otvifvel

aktigt deraf en fördel. Åtgärden har blifvit ett nödvändigt ondt, 111en et~

ondt, SOlll kan föra åtskilligt godt 111ed sig, om det konseqvent genolnföres.

Jag är derför beredd att acceptera de fallande taxorna, lllen deremot icke

att dermed skall följa en dansk hegemoni öfver vår handel, ty danskarna

producera inOln eget land litet eller intet af de produkter, som vi bellöfva,

utan hemta dessa antingen direkt från den verkliga produktionsorten eller

ifrån Halnburg och London.

Den logiska följden hä~af är derför, att vi skola vinnl~gga oss aln

att förskaffa oss sådana förbindelser, att vi kunna undvara dessa nlellan

h~nder, gå direkt till de stora handelscentra och sålnedelst sätta oss i när

11last lnöjliga beröring 111ed produktionsorterna. Detta sker, såvida direkta

förbindelsoer lned produktions- OCll konsUllltionslanden icke kunna erhå~las,

i första rUilllllet gen0111 att skaffa oss goda förbinodelser lIled Hamburg och

London. Det är till detta jag vill ko111 ma, och det skall i det efterföl

jande blifva 11lin uppgift att söka bevisa fördelarna deraf och huru lätt

dessa stå att vinna.

Ett hafolnflutet land sarD vårt, beläget på en så hög latitud att våra

halnnar SOlll regel under en längre del af året äro afstängda, har 111ycket

svårt att förskaffa sig verkligt goda förbindelsen, hvilkas allra första vil

kor, för att kallas goda, äro deras regelbundenhet.. En kalkyl kan här

sällan uppgöras l1)ed en säker beräkning nled afseende på transportkost

naderna och på leveranstidens bestälnlIlande, och det inträffar derför ty

VälT alltför ofta, att köpnlallnen hellre afstår från en affär än ikläder sig

den risk, son) ligger i oberäkneligheten af dessa två faktorer. Ur den syn

punkten blifva alltid kOl11.111Unikationer, grundade på järnvägs begagnande

i största lllöjliga utsträckning, att föredraga framför ångbåtskolll1nunika

tionerna, och det är derför, S0111 ock den nu inrättade järnvägspolitiken i
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någon 111ån är försvarbar för ögonblicket äfven nled de ofördelaktiga kon

seqvenser för fralntiden, som jag ofvan anfört. Väl grundade anledningar

hafva förefunnits att helsa de nya samtrafiksanordningarna välkolnna, en1e

dan de galula lemna så Iuycket öfrigt att önska. Våra så kallade regel

blll1dna ångbåtsförbindelser hafva allt för otidsenligt betjenat köpnlännens

önskningar. En vara, som 'skulle försändas till London eller till någon

af de franska .. ham11arnu., har erfordrat tre a fyra veckor för framkoll1sten

till destinationsorten. Den har varit betungad' af dyrbara hamnafgifter,

sjöassuranser, speditionskostnader för att ej tala Oln, att den i många fall

fralnkolurnit i ett sådant skick, att dess värde väsentligt reducerats. Dessa

olägenheter äro obestridliga, och i längden vore det otänkbart, att köp

rnännen kunde finna sig deri. Å andra sidan llafva våra ångbåtsrederier

icke stått i sådana förbindelser med andra rederier å för111edlingsorterna,

att varor utan besvär för afsändaren å direkt fraktsedel kunnat vidare be

fordras. lVled gräll1else har jag personligen varit i tillfälle. att iakttaga,

då jag för några år sedan befann mig på en resa mellan Havre och Nevv

york, att iöke ett enda kolly svenskt gods befordrades med den transat

lantiska liniens fartyg, trots det att vi sedan Iner än tjligo år mellan

Stockholn1 och Havre ega en så kallad regelbunden förbindelse, trots det

att dessa så kallade transatlantiska ångare Ined uppräckta händer och till

nlycket låga frakter~ skulle bafva. mottagit genomgångsgods. Men ingen

öfverenskol111uelse i sådant afseende hade någonsin föreslagits. I stället

bafva engelslllännen tillåtits beherska de transatlantiska förbindelserna på

det sätt, att de, utan att derför betinga sig alltför höga frakter, i snlå

poster hopsan1lat gods i engelska hamnar, magasinerat denl derstädes, till

dess full last för ett fartyg kunnat erhållas, och först derefter försändt

den1 vidare till destinationsorten. En ·köpl11an är enlellertid icke betjenad

Il1ed en eller annan shillings lägre frakt, utan fqr honom är i dessa kOll

kurrensens tider troligen ännu vigtigare, att han prompt kan utföra er

hållna order. Jag har likaledes varit i tillfälle att höra många amerikan

ska köpnläns beklaganden öfver orimligt stora dröjslnål 111ed leveranser af

varor från Sve.rige och isynnerhet dermed att varor" som utlofvats att le

vereras å fyra veckor, ej fran1kommit förr än efter sex a åtta veckor.

Under sådana förhållanden kOlllmer den amerikanska agenten eller mellan

handen naturligtvis i ett synnerligen obehagligt läge till köparen, och han

underlåter säkerligen icke att l1ästa gång se sig 0111, huruvida ej IllÖjlig-
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het förefinnes för honon1 att erl1ålla varan från ett håll, der han är säkrare

0111 att blifva punktligt betjenad. Det är sant, att en shilling Iller eller

11lindre i frakten kall vara af hufvlldsaklig betydelse, då fråga är OIll

transport af råvaror sådana S0111 trä och göten, 111en i den n1åll vår in

dustri höjes och i den lllån de sträfvanden vinna framgång, son1 hafva till

ändalnål att förädla våra råvaror j så vidsträckt grad SOln 111öjligt, så trä

der behofvet af säkra, goda och snabba komlllunikationer mer och Iller i

förgrunden.

Det vore naturligtvis idealiskt, aln vi' kunde regelbundet befordra

våra produkter llled egna ångare direkt till de förnänlsta afsändningsor

terna, men då vi ännu ej hunl1it så långt, att sådana direkta linier kunna

bäl~a sig, så torde för oss ingenting fördelaktigare -kunna företagas än att

börja med att anskaffa lämpliga, fullt regelbundna och l~elst clagliga. för

bindelser med sådana platser, som redan i hög grad äro välsignade 111ed

förbindelser till olika delar af jordklotet. Detta sätt att anordna förbin

delser torde derför obestridligen blifva det billigaste med afseende på an

läggningskostnaden och- äfven det fördelaktigaste, då derigenoITl förkofras

de g,renar af" sådana förbindelser, SOlD redan existera inonl vårt land,

vare sig att dessa grenar gå igenoll1 vårt land i farIn af järnvägar eller

utilled dess kuster i fornl af ångbåtar. Jag tror lnig icke blifva 111otsagc1

i den äsigtell, att det är önskligt vid r~forn1er och vid utvecklingsarbete~

att l11an så vidt 11lÖjligt arbetar på det beståendes grund och att allt för

tvära öfvergångar undvikas.

* *

lVlina herrar! Ni torde nu lätt kunna finna, hvartåt jag med det

föregående syftat, närnIigen att vi i våra förbindelser lned utlandet i frän1

sta rummet hafva att i vidsträcktaste rnån söka, förbättra våra k01l1n1uni

kationer med de stora handelscentra Han1burg, I...Jondon och Berlin.

Hamburg_ har under de senaste åren genolll upprättandet af ness

friballln blifvit ett verldshandelscentrurn nära nog jämförligt lned London.

En strid har derför börjat rnellan denna plats och dess äldre 111ed täflare,

London, 0111 herraväldet öfver verldshandeln, och torde det icke kUllna

bestridas, att de största fördelar för oss stå att vinna,oln vi försätta oss

det läget att kunna använda- så väl den ena sorn den andra af dessa
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vjgtiga platser. E11 enda blick p~ kartan angifver ock, att distansen 1nel

lan Sveriges sydligaste delar och Berlin icke är stort Iner' än hälften af

afståndet öfver de danska öarna via Fredl'icja till Berlin.

Af lika stor Olll icke större vigt är, att vi tillse, att våra trafikför

bindelser med de närbelägna länder, som utgöra den naturliga afsättnings

örten' för våra produkter, blifva tillgodosedda. Det nordliga Tyskland med

dess lnetropol Berlin är den, naturligaste afsättningsort för södra Sveriges

produkter, Finland och Ryssland, våra grannar i öster, äro för vår in

dustri och vår handelsonlsättning af allra största betydelse. De äro för

oss ett »hinterland» , som för en vaken, handelsidkande nation vore till

räckligt till förkofran och bloIllstring. Tyvärr hafva vi allt för litet be

gagnat oss deraf, Afven här äro våra grannar danskarn~ före oss, utan

att dock derför behöfva hindra oss att följa delTI i spåren. lYIen komnlu

nikationerna! Dessa hafva i detta fall, sonl i de flesta andra, icke inrät-. ,
tats så, att de i stort betjenat de vigtiga intressen, som här förefinnas,

utan hafva så att säga slulnpvis fått utveckla sig sjelfvautan tanke på

organisation och utan att något bestälndt syftemål deri kunnat spåras.

Följden är derför, att vi derigellom blifva afspärrade. Norska, danska och

tyska ångare få obehindradt idka en lukrativ kustfart på våra hanlnar.

En svensk ångare' kan derenlot icke idka kustfart i Finland, utan är hän·

visad på att antingen gå direkt till Petersburg eller att afhålla sig från

denna plats och endast gå till finsk ban1n. Men att eIidast gå till en finsk

hamn lärnpar sig icke, då varor skola vidare befordras till Ryssland, elue

dan en tullgräns blifvit lagd emellan Ryssland och Finland.

Här synes det mig, SOlD 0111 vår diplomati haft och får tillfälle att

förskaffa sig en icke alltför ouppnåelig seger. På förhandlingens väg konl

Iller lIlan' långt, och aln vi svenskar Illed kraft uppträdt hos våra vänner

finnarna och bestälndt låtit dem veta, att vi önskade och eftersträfvade

deras vänskap och ett samarbete Illed delll, att vi önskade full reciprocitet

beträffande direkta linier, så att vid. trafiken å Hangö, Helsingfors och

Petersburg ett lika antal svenska båtar sorn finska skulle uppehålla för

bindelserna, att båda parterna skulle sträfva derhän att förkofra dessa för

bindelser i högsta mån, så att de till slut kund~ göras dagliga, då är ja.g

förvissad om, att de kloka åskådningssätt om samarbete, som existera i

Finland, skulle gjort sig gällande och att vi icke behöft vara uteslutna på

detta trafikolnrAde.
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Men hUI har lnan i det stället gått till väga? En skeppare här

eller eli liten' köplnan der hafva vid ett punschglas en aftonstund fallit

på den iden, att en båt borde insättas på den ena punkten eller den an

dra. Beredvilliga vänner bafva sammanskjutit ett ringa kapital. En litel1

oal1senlig båt har uppstått, som lastad llled några kolly' för !örslagsstäl

laren OCll hans vänner - och för öfrigt nled de djärfvaste förhoppningar

- har satt kurs utöfver sjön, Inen son1 resultat af seglationen ej funnit

anl1at än att Inera erfarenhet bort finnas i planläggningen.

Man har här för det. mesta begått det stora felet att tro, att en ång

båtslinie kan inrättas för rederiets skult och för bolagets delegare, i stället

för att förstå, att en linie måste inrättas för allmänhetens skull. Med de

låga, af konku~Tensen nedtryckta fraktafgifter, sorn l1umeraexistera, kan

nämligen ett rederi och dess vänner ej tillfredsställa behofvet af försänd

llingar, utan linien lnåste hafva allrnällheten till sin bUlldsförvandt. ~1en

den resande alllnäl1heten tvä1111e länder emellan och den stora massan af

genolngående gods kunna ej vara belåtna bvarken nl,ed att resan sker

långsanlt, på grund af att lnånga harnl~ar anlöpas, eller att den försiggår

endast en gång veckan eller ännu mera sällall.

Endast en daglig, snabb förbindelse förmår att fylla de bebof, SOlU

uppkomUla, då man sträfvar efte att upprätta en verklig halldelsförbin

delse eluellan tvänne länder.

**

Jag tillät mig nyss yttra, att jag Hnsåg det vara ett fel, att vi 111ed

våra trafikförbindelser till utlandet uraktlåtit den behöriga planläggningen,

111en jag skyndar att tillägga, att jag nled detta, yttrande åsyftat sådana

företeelser som försöken att uppi"ätta en svensk linie i Öresund, åtskilliga

linier till Tyskland, som i tjugotals år fått stampa på samilla ställe utan

att kOllIna fran1åt eller -fått utvecklas, spontana, nästan hufvudlösa åtgär

der lned afseende på den finska trafiken, det dödfödda fostret Vestervik

-Liba.u, många andra at~ förtiga, men att jag undantager den senast inrät

tade kontinentalrouten öfver r~l"'relleborg-Sassnitz,å llvilken sedan många år

llled energi arbetats från regeringens sida och SOUl, föregången af de luest

ol)Jfattande undersökningar oel1 beräkningar, slutligen inonl kort blifver en

!
f.
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verklighet. Jag anser m~g p~rättigad att särskildt yttra n1ig öfver denna

sistnälnda· trafikförbindelse utan att behöfva blifva missförstådd, allden

'Stund jag n1ed densamtna personHgen haft att skaffa endast under dess

·allra sista skede. Lika lllycket som jag derför vill klandra det stora ·fler·

talet af föregående åtgörande.n från svensk sida, då frågan varit att sätta

vårt l:::tl1d i förbindelse lned våra grannar, lika mycket är jag skyldig att

'erkänna de energiska sträfvanden, SOln gjort sig gällande vid skapandet

·af denna vår första, ve~'kligen tidsenliga förbindelse lned kontinenten. Men

'den är doek endast det allra törsta steget - alltid svårast att taga _.

'och det vigtigaste, derför att det bryter med förgångna tiders åskådnings

~sätt och öppnar, låto~n oss' hoppas, en ny cera. Det är ett högtidligt ögQn

blick, då man står inför ett nytt skedö iDOln ett· lands utveckling, det nlå

vara i hvilken riktning som helst, och det är vigtigt, att man vid ett dylikt

tillfälle lägger sig vinD om i första runlmet att göra klart för sig, hvart·

hän nlan sträfvar, bvilket mål man önskar uppnå, och att Ulan ·för utveck

lingen i "de rätta spåren.

Man har sagt om gamle Bisnlarck, att kärnan i hans statskonst var,

. :att, sedan han för sig sjelf fastslagit -det mål, efter hvilket bau sträfvade,

hans första åtgärd var att söka skåpa opinion för saken. Detta tillväga~

.gående är naturligtvis det enda, SOD1 alltid llled säkerhet för till målet;

,det är riktigt derför, att de lagstiftande endast på öfvertygelsens väg kunna

förlllås att lelnna sin lnedverkan, och det är ändaluålsenligt, derför att

:alln1äliheten har rätt att begära, att den under arbetandet framåt målet

får följa ut, ecklingens gång och sanJtidigt sjelf komma in i frågan, .så

~tt, då resultatet är färdigt, den förstår, att det är godt och att intet. ur·

·aktlåtes för att vinna det bästa luöjliga. Många ·energiska rnän, som lyc

kats. utföra ett och annat stordåd, beklaga ofta bristen på sympati och

lnedkänsla från allnlänbetens sida, då deren10t ganska obscura personer,

·SOl11 hvarken erkännas för öfverdrifna genier eller anses b~sitta större kun

skaper, lyckats påkalla allrnän uppmärksamhet för rent af obetydliga sa

ker och till och med för sådana, som ej ens hafv.a den ringaste utsigt att

.göra någon nytta~ mell SOlll de förstått att göra hvad mall kallar popu

lära. Jag tror derför, att det för den första kategorien varit godt att hafva

haft kännedom 0111 gamle Bisluarcks tillvägagående. Sjelf vill jag draga

nytta af exemplet genorn dess tillämpning å de frågor, för hvilka jag in

tresserar nlig. Jag vill söka skaffa förtroende och sYlnpatier för dessa
5
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vigtiga frågor, landets trafikförhållanden, i första rUl11rnet, hos eder, 1111na

herrar, och sedan i de vidaste kretsar genon1 att påvisa" att det första

steg, som redan tagits, är en frukt 'af de grundligaste undersökningar, den

noggrannaste eftertanke både på denna och andra sidan Östersjön, och.
att saken' efter årslånga arbeten kOllllTIit frani i en form, SOlD tillåter dess

vidåre utveckling utan alltför afsevärda kost~lader och utan att det gjorda

arbetet blir onyttigt. Kan jag såmedelst förvärfva erkännande och förtro

ende för denl, S01n utfört detta första steg, och kan jag bibringa den öfverty

gelsen, att steget tagits i rätt ~'iktning, så tror jag ock att jag skall vinna

intresse för de planer till utveckling af våra trafikförbindelser lned utlan

det, SOl11 jag har för afsigt att hädanefter fraullägga, och att de sedan

skola kunna realiseras, om de lyckas att bestå inför' sakkunnig kritik.

.1

* * *

Trelleborg- Sassnitz-frågan- är ej. ny. Under föregående århundrade

har utvexling af post och i någon inån af passagerare i alltDänhet alltid .

försiggått rneUan Skåne och Tyska vallen. Ystad, SOlD var vår enda han111

vid södra kusten, var öfverfartsort på svenska sidan, Stralsund på POlll

lnerska. rr'relleborg kom på den tidell icke med i räkningen; det är en

utfartsort af lnycket färskt datuIh, ty dess hamn anlades af konsul Sll1ith~

som afied för ett par år sedan. Rugel1 har icke förut haft en enda' under

alla väder tillgänglig hamn, förr än Sassnitz' hamn för två år sedan blef

färdigbygd af preussiska regeringen. Stralsund var ell1ellertid icke till

gängligt vintertid, och dess grunda och krokiga inlopp .norr ifrån tillät

endast mycket grundgåen:de fartyg att der inlöpa. Postångaren ()sc~r, S0111

tillhörde svenska staten och som bygdes för dess räkning vid Nyköpings

verkstad 1866, är säkerligen af en byar känd och var på sin tid ett fullt

tillfredsställande transportlnedel de båda länderna eruellun. ElDellertid

synas vederbörande haft öppet öga för behofvet af förbättrad postförbin

delse, och envoyen Åkerman har berättat för mig, att han ännu erinrar

sig, att han såsom attache i Berlin 1866 utskrifvit ett aktstycke. rörande

behofvet att inrätta en halDn på nordligaste delen af Riigen. Sederulera

har, man n1ig veterligen icke afhört frågan, förr än den galDle, ärevördige

ångarel]' Sten Sture, sonl redan 1872 icke ansågs god nog att föra Gefte-
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borna till Stockholm, insattes å denna linie jälnte postångaren Oscar, som

inköptes af handlanden Israel i Stralsund. Det var grosshandlaren (jottfrid

Beijer i Mal1nö, sonl på svenska sidan äran tillkorn111er att vara den, son1

tog initiativet till. detta steg~ Linien Malmö-Stralsund har sedernlera

fortgått under fem a sex lnånaq.er somnlartiden, och den har tillvunnit

sig så mycket erkännande, SalU kunde vara lnöjligt med så pass föga

moderna båtar.

,Sedan elnel1ertid envoyen Alfred Lagerhei11~öfvertog sändebudsposten

i Berlin, har han rastlöst arbetat för åstadko111111andet af en tidsenlig post

och passagerarelinie en1ellan Sverige 'och Tyskland. Han Ielnnade intet

tillfälle ·obeaktadt att vinna sympatier för' sina planer hos de pre'ussiska

myndigheterna san1t hos tyska rikspostaintet, lika litet som han underlät

att hålla uppluärksamheten vid 111akt, då nästan hvarje vinter de danska

linierna voro stängda, posterna försenade och passageraretrafiken mera i

öfverensstä111melse ,file.d fordringarna i Sibirien, innan luan der fått sin

iJya järnväg, än- einellan två länder af den ståndpunkt, som Sverige och

Tyskland nu intaga. Otaliga skrifvelser och utredningar bära i utrikes

departementet vittne 0111 detta hans outtröttliga arbete. Det syntes slut

ligen bära frukt. In0111 postver~en å ölllse sidor hade ock under tiden

foi~tgått en ODlfattande skriftvexling i detta ämne, lnest rörande sig derolll, \

att ~ Sten Sture» och »Oscar» började' -'blifva allt rnindre tidsenliga och

att man i san1band med anskaffandet af nya båtar borde se sig om efter

bättre angöringsplatser, dervid redan tidigt nämdes Trelleborg å svenska

sidan och den blifvande haITIIlen å Riigen på tyska sidan.

Då statsrådet E. V01~ Kruse-n,stjer'na på hösten 1889 utnänldes till

generalpostdirektör, visad~ det sig snart, att frågan om förbättrade för

bindelser med kontinenten blef ett af de vigtigaste fören1ålen för halls

vidtomfattande intresse. På hösten 1890 vidtog ett kraftigt arbete för d~n

nya förbindelsen. Då tillsattes af Kongl. Maj:t en kalllite, bestående af

generalpostdirektören von Kruse-nstjerna, öfverdirektöreu Almgre!j~ och

lnarindirektören Pihlgren, och den 1 november 1890 öfverlemnade dessa

komiterade sitt betänkapde med det äskade förslaget. Detta förslag inne

höll väsentligen de hufvudgrunder, SOln återfinnas i det förslag, sonl nu

kornlller. till utförande, men mötte på den tiden så lnycket 1110tstånd från

Tyskland, att järnvägs- och poststyrelserna sederrnera 11låste utarbeta ett

utförligare och dyrbarare förslag, SOlll derefter åf I{ongl. Maj:t förelades
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1892 års riksdag. Hanl11förhållandena:-på tyska sidan undersöktes på upp- "

drag af Kongl. Maj:t af f. d. kontreamiralen Lagerberg, lIlarindirektören

Pihlgre1~ och" chefen för södra väg- och vattenbyggl1udsdistriktet majoren

Gagner, hvarjämte de skånska baml~arnabesöktes af tys'ka fackmän. Under

denna ären.dets ha11dläggning uppstod emellertid en väldig strid ernellau

de båda städerna Ystad och 'rrelleborg. Energiska Ystadsbor i allia11s 111ed

godsegare, SOlll hade intresse af att linien blef fra~dragen öfver Ystad,

kämpade väldeligen så väl elllot komiten som de i sjöfart sakkunniga,

hvilka. förordade rrrelleborg såsom den tryggaste angöringspunkten. En

blick på kartan len111ar intet tvifvel"öfrigt om, att strä9kningen öfver Trelle

borg och Mahnö i anslutning med vestkustbanan är den riktigast8. Man

hade kunnat vänta, att Mallnö stad skulle träda inom skrankorna för den

närmare dem belägna Trelleborgsvägen och emot Ystadsintresset, me~ så

skedde ej, utan böll lIlan sig vid den tiden i Malnlö. envist fast vid tanken

på linien Malmö-Warnemiinde. ~--'rågan, SOIU bragts inför 1892 års riks

dag, föll derför, att ett i andra kammaren fl'amko111tnet spörsmål angå

tnde inrättaode af ångare äfven för kreatnrstransport icke kunde i sakens

dåvarande läge accepteras och väl till en del äfven .derför at~ lnan ville

hafva ändå lner utredning onl de skåns~a halllnarnas inbördes lälnplighet.

. Orn frågan således 1892 föll på hufvudsaklige11 formella grunder, så fram

gick dock oförtydbart, att lnan inom riksdagen lifligt önskade en direkt

förbindelse, men att frågan ej kunde förlora på att vänta ett" eller annat

år. Riksdagen ka11 ju SOln bekant icke uppskjuta att slutbehandla ett

ärende, utan den måste bifalla eller afslå.

Utom del1 ofvan näluda k01l1ite'll hade i frågan i dess helhet eller

i dess detaljer hörts kongl. järnvägsstyrelsen, kongl. väg- och vatten

byggnadsstyrelsen, k011gl. generalpoststyrelsen, kongl. lotsstyrelsen, kongl.

sjökarteverket, kongl.. kommerskollegium, chefen för sjöförsvars~eparte

mentet, länsstyrelsen i Mallnö, 'l"relleborgs stadsfullnläktige, Ystads stads

fullmäktige, lotskaptenen i södra· distriktet, lotsar och fiskare i Trelle

borg och p:\ skånska kusten, fyrmästaren på Falsterbo fyrsk~pp, ett par

större skeppsredare, samtliga ångbåtskaptener på d~ utefter skånska kusten

"reguliert trafikerande ångbåtarna och ett par chefer å sjönlätningsfartyg;

derjä111te hade 111ai1 åstadkolnmit ett samarbete. emellall de ?~van, närnda

tyska sakkunniga och de svenska fackmän, som, enligthvad jag nyss an

fört, blifvit utsedda att ·studera halnnftågal1, och voro dessa sakkunniga
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från båda hållen, ense om, att Trelleborg var den rätta punkten på sven

ska kusten.

I denna förening hölls öfver frågan ett intressant föredrag af doktor

V. Köersner.

Efter fråga11s fall i riksdagen 1892 fortgingo yt~erligare undersök·

ningar. De fralnstälda invändningarna 'remitterades, utreddes och benlöttes.

Statsagr01101nen lVathorst utförde en utolnordentligt vidlyftig och grundlig

undersökning rörande den skånska kreatursexporten oeh påvisade, liksom

förut skett, att d:en' icke kunde gå öfver postlinien till Sassnitz, utan ll1åste

gå till Liibeck eller Stettin, punkter, sonl aldrig kunde förutsättas att kOll1

ma till allvändning för en postlinie. K01TI så de tyska förordningarna

aIlgående kreatursimport till Tyskland, hvilka så godt sonl verkade pro

hibitivt (som i England). För att än grundligare. stlldera frågan 'rrelle

borg contra Ystad utsågos nya komiterade, anliralen Lagerberg, major

.Gagner och slussmästaren i Stockholm Lindbo1n, hvilka i sitt betänkande

afgjordt förordade Trelleborg. Man torde tryggt kunna säga, att ingen

enda källa till upplysnings vinnande i denna fråga hlifvit oanvänd, och

sälla.n. torde en så grundlig utredning egnats och en så enhällig åsigt, af ,

sakkunniga varit rådande angående hvad sorn. borde göras.

Mellankolnmande omständigheter förhindrade emellertid dåvarande

fillansministern friherre F. von Essen att återupptaga frågan~ Det var

hans efterträdare, 'statsrådet Ol. Wersäll, SOlll återupptog frågan och S0111

geno~förde densanl~a.. Under tiden hade envoyen Lagerlleim ej ett ögon- '

blick släppt det åtrådda målet ur sigte. Hamnbyggnaden vid 8assnitz

hade derunder pågått och ·a.fslutades 1895. Man hade erhållit löfte Oln,

att Rliigellballan skulle ställas i det skick, att snälltåg å densaluma kunde

använd~s, och förbindelsespår från den högre belägna Sassnitz lled till

Cralnpas utlofvades, så snart Inan från Sverige visade tecken till att vilja

realisera de på båda sidor hysta önskningarna on1 bättre förbilidelser*.

Efter frågans fall i 1892 års riksdag hade sändebudet i Berlin sannerligen

ingen behaglig' ställning gent elnot del1 preussiska regeringen, hvilken

redan uppoffrat öfver en Inillion lnark på bamnanläggningell i Sassnitz.

Mellan de båda ländernas. postverk fortsattes ock utvexlandet tid efter

$ Officielt har sedan ingen åtskilnad gjorts vid benämningen, utan denna har
blifvit Sassnitz. De tyska järnvägstarifferna skilja dock på Crampas-Sassnitz, som är
den öfre jernvägsstationen, och Sassnitz-

J
- Hafen.
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annan af skrifvelser 0111 behöfligheten af att föra frågan fraInåt. }\tIan

påvisade Stralsundsliniens oregelbundenhet under SOlllmaren, och Ulan be

klagade sig öfver att de danska linierna under vintern' voro afbrutna,

ibland ända till ~ex veckor, att posten, SOlU under svåra förhållanden en

dast kunde befordras llled isbåt, fick ligga öfver i flera dagar, och nIan

fann kOllllullnikationerna så dåliga, att fråga till och med väcktes 0111

att såsom ett palliativ insätta de båda veteranerna Sten. Sture och Oscar

på Trelleborg-Sassnitzlinien. Under allt detta såg man, hurusonl dan

skarna allt mer och Iller befästade sitt öfvervälde öfver oss i kOlll1uunika

tionsfrågor. Ångfärjelinien mellan Helsingborg och Helsingör såg dagen.

En färja luellall ~lal1l1ö och Köpenhamn --.:.. allt danska färjor - ,.följde

ett par år efteråt. Helsingborg och likaså Malmö förklarades i skandi

navisk-tyska järnvägs~örbandet SåS01U danska järnvägsstationer, hvarige

nOITI all tillgång till upplysande statistik var absolut afskuren för de sven

ska lnyndighoterna. Köpenhamns frihamn blef färdig. Mallnököpmän

föredrogo att etablera sig inoln detta oInråde, och den danska protpisionB

periode'1~ syntes bafva kOlumit till det stadiulll" att de utsådda fröen, så

som färdigvuxna plantor, skulle kon11ua till blolllstring. Genolll vestkust-

. banan och a.nläggningen af kustbana lnellan Helsingör och Köpenhamn

ville lnan till denna ort draga hela trafiken från vestra Sverige och Norge.

Sällan hade väl vår· sjelfständighet i. trafikhänseende varit så hotad, och

det hade blott erfordrats, att en ångfärj~ under svensk flagg hade blifvit

. insatt lnellall Malnlö och Köpenh.amn för att sjelfständiga förbindels~r"nled

kontinenten för en oöfverskådlig franltid varit afskuI'na. Lyckligtvis skedde

ej detta, utan den frågan uppsköts och torde utall att skada oss kunna.

. återkomn1a, sedan vi etablerat våra sj~lfständigaförbindelser i första rUl11nlet.

Det v~r under dylika förbållallden statsrådet Wersäll beslöt ~tt skynd

samn1ast. och Ined kraftigaste lnedel upptaga och realisera frågan 0111 direkt

~örbilldelse lnellan Tr~lleborg OCll Sassnitz..

Det .tidigare af I{ongl. Maj:t framlagda förslaget var baseradt på tre

ångfartyg. En årlig subventioll, uppgående till 316,000 kronor, erfordra

.des. Del~ skulle till lika. delar bes~r~das af de båda ländernas postverk.

\Tid de. förnyade ulldersökllingar i frågan; som statsrådet \Versäll på hösten

1895 lät företaga, återupptogs med llågi"a modifikationer det af general

postdirektören von Krusenstjerna och nledkollliterade på hösten 1890 frarn

lagda förslaget, grundadt på att allenast en båt kunde upprätta hela för-
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billdelsen nled en annan af san1111a sla.g i reserv. Den årliga subventionen

från svensk sida skulle ej vara högre än 100,000 kronor. Från det dyrare

förslaget afviker detta förslag väsentligen blott derigenolll, att på den upp

gående traden a.f linien användes dagtåg i stället för nattåg, hvilket har

till följd, att afresan från Berlin luåste ske på qvällen i stället för på

111orgonen. Man har enlellertid kOlnnlit till den öfvertygelsen, att den

resande, S01l1 anträder en tjugufyra timn1ars färd, hellre afreser på qvällen

än på 111orgonel1, emedan han å afgångsorten kan fullt ut nyttja den 'dag,_

då han len1nar denna ort, hvarjämte ban efter den tillryggalagda resan

får tillfälle att, innan arbete företages, å ankomstorten erhålla behötlig

hvila. lV[e1~ de1~ allra 'vigtigaste synpunkten i det nya förslaget var den,
att dess grundsto11~11~e gjordes såda1~, att endast en e'nda båt ytterliga1"e
erfordrades för att er7~ålla kOnt1r/;U1~ikationer 11~ellan Stockholn~ och Berlin·

, t'vå· gå'nger 01n dygn/et, 1110rgon och afton från båda ändpullkterna, utan

att någon större svå~'Iighet i tåganordningarna bel1öfde förekomma. Den

nu inrättade förbindelsen lnotsvarar ännu icke idealet för en förbindelse,

i det att on1byte på resan i riktning från Berlin till Stockholm måste före

tagas kl. 1 på natten, 1ne11 den ställer sig i hvarje fall fördelaktigare än

de båda existerande nattlinierna öfver Danmark, af hvilka den ena har

olnbyte kl. 3/4 på 2 och den andra kl. 3 på natten. Jag tror emellertid,

att ingen kall klandra detta förhållande, se~an, visshet vun'nits om att för

bättring och fulländ11ing lätt står att vinna. Detta är en fråga om pen

ningar, sorn behöfva anskaffas först då det verkliga behofvet visar sig.

De till detta - förslag hörande nya dagsnälltågen genom Sverige föranleda

visserligen kostnader, .111en då dessas tillkomst varit ett länge kändt behof

o,ch de stodo så, att säga på dagordningen, så tvekar mall icke att låta

denna del af frågan gå till sin lösning, så mycket Iller SOlll dessa tågs

rentabilitet ,utan allt _tvifvel kan anses vara betryggad. Som en besparing

genoln Maln1ö-Stralsundsliniens indragande af 27,000 kronor skulle uppstå

och i samrnanhang med den nya liniens upprätt~nde transitersättningen

till Dann1ark skulle lninskas llled cirka 45,000 kronor, kunde detta förslag,

son1 ådrager postverket en jämförelsevis obetydlig ökning i kostnader men

derelnot storartade 'fördelar, betraktas sonl en administrativ åtgärd och

derför ej behöfva underkastas riksdagens hörande, ty inga anslag egde

dernled sammanhang, och lnan hade i sjelfva verket ej 'kunnat fråga 0111

annat än de rent trafiktekniska och postala förhållandena. Med sådant
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lärer emellertid icke riksdagen behöfva sysselsätta sig utan öfverlenlnar

det åt statens sakkunniga m~Yl1digheter. Förslaget, som öfversändes till

'fyskland, vann så väl post- S0111 järnvägsmyndigheternas erkännailde}

sedan det tyska postverket förmåtts att öfvervinna sin förut visade obe-·

nägenhet mot en förbindelse, sorn lenlnade Berlin på qvällen.

Frågan skulle dock icke så lätt komma att affärdas. Åtskilliga be-o

tänkligbeter .angående tågförhållandena i Norrland, på hvilka den nya

förbindelsen kunde inverka, saInt åtskilligt annat höll på att ännu en gång

komma frågan att stranda. Men en tillsatt komite utredde nöjaktigt de

UppkoD1na betänkligheterna, OCll slutliga instruktioner kunde gifvas sände

budet i Berlin att till dell preussiska landtdagens sat"?lnanträde vid års'·

skiftet ll1ellan 1895 o?h 1896 föranleda den preussIska järnvägsfDrvaltningen

att slutligen begära det felande anslHget till förbindelsebanan enlellatl

Crarnpas och Sassnitz. Detta beviljades. ' Preliminära underhandlingai~

angående ett nytt postfördrag inleddes i Berlin, gtu~ldade på det svenska.

förslaget, sonl ba~erades på tvänne svenska fartyg, ett i gång och ett i

reserv. ,rryskland motsatte sig elIlellertid en anordning, som ej var grundad

på ren reciprocitet filed afseende på det nationella. Det fordrade, att för..

bindelsen skulle bestridas filed en tysk och en svensk båt. Ett tyskt

rederi vidtalades derför att anskaffa en båt. Efter många och långa för

handlingar hade lnan såle~es ,bragt saken så långt, att prelilIlinärkontrakt

kunde afslutas med rederierna på, bägge sidorna och att 'prelhllinärerna

om ett blifvande postfördrag upprättades. Detta skedde slu~ligen' i juni

lnånad 1896 genom generalpostdirektören von l{rusenstjerna såsonl svensk

underhalldlare. Under hela våren och sonl111aren p.ågingo fortsatta under

handlingar 'angående den järnväg, sonl skulle begagnas lnellan stal11bana~1

och Trelleborg. En liflig täfian, allt för väl känd genoD1 tidningarna och

SOITI egentligen icke bör till detta ämne" utspann sig emellan de båda

järnvägsbolagen Lund-Trelleboi'"g och 11allnö-·-Trelleborg. Denna täflan

skärptes gellom att ytterligare en part tillkom, näiniigen den projekteradA

nya banan mellan Malmö och Trelleborg, och striden höll på att taga en

hotande karaktär, då i den salnlua inkastades en sådan principfråga SOlU

den om koncession af paraBel bana med gemensa111ma utgångspunkter.

Malmö-Trelleborgsbanan fann lifligt understöd för sina åsigter hos jurister

och penningeinstitut, som beklagade, att ett prejudikat skulle skapas, bvil·

ket kunde rubba förtroendet till så vjgtiga oc11 så allmänt spridda papper
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SOll1 järnväg~aktier och obligationer. Den hotande stormen lade sig e111el

lertid inom kort af sig sjelf, ell1edal1 ett förslag till samtrafiksaftallllellan

alla tre bolagen af 111ig framlades, bvilket bland annat föranledde, att

Malmö-Trelleborgsbanan, som förut ~nsåg sig förfördelad, under gifna

förhållanden, tillstyrkte dell nya banan och på det s.ättet borttog alla be·

tänkligheter ur principiel synpunkt. Med detta synas sinnena hafva k01l1

lnit till ro och frågan k0111mit till sitt slut.'

Alla lned en ny trafikförbindelse salnnlanhängande aftal 0111 detaljer

i person- och godstrafik hafva fortgått. Man har ordnat så, att 111ed denna

linie kan köpas ~irekt biljett till de flesta af Europas städer, att gods af

alla slag året Oln der kan försändas till billiga fraktsatser sanlt under

samma vilkor sonl å alla järnvägar, hvilka tillhöra det internationella järil"
vägsförbandet. Förenkling vid ex.peditioL1ssättet åstadkolnlnes genolll att

i fraktsatserna jnberäkna kostnaderna för lastning och lossning, sjöassurans

oell speditioner, så att man å denna linie ej skall behöfva förarga sig

öfver de »matsedlar» å ,diverse utgIfter, SOln tillställas elnottagarna af sjö·

vägen anländt gods, och der frakten utgör örena Inen Olllkostnaderna

kronorna. Vi stå' således inför det nära liggande ögonblicket, då vår i

egentlig mening första, i alla afseenden lued järnvägarna förbundna salll

trafiksled öfver Östersjön till kontinenten tager SIn början.

* :::

Så har denna pionier för våra trafikförbindelser Ined utlandet till-

.kOffilnit. Jag har förut sagt, att detta endast får anses vara första steget
och att andra anordningar lnåste följa derpå, som afse att besörja den

regelbulldna godstrafiken. Jag afser i detta häl1see.nde återigen, hvad vi

kunna lära af dangkarna, SalU låtit sina ångfärjeförbindelser följa först

sedan de genolll passagerare· och postförbindelse inledt trafiken på den

för dem rätta vägen. D~~l långa, tid, sorrI åtgått till att skapa färjor qfver

sundet, torde eineIlertid ej vara för oss af behofvet påkallad, då vi rikta

våra tankar på önskningsmålet att äfven föra vårt gods direkt från Sverige

till Tyskland i daglig sa111trafik lned järnvägarna, ty vi hafva nytta af det

årslånga arbete, som blifvit nedlagdt på sammanknytandet af dessa olika

järnvägssyste111 med deras lnångfald af reglementen och tariffbestälumelser.

Det nästa steg, som derför bör tagas, är det, som afser sådan gods-
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transport, . och denna. bör ske lnedelst ångfärjor. För oss är denna typ

af transportmedel en nyhet. Föreställningen, att ett helt järnvägståg kan

kon1ma att befordras med ångare öfver ett stycke öppet haf, är nog ej

hos oss ännu etablerad, 111e11 jag tillåter mig erillra derom, att ångare på

Östersjön kunna medföra däckslaster af trävaror, vägande ända till 2,400

t~ns,' och att ett fullastadt järnvägståg endast väger något lTIer än tio.nde
dele'n häraf. Ur teknisk synpunkt förefinnes absolut intet hinder för in

rättandet af en ångfärjelinie rnellan Sverige och 'fyskland, blott att färjorna

konstrueras på lärnpligt sätt. Denna skulle hufvudsakligast afse gods,

111en den borde äfven vara gagnelig i någon mån för passageraretrafik.

Den fördel, SOlD jag vill sätta främst, är, att lnan genolD dylik ång

färjeförbindelse vinner .snabbare befordran af godset. Jag har förut an

gifvit, huru vigtig jag anser denna onlständighet vara. Dernäst komn1er,

att lnan genom den betydande vägförkortningen erhåller. afsevärdt min

skade fraktkostnader. Men slutligen föreligger såson1 ytterligare ett skäl

en omständighet, som man på kontinenten i järnvägsdrift anser såsom ett

aXiOlTI, ,näinIigen att- luan på egna banor skall fraInföra godset så långt

som möjligt. I detta afseende hafva vi syndat lnycket. I ett tjugotal

år hafva betydande godslnassor försälldts till Tyskland öfver Göteborg,

Fredriksbalnn och -genom hela Jutland, i stället för att svenska järnvägar
l;

bort nyttjas för att föra godset så långt sydligt sorn möjligt. Samma är

ock förhållandet, fastän i rnindre grad, då gods försändes öfver Helsing

borg-Helsingör genom Dann1ark, och i någon mån äfven då det sändes

öfver Malnlö.

Huru .stor yigt Ulan lägger härpå, förnin1mes i 'fyskland gen0l11 be·

ständiga stridigheter, lnellall banförvaltningarna, på grund af att gods

försändes. på längre yäg för att komnla på egna banor än den kortaste,

som går öfver fränlmande olnråden. Hos oss ~r visserligen förhållandet

icke sådant, ty här är den kortaste vägen öfver ~våJr~ f?gna banor.
.' Den sedan sistlidne juli etablerade ångfärjef?rbindelsen mellan Maln1ö

oc11 Köpenl1amn - jag räknar dess tillvaro endast sedan juli, en1edan

fördragsenlig· trafik då först fick ega rum - ökas ständigt, och antalet.

befordrad~ vagnar - uppgår redan till öfver 500 i 111ånaden. Säkerligen

kOlnnler en regelbunden tillväxt att ega rUlTI.

Enligt mitt för[oenande lider det intet tvifvel, att en dylik, ångfärje

linie efter några år skulle löna sig; -men den erfordrar måhända någon
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tid, innan den k01l1mer till önskad utveckling, Qch behöfver derför, i en

lighet 111eo de af n1ig i början af detta föredrag angif11a alhnänna prin

ciper, stödjas från det allnlännas sida. Men då handelsornsättningel1 de

båda länderna enleJlan uppgår till närluare 150 111illioner kronor i värde,

så befarar jag icke, att i franltiden en dylik linie ej skall visa goda resultat.

*

I det föregående 0111nän1de jag de sjöpostförbindelser n1ed Finland,

son1 sedan många år existerat. . \linterpostförbindelsen nlellan Hangö och

Stockholn1 upprätthålles af ångaren Express. Denna ångare, som på sin

tid kunde anses 1110tsvara behofvet, har nllmera blifvit alldeles för .liten.

l\fellal1 Finland och Stockho!l11 behöfvas vintertiden tvänne goda båtar

såväl för passageraretrafiken SOll1 för den Inyckenhet gods, uppgående till

Hera hundra tons, s~ln nu vanligtvis får ligga och vänta på befordran.

Detta gods är af det slag, att det icke far väl af att i vinterkölden ligga

lnagasineradt i Stockhohns halllnar eller i Oxelösund. Ögonblicket vore

derför inne, att ilågot åtgjordes f?r att efter öfverenskoll1melse Il1ed fil?narna,

111en icke i strid n~~ot den1, få den ena af de behöfliga båtarna under svensk·

flagg. Jag tror, a.tt finnarnas intresse derigenon1 bäst betjenades, emedan

en rationel öfverenskoll1111else 11lellan svenska och fil1ska intressen och

likställighet i kOlll111unikationer skulle utesluta risken af dessa för en ordnad

trafik' så farliga tillfällighetsbåtar, son1 hittills så lnånga gånger· sett dagen

och S01l1 blott i ril1g~ l11ån gagna och utveckla en ordnad trafik.

**

On1 vi på kartan följa den stora stalllbanan, gående längs hela Sve

rige ifrån Gellivara och ända ned till dess sydliga punkt, konlmer den

nya kontinentalrouten att blifva en fortsättning ända ner i Centraleuropa.

Från denna sta1l1bana lltgå redan åtskilliga sidoförbindelser, nät11ligen öfver

Storlien, Charlottenberg och Dalslandsbanan till Norge, öfver Göteborg

till }1~ngland, öfver Stockholn1 till J.1~inland och R.yssland.

* * *
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De sidoförbindelser, SOlll emellertid- skulle gagna våra bördigaste ppo

vinser lllest och i anläggning ådraga oss jäluförelseviB snlå kostpader, 111en

derernot i storartad mån skulle öka luöjligheten för. handelso1nsättningell,

förefinnas dock ännu icke, Jag afser llärlned upprättandet af en storartad

först hvarannandagli~, sedan daglig snabb ångbåtsko1n1nu11Jikation ntella'f~

Libau, Trelleborg och geno1n Kejsar -Wilhelms-kanalen till L01~d0'1~.

Realiserandet a.f en sådal1 plan bjuder på de allra bäeta förutsätt

n'ingar till fördel för vårt land. Redan sedan åtskilliga år pågår byggan-

-det af den väldiga järnvägspulsåder, SOllJ, löpande utefter 55:te parallelen,

skall förena hela den yttersta östern, Sibiriens oluätliga ytvidder OCll Ryss

lands inre, ännu icke åtkomligt för vesterns industri, llled den. öfriga verl

den, ' Följer man på kartan denna 55:te parallel, skall luall finna i huru

rak linie denna järnväg franlgår. Kan nla~l väl tänka sig ett ypperligare

-tillfälle för ett land, soni vill Sill industris utveckling, att begagna de 0111

ständigheter, som förefinnas, att' skapa en sådan trafikled och att sjelf

draga dell största nyttan af densallllna? Vår slllörproduktion ökas årligen,

111en har ännu ingen i ordets verkliga mening regelbu.nden förbindelse,

llled hvilkell denna vigtiga artikel utfö~es till v~rldsnlarknadel1, fastän

. danskarna redaIl sedan mer än 10 år genorn sin Esbjergelinie påvisat,

hvilka välsignelsebringande verkningar för dess jordbruk, S0111 derigenolll

vunnits. I det hela hafva vi ej kunnat taga frågan före, fÖrrän I{ejsar

Wilhelms-kanalen varit ett fullbordadt faktu1l1, utan varit 11änvisade till

de galTIla Göteb,orgslinierna, som enligt lIlin troutaf en sådan ny linie

icke skulle lida någon väsentlig skada. Men l1U1l1er~ hafva vi icke nagot

skäl att uraktlåta ett noggrannt studiull1 af eli förbindelse, S0111 dagligen

på 60 t~mmar skulle kunna föra ut våra jordbruksprodukter väl bibehållna

till dera~ afsättningsorter, En dylik linie skulle, S01l1 jag nyss nälnt,.

.blifva af dubbel betydelse för vårt land derigenoln, att den derjä111te sätter

oss i förbindelse' med det för våra industriprodukter vigtigaste 11interlan

det~ Ryssland.

En sådan linie skulle dock aldrig iscensättas p'å -annat sätt än efter

en förening af svenska oell ryska intressen i lika grad och med behöfliga

statsunderstöd från bägge landen. H varje halflnesure, hvarje tanke på

att börja ett dylikt företag på en sådan linie Jned ett par SIllå båtar skulle

vara dess gifna förderf. Til13amlnans -12 lagom snabbgående båtar erfordras

'och ett kapital på 8 il, 9 millioner kronor. Stora siffror~ 1nen i förhållande

I
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till bet.ydelsen af en sådan linie ocll de efter .några år kOlliIllande inkorn

sterna 'rena 'bagateller. Men jag vet, att Inan här i landet har svårt att

se i stort, när' det är fråga om sjöfart; dock 11lå IDan aldrig glörnIna, att

en regelbunden daglig förbindelse verkar icke på det sätt, som vi hittills

varit vana att se i våra små, IDeT eller mindre oregelbundna ångbåtsför·

bindelser, utan helt och hållet så som ell järnvägsförbindelse. På samlna

sätt som vid dessa sker, skall gifvetvis samtrafiksförhållandena vid alla

anslutande järnvägsnät anordnas. Och ,tillåtes det Inig att utan att miss

kännas påpeka en paralIeI mellan värdet af ett antal nlillioner kronor,

använda till jarnvägsbyggnad i ödemarken i Norrland, och ett dylikt antal

,111illioner, använda för att sätta hela mellersta och södra Sverige i daglig

förbindelse med verldens handelscentrun1, London, å ena sidan och det

kinesiskt-ryska järnvägsnätet å andra sidan, så tror jag ej, att lneninga~na

kunna vara mycket delade om företrädet. Jag har ej velat göra denna

jämförelse, derför att jag vill förringa betydelsen af järnvägar "i Norrla~ld"

utan tvärtaln endast för att gifva ett stöd åt tanken på hyad i sjelfva

verket den nu föreslagna förbiildelsen skulle vara värd.

* * *

Mina herrar, jag har Irled det. sagda .velat i stora drag antyda de

prjnciper, som jag förmenar böra läggas till, grund för en vidare utveck

ling af våra trafikförbindelser 111ed utlandet. Mot dem kan n1åhända varft..

lnycket att ann1ärka, llle11 jag är öfvertygad Oln, att ni ändock äfvell på "

detta tidiga skede af principernas tillämpning skola vilja gifva mig rätt i

den lueningen, att fastställandet af verkligt grundläggande principer måste

föregå en m~ssa detaljfrågor. Jag går så langt, att riksdagen och det

alhnänna ej ens borde sysselsätta sig dern1ed,' då deli verkliga sakkun

skapen om sådana detaljer ej förefinnes annat än hos ~~espektive Inyndig

heter. Dereul0t förmenar jag det vara väl på sin ,plats att i principfrågor

utöfva tryck i den ena eller andra riktningen, att gifva ill1pulser och. att

drifva välgrundade önski1ingar till utförande. On1 ni derför funnit något,

af hvad jag bär anfört, förnuftigt och riktigt, så skulle jag, vilja hemställa

att ni, 11var i Si11 stad, behagade verka i' salllIna riktning, utbreda dessa

ideer OCll derigenon1 skapa en opinion för saken. Har öfvertygelsen om

dess riktighet vunnit fotfäste" då är utförandet en lätt sak. Vi behöfva
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dervid icke taga riotis onl invändningar f~'1ån sådana håll, son1 äro intres

serade i 1110tsatt riktning, blott vi fasthålla. vid de1~ princip{rå.gan, a/tt 'v'i

skola, skapa. oss så s1~abba och så goda sa1nt så direkta (örbin,clelser

SOl1t 1nö}ligt.

I anledning af föredraget yttrade sig:

Herr Grosshandlaren E. F. Larsson: r.rillåtes lnig frarnställa den

frågan~ buru kostnaderna skulle komnla att ställa sig för fartyg lIled den

storlek" SOlll bolaget Södra Sveriges båtar hafva., ifa.ll de vid en regelbun

del1 trafik kOlnll1a att passera Kejsar Wilheltns-kanalen.

Herr l{aptenen G. O. Wallenberg': Till svar på den fråga, SOlll den

föregående talaren franlstälde, ber jag få l11eddela, att jag, af intresse för

denna. sak, skickat ned en skeppare, som under ini1evarande vinter vistats

i trakterna af Kejsar 'Wilhelms-kanalen, för att utröna, huruvida under

denna svåra isvinter någon oregelbundenhet i trafiken gen0111 den nälllda

kanalen egt rUIn eller 0111 trafiken pågått oafbrutet. Den rapport, han

afgifvit rörande .detta uppdrag, gifver vid banden, att trafiken på I{ejsar

\VilhelJns-kanalen icke under' en enda dag i vinter varit afbruten. Denna

upplysning har jag velat passa på a~t nu lelnna.

SåSOlll ett direkt svar på herr Larssons fråga. vill jag 11leddela, .att

kostnaderna för att passera genoln Kejsar Wilhelms-kanalen äro ganska

betydliga. För ett vanligt lnedelstort fartyg går afgiften till 400 riks111ark

för hvarje gång, Oln resan sker endast e11 gång; derelTIot är det icke ute

slutet, att på en lnera r.egelbunden trafik en högst väsentlig reduktion

skulle kunna 'Vinnas i olnkostnaderna. Affärerna. på Kejsar Wilhelnls

kanalen äro sannerligen icke så lysal1de, att det, icke skulle finnas utsigt

till att vederbörande, SO~l hafva 111ed den saken att göra, skola låta tala

vid sig, helst 0111 det blefve fråga Oln en ångbåtslinie, sonl skulle kOlTIlila

att tillföra kanalen en ökad inkomst.

Herr Grosshandlaren E. F. Larsson: Jag ber att få nänll1a några

ord 11led afseende på den trafikförbindelse, som eger ~uln enlellan Sverige

och Finland. Det är verkligen sorgligt att se) huru Ulan här låtit finnarna

lägga beslag på hela trafiken. Man gjorde visserligen för några år sedan
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ett försök att på linien Stockholln-Petersburg insätta e11 svensk båt, 111en

företaget bar sig icke och n1åste upphöra. I Finla11d derernot har 111an

tillgått på ett 11lera rationelt och praktiskt sätt. Vi veta alla, att genoll1

en enda persons kraft och energi har man der bildat ett enda stort bolag

af flera slnå~ sonl föi"ut konkurrerade lTIed hvarandra, och detta bolag

regerar nu hela .trafiken på linien StockholrTI~Helsingfors-Petersburgoch'

efter hela finska kusten.

Herr Wa.llenberg näm,de, att det vore fråga Oln att sätta in en

?vensk båt på linien Stockh?hn-Hangö. Det torde dock nu vara för sent,

för så vidt det icke sker genast. J a.g tror ernellertid, att det vore hög

tid, att vi svenskar en gång vaknade. Dröjer denna liknöjdhet längre~

så kanske det blir för sent.

Det finska bolaget har utan några betydliga kapital kunnat anordna

trafiken så, att det vunnit den allnläl1na opinionen för sig. lYIan ha~ san1·

lnanslagit flera sn1å bolag till ett stort, det sydfinska ångbätsbolaget, SOlTI

nu innehar ·trafiken på Sverige. Det är tid, att vi blifva betänkta på att

göra något och detta rätt snart. Men det bör ske, såsom herr Wallenberg

nälnde, icke i konkurrens llled finnarna, utan så att vi endast fordrade

reciprocitet.

Herr I{aptenen G. O. Wallenberg: Det ena ordet ger det andra.

Jag ber orn' ursäkt, att jag tager herrarnas tid ytterligare i anspråk, lllen

det är llled allledning af herr Larssons yttrande jag skall be att få göra

några korta anlTIärkningar.

Det är sant, 11vad herr Larsson sade, att det sydfinska ångbåtsbolaget,

som står under ledning af konsul Krogius i Helsingfors, nu slagit under

sig alla sjöfartsförbindelserna n1ellan svenska och finska' hamnar. Konsul

Krogius har genolu en beundransvärd förlnåga att klInna förena alla stri

diga' intressen lyckats samlnanföl'a en massa slnå rederier i syfte att åväga

bringa så stor regelbundenhet i ångbåtsturerna som 111Öjligt.· Förut, då

fartygen voro splittrade på en lnassa slllårederier, var det särskildt under

ett par af veckans dagar lärnpligast att anlöpa vissa orter" hvaraf följden

blef, att alla fartyg skulle gå just de dagarna. En liknande konkurrens

förekolnrn,er för öfrigt i våra svenska kuststäder. Genolll konsul Krogius

energi har det ernellertid nu lyckats att förena de stridiga intressena, till



'stor båtnad för den resande allmänheten såväl son} för de godsförsändande

kÖplnänllen.

Hvad beträffar behofvet' af ytterligare en' vinterbåt för uppehållande

.af trafiken mellan Sverige och Finland, är det 111ig bå~e kärt och ange

läget att kunna omnämna, att uppslaget till den s. k. Gillingefrågan, myc

ket omtalad OCll d~skuterad, var ett aftal mellan konsul Krogius och lnig,

hvilket gick ut på, att nästa båt skulle, för så vidt jag lyckades åstad

'komma de nödiga lnedlell här i Sverige, segla under svensk flagg. På

.grund af dell personliga vänskap, SOlTI existe~'Iade oss enlellan, hade hau,

,gjort detta medgifvande, men fordrade å andra sidan', att en sådan harnn

skulle anskaffas på den svenska sidan, att' 11lan kunde vara absolut viss

·on), att ell reguliär förbindelse skulle kunna upprätthållas. Någon lälnp

ligare punkt kun'de då ej letas upp än den, till hvilken mall kom genom

'Gillin.geleden. Denna fråga - Gillingefrågan' - har en lnycket gammal

"historia, OCll' en historia, SOIl,1 särskildt står konsul Krogius nära, i det att

'nämligen i början af 1860-talet e11 konlite var tillsatt, hvilken bestod af

konsul Krogius' far, en känd och aktad skeppsredare i Finland, samt major

..Jonsson och aflidne kOillluendörkapten August Fries. Komiten ·hade i

uppdrag att taga reda på och gifva utlåtande öfver hvilken punkt i när

,heten af Stockll01111'- som skulle erbjuda den största säkerheten för en .isfri ,

'vinterhåmn. ,Komiten förordade Gillingeieden såSOln den lämpligaste in

fartsvägen , men i stället för att söka, inkomina nordvart' i riktning en10t

stockholrn, ville komiten i stället draga leden sydvart till Dalarö, men

iniartsvägell skulle, som sagdt, blifva densan1111a. För sitt val af just

·denna väg åberopade komiterade san1ma skäl, SOln gälla änIlu i dag och

.hvilka för öfrigt bestyrkas af kustbefolkningen, nälllligell att Hufvudskärsfyr

'och den n9rr derom liggande GillingeIeden ligga i en utåt gående vinkel

af kusten, hvarför drifis der ej kan komula att 'hopa sig, under det att

,Sandhan111 ligger i en inåt gående vinkel, så att all drifis samlas 'der.

Det är nämligen icke förbindelsen n1ellan Stockholln och 8andhalnll, S01l1

under en sträng vinter är svårast att upprätthålla, utan det är sjelfva

,angöringen af kustel:l utanför skären, son1 är riskabel.

'so . 1897 den 18 ll1ats.

Herr Grosshandlaren E. F. LarssoIl: Det är särskildt n1ed afseende

~.på den: finska ångbåtsfarten SOlU jag ber att får sägn ett par ord.

Vi ,hafva enligt rnitt förn1enande åtskilligt att lära af finnarna i detta



Våra trafikförbindelseT med utlandet. 81

:afseende. De l1afva fått alla förra slnå bolag förenade till ett enda, hvilket

'SåS01l1 den föregående talaren nän1de, uteslutande kan tillskrifvas koi11

11lerserådet Lars I{rogius. DerigenolD att han lyckats åstadkoll1ma denna

förening, hafva de nu i .Fill1and fått· ett starkt bolag, det sydfinska

.ångbåtsaktiebolaget. Han har icke allenast båtarna och deras ledning

·on1 hand, utan han har äfven alhnänheten i sina händer ocl1 äfven affärs

nlännen, ja, ll1an kan säga, till stor del hela det finska folket. Nära nog

hvarje större firnla har aktier i den ena eller den andra båten. Allnlän

.heten vinner således r>å att gynna det bolag, SOlll den har aktier uti.

Detta är en ll1ycket vigtig sak och särskildt vigtig för oss här i Sverige,

·der, 0111 jag vågar säga rent ut oc11 utan att blifva 111issförstådd, den

.svenska afundssjukan är värre än allt annat.

G



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

samnlanträde den 29 april 1897.

Ordförande: Öfverdirektören Grefve H. HAJJfILTON.

Sedan den af herrar revisorer afgifna berättelsell föredragits, blef i

enlighet ll1ed den deri gjorda hen1stälIan ansvarsfrihet beviljad för näst

lidet års förvaltning.

Herr Landskall1reraren I. Törnebladll höll härefter följande föredrag:

Öfversigt af svenska jordstyckningens historia.

I det äldre, outvecklade san1hällstillståndet, då ett folk ännu står på

ståndpunkten af ett nomadiskt herdefolk, och än lnera, OlD befolkningen

lefver endast af jagt och fiske, erfordras inga lagar för jords delning.

Nyttjanderätten, är i detta fall tillräcklig, och den jordyta, sonl en egare

af boskap behöfver begagna, måste vara vidsträckt för att lenlna tillfälle

till flyttning, så snal~t betet tagit slut å en viss jordyta. Nyttjanderätt är

derför i fråga om jordbesittning ett begrepp, SOlD går l11ycket längre till

baka i tiden än eganderätt, S01l1 fordrar ett lnera ordnadt samhällstilIstånd

111ed positiva lagar för att upprätthålla helgden deraf. Det var ock i det

äldre san1hällstillståndet svårt att uppdrag~ gränsen elnel1an egande. och

nyttjanderätt till jord. Om urminnes häfd är det egentliga och vanligast~

fånget till jord, så samn1anfalla ju de håda begreppen. I norden hafva

vi ännu exenlpel på en nomadiserande befolkning med vidsträckta 0111rå-
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den,. ej utdelade ll1ed eganderätt å individer, u~an upplåtna till ett genlen

samt Legagnande, SåS0111 den renslcötande lappbefolkningen lltvisar. Den

i norden äldsta fornlen för jordbruks idkande är svedjande. Till följd

af sin natur idkas detta slag af åkerbruk å slnärre jordstycken i sänder

här och der. Ell inhägnad af ett mindre olllråde blifver då nödig för

att hindra betande af boskapeil, .och sedan skogen å ett stycke lTIark blifvit

fäld och antändning deraf egt runl, olllgifves svedjelandet Ined en hägnad,

lätt åstadkolYlnlen genonl s. k. bråtar, d. v. s. fälda träd 11led qvarsittande

grenar och qvistar. I fall flera hvarandra närboende hushåll bafva behor

sarntidigt af svedjande, uppstå .åkerstycken bär och der, luen ofta utläggas

de inhägnade o111råclena ånyo till betesland, och nya svedjeland upptagas

å andra ställen. Onl detta sätt att bryta bygd kan kännedom lätt vinnas

af beskrifningar 0111 finnarnas inflyttning och kolonisatioll i Sverige. Detta

förfarande Ilar, hvad finnarna angår, egt rurn långt fram i tiden efter deras

inflyttning eller ännu under 16- OCll 1700-talen och har jälnväl idkats af

den öfriga befolkningen i Sverige i l11er eller nJindre lnån i sanlluanhang

11led annat jordbruk. I aflägsna skogsorter eger det ännu stundOlll rUlll.

Då elnellertid ett folk i vårt klimat lTIed ofvannälIlda undantag måste ega

fasta boningsplatser, framträdde, sedan odlade svedje· eller afröjda betes

land här och der uppstått, behofvet af en delning af besittningstagen jord

eller ock en identifiering deraf för rätta innehafv3ren. Begreppet skifte,

tillälnpadt på' jord, är ock derför i Sverige rnycket ganlnlalt. Redan i

den yngre stenåldern eller 11lera än 1,000 år före Kristi födelse finnas i

södra eller sydvestra Sverige spår af jordbruk. Under bronsåldern eller

under tiden till omkring 100 år före Kristi födelse fralllträda nlera be

stälnda spår af åkerbruk, ehuru nordbon äfven under denna period lefde

nlest af jagt och fiske. Under den derpå föl jande järnåldern eller till

senare hälften af 1100-talet fortfor sanl1na förhållande ännu i viss mån,

luen åkerbruket fick så snlåningolll allt 11lera insteg. Med kristendolllens

införande utbredde sig o~lingen allt 11lera; helst tiden nu ej kunde egnas

åt vikingatåg. Bruket att bo i by är urganl1TIalt i norden öch har sin

förklaring bland annat af bellofvet att samrnansluta sig till gelnensanlt

försvar. Detta bruk befordrade ock behofvet af jorddelning. Innan sådan

egt rum, lnåste lllan antingen hafva genlensanl brukning af den odlade

jord, hvaraf ett byalag var i besittning, eller ock dela denna jord genOlTI

lottdragning, hvilken förnyades hvart annat eller hvart tredje år, SåSOlll
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nödigt var för två· eller tre-skiftesbruket. Behofvet af en bestärnd delning

förefanns således vid idkande af jordbruk under denna forn1. Den i nor

den äldsta kända forn1' för jorddelning är det s. k. ba1l1urskiftet, hvilket

olIltalas. redan i våra landskapslagar. Hvad S0111 rätteligen innefattas i

benäll1ningen hanlarskifte eller enligt vårt nuvarande skrifsätt hall1mar

skifte är för forskarna i ämnet ej fullt klart. Enligt en n1ening skulle

harnn1arskiftet ej varit något annat än ett teg- eller åkerskifte, enligt hvil

ket åkertegarna sklllle brukas i tur och ordning, n1en ej längre än ett ål'

i sänder. Enlellel'tid finnes en annan ll1ening, framstäld af en fran1stående

forskare i våra äldre lagar. Enligt denna åsigt, SOln ban sjelf kallar en

dast en gissning, skulle ordet batllrnar här bafva saIIIIIIa betydelse SOl11

kors. Före kristendomens införande fanns nänl1igen i det nordiska sl)rå

ket ej något annat ord, son1 betecknade kors, än banlinar. Ordet kors

härledes nälnligen af lath~ska ordet crux. I det äldre språket var ban1

nlar det sa111111a S0111 korstecknet i det nyare. När således i de äldsta

lagarna säges, att en by »ligger i banlbri» synes 111eningen derlned mycket

väl kunna hafva varit detsarnn1a son1 att sägfl, att byn låg i kors, d. v. s.

att tOlYlt och' tegar lågo on1 hvarandra kors och tvärs eller i oregelbun

den blandning, således helt olika ell10t det 'Sederll1era införda solskiftet.

Denna 111ening, som ock synes vara den enda rilnliga, finnes upptagen

uti J. C. Lindblads arbete »Om laga skifte», utgifvet i fornl af disputation

år 1838, dock utan angifvande af den åtberopade forskarens n~mn~ 0111

,nu delningen verkstäldes sålunda, att den skedde efter en å 111arken ut

lagd baIl1111are ,ll1ed utdragna sidor, så får Illan ,fyra lika stora lotter eller

fjärdungar, och i sådana voro ock så väl härader .SO111 byar delade. Under

den tid hammarskiftet gälde, var den enskildeseganderätt begränsad till

~jelfva tomten kring bostaden. Det öfriga egoområdet stod under den

gelnensalnlna ega.nd~rätten till byn, och de odlade egorna tingo derföre

brukas endast i' tur och ordning. Dett.a inverkade dock menligt å jordens

skötsel, och nlan öfvergick derför till solskiftet. Solskiftet 01l1talas ock

redan i Uplandslagel1., Den t sonl ville hafva solskifte, hade dertill vitsord.

filed solskifte förstods en sådan delning, att tOlnterna lades efter väder

stre~ken, i öster och vester, söder och norr, allt efter gårdarnas läge i

byn. Lotterna uppdelades sedermera i sIllärre tegar eller lotter, 11vilka

fördelades sålunda, att en hvar tick sin andel såväl af den bättre som den

Säl1lre jorden. IIäraf följde dock, att en delegare ofta hade sina egor å
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spridda ställen. Skogen och betesmarken ingick ej i delningen och be

gagnades derför genlensan1t. En hvar skulle väl hafva sina egor i san1111a

väderstreck~ salU t0111ten låg, - 111en ej alltid kunde han få alla sina egal"

närtnast intill gården. I händelse delningen ej kunde åstadko1ll111as gen0111'

sälIlja, så synes den, S0111 egt största delen, haft rätt att råda. Det in

träffade derför ofta, att tegskiftena blefvo bibehållna, så att en egare kunde

hafva sina egor å spridda ställen och stundorl1 hafva en grannes egor utan

för sin egei1 ton1t, 111en sina egor långt derifrån, och detta fortfor i n1ånga

byalag, till dess de undergingo laga skifte. Ett vederbörl~gen förrättad t

solskifte _kunde ej rubbas utan alla delegarnas sanltycke, 111en väl något

jämkas. Solskifte blef fortfarande den enda laga forn1en för jorddelning,

och denna fortfor ännu, då 1734 års lag blef gällande. Derför innehåller

ock denna lag i 1 kapitlet ], 2 och 3 §§ byggningabalken reglerna för

delning enligt sådant skifte. Ett annat tillåtet sätt att bilda nya gårdar

var anläggning af afgärda by. H~roln innehåller det ännu gällande 19

kapitlet byggningabalken, att bolby är ganlInaI by, och afgärda by den,

S0111 åbolbys ITlark är bygd och har sina egor inOlD hank och stör af

bolbyn. I saInrna kapitel finnas 'ock angifna afgärda bys rättigheter i ut

111ark och fiskevatten sanlt förbud för afgärda by att af bolbys skog och

111ark intaga lnera än byn af ålder haft.'

Så länge på landet ej fanDs annan befolkning än jordegare lned

deras arbetare och ett fåtal en1betsll1än, alla försedda Ined boställen, sa1l1t

gerningsmän, frau1trädde behofvet af styckning af bemlnansdelarna föga.

.At gerningsn1ännen torde de större jordegarna eller byalagen gen1ensanlt

hafva upplåtit 111illdre olDrådell af deras egna eller byalagens ge1l1el1Sanl1na

lDark, och några laga forn1er för upplåtelsen torde i det glest befolkade

landet, der tillgången på ouppodlad jord var riklig, ej hafva erfordrats.

Enlellertid gjorde sig redan kort efter det 1734 års lag börjat tillälllpas,

behofvet af en bättre skiftesllletod gällande. Gen-olIl fortgående delning

af befintliga lotter hade olägenheterna af sol- eller tegskiftet så ökats, att

skiftet stundaD1 o1l1fattade endast sn1ala renlsor. Sålunda kan såsorn exen1

pel härå anföras, ~tt i 'Hyllie by i Malmöhus län luegorna i slutet ar

1700-talet voro delade i 2,508 tegar en1ellan 33 innehafvare. I kongL

resolutionen på alhnogens besvär den 10 septelnber 1743 tilläts derför,

att den, SOl11 begärde en fastståndande delning,. skulle få njuta densa1l1111a

till godo. Öfvergången till en ny skifteS111etod ben1ärkes först i kongL
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förordningen den 1 lnars 1749, deri det ålägges landtn1ätarnfi att vid

delning en1ellan grannar i by, särdeles när qet befunnes, att jorden ge

n01l1 tegskiften vore 111ycket sönderdelad till smala spjäll eller re111S0r,

.föreställa byan1ännen den skada, som deraf förorsakades, och, i fall egarna

deroB1 blefve ense, efter jordluånens art OCll godhet jälnkaegorna för

hvarje gård, så att egarna kunde få sina egal" på ett ställe eller, åtn1in

stone onl alla delegarna dermed voro nöjda, tillse, att de lnindre tegskif

tena kunde förändras till så få tegskiften SOln möjligt, 111en redan genom

kong1. brefvet. den 15 juli 1752 till kal11markollegiu111 och sa111tliga lands

höfdingar 0111 egors afdelning i storskifte medgafs vitsord för en del

egare i by, SOlll ville hafva sina egor utlagda i storskifte. Genon1 kongl.

förordningen den 5 april 1757 utfärdades emellertid den första författningen

»Oln egors läggande i storskifte». Denna författning gälde ej för Skåne,

för hvilket landskap särskild författning i ämnet utfärdats redan några

dagar dessförinnan. Enligt åberopade författning skulle hvarje delegare

in01l1 ett byalag erhålla sina saintliga egor förlagda å ett enda ställe. Detta

111edförde en1ellertid ofta svårighet, så länge lagstiftningen ej tillika före

skref, att utflyttning ur by skulle ega ~ruln för vinnande af ofvannänlda

ändalnål. Efter dessa och vidare förberedelser blef 11led tillälllpning af

denna grundsats storskiftesstadgan af den 17 augusti 1762 utfärdad att

gälla för 11ela riket uton1 ~-'inland, Bergslagerna och Kopparbergs lä11. I

denna lag stadgas, att skiftenas antal ej får öfverstiga fyra, Inen att, on1

solskifte i byn beqvänlligen kunde följas utan åsidosättande af järnngodhe

ten, sådant skulle få ske. Genoln kongl. förordningen 0111 landtmäteriet den

12 augusti 1783 tillkon11no jämväl några ytterligare bestärnmelser angå

ende skiftenas antal. Då emellertid storskiftesdelningen icke kunde mera

alln1änt k01l1111U i tiIlän1pning, gjorde sig behof af gällande delning efter

annan grund än den äldre, S0111 ej lä111pade sig för annat brukningssätt

än två- eller tre-skiftesbruket I följd häraf vidtogos snart åtgärder för

ytterligare förändringar i skiftesväsendet, och ln311 införde nu enskifte i

afseende på åkerjorden, på det att en delegare n1åtte få all sin odlade jord

på ett ställe. Häraf föranleddes ock utflyttning för brukande af den mera

aflägsna delen af byalagets jord. Den första enskiftesförfattningen är för

Skåne af den 3 111ars 1803, och denna efterföljdes sederlllera af en sådan

för Skaraborgs län år 1804, och den 2 februari 1807 utfärdades en kongl.

förordning orn enskifte, gällande för hela Sverige, 111ed undantag af N01'1'-
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lalicl och Dalarne. Äfven denna författning befanns ej länge tillfredsställa

behofvet af förbättrad egodelning. På rikets ständers begäran utarbetades

en ny skiftesstadga och den 4: nlaj 1827 utfärdades kongl. stadgan angå

ende skiftesve~-'ket i riket. Genom denna författning infördes en ny skiftes

lnetoc1, nänlligen det s. k. laga skiftet. Härlned förstås en alln1än delning af

,811 ett skifteslags förut delade eller odelade jord i så stort sarnnlanhang, SOlll

belägenheten utan förfång för någon delegare medgifver. Enligt denna"

stadga skall ock bvarje delegare 11afva all sin jord i ett eller flera skiften

och jorden delas efter ordentlig gradering. Denna stadgas bestämineIsel"

nödvändiggjorde derför ock ofta utflyttning af en eller flera delegare, och

tillän1pningen har derför ock i lnånga, oln ej i de flesta fall) sprängt de

förr så vanliga stora byarna ll1ed standaln ett trettiotal eller än flera går

clar och verkat en oluhvälfning af jordbruket.

I norra delen af rik:et förekolniner dessutolll afvittring, SOlll ännu

ej fullt afslutad. Denna förrättnings ändalnål är ett afskiljande af de

enskildas 111ark från de stora ~kogsnlarkerna, sOln anses tillhöra kronan,

111en nyttjats delvis af enskilda.

Det finnes elnellertid en annan, i sednare tid i stor omfattning använd

forn1 för styckning af jord, nänl1igen hvad i författningarna benämnes

jordafsöndring eller afskiljande af ett mindre stycke jord från en såsorn

-enhet betecknad fastighet, hemn1an eller hemn1ansdel, utan att det afskiljda.

stycket deltager 111ed stamhelTIlnanet i dess rättigheter och skyldigheter.

I äldre tider, då det på landet ei utan i undantagsfall idkades annan näring

än jordbruk 1l1ed dess binäringar, var en sådan styckning mindre behöRig.

\lisserligen funnos elnbetslnän och gerllingsmän, men de förra hade bo
ställen, och Oln de senare är här ofvan redan taladt. Med lagliga fornler

för besittningen torde det ej heller hafva v~rit så noga. Angående köpin

gar och fiskelägen innehålla författningarna inga särskilda bestämlnelser

för jordupplåtelse. Landskapslagarna innehålla väl ej något direkt förbud

för jords styckning, lTIen sådant torde ej heller af skäl, som anförts, hafva

varit af behofvet påkalladt. Efter det konungalnakten blifvit starkare be

fästad, visa sig dock från regeringslnakten spår af inskränkningar i den

fria dispositionsrätten af jorden, hufvudsakligen afseende att hindra minsk-"

ning i statens ink:0111ster. Inskränkningen afsåg således lnest att hindra

san1nlanslagning af jorden i större besittningar, hvarigenom llled den

tidens skattesystem och sätt för rustnings utgörande statens inkomster och
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. andra prestationer till staten skulle minskats. Det första förbudet ernot he111

1l1ansklyfning förekofll1ner i 1459 års plakat 0111 skattegodsens ll1inskning,.

ty här finnes ej blott förbud att hopa flera gårdar i en band utan ock~

då skattebonde dog, förbud att skifta hemn1annet 111ellai1 arfvingarna.

Det borde i stället lösas af närnlaste börden1an. Detta förbud upprepades.

sedermera i flera senare författningar. Vidare förordnade Gustaf I i öppet

bref den 15 april 1541, att hvilken, S0111 11lest egde i ett skattehenl1l1an ,

skulle vara berättigad att lösa de andra delegarna ut, på det »hvart hen1

nlan måtte blifva tillhopa och ej för rnånga derom rifvas och slitas.»

Sedan emellertid under det 16:de århundradet ständig skattläggning å jor-.

den blifvit införd och faran att genom sanlrnanläggning af flera henlll1all'

lninska kronaIls inko1l1ster ej mera förekoID, upphörde väl försöken i denna

riktning, 111e11 deremot uppstod i stället fara af klyfning, hvarigeno1l1 lnan

talen skulle kunna ~lifva ur stånd att utgöra siua utskylder. I plakatet

af den 10 juni 1684 stadgades derför, att ingen, S01l1 icke egde en fjärde

del af ett skattehen1111an, skulle understå sig !:ltt bebo och bruka detsanl111a,.

utan vara skyldig att af den största delegaren låta utlösa sig. Detta var

det första stadgande on1 viss del af hemmanet såsorn 111ininlUnl för klyf

ning. Emellertid erfordrades fortfarande förbud elDot skattskyldig jords

lninskning genom afsöndring, och sådant återfinnes derför ock uti kongl..

plakaten den 2 111uj 1673 och den 21 juni 1677. Denna 0111Sorg, att skatt

skyldig jord ej måtte minskas, fortfor alltjärnt. Carl XII sökte väl åstacl

k0111n1a ändring i denna lagstiftning och upphäfde i ett kongl. bref af den

26 l11ars 1718 förbudet ell10t helTIlnansklyfning, 1ne11 denna bestä1l1 111else,.

S01l1 ej öfverensstämde 111ed tidens ekollo111iska åsigter, åt.erkallades genonl

ett kong!. bref af den 28 augusti 1721. I 1734 års lag bibehöllos den

äldre lagstiftningens grundsa~ser så väl i afseende å hen1n1ansklyfning SOlll

angående jordafsöndring. \7id arf behölls lösningsrätt för större delegare,

i fall jorden ej kunde delas, hvarjä1l1te jordabalken innehöll förbnd för

den, SOln innehade skattskyldig jord, att den 111inska genolll köp, skifte

eller på annat sätt. Detta förbud gälde äfven alln1änna frälset, 111e11 ej

säterier eller annan jord af det ypperliga frälset. Behofvet af ökning af

den genolD de ständiga krigen under 1600- och början af 1700-talen 1l1in

skade befolkningen och förändrade åsigter i ekOn01TIiska älnnen föranledde

elnellertid lnildring i denna stränga lagstiftning. I följd af fran1ställningar

från rikets ständer utfärdades nän1ligen under den 30 juni "1747 en ny
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förordning angående henlmansklyfning. Enligt denna författning fin.go skatte

och kronohenl111an, jämväl å de orter, der klyfning ej förut varit tillåten

längre än till fjärdedels mantal, klyfvas till 6, 8. eller lnindre delar, allt

efter son1 heu1111anen pröfvades kunna tåla, hvilken pröfning efter före

gången tindersök~ling vid häradsrätt skulle af landshöfdingarna verkställas.

I .afseende å jordafsöndring hade ock vissa undantag 111edgifvits från det

allnlänna förbudet, näll1ligen för henl111an, SOln blifvit enskiftade. GenOll)

författningarna i detta ärnne ll1edgafs ~län1ligen egare af sådana henl111an

att af den ouppodlade jorden upplåta till och 111ed en tiondedel af hela

egolotten, dock 11led vnkor att ingen lott vore luindre än 4 tunnland och

att å lägenheten lades årlig afgäld, n10tsvarande des3 andel af hernluannets

utskylder. Detta är första gången afsöndring emot afgäld föreko111111er.

Denna så föga liberala lagstiftning i fråga 0111 jordafsöndring eller 11e111

rnansklyfning föranledde dock i början af 1800-talet klagan öfver för långt

gången beIInnansl{lyflling, 111e11 äfven äsigter af lllotsatt slag läto höra sig,

och undersökning genorn tillsatta länskoluiteer förordnades på rikets stän

ders begäran vid 1815 års riksdag. Härvid franlhölls behQfvet af ytter

ligare odling af öde rnark. Vid 1823 års riksdag hade äsigterna Oln be

hofvet af utsträckning af rättigheten till klyfning och afsöndring vunnit

insteg, och rikets ständer anhöllo derföre onl ändring af författningarna i

dessa älllnen) bland annat deruti att rättigheten att afsöndra en tiondedel

af hell1111anet lnåtte utsträckas äfven till andra än enskiftade bell1111an. I

följd af denna frarnställning utfärdades den 19 decelnber 1827 förordning

angående helTIlllansklyfning och jordafsöndring. Denna är den första för

hela riket uton) Dalarne gällande förordning i älllnet. Helnl11ansklyfning

är häri IDed rätta ej beroende af de i. storleken ytterst vex]ande 11lantalen,

utan å ett nyinförc1t begrepp, nämligen besutenhet, hvilket i författningen

närInare bestälInnes. Enligt denna författning är klyfning af kro~10skatte

och alllllänna fräl"sehen1ll1an san1t kron9hen1rnan under stadgad åborätt

11ledgifven och afsöndring från dessa 11elnrnan tillåten till och lned en

tiondedeL Afsöndrad lägenhet skall enligt denna författning i de norra

länen: innehålla 111inst 6 tunnland och i det öfriga riket lninst 4 tunnland

jord, dock får från helTI lTIan , beläget )n0111 en nlil från stad eller köping,

på lifstid eller på viss tid afsöndras lägenhet 0111 lninst ett balft tunllland .

.L:\. den afsöndrade jorden skulle af I{ollungens befallningshafvande sättas

afgäld i spannlTIål, dagsverken eller annan räntepersedel, Inatsvarande
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lägenhetens andel enligt .storleken oel1 beskaffenheten af henll1lannets ut

skylder. I jordeboken skulle anteckning ske Oln afsöndringen. Angående

säterier, rå- oeh rörs- sanlt insokne frälsehelllrnan eller det ypperliga fräl

set gälde etl1ellertid 11vad derom förut var stadgadt. Författningen gälde

ej Kopparbergs län, der e11 oinskränkt klyfning fortfarande fiek ega rurrl.

1norn kort begärde dock rikets ständer ändring i författningen i afseende

å det y'pperliga frälset, och redan den 14 november 1829 utfärdades en

kongl. kungörelse i änl0et af innehåll, att 1827 års författning skulle

gälla äfven det ypperliga frälset, så väl i afseende å klyfning SOlU angå

ende afsöndring, dock att från hemnlan af denna natur skulle få afsöndras

till och filed en fenltedel. I 1827 års författning fanns väl en kontroll

eUlot olaglig klyfning eller jordafsöndring uti stadgad lösningsrätt för de

större delegarna i 11elnnlansl1umret till obesutna delar och till lägenheter,

SOlll blifvit obehörigen afsöndrade, men då det berodde på helnmanens

egare att genom rättegång söka tillämpning af denna kontroll eller ej, så

blef en gifven följd häraf, att kontrollen i verkligheten blef föga verksanl.

Snart började 111an derför att påyrka ändring i 1827 års författning. Be

synnerligt nog var det på fralllställning af ordföranden j dåvarande sty

relsen för fängelser och arbetsinrättningar, son1 Kong!. Maj:t år 1833 för

ordnade Oln tillsättande af en kOlnite för hvarje län utom Kopparbergs; be

stående af landshöfdingen såsom ordförande samt landssekreteraren, härads

höfdingarna i länet jämte sex af landshöfdingen tillkallade jordbrukare,

näInligen två af adeln, två af presteståndet och två af bondeståndet. Af

kOluiteernas betänkanden inhenltades, att hemnlansklyfnlng och jordaf

söndring egt rU1l1 i stor skala i strid en10t 1827 års författning, och de

flesta kOllliteerna förordade derför ökade kontl~oller. En ny komite till

sattes år 1838, och denna uppgjorde ett förslag, hvilket framlades vid

1840 års riksdag. Förslaget är vidlyftigt, och komitens betänkande ganska

digert. Det förordar flera insl{ränkningar. Den beka11te riksdagsrnannen

HallS Jansson afgaf dock en skarp OCll väl skrifven reservation emot

konlitens förslag i fråga onl jordbesittning lnycket prohibitiva åsigter.

En annan af konlitens 111edlelnrrlar revisionssekreteraren A. Faxe var ock

reservant i vissa delar af förslaget. Rikets ständer behandlade frågan och

jnstämde väl i hufvudsak llled komiterade, lnen godkände likväl ej för

slaget i dess helhet. Detta blef derför underkastadt granskning af nya

länskollliteer, och öfver dessa kOIniteers yttranden samt det ursprungliga
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förslaget hördes kau1markollegiulll och högsta dOll1stolen, hvarefter äll1net

fick hvila någon tid. Den' 13 juli 1853 utfärdades dock en förordning i

ä1l1net, innehållande Väsentliga inskränkningar i rättigheten att klyfva hell1

1l1an och åfsöndra jord. Utan föregången undersökning fick enligt denna

författning klyfning ej ega runl, dock llled den lllodifikation i förbudet,

att sär,skilda bestä1111TIelser kunde af Kongl. Maj:t uppå förslag af Konlln

gens befallningshafvande utfärdas.

Vid klyfnillg af nlindre .delar skulle undersökning, huruvida den

utklufna delen kunde medföra besutenhet, ega rum af en nämd, bestå

ende af tre dertill utsedde bland sockennän1dens ledamöter. Uta.n sådan

undersökning fick ej lagfart eller, i fråga 'onl kronohenl1l1an, åborätt lned

delas. Om nänlden afstyrkte klyfningen, egde den 111issnöjde att stälYlll1a

till häradsrätt. . Äfven för jordafsöndring under full eganderätt fordrades

enligt denna författning besutenhet. Undersökning i detta afseende skulle

ske på enahanda sätt SOln 0111 helnnlansklyfning stadgades. Utan en så

dan undersökning egde I{onungens befallningshafvande ej fastställa afgäld.

Denna författning var således af reaktionär natur oell afsåg att införa en

verksanlDlare kontroll än någonsin tillförene förefunnits. Den väckte ock

ett lDissnöje, SOlU 111åste anses berättigadt, dels genom de hinder, kostna

der och tidsutdrägt, den ,vållade för lagfart och godkännande af jordaf

söndring, dels ock till följd af sjelfva grundtanken i författningen. Den

ll1yndighet, SOl11. hade kontrollen i sin hand, var ock föga länlplig att ut

ötva sin lllukt. I{Olll111unalväsendet låg ännu i sin linda, så att det var

svårt att få skrifkunniga och i öfrigt lämpliga ledall1öter att verkställa

undersökningen och le111nu bevis deröfver. Dessa bevis voro ofta af be

skaffenhet Htt ej kunna af dOll1stolen godkännas för det derrned afsedda

ändulllålet. och derigeno111 ökades tidsutdrägten ytterligare. Undersök·

ningsnäll1derna voro dere1110t ej benägna att afstyrka klyfning eller jord

afsöndring, och derigel10111 blef den afsedda kontrollen af föga verkan i

annat än att vålla kostnad OCll tidsutdrägt. I detta afseende kan under

tecknad SåSOll1 tillförordnad dOlDare under åren 1854 och 1855 åberopa

personlig erfarenhet, 111en att nämden hade afstyrkt begärd klyfning

förekoID, så vidt ucdertecknad kan erinra sig, icke i något fall. Redan

två år efter författningens utfärdande gjordes på rikets ständers begäran

genolll kongl. kungörelsen den 20 juli 1865 några 111indre ändringar i

eller tillägg till 1853 års författning. På bondeståndets begäran blef
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ock kort derefter 1853 års författning genom kongl. kungörelsen deu 12

novelnber 1858 helt och hållet upphäfd och 1827 års kongl. förord

ning i äninet llled de tidigare deri gjorda ändringar till all kraft och

verkan återstäId, dock 11led' den ändring- deri, att lnininlum för de för

alltid afsöndrade lägenheterna skulle blifva hälften af hvad -i 1827 års -för

fattning stadgades och att -nlinilnun1 för å viss tid eller å lifstid afsön

drad lägenhet bestämdes till ett halft tunnland. Det dröjde eU1ellertid

ej länge, innan en fullständigt ny författning i än1net utfärdades. Detta

skedde genom kongl. förordningen den' 6 augusti 1864, llvilken tillko111

dels på rikets ständers begäran, dels för att bereda obelnedlac1e tillfälle att

förvärfva jord, dels ock på framställning af chefen för landtlnäteriet.

Denna författning innehåller hufvudsakligen SalTIn1a bestän:nnelser SOl11

1827 års författning n1ed de deri 1829 gjorda tillägg. Den väsentliga

skilnaden ligger deri, att det i 1864 års författning ej finnes stadgadt

något visst 111inimum för jordafsöndring för alltid eller på lifstid och att

förbudet att afsöndra odalåker bortfallit. Denna författning blef dock ej

länge gällande, ty jän1t 17 år på dagen efter 1864 års författnings utfär

dande eller den 6 augusti 1881 utkolt1 ny författning i änlnet. Denna

författning utbyttes dock redan den 27 juni 1896 en10t ny sådan. Iför

fattningen af 1881 tillkom på begäran ~f riksdagen, sorn ansåg, dels att

stadgandena angående besutenhet såsom vilkor för hen1mansklyfning och

rättigpeten att lösa obesuten del borde upphöra, dels att större del än

dittills egovidden borde n1edgifvas till afsöndring, dels ock att foreskrif

terna angående helll111ansklyfning' och jordafsöndring borde ega tillälnp

lighet äfven å I{opparbergs län. :Författningen innehåller derför de nya

bestänlmelser} att alla helntnan, E:On1 kunde lagligen klyfvas, skulle få

klyfvas i hvilka dolar S01l1 belst, utan att besutenhet erfordrades, och att

rättigheten att afsöndra jord utsträcktes till högst en felntedel af så väj

frälse- SOlU kronoskattejord. Sedan denna författning blef gällande, hafya

jordafsöndringarna tilltagit i mycket stor skala. Härtill hafva ock bidra

git järnvägarnas utsträckning och ökade betydelse, hvarigenolIl vid de

större stationerea köpingar och stationssalDhällen uppkon11nit och hastigt

tillvuxit. Äfven städernas tillväxt genoln inflyttningar har bidragit att i

närheten deraf fran1kalla behof af bostäder för en i deras närhet boende

talrik befolkning, son1 helntar sina näringskäl10r från städerna, 111en bor

å landet och antingen der utöfvar sin näringsverksalnhet eller ock har
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sitt arbete i städerna. Den uppfattning, soni hos d01l1stolarna på landet

i alln1änl1et gjort sig gällande på grund af ett högsta dOlnstolens utslag

af den 14 deCelTIber 1877, att lagfart ej finge vägras å köp af för alltid'

afsöndrad lägenhet, på den grund att afhandlingen ej varit hos I{onun

gens befallningshafvande pröfvad och afsönd,ringen. godkänd san1t afgäld

c1erför faststäId, har ock lnycket underlättat jordafsöndringar för alltid)

helst i fall fråga varit Oln afsöndringar, hvilka ej kunnat i allo uppfylla

författningens föreskrifter. l\1ed denna tillämpning af lagfartslagen fanns

3ålecles i verkligheten ej något hinder för att från ett hemman afsöndra

huru 111ycket son1 helst. lTrån henlmanet Hessleholn1 i I{ristianstads län,

fl hvars egor den bekanta köpingen lTIed salnina namn är belägen, 11ar ock

afsöndrats ett så stort 0111råde, att af stanlbemlnanet ej läl"er återstå mera

än köpingens salutorg. J,ordeböckernu kunna derför ock angående sådana

ej pröfvade afsöndringar icke ll1eddela någon upplysning, och afgäld torde

ej i alla dylika fall vara öfverenskomn1en, 1TIe11 äfven om så är förhål

landet, torde öfverenskornn1elsen, oln' den ej annorledes är tryggad, icke

nledföra gällande kraft annorledes än 81nellan kontrahenterna.

Angående afsöndrade lägenl1eters upptagande i jordeboken var uti

kong1. kungörelsen den 28 janllari 1870 stadgadt, att i jordebokens an

teckningskolulnn skulle vid hemlnan, derifrån jord vare sig för alltid

eller för viss tid afsöndrats, finnas uppgift å afgäldens belopp och det

beslut, hvarigellOll1 densan11na blifvit faststäid. saInt i sednare fallet äfven

å tiden, då afsöndringen skett. Nal11n eller nUll'ln1er närnnes derelnot ej

såson1 erforderliga för lägenheten, dock: hade lägenheterna oftast nall1n

111en ej l1U1ll1Uer sig åsatta. I kO~1gl. brefvet d.en 9 januari 1874 och

kalnn1arkollegii derå grundade cirkulär af den 20 mars saml11a år angå

ende ändring i den rörande jordeböckerna lneddelade bestänlrnelsen i

fråga on1 jordafsöndringar är stadgadt, att dessa skulle uppföras i en
I

särskild. förteckning, derför fornlulär ock faststäldes. Dessa förteckningar

skulle anses såsolll delar af sjelfva jordeboken, deri endast hänvisning

vid stamhen11uanen till förteckningarna' skulle ske. Enligt detta forlnulär

skola afsöndringarna upptagas till nalnn och nummer.

Äfven 1881 års författnings bestälnll1elser tillfredsstäIde ej länge be

hofvet af eller åtn1instone önskningarna Oln en friare författning eller för

enklade forl11er föl' jordstyckning.

Redan den 14 maj 1891 atlät riksdagen en underdånig skrifvelse
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111ed begäran on1 _utredning, huruvida ej genolu stats1l1akternas försorg

dllfälle kunde beredas obenledlade och ll1indre bemedlade att på läu1pliga

vilkor bilda jordbruk, hufvudsakligen å inolll landet ännu befintliga stora

odlingsbara utn1arker. I anledning bäraf tillsattes en kOlllite, hvHken den

ö IDars 1892 afgaf betänkande i ätTInet OCll förslag till lag angående he111

1l1ansklyfning, egostyckning och jordafsöndring. Konliten ansåg sig nä111

ligen, för vinnande af det i riksdagens skrifvelse ifrågasatta 111ålet, böra

tillse, huruvida ej kongl. förordningen den 6 augusti 1881 angående he111

111ansklyfning ocb jordafsöndring borde undergå någon förändring för att

lnotsvara de anspråk) SOlll filed fog kunde uppställas på ett enkelt, snabbt

och för de nlindre bemedlade lätt tillgängligt jordstyckningsförfarande.

Detta ansåg kOllliten vara händelsen och föreslog derför en helt och

hållet ny fOfIn för jordafsöndring, benälud jordstyckning, att ega rUlll

jälnte de redan lnedgifna sätten. Med sådan styckning lnenar kOllliten

ett förfarande, hvilket på ett enklare sätt än hellllllansklyfning, S0111 fordrar

ett laga skiftes alla vidlyftiga fOfIner, skulle tillänlpas, om egare af hen1

lllan eller åbo å hemman, sonl är llled stadgad åborätt upplåtet, vill stycka

San1111a henlman i två eller flera delar 111ed för hvardera delen- på förhand

bestän1dt oll1råde och under vilkof~ att hvarje del skall åsättas 111antal.

I?örslag härtill skulle upprättas af landtlllätare och gode 111än och derefter

underställas Konungens befallningshafvandes pröfning. Detta förslag in

nefattar en stor lättnad i behandlingen emot en vanlig hen1111ansklyfning,

ty då vid klyfning hva.r och en delegare skall hafva del i alla hell1rnanets

egor och således, om stalllbelnnlansdelen liggel" i flera skiften, erhålla del

i alla skiftena, så k:an vid styckning en jordegare sälja ett visst stycke

ll1ark och detsamilla sedernlera åsättas lnantal. Öfver detta förslag hördes

_Konungens sarntliga befallningshafvande, kan11llarkollegiull1, landtnläteri

styrelsen och domänstyrelsen. Förslaget blef sederillera i civildepal~ten1en

tet ol1larbetadt. Öfver det oluarbetade förslaget hördes högsta dOlllstolen,

oeh i anledning deraf 0111arbetades förslaget ytterligare i justitiedepartenlel1

tet, och förslag till de i san11nanhang filed det nya förslaget erforderliga

förändringar i skifteslagstiftningen upprättades jänlväl. Äfven öfver dessa

förslag hördes högsta dOll1stolen, och efter vidare behandling inOUl justitie

departeInentet afläts proposition i ämnet till 1896 års riksdag. Proposi

tionen blef dock ej oföränc1radt antagen, lTIen i enlig11et med riksdagens

beslut i ärnnet utfärdades derefter kongl. förordningen den 27 juni 1896,
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och salllnla dag utfärdades ock lag angående ändrad lydelse af vissa §§

i skiftesstadgan. Genolll den förra författningen bar införts en ny fornl

för jorddelning, benänld egostyckning. Härllled nlenas en af lanQtI.TIätare

verkstäld förrättning, hvarigeno111 en viss, till sina gränser bestänld ego

vidd utlägges till två eller flera lotter och helnnlane~s lnantal derefter

enlel1an lotterna fördelas. För styckning erfordras dock, att helTIl11anet

antingen icke legat i samfällighet 111ed annat helnman eller ock blifvit i

laga ordning ur salnfälligheten utbrutet. Egostyckning skall olnf~tta all

heUl111anets lnark, vattenfall och fiske 111. 111. Helnnlanslott lnå vid

styckning ej läggas i flera än tre skiften, Oln ej till henlmanet hör

större antal skiften. Vid egostyckning skall hvarje särskild afstyckad

hel11111anslott erhålla del i henl111anets särskilda rättigheter och förll1å

ner, såsonl rätt till grustägt, del i alllnänning, augnlentsränta m. Ill.,

men hemll1anets del i vattenfall, fiske ill. fil. samt i till gemensall1t

behof afsatt mark lnå undantagas. Egostyckning fastställes af egodel

ningsrättens ordförande och i vissa fall af egodelningsrätten. Del1 Ko

nungens befallningshafvande i senast gällande förordning on1 jordafsön

dring medgifna rätt att i visst fall fördela 111antal elnellan en genolll af

söndring utbruten del och återstående stamhenl111anet har upphört. Skil

naden enlellan henl1TIansklyfning och jordstyckning består hufvudsakligell

deri, att vid klyfning hvarje utklufven del skall 11afva andel i alla lleln

lnanets egor och således ovilkorligen förläggas i lika ll1ånga skiften SOlll

de, i hvilka stal11heUlnlanet fördelats. I förra fallet är 11lantalet på för

hand gifvet och egorna uträknas och beställllnas, men i sednare fallet

eller vid styckningen äro deremot egooInrådena på förlland bestänlda 0011

landtnlätarens åtgärd är att finna behörigt 111antal å de särskilda delarna.

I i 896 års lagstiftning i äll1net har i fråga Oln jordafsöndring ej gjorts'

några andra väsentliga förändringar än att stamhelnluallets rätt till af

gäld från afsöndringarna är borttagen, och skyldigheten att å afsöndring

söka Konungens befal1ningsbafvandes godkännande har gjorts effektiv

genom en ändring i lagen Oln lagfart så till vida, att lagfart ej får 111ed

delas utan att afsöndringen förut af Konungens befallningshafvande god

känts. Då sådant hittills ej varit ovilkorligt, förekolllma nu en 11längd

jordafsöndringar, hvilka ej bos Konungens befallningsbafvande undergått

pröfning och 11vilka således hvarken finnas antecknade i jordeböckerna

eller hafva några nalnn oeh DllnlUler sig behörigen åsatta till stor olägen-
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het för jordeboksväsendet och dop.1arena vid utfärdande af gravationsbevis

och relaxerande af inteckningar i stalnhelIln1aneu. I StockbollTIS län har
•

dock 111ed få undantag den pr~xis gjort sig gällande, att dornstolarna föl'

lagfarts beviljande å afsöndracl: lägenhet fordrat, att afsönc1ringen dess

förinnan skulle vara af Konungens befallningshafvande godkänd. Der

igeno1l1 har 1l1era säkerhet VUl111its i afseende å stalubemrnanets rätta

natur och nU1111ner, något hVar0111 åtko111sthandlingarna ej alltid lenJDa

fullt til.lförlitliga uppgifter. Derelllot är förteckningen öfver afsöndringar,

hvad Stockholnlslän angår, 111en, såvidt undertecknad erfarit, ej ino111

andra län, belastad med en 111ängd tilltänkta jordafsöl1dringar, som ej

kOl11111it till stånd. I{arnlllarkollegiulll har nämligen genom utslag den 4

deCell1ber 1877 på besvär af en jordegare, hvilken såsonl egare af ett

henlIllan ville derifrån afsöndra ett ol11råde för att läggas till en hononl

]älTIväl tillhörig, förut från san1nlU hen11nall, men innan dåvarande egaren

förvärfvat detsanlIna, afsöndrad lägenhet, nled återförvisande af ärendet

till I{<?l1ungens befallningshafvande, förklarat· den af Konungens befall·

ningshafvande åber9pade o111ständigbet, att klaganden vore egare såväl till

staluhenl111anet son1 af det område, on1 11vars afsöndring fråga vore, icke

utgöra hinder för Konungens befallningshafvande att pröfva frågan on1

afsöndringells beviljande. Sederinera hafva i följd af denna sålunda ut

talade' grundsats fiera 11ulldra afsöndringar af Konungens befallningsbaf

vande i Stockhollns län beviljats, utan att det till afsöndring afsedda Olll·

rådet före godkännandet af afsöndringen varit från dess stam11elnn1an för

såldt. Antalet beviljade och i jordeboken antecknade jordafsöndringar

uppgick inOlTI StockhollTIS län under 1881-1890 till 1,363 stycken och

under femårsperioden 1891-1895 till 626 stycken. Största antalet af

söndringar beviljades 1890 lTIed 405 stycken. I alla dessa summor, SOlll

endast afse afsöndringar för alltid, ingå ett betydligt antal ej försålda

lägenheter, utgörande på förhand afdelade byggnadstoluter i förstäderna

Sundbyberg, Djursholn1 m. fl. Enligt länsstyrelsernas fel11årsuerättelser

för perioden 1886-1890, den sista för llvilken berättelserna äro i tryck

tillgängliga, uppgingo de beviljade afsöndringarna i rikets salIltliga län

under denna period till följ ande antal, nämligen:
I Stockholnls län .~ : . ~_ 895

» Upsala - .~ .___ 48

Transport 943

,/
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943

201
200
169
107
369

46

365
151
12» ------"" .•. ------------------------

» -------------_._----- --.--------

Transport
län . ..:. .___ _ _I Nyköpings

»Östergötlands »

» Jönköpings

» I{ronobergs

» Kalmar

» Blekinge

» Kristianstads

» Malmöhus

» Hallands

» Göteborgs och

Bohus

» Elfsborgs

» Skaraborgs

» Vermlands

» Örebro

» Vestmanlands

» Kopparbergs

» Gefleborgs

» Vesternorrlands »

» . . .____ 72

» ._. ... __ .. . __ .. 359

._. ._. __ .______ 132

______________ . 17

_______________________ .________ 484·

________ . .. .. __ .__ . .... _ 122

_____... __ .. . . .' ___ 6

______ . . . ._________ 992

__ o o. .___ 28

»Vesterbottens »_. . ... __ .. 162
» Norrbottens » -- 0 466

Summa 5,403

För Gotlands och Jelntlands län saknas i femårsberättelserna uppgift.

l gällande jordeböcker finnas för öfrigt upptagna lllånga lägenheter

såsom sådana eller såSOln torp, utan att de äro från helumanen lagligen

afsöndrade, nämligen dels sjelfständiga, från hemman afskiljda lägenheter,

dels ock sådana, Oln hvilka jordeboken innehåller anteckning, att de äro

belägna å vissa namngifn~ henllllans egor. I detta sednare fall äro lägen

lleterna ej afsöndrade utan fortfarande inbegripna i hemmanens skatt och

ränta. Stundom äro de stamhelnmanen frånsålda, men stundom synas de

hafva varit endast under nyttjallderätt upplåtna på längre eller kortare

tid och sedermera till hernlnanet återfallit, i hvilket fall deras gränser

nlången gång ej äro vidare kända. I nu gällande jordeböcker äro dock

torp och lägenheter fåtaliga emot i 1825 års jordebok. Det inträffar lik

väl än stundOlll, att en lägenhets belägenhet är i sin helhet okänd. Då
7
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afsöndring af jord fråll det ypperliga frälset ej varit förbjuden, finnas

många från äldre tid afsöndrade lägenheter, utan att de i följd deraf blif

,vit i jordeboken antecknade. ,Förr än 1827 års författning blef gällande,

fanns nålIlligen ingen föreskrift om en sådan anmälan med deraf bero

ende anteckning i jordeboken. Dock borde vid de den -tiden föreko1l1

Inande jOl'dransakningarna nya afsöndringar hafva blifvit uppInärksanl

made. I äldre jordeböcker funnos ock luånga lägenheter upptagna så

som torp, hvilka dock uteslutits i n11 gällande jordebok,' beroende dels å

nya bestän1melser dels ock å bristande kännedon1; huruvida de voro för

alltid afsöndrade eller ej. Det inträffar ock stundOlll för närvarande, att

en lägenhet, som varit stuInhemmanet frånsåld 'i ett eller annat hundratal,

år, af särskild anledning i vederbörlig ord11ing införes i jordeboken såsom

sjelfständig lägenhet. Så t. ex. skiljdes lägenheten 'Räkneholmen i Bränn

kyrka socken, mera känd under sitt nuvarande namn 'Reimersholm och

Charlottenburg, redan under medlet af 1700-talet från I sitt starnhernlnall i

och för anläggning för kronans räkning å holmen af ett rasp- och spinn

IlUS, men lägenheten infördes först på 1880-talet i jordebok'en. De i jorde

böckerna från äldre tid befintliga lägenIleter benälnnas oftast torp, Jnen

enligt de för nu gällande jordebok faststäIda regler användes vid införande

af nya i jordeboken af en sjelfständig lägenhet ej benän111ingen torp utan

lägenhet. Att uppdraga en bestämd skilnad elnellan lägenhet och torp,

derlned i joi"deboken ej åsyftas utlegda dagsverkstorp, torde ej heller låta

sig göra. Också yttrade professoren Bergfalk å en föreläsning i Upsala

ulider '1840-talet, att denna, skilnad var beroende endast på innehafvarens

fåfäliga~ .Äfven pantsättning- af jord enligt 9 kapitlet jordabalken har i

lnållga fall vålla.t uppkomst af sjelfständiga lägeliheter, derigen0111 att lä

genheterna, då förpantningstiden varit ute, ej blifvit' igenlösta.

Af' denna redogörelse torde framgå, att lagstiftningen till allra sista

tiden IDest varit riktad' å att hindra klyfning el~er annan styckning af jord

i stöI"re omfattning, ursprungligen från synpunkten att bevara jorden inOUl

slägten och sedermera, sedan jorden undergått skattläggning, för att före

korhula skatteminskning samt slutligen för att hindra för stark folkökning

llled deraf förlnenad fara af fattigdom och brott. Individens rätt oc'h

'frihet att söka förskaffa sig hen1 å egen tbrfva togs ej i beräkning.

De förnlenade vådorna synas ock hafva varit lnera skenbara än

verkliga. I vissa trakter af riket hade fara nog föreko1111nit af en allt
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för talrik befolkning af backstugusittare, men backstugorna, som å vissa

orter förekolnma i stor utsträckning, voro i allmänhet ej upplåtna under

forlner, som öfverensstälnde med. den före år 1864 gällande lagstiftningen

i äUlnet. I de äldre författningarna fanns nämligen ej' medgifvet att

upplåta. s111ärre jordlotter ens på viss tid eller på lifstid, annorledes- än å

kortare, närnlare bestämdt afstånd från stad eller köping. Backstugorna

kunde emellertid ej uppfylla dessa vilkor och tordehafva varit upplåtna

å -annat sätt än under betryggande former. Det tillhör den nyare tiden .

att hafva lärt sig häfda individens rätt och inse, att den bofasta befolk~

ning, spIn eger jord, Oln än af aldrig så ringa omfång, är om salnhällets

bevarande vida 111era angelägen än den lösa befolkningen, som har svårt

att förskaffa sig tak öfver hufvudet. I Kopparbergs län~der hemmans

klyfningen varit obegränsad, har dellsallllua måhända gått för långt, men

dess befolkning har dock idkat binäringar 'af åtskilligt slag och utvandrat

på arbete i andra provinser, så att älven der olägenheterna varit mindre

än man haft. skäl att antaga.

I anledning af föredraget yttrade _sig:

Herr v. Häradshöfding J. von. Engeström: Efter .den af föregående

talaren lemnade intressanta redogörelsen för lagstiftningen i ärnnet må det

tillåtas lnig att me.ddela, i hvad. mån önskelnålen å samhällets höjder, som

lagarna l1ärmast afspegla, uppfyldes~ :

Vår äldsta odalnlannarätt kände ·.inga andra inskränkningar uti ega..

rens förfogande öfver. sin jord än den1, som voro beroende af dess egen

skap af samfäld tillhörighet för ett flertal personer. Förenade handlade

de alldeles fritt. Till och med öfver delar af den gelnensamma marken

tilläts den enskilde att råda, dock först efter .föregående uppodling. Odal

egan har gamla anor inonl vår rätt.. Landskapslagarna lemna päronl flera

vittnesbörd. Så tillförsäkrade östgötalagen 32 kap. byggningabalken by
delegare att hygga och intaga n1ark å skogen till åker eller äng, för så

vidt det ej skadade byn, ullder det förbehåll blott att ingärdandet af plat

sen skulle vara odlarens ensak; och af veRtgötalagen II 32 kap. jorda

balken finner .Ulan, att sex års innehaf skyddade emot klander. Sådana

egol", hvarom här är fråga, förlorades. likväl, i fall att odlingen ej .uppe+

hölls .eller erkända rösen saknades.

Dessa bydelegare enskildt tillhöriga intagor såldes och köptes obe..
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bindradt. I afseende å de skiftade byegorna var förhållandet ej detsalTIlua.

Så tillåter östgötalagen i 3 .kap. byggningabalken bydelegare att sälja jord;

lueD är dervid blott fråga om s. k. hump, som af ålder i Östergötland varit

beteckningen å' utjord. En lika rättsuppfattning möter i skåneiagen. Den

angifver i san1band med tillåtelse till försäljning af »utlanden», hurusom

det skulle vara obilligt att' förvägra jordegaren detta, då han törhända

gel10m rätt att afhånda sig en del jord får tillfälle att bevara besittningen

. af det öfriga. Lagen ställer derelnot olägenheterna af bolets minskade

förmåga att utgöra' sina skatter likasom den ökade förekomsten af "ego

tvister i följd af den tilltagande svårigheten att åtskilja utjord f~ån by

ega, hvaraf den enskilde manades att afhålla sig från afsöndringa~...

Lagstiftningens efterföljande ingripande får redan af nu angifl1a för

bållan'den sin förklaring. För byegor syntes till en början något bebof

deraf ej föreligga. Skiftena voro blott provisoriska, hvaruti låg ett gifvet

hinder för alla förfoganden från enskilda bydelegares sida. Derutinnan

inträdde emellertid tidigt en förändring. Först skedde det i Svea-land

skapen, hvarest den mindre naturliga bördigheten ökade odlar.ens anspråk

å orubbad .besittning af den rippbrukade jorden. Målet· vanns genom

iliförande af det s. k. solskiftet, som, efter att någon tid blott hafva till

lämpats i det nordliga landet, geil0m allmänna landslagen blef gällallde i

hela riket. Vid solskiftet lades såsom bekant det bestående tomtläget till

grund för skiftet, hvilket sistnämda i följd häraf förutsattes ej blifva

underkastad några framtida rubbningar. Konseqvensen deraf borde hafva

varit, att den enskilde bydelegarens förfoganderätt öfver de hononl till

skiftade byegol' blifvit obegräDsad..Detta inträffade likväl ej. Så stor son1

egosplittringen inom byar gemenligen var, kunde ej ifrågakolnma att af

skilja egorna medelst sådan~ rösen, som från eganderättslig synpunkt er

fordrades för att utmärka egoförhållanden. I allmänna landslagen 2.7 kap.

byggningabalken heter det: »Rör ror thet sum frern stena reru, fyre wtan

och een jnl1an; .- -- I aaker skiptom och thega skiptom ther magha

twe stella raa kallas, eller staki ov steen oc been lneth.» Främmande af

höllos härigenon1 från förvärf af de utskiftade byegorna, der ej genom

öfverenskommelse med samtliga bydelegare nödig rörläggning kunde åväga

bringas. Den' särskilda hägnadsskyldigheten lade väl ock derför hinder.

Derpå torde bero att nu ifrågavarande byegol' kommo att underkastas

föga rubbningar.

.....



, Så mycket mer v'ailligt var att å ritnlarken grunda nya bol lik'asom

att dela bylotter. SåSOlll vestgötalagell utlnärker, kunde bylotten< gå ned

till en attungs 'attung, d. ä. 1/64 del. Beslutade vid skifte' af jord' någoil'

sig att utflytta, upphörde han ej ovilkorligen att ,vara 'medlEnri af det

gamla byalaget. petta fraIngår af ve$tgötalagen II jordabalken 30. För

hållandet hade den v~gtiga följden, 'att hägnadsskyldigheten förblef ett

g;emensamt' åliggande. Afskiljalldet blef likväl förr eller senare alltmel~

· fullständigt. Längst dröjde det i afseende å skogen,' på sätt ännu gälla.nde

sta.dgandel1 Oln »afgärda by» utmärka.

I fö~sta rummet tillkornnlo nya lägei1heter, å allmänningsjorden.

Landslagen innehåller i fråga härom, att det skulle ankomn1a' å häradet

och häradshöfdingen att lemna tillåtelse att» byggia a hreretsalrnenn.iugom».

Häfden var och förblef likväl dervid hufvudsaken. Grundsatsen var, att

illgen' finge' vräka den, som å' allmänning bor, eller dennes arfvingar, så

länge de rätt för sig gjorde. Häradsboarna uppburo af dessa lägenheter

landsskyld, h varuti naturligtvis låg ,en anledning att se' inllehafvarna

till godo.

Rättigheten för häradsboarna till landsskyld förblef eUlellertid ej länge

oförkränkt. Redan under medeltiden beredde konungen sig rätt till en

tredjedel af all111änningen eller den åsatta landsskylden. Gt;lstaf I lät sig

dock' ej nöja härnled. Hans princip var, att alla egal", sonl obygda ligga,

skulle tillhöra kronan. Rättsgrunden till delning af landsskyld bortföll

härigenom. Hemman och lägenhetel", till och med Oln de uppstått å

enskilda byamarker, ansågos hafva skattskyldighet allenast till kronan.

Af sådan orsak skulle de ock upptagas i de jordeböcker, sarD år 'efter år

af konungens embetsmän upprättades.

Landets uppodling och befolkningens utbredning frälnjades utan all

fråga af den nya rättsuppfattningen. Faran för de gamla heminanen att

kringskäras ökades åter på ett betänkligt sätt. Den var visserligen ej all

deles ny, i hvilket afseende nlå erinras Oln stadgandet i 28 kap. bygg

ningabalken af östgötalagen, att afgärdaby ej skulle få sträcka sig så

långt in å bolbys mark, att Inellan botolfsrnessa och midsommar, då luften

var 'som klarast, ett skriande från gränsen hördes fraln till bolbyn. 'Mer

och Iner trängdes e111ellertid ,'hänsynen å den gamle jordegarens intressen

tillbaka.

Vid alla lagstiftningsåtgärder, SOlU hade jordbesittningen till föreluål,

•
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var det återverkan å skatteintägten, SOln fälde utslaget. Man' hade inOln

de gamla gärdeIagen låtit skatteuts.kiftningen vara medlelnluarnas sak. Så

länge de bestodo, berördes kronan mindre af rubbningar i jordinnehafvet,

i det att skatteinkolDsten var densamnla. Man kunde förty lemna tillfälle till

ett IDel" fritt förfogande öfver jorden åt egarna. Gärdelp"ger upphörde

emellertid, så snart statsmakten hade utväg att kunna specialisera upp

börden. SånledeIst ökades skatteintägten. Genom upphörande af den

gemellsamina ansvarigheten, hvars fördel varit, att den tryggat skattein

komstens utgående, växte nämligen skatteförrnågan hos de enskilda jord

innehafvarna. Så inträffade, att hemluanen i allt högre grad bl~fvo skatte

objekt, och egenskapen häraf hade till följd en sträfvan att förhindra alla

areala rubbningar" som med rätta .befarades medföra skattelninskning å

ena, sidan utan motsvarande förhöjning å den andra. Icke ensanlt af

söndringar och llemmansklyfning förbjödos, utan till och med förening af

två eller flera skattehemluan i samnla persons ego ansågs .ej böra tillåtas.

,Statsn1akten var elnellel~tid för svag och det nedärfda sjelfsvåldet

för stort att påbuden hade åsyftad verkan. Målet fullföljdes enlellertid

under flera århundraden med en uthållighet, som visar, hvilka finansiella

intressen här stodo på spel. Kongl. brefvet den 20 juni 1555 åskådliggör

kanske bäst syftningen... ,Vid skifte af arffallen jord, heter det der, in

träffar ofta, att den ene tager ängen från rätta bolstaden, den andra åkern,

den tredje fiskvattnet och den fjärde skogen; sådant oskick skulle ej få

fortgå, utan den, som, erhölle bolstaden, skulle ock hafva hvad dit lned

rätta hörde. Derlued var den kan1erala princjp, SalU inom lagstiftningen

sedan följts, klart uttalad. E~terlefnaden lemnade dock lnycket öfrigt att

önska. Detta kan man sluta af patentet den, 20 mars 1595 emot sönder

rifvandet af belnnlan, vid arfskiften. Derpå följde plakatet den 21 juli

1677 enlot skattskyldig jords lllinskning, hvari domstolarna förständigades

att ej len1na lagfart å jord, som skiljts från helIlrnan och byar. Hotet

härOIll var dock föga verksalnt, såsom Ulan väl kan förstå, då kartor sak

nades, rågångarna voro stridiga saInt den allmällna lneningen stäIde häf

den fratnför rå och rör. I sistnämda afseendet inträdde eluellertid för

än'dring genorn 1734 års lag. Å utm,ark Jörblef det likväl i luångt och

rnycket vid det garnla. Detta belyses deraf, att den 28 september 176~

förklarades, till fullständigande af. stadgandet i 9 § af 4 kap. jordabalken,

afsöndring': af skog 'och luark från skattebenlman vara utan laga verkan.

.;
~.' ,
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Förbuden gälde likväl" ej alla slag af afsöndringar; så gjordes undantag

för .försäljningar .till bruk och bergverk,. likasom platser, der en större

befolkning san1lat sig, åt11jöto särskilda förlnåner. IJelar af den i mantal

satta jorden blefvo förerrlålför förpantning eller arrendeaftal, i afseende hvarå

all tidsbegränsning i lag saknades. Detta förklarar, att tomter, ehuru utan

egande~ätt, upplätos å landet ej mindre än i städerna under obegränsad tillit

å den fortsatta besittningen. S. k. gerningsmäll och andra hade sålunda

egna stugor lned tillhörande täppa, hvaraf bruket, vid sidal1 af lagen,

behållit 'sig till. vår tid. Dessa ofria tOlnter å landet spåras. flerstädes i

1734 års lag, exelnpelvis i 10 kap. giftern1ålsba1ken och 9 kap. jordabal

ken, men, förbisågos tyvärr i vår första förordning den 13 juni 1800 om

inteckning för nyttjanderätts afta1 och inskränkning med hänsyn till tiden

för deras giltighet.

Likasom fallet· var beträffande stadgandena emot skattskyldig jords

.n1inskning, så syftade de af herr landskamreraren Törnebladh olnförlnälda

hindren emot- hemmansklyfning å en konsolidering af jordbeskattningen.

Betydelsen deraf ökades under senare delen af 1600-talet genom indel·

ningsverkets införande.. H varje hemman" blef inom detsarrlllla en läl1k i

den militära organisationen. De förutsättningar, hvarpå den föregå~nde

uppskattningen hvilat, lnåste vara bestående, för så vidt Iuan ej skulle

.befara rubbningar af det hela. Dalarne kom dock härutinnan att intaga

en undantagsställning, i det att roteringen der blef en kollektiv börda.

För detöfriga riket tillkonlna föreskrifter em9t skattskyldig jords minsk

ning och hen1mansklyfning bafva ock saknat giltighet der.

". Nu ifråga"varande föreskrifter voro förvisso i många afseenden oläg

liga. Räckvidden af desarnma var likväl mindre ä11 lnången föreställer

sig. Trots förbuden elDot skattskyldig jords minskning förekonl1uo afsön

dringar, efter hvad förut" frarnhållits, under olika forn1er, och stadgandena

elDot hemlDansklyfning gälde förnämligast hemegorna.. Man må nämligen

ihågkomrna, att stadgandena lång tid franlåt ej lade hinder för tillkomsten

af nyhernlllan inom de gamla hemlTIanenS egoolllråden. Det i slutet af

1600-talet uppgjorda förslaget till jordabalk är härvid ganska upplysande.

Åt länsstyrelsen öfverlemnas der att besluta i fråga oln.nybyggen å härads

och sockneallmänningar och förklaras, att, der skatternan hade till åker

och äng tjenlig mark, men underläte tillse att platsen blefve bebygd och

försedd 11led åbo, det tillhörde länsstyrelsen att ingripa· på det sätt, sonl



kronans intresse fordrade. Uttrycken äro något sväfvande, 111en syftningen

blir klar vid jämförelse lned rnotsvarande stadganden Oln frälsejorden.

De senare tillförsäkra egaren rätt att utan räntefÖrhöjning få uppsätta torp

till jordbruksarbetare, hvarrned- i de flesta -fall skattläggning för frälse

mannen undgicks, men tillägges, att ifall den nya lägenheten af frälse

mannen skattlades tili l/S mantal, kronan deraf skulle hafva -samqla skatt

son1 af skatte- och kronohen11nan. Egostyckning i den betydelse, som

dervid i våra dagar fästes, kunde sålunda ske; men den afsöndrade jorden

blef ett sjelfständigt hemlnan, hvars uppkomst ej ens berättigade till för

medling af mantalet å det minskade hemmanet, lned andra ord, hvad kronan

å ena sidan vann, _det förlorade å den andra jordegaren. Häraf förstår

man, hurUSOln bondeklassen ansåg sig hafva vunnit en stor förmån, då i

förordning den 25 110ven1ber 1740 skattefrihet medgafs för nyodlingar å

frälse och skattejord. Genom denna förordning 'ändrades grunderna för

vår kUlnerala rätt. Det n1åste nämligen derefter förutsättas, att inego

arealen å enskilda hemlnan kunde så ökas, att en åbo vore besuten å

mindre än 1/4mantal. Lättnader llled hänsyn till henllnansklyfningen följde

också snart, hvartill bidrog det intresse, SOln under lnedlet af 1700-talet

fästes vid befolkningstillväxten. Allenast den ökade åtgången af skogs

alster vid förekomst af flera hen1111ansbruk väckte betänklig~leter. För

ordningen den 30 juni 1747 gaf uttryck deråt. Der nledgafs att klyfva,

hemman i sex, åtta eller lnindre delar, allt efter son1 hetllmaneu pröfvades

kunna uppodlas och tåla; men det skedde under två märkliga förbehåll.

Det ena af dessa var, att den, för hvilken klyfningen begärdes, trädde i

gifte. Det andra åter gälde skogsvården,. i det att åt de lokala myndig

heterna öfverläts att bestämma, huru vida behöfliga hus skulle uppföras

af sten; korsvirke eller tinlluer.

Sålunda har jag temligen utförligt redogjort för äldre tiders för

hållanden, och har jag i afseende å den senare tiden intet att tillägga.

104 1897 den 29 april.
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N A TION ALEKONO MISKA FÖRENINGENS

sanlmanträde den 28 oktober I 8g 7.

Ordförande: Ö{verdirektören Grefve H. HAMILTON

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr Expeditionschefen M. Sahlin,

») Docenten L O. Ben,dixson ocl1

l\1ed. Doktorn T. ~iögren.

Herr Professor Å. Lindstedt höll härefter ett föredrag om:

Försäkrin.gslagkomitens betänkande.

:B'ör ungefär två år tillbaka tillsattes af kongl. nlaj:t en komite för

utarbetande af förslag till lag angående in- OCll utländska försäkringsanstal

ters verksamhet. Då jag nu går att lenlna en redogörelse för denna komites

för några veckor sedan afslutade arbete, vill jag framhålla, att det här icke

kan bJifva fråga Oln att i detalj referera förslagets bestälDlnelser. Dell tid,

S0111 vanligen tillmätes ett föredrag, är .härtill för knapp, och 11låste jag

derför i~skränka 111ig till en redogörelse för vissa hufvudpunkter af för

slaget och dess 11lotivering.

Beträffande frågan om en försäkringslagstiftning för vårt land och

denna frågas förhistoria vill jag först erinra derom, att densamma redan

förut en gång varit föremål för särskild utredning, nämligen då kongl.

lllaj:t i slutet af år 1881 uppdrog åt dåvarande expeditionschefen, llU

Inera landshöfdingen IU. m. C. A. Sjöerona att nled anledning af en
1



fralllställning från försäkringsföreningen utarbeta författningsförslag l am

net. Herr Sjöcronas betänkande aflemnades i juli 1883 och innehöll bland

annat två förslag till förordningar, den ena angående de inhemska försäk·

ringsanstalterna och den andra angående utländsk försäkringsanstalts rätt

att här i riket drifva försäkringsrörelse.

Då herr Sjöcronas förslag angående inhemska försäkringsanstalter i gali

ska många principiella hänseenden legat till grund för komitens arbete, vill
I

jag först i korthet redogöra för hufvudinnebållet af detsamma. Under det

att för närvårande endast försäkringsaktiebolagen, 11ie11 icke de på ömse

sidighet grundade för~ningarna äro skyldiga att hos kongl. luaj:t söka

stadfästelse å silla reglementen, skulle enligt herr Sjöcronas förslag alla

försäkringsanstalter -- utom vissa mindre - vara underkastade sanktions

tvång. För bolag, som drifva lif1örsäkringsrörelse, stadgades d~rjälnte skyl

dighet att saultidigt 111ed ansökan om sanktion jälnväl inlemna uppgift å

de beräkl1ingsgrunder, som skulle tillämpas. H varken reglemente eller

beräkningsgrunder sklllle sedan få ändras utan kong!. maj :ts tillståniL

Vidare lemnadAs föreskrift DIn afsättningar till försäkringsfond. Deremot

skulle afsättl1ingarna till reservfonden regleras genom föreskrifter i regle-·

mentet, hvilka således i hvarje särskildt fall skulle vara ul1derkastade pröf

ning. För ömsesidiga anstalter föreslogs såsom vilkor för dess trädande

i verksalnhet antingen föregående teckning af ett visst antal risker eller

.ock inbetalning af en S. k. säkerhetsfond. Medlemmarna i dylik anstalt

skulle vara förpligtade ~tt i mån af sin ansvarighet genom' tillskott

täcka uppkomnlen brist. S. k. orgallisationskostnad skulle få upptagas så

som tillgång i räkenskaperna, men borde amorteras under loppet af fell1

år. Angående medlens placering skulle reglemeritet innellålla föreskrift,.

som således också skulle vara underkastad särskild pröfning. Något för

buu n10t förening af lifförsäkring och elelnentarförsäkring i samrna an

stalt föreslogs icke, utan skulle jämväl denna fråga i hva.rje särskildt fall

pröfvas. Hvarje anstalt skulle vidare vara förpligtad att hålla sina räken

skap~r och handlingar tillgä~lgliga för myndigheterna eller för ombud,

som af dem förordnades, saInt att afgifva redogörelse för sina räkenska

per och sin verksamhet enligt faststäldt formulär. Chefen för civild-e

pa~tementet skulle vidare ega befogenhet att tid efter annan genom sär

skildt förordnad .sakkunnig person låta undersöka beräkningarna af för

säkringsfonden. Slutligen föreslogs, att kongl. lnaj:t, i händelse reglemen-

2 1897 den 28 oktober.
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tet eller eljest gifna föreskrifter öfverträddes, skulle ega att förbjuda för

säkringsrörelsens fortsättande.

Detta författningsförslag ledde emellertid icke till något egentligt re

sultat. Kong1. maj:t utfärdade visserligen dell 22 oktober 1886 den ännu

gällande kungörelsen angående tillsyn å inländska försäkringsanstalter;

IDen i del1na författning bibehöllos af de mera vigtiga punkterna af herr

Sjöeronas förslag endast föreskrifterna om att anstalterna skulle hålla rä

skaper och handlingar tillgängliga för myndigheterna och af denl förord

nade ombud, äfvensom om afgifvande af årsredogörelser angående räken

skaperna ocll verksamheten i öfrigt.

Den omnämda författningen har således endast en rent provisorisk

karaktär. och gör uppenbarligen intet anspråk på att utgöra någon ve.rk

lig lagstiftning för försäkringsverksamheten eller att anordna någon effek

tiv kontroll. Orsaken härtill var, såsom uti ingressen till den nämda

kungö:p~lsel1 anföres, att kongl. lnaj:t, då den inhen1ska försäkrilIgsrörel

sen förnämligast bedrefves af bolag, men tagstiftningen rörande bolag då

vore under behandling af komite, ansåge att med en fullständig lagstift

ning orn försäkringsväsendet borde tills vidare anstå..

För fullständighetens skull bör dock erinras om,' att år 1895 och

salntidigt med de öfriga bolagslagarna en »lag om aktiebolag, som drifva'

försäkringsrörelse», utfärdades. Men denna lag, sorn endast består af fyra

paragrafer, hade äfvenledes el1 helt provisorisk karaktär och afsåg endast

att för försäkringsaktiebolagen, liksom i fråga aln bankaktiebolagen är

fallet, bibehålla vilkoret Olll kunglig sanktion, hvilket vilkor genon1 den

nya aktiebolagslagen upphäfdes i fråga om de öfriga aktiebolagen.

Den uppgift, som förelades den komite, hvars' arbete utgör föremålet

för mitt föredrag, bestod i att utarbeta ett förslag till en »fullständig och

så vidt möjligt betryggande lagstiftning» för försäkringsanstalternas verk

salnhet. 1)en första fråga, som komiten i följd af uppgiftens fOI'lllUlering

hade att för sig besvara, var derför huru omfattande ett dylikt förslag

borde vara för att ITlotsvara epitetet »fullständigt». Uppgiften kan nänJ

ligen fattas på flera sätt, allt eftersom man endast vill åstadkolnn1a en
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lagstiftning ungefär n10tsvarande de nu gällande bolagslagarna, komplette

rad n1ed beställ1n1elser, sonl antingen härröra af försäkringsbolagens mera

speciella uppgift eller ock afse att trygga fÖrsäkringstagarnas säkerhet 

eller 0111 lIlan derjämt.e vill tänka sig ett Iller eller mindre fullständigt

ordnande af jänlväl de privaträttsliga frågorna Oln försäkringsaftalet och
försäkringsvilkol'en, om försäkringsagenternas rättsliga ställning fil. m..

Under första tiden af sitt arbete var kOluiten också betänkt på att

söka åstadkonl1ua ett möjligast fullständigt förslag, således omfattande

jälnväl de privaträttsliga frågorna. Under fortgången af arbetet har ~o

lniten emellertid efterhand konlnlit till den åsigten, att det dock icke

vore klokt att redan nu" då en försäkringslagstiftning för första gången

skulle i vårt land ge~lolnföras, gå längre än hvad SOlU närmast vore nö

digt. I sjelfva verket äro också lneningarna· angående ordnan~et af de

rent privaträttsliga förhållandena både i vårt land och i utlandet ännu

n1ycket delade, och ej heller har man i något. större k~lturland ännu in

låtit sig på att lnera fullständigt nornlera dessa fÖrhållanden.

Komiten har derför inskränkt sig' till att söka åstadkO!TIlna en spe

ciallag· för försäkringsanstalterna, som å ena sidan skulle lnotsvara de

gifnå bolagslagarna och å andra sidan innehålla de för tryggallde af anstal

ternas soliditet erforderliga bestän1melser - således lned uteslutande af

privaträttsliga stadganden, utonl i de fall, der sådana stadgan.den ITlera

direkt betingats af uppgiftens natur.

Enligt komitens förslag skulle bestän11nelserna i den nya lagen 0111

aktiebolag i hufvudsak finna tillämpning jämväl å försäkringsaktiebolag,

lnedan i fråga om lagstiftningen för de på ömsesidig ansvarighet bygda

försäkringsanstalterna eller »försäkringsföreningarna» den nya lagel1 0111

registJ~erade föreningar för ekonomisk verksalubet väsentligen borde tjena

såsom förebjld.

Beträffande uppställningen af lagförslaget har konliten, hvad försäk

ringsaktiebolagen angår, allenast genom en uppräkning hällvisat till de

talrika paragrafer i lagen OIll aktiebolag, som skulle oförälldrade ega till

lä~lpni])g. l1~ör försäkringsföreningarna bar komiten derelnot föredragit att

upptaga fullständiga bestämll1elser, utan hänvisning, till lagen Oln registre

rade föreningar för ekonomisk verksanlhet, dels en1edall afvikelserna i detta

fall blifvit nlera väsentliga än i fråga Oln· fÖrsäkringsaktiebolagen, dels ock

derför att k0111iten, trott det för vissa mindre af dessa föreningar vara af



Försäkringslagkömitens betänkande.

särskild vigt att hafva' de för deill gällande bestälnmelserna hopförda i en

och samnla lag.

Den första afdelningen af kOluitens förslag handlar »om l~ätt att drifva

försäkri11gsrörelse. »

För närvarande drifves försäkringsrörelse i vårt land af aktiebolag

och af föreningar, grundade på ö1l1sesidigbet.· Komiten har derför . upp

stält såsom regel, att försäkringsrörelse endast skulle få drifvasaf asso

ciationer af dessa båda slag, dock med rätt för konungen att för särskildt

fall annorledes förordna. Försäkringsanstalt förbjudes vidare att drifva an

nan rörelse än försäkringsrörelse. I uttrycket »an113.n rörelse» innefattas då

naturligtvis hvarken den lånerörelse, som erfordras för att göra allstaltens

medel fruktbärande, ej heller den rörelse, som består i att hos annan an

stalt återförsäkra öfvertagna risker eller att lneddela återförsäkring åt an

nan anstalt.

Här lnöter nu en fråga, som i alla länder varit föremål för ll1ycken

debatt och som ä;lnu ej kan anses principielt afgjord, nällllige11 huruvida

elementa~försäkring och specielt brandförsäkring lnå kunna förenas med

lifförsäkring i samlDa anstalt. Faran af en dylik förening skulle, SOln be

kant, förnämligast ligga deri, att de för de lifförsäkrades trygghet afsatta

fonderna i nödfall skulle kunna af bolaget tillgripas för att täcka förlu

ster, för hvilka den andra rörelsegrenen vore utsat#t. I några länder, så·

sonl i Österrike och en del amerikanska stater, har man derför också stad

gat förbud mot att drifva lifförsäkringsrörelse tillsalnn1ans n1ed annat slag

af försäkring, och dylikt förbud upptogs jälllväl i det preussiska regerings

förslaget af år 1869 saInt i det nyligen af norska komiterade afgifna för

slaget till lag om försäkringsa~1stalter.

Elnellertid existerar i flertalet kulturländer ännu icke något dylikt

förbud. Då härtill komu1or, att de svenska aktiebolag, SOln drjfva dylik

kombinerad försäkringsrörelse, rl1edelst stadganden Oln panträtt i lifförsäk

ringsfonden sökt särskildt skydda de lifförsäkrades intresse och då enligt

komitens förslag sådana bestämmelser nu skulle kOlllina att i civillag in

föras, hvarigenom ytterligare stadga. skulle beredas åt nämda förhållanden,

så har kOll1iten i likhet med herr Sjöcrona icke kunnat finna tillräckliga

skäl att n 11 förbjuda en' kombinatioll, som. så länge praktiserats inOlTI

några af våra största och äldsta försäkringsbolag, utan att ännll hafva gif

vit anledning till farhågor. Det synes under sådana förhållanden vara klo-
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kast att göra frågan beroende på pröfning i hvarje särskildt fall af d,e i

reglenlentet förekolll111ande, i detta afseende vigtigaste bestämmelserna så

som Oln aktiekapitalets och reservernas storlek, om maximiriskerna ID. Ul.

I fråga OIll försäkringsföreningarila åter har stadgandet 'af ett dylikt förbud

ansetts obehöfiigt, enär nledlelumarnas ömsesidiga ansvarighet nlåste vara

af olika slag vid lifförsäkring och vid eleil1entarförsäkring· och i följd der

af ell konlbination af dessa olika slag af försäkring, såsonl ock erfarenhe

ten gifvit vid banden, icke torde kunna' ifrågakolnma.

De båda följande hufvudafdelniligarna af kOITlitens förslag, h/vilka

bära öfverskrifterna »Oln försäkringsaktiebolag» och »om försäkringsföre

ningar», innehålla, såsom nämdt, dels bestämmelser, som antingen äro

direkt hemtade från eller ock ega, sin' motsvarighet i nu gällande lagar

om aktiebolag OCll föreningar för ekonomisk verksalnhet, dels äfven be

stämmelser, sonl äro af mera speciel natur och hvilka hafva till ända

mål att bereda försäkringstagarna nödig trygghet.

Enligt kOlnitens förslag skola nu de, som vilja stifta försäkringsak

tiebolag eller försäkringsförening (utom vissa undantag), upprättat fullstän

dig bolagsordning eller. stadgar och derå söka stadfästelse hos kongl. maj:t.

- Afser anstaltens rörelse lifförsäkring, skall vid ansökningen fogas upp

gift angående beräkning af försäkringsafgifter och försäkringsfond.

Såsonl skäl härför anför komiten, att det endast genonl tillämplling

af sanktionssystemet, son1 hittills visat goda verkningar, torde vara nlöj

ligt att redan från .början förebygga uppkomsten af osunda och för all

mänheten mindre betryggande företag, ty att för hvarje slag af försäk

ringsrörelse lneddela så detaljerade beställ1melser, .att en saklig pröfning

i det särskilda fallet skulle kunna Ulldvaras, lärer knappast ligga inOlll

möjlighetens gränser. LikasOlTI i afseende å bankerna, för hvilka sanktions

systeulet jämväl ansetts böra fortfarande tillämpas, gäller det här att tillse,

att aktiekapitalet står i rimlig proportio11 till rörelsens onlfattning och be

skaffenhet, att nödiga afsättningar till reservfonder göras o. s. v. De' grunder,

efter hvilka prenlierna bestämmas och afsättningar till försäkringsfond skola

göras, äro äfven af stor betydelse för anstaltens framtid. Särskildt är detta

fallet i bolag, S0111 lneddela lifförsäkring, enär beräkningarna här afse en

aflägsen franltid OCll väsentligare felaktigheter i beräkningsgrulld~rna der

för verka vida mera ödesdigert än eljest. Då härtill kommer, att beräk·

ningsgrunderna i' dessa fall äro baserade på kOluplicerade och för den
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-stora alllllänheten svårfattHga vetenskapliga .förutsättningar, har kOlnitell

ansett, att en särskild pröfning af dessa grunder bör ega rlln1 redan vid

bolagets bildande i sarrl111anhang med sanktionsfrågan.

'Vidkomn1ande andra slag af försäkring synas liknande föreskrifter

angående beräkningsgrundernas pröfning vara lnindre behöfliga, enär det

i dessa fall vallligen handlar om prelnier för löpande årsrisker ; premierna

äro derjän1te ofta underkastade jä1l1kningar och förändringar och sakna den

stabilitet, sonl utmärker lifförsäkringspremierna. Det skulle derför jäm

väl af rent praktiska skäl vara olämpligt att gifva en generel utsträck

l1ing åt ifrågavarande för lifförsäkringsbolagell föreslagna stadgandell.

I fråga Oln' bildandet af försäkringsaktiebolag och försäkringsföre

ningar har komiten föreslagit, att, endast s. k. successiv-bildning skall tillå

tas, d. Y. s. att inbjudning skall lltfärdas, i fråga om försäkringsaktiebolag

till teckning af aktier, och i fråga Oln försäkringsförening till teckning af

'€rforderligt n1iuimiant~1 försäkringar. Sedan anstalten bildats, skall den,

för att erhålla egenskap af juridisk person, registreras o. s. Y.

Kostnaden för försäkringsanstalts organisation må enligt förslaget i rä

kenskaperna upptagas SåSOlll tillgång och behöfver derför ej uppföras bland

de löpande utgifterna för året. Detta ITledgifvande är nödvändigt med hän

syn till de stora kostnader, soru vanligen äro förbundna med inrättandet

af dylika anstalter, och står. i öfverensstänlrnelse med hittills följd praxis.

Dock bör bGlaget af nära .liggande skäl efter hand afskrifva denna

så att säga ilnaginära tillgång, och har kOllliten i sådalit afseende, på

grund af senare tidels erfarenhet, trott sjg böra föreslå medgifval1de af

så lång tid för dessa afskrifningars verkställande som tio år från' bolagets

registrering. Angående det sätt, hvarpå arrlorteringen efter hand skulle ske,

innehåller förslaget icke någon bestä1l1ll1else, utan bör i bolagsordningen

härom lneddelas föreskrift.

Försäkringsanstalt ålägges att i 'sina räkenskaper redovisa särskildt

tvenne fonder. Den ena af dessa fonder kallar komiten regleringsfond;

dess belopp skall 11lotsvara till ersättning annlälda, ll1en icke reglerade

försäkringar. Denna fond svarar således mot hyad ll1an i olika fall eljest

kallar skadefond, fond för oreglerade dödsfallo. s. v. Den andra fonden

bär den bär i landet för densalUll1a brukliga benämningen försäkringsfond

och skall till sitt belopp 1110tsvara sammanlagda värdet af de vid bokslu

tet löpande försäkringarna.
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Dessa båda fonder, hvilka tillsammans bilda den egentliga premie

reserven för anstalten, ehuru ofta detta namn begagnas i san1ma inskränkta

111ening S01l1 benälnningen »försäkringsfond », utgöra teuretiskt hvad som

anstalten vid hvarje tidpunkt bör hafva i behåll af redan inbetalda pre

lnier jämte å dem upplupna räntor för att kunna uppfylla de förbin'del

ser, sonl bolaget åtagit sig för fralutiden. Det är derför naturligtvis' af

största vigt, att an'stalten verkligen förfogar öfver ll1edel, svarande mot

dessa fonders belopp vid olika tider, och således att dessa n1edel' äro sä

kert placerade.

Angående lämpligheten af att i lag lelnna föreskrifter OITl det sätt~

hvarpå försäkringsanstalterna skulle ega .att placera dessa sina fonder, hafva

det oaktadt olika rneningar någon gång gjort sig gällande. Under det

att de flesta ansett dylika föreskrifter erfordras åtlninstone i fråga om lif

försäkrillgsRnstalterna, hafva andra åter. trott det allmännas intresse vara

bäst tillgodosedt allenast genom ett. strängt publicitetssystelu, sorn skulle

lnöjliggöra en pröfning af anstaltens soliditet för en hvar, som deraf hade

. intresse, och sålunda innebära en kraftig anledning för anstalten att sörja

för tryggandet af sin finansiella ställning.

Komiten har f.ör sin del··utgått från den åsigten,. att dylika.föreskrif

ter vore l1ödvändiga i fråga om lifförsäkringsanstalternas båda försäkrings

fonder, och. i sådant afseende först och' främst föreslagit; att säkerheter af

följande slag skulle godkännas, näluligen:

1) statens och allnlänlla .hypoteksbankens obligationer;

2) depositionsbevis af riksbanke~l och af enskilda banker med af

konungen faststäIda reglementen;

3) skuldförbindelser af kommuner, SOln af konungell erhållit tillstånd

till lånets upptagande; saInt

4) bolagets egna lifförsäkringsbref inom rnotsvarande andel. af för

säkringsfonden.

Det är eUlellertid tydligt, att bolagens utlåningsrörelse i fråga OU1

de betydande kapital, bvaroul det här handlar, icke kan inskränkas till in

köp eller utlåning mot pant af värdepapper, '. tillhörande allenast nu an

förda kategorier, utan måste jälnväl placering i andra obligationer än sta-o

tens och allnlänna hypoteksbankens äfvensom uti inteckningar i fast egen

dom i110m vissa gränser tillåtas.

Beskaffenheten af dessa »andra obligationer) är dock nled afsende å
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den säkerhet de erbjuda ganska olika i olika fall, och det har derför va

rit nödvändigt attgenolll närmare bestäIDlnelse söka åstadkolunla den nö

diga begränsningen. Med hänsyn till de uppenbara svårigheter, sonl i

detta afseende göra sig gällande, har komiten valt den utvägen att i buf

vudsaklig anslutning till den i lagen 0111 sparbanker förekonl111ande for

mulering, tillfoga en qvalifikationsbestämning af nlera alln1än lydelse, näl11

ligen: »hvilka llled lätthet kunna till sitt bokförda värde i penningar för

vandlas. )

I fråga 0111 bestämmandet af det belopp, inom hvilket inteckning i

fast egendom må användas SåSOlll säkerhet för ifrågavarande placeringar,

hafva svårigheterna af lätt insedda skäl jämväl varit stora. Egentligen

borde gränsen för detta belopp sättas olika för olika slag af fastigheter,

men då en dylik utväg skulle lnedfört alltför vidtgående specialbestänl

melser, har komiten, i likhet nled hvad i andra dylika lagar eller lagförslag

vanligen är fallet, stannat vid att föreslå en enda öfre gräns. I detta afse

ende har komiten, lned hänsyn till att förnänlsta placeringsobjektet här

vidlag utgöres af de bättre stadsfastigheterna, särskildt fastigheter anstal

terna sjelfva ega och förvalt.a, trott sig kunna föreslå en så bög grälls

sonl 2/3 af senast faststäIda taxeringsvärde. Härmed är då naturligtvis

icke sagdt, att inteckning inonl denna gräns skulle i hvarje fall godkännas.

Af särskildt intresse är det att tillse, hvilken ståndpunkt man i ut

ländska lagar och lagförslag i detta sistnämda hänseende ansett sig böra

intaga.

I det preussiska regeringsförslaget af år 1869 stadgas san1ma säker

het som för placering af förmyndaremedel och för den preussiska ban

kens placeringar. I fråga OIn fast egendonl betyder detta i hufvudsak

en begränsning inom 2(3 af taxeringvärdet å jordbruksfastighet och ino111

hälften af hrandförsäkringsvärdet å stadsfastigbet. Enligt den nu gällande

österrikiska författningen af år 1896 få fastigheter icke anvälldas till be

täckande af försäkringsfi)nden till högre belopp än 1/3 af inköpspriset.

Enligt den ungerska handelslagen af år 1875 får i lifförsäkringsfonden

endast användas hypotek af inteckning i fast egendolTI inolll hälften af

dennas värde. I Frankrike gäller änllu 1~68 års dekret, enligt hvilket

försäkringsaktiebolag ega att utal~ angifven begränsning placera sina lue

del i fastigheter, men de ömsesidiga anstalterna af bvad slag som helst

förbjudas att inköpa fastighet. I den nordalnerikansk(). staten New- YOlrk
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är det förbjudet för lifiörsäkringsanstalter att ega annan fastighet än som

erfordras till affärslokaler för bolaget. Enligt det nya norska lagförsla

get skulle försäkringsfondens lnedel, i fråga om fast. egendom, få place

ras efter de regler, S01l1 gälla om förmyndareinedej, och hvilket i detta

fall enligt gällande lag betyder en begränsning af högst 2/3 af egendomens

värde. Den norska kon1itens förslag med afseende å placeringen af lifför

säk~ringsanstalternas n1edel är i sjelfva verket ännu strängare än vid första

ögonkastet kan synas, alldenstund samma regler äfven skola gälla OIn den

s. k. säkerhetsfol1dens nledel, i följd 11varaf förslaget i praktiken går ut

på att så godt sorrl olnöjliggöra inköp af fastigheter.

Beloppet af en lifförsäkringsanstalts vigtigaste och utan jämförelse

största fond eller lifiörsäkringsfonden kan dock icke exakt bestäm.rnas,

utan l11åste bef'äknas efter· sal1nolikhetsgrunder. Det gäller ju, såsom re

dan llämdt, att skaffa sig en föreställning Oln den sumlna anstalte11 i ett

gifvet ögonblick bör ega för att under förutsättning af en viss dödligIlets

lag för de försäkrade och af en viss räntefot kunna lned trygghet gå fraIn

tiden till lnötes. Och då den framtid, som här är i fråga, i regel är jäln-

. förelsevis aflägsen, är det tydligt, att de gifna förutsättningarna fran1deles

kunna visa sig hafva varit för sangviniska.

Det har derför alltid ansetts nödvändigt, att lifförsäkringsanstalterna

af de inflytande preluierna äfven skola göra afsättningar utöfver de teo

retiskt beräknade försäkringsfonderna.

Hvad nu de regler beträffar, efter hvilka dylika afsättningar böra

göras, kan l11an i hufvudsak särskilja tre olika systelll. Det ena systemet,

bvilket nog är det principielt riktigaste, består i att norl11era afsättningarna

till reservfonden l11ed hänsyn till anstaltens öfriga fonder, såsom aktiekapi

tal och dylikt. Ty då t. ex. aktiekapitalet vid ett lifiörsäkringsaktiebolag fräll

de försäkrades synpunkt sedt i hufvudsak är att betrakta SåSOlTI en reserv

fond, enär det ju här icke kan vara tal Oln ett driftkapital i egentlig lne

ning, så bör ett bolag 11led större aktiekapital iete vara i behof af så stor

reservfond SOl11 ett bolag n1ed mindre aktiekapital. Detta systeln har äf··

ven antagits af den norska komiten, som föreslagit,. att storleken af reserv

fonden~ SOln af nän1da k01l1ite kallaR säkerhetsfond, skall bestämmas så,

att ena delen af densan1ma skall utgöra en procent af hela försäkrings

summan och andra delen tillsalIlluans med aktie-resp. garantikapitalet

uppgå till fen1 procent af försäkringsfonden. För att inse verkan af el1
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sådan bestär.nmelse 111å , nlan SåSOlll exelnpel välja tvenne anstalter, den

ena ett aktiebolag rned 500,000' kronors aktiekapital och den andra e,n öm

sesidig anstalt, båda lned en försäkringssun1ma af 100 millioner och lned

en försäkringsfond af 20,lllillioner. Det förra bolaget skulle då behöfva

en reservfond af 11/2, lnen det sellare af 2 .nlillioner o. s. v. Vore försäk

ringssumman derelTIot 20 och försäkringsfolldel1 2 nlillioner, skulle ·reserv

fonden för aktiebolaget blifva 200,000 och för det ön1sesidiga bolaget 300,000

kronor. Man finner häraf, att anstalter af olika slag icke blifva lika stäIda

i konkurrensen, bland hvars vigtigaste bjälpnledel utsigten om vinst för de

försäkrade ~åste räknas. Dessutolll synas reservfondsafsättl1ingarna enligt

nu afhandlade förslag blifva drygare än hvad sorn rilnligtvis torde böra for

dras. Ännu mera drakonisk blifver den af de norska kOlniterade före

slagna utvägen genom den redall omnälnda bestänlmelsen Olll att säker

hetsfondens medel skola placeras efter sanlnla regler S0111 försäkringsfon- .

dens, äfvensonl derigenom att hvarkell vinst till de försäkrade eller ränta

på aktiekapitalet skulle få utdelas förr än nämda fordringar vore uppfylda.

Det andra systenlet består i att bestämlua de årliga afsättningarna

till reservfonden till en viss procent af årsvinsten och att fortsätta der

111ed, antingen tills reservfonden uppnått ett visst belopp eller in infinitum,

hvarigenom aN.stalterna sins enlellan blifva så till vida li~stälda, att aktie

kapitalets storlek icke spelar någon närnnvärd roll.

Det tredje systemet, hvilket är det sorn af kOllliten accepterats, be

står i att rätta reservfondens belopp efter storleken af den, fond, för 11vil

ken den skall tjena såsom säkerbetstillägg, nänlligen försäkringsfonden,

och antingen fixera förhållandet 11lellan båda fonderna till en bestäuld el

ler ock till en variabel procentsats. !{olIlitel1 har .för sin del valt den ut

vägen att sätta reservfondens ,belopp till fen1 procent af försäkringsfon

den. Äfven på detta sätt blifva afsättningarnas storlek oberoende af för

handen varande aktiekapital och dylikt, och ej heller blifva deSaU1ITJa dry

gare än att de, efter erfarenheten' att· döma, utan svårighet kUlina effek

tueras. I de båda ofvan anförda exemplen skulle reservfondens erforder

liga belopp blifva ·resp. 1 million och ] 00,000 kronor, vare sig det handlar

om det ena eller andra slaget af anstalter. Då sålunda afsättningarna till

reservfonden endast stå i relation till resultatet af sjelfva försäkringsverksanl

heten, synes det också vara principielt både riktigt och rättvist, att så

SOlll dylika afsättl1ingar jämväl rnå räknas afsättningar af skenbart andra
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slag, såsorn afskrifningar å s. k. gl'undfondsförbindelser o. d., äfven onl

dylika afsättningar under tidernas lopp skulle hafva sanlinanslagits med ett

ursprungligt aktie- eller 'garantikapital.

.Lt\ngående placering af reservfondens eller andra fonders utom lif

försäkringsfondens medel har korhiten icke ansett några särskilda före

skrifter vara af nöden, men deremot ,föreslagit, att ingel?- vinst borde få

disponeras annat än till utbetalning af l1ögst, felD procents ränta å befint

ligt aktiekapital, innan reservfonden UPP11ått sitt stadgade belopp.

Oln ett lifförsäkringsaktiebolag försättes i konkurs, äro försäkrings

tagarna bolagets hufvudsakliga konkursborgenärer, och det blifyer i sådant

fall af största vigt. att afgöra, efter hvilka grunder värdet af hvars och

ens fordran och, i förhållande dertill, .lTIotsvarande utdelning i konkur

se11 skall beräknas. I händelse af tvist torde enligt nu gällande lag i så

dant fall 117 § af konkurslagen - möjligen sammanstäld lned 128 § af

utsökningslagen - vara att tillämpa.

Då enlellertid försäkringstagarens fordran enligt förstnärnda paragraf

skulle vara att beräkna efter en räntefot af 5 procent och de af bolagen

fixerade prelllierna i regel äro beräknade efter en vida lägre räntefot, så

skulle tillänlpningen af nämda beräkningsgrund i de allra flesta fall nled

föra betydliga. forluster för de försäkrade, ja, för ett icke ringa antal t. o. ID.

leda derhän, att den försäkrade häftade i skuld till bolaget i stället för

tvärtOln.

För att undanrödja detta lnissförhållande. har k0111iten ansett nöd

vändigt att i förevarande lagfö~slag införa en uttrycklig föreskrift om det

sätt, hvarpå dylik ej förfallen fordrans värde skulle vara att beräkna.

Den bestänl1l1else, som komiten för detta ändaulål föreslagit, har i

fråga om försäkringsaktiebolagen följande lydelse:

»Värdet af den fordran, försäkringstagare på grund af löpa~lde lif.,

lifränte· eller kapitalförsäkring hos försäkringsaktiebolag eger, skall i hän

delse af bolagets oförmåga att fullgöra sina förbindelser beräknas efter

de grunder, S0111 gälla för beräkningen af den å försäkringen 'belöpande

andel i försäkringsfonden, » och skulle jälllVäl ega tillälnpning å de önlse

sidiga anstalterna., Af den anförda lydelsen följer, att beräkningen skall

ske efter de vid konkurstillfället för anstalten gällande beräkningsgrullder

och icke efter grunder, som till äfventyrs förut varit gällande.

Enligt nu gällande lag åtnjuta försäkringstagarna i ett försäkrings-
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aktiebolag icke förlllå~1srätt för sina på försäkringsaftalen grundade for

dringar hos bolaget. I händelse af bolagets insolvens befinna sig ~erför

försäkringstagarna i san1ma ställning som andra oprioriterade borgenärer.

I fråga onl andra försäkringsgrenar än lifiörsäkring- torde häraf i regel

icke några svåra.re olägenheter kunna uppstå. Beträffande lifförsäkrings

rörelsen åter skulle detta förhållande kunna leda till U1era betydande för

luster för de försäkrade, och då derjälnte de försäkrade i detta fall synas

böra tillerkännas särskilda rättsanspråk på de fonder, SOln företrädesvis

till deras säkerhet och genom deras insatser bildats, har komiten ansett

sig böra föreslå stadgande Oln panträtt för de försäkrade i bolagets regle

rings- och försäkringsfonder. Såsoln redan ofvan franlhållits, innebär ett

dylikt förslag icke någon egentlig nyhet, då ju alla de svenska aktiebolag,

som för närvarande drifva både lif- och brandförsäkringsrörelse, sjelfmant

sökt åstadkomma en dylik panträtt till skydd för sina lifförsäkringstagare.

För att skapa en sådan pUllträtt, som här är i fråga, har kOIniten

trott det vara tillfylles.t, att de värdehandlingar, i hvilka tillgångar mot

svarande regleringsfond och försäkringsfond redovisas, skola afskilda från

bolagets öfriga tillgångar, ligga förvarade under minst två särskilda lås

n1ed olika nycklar, af hvilka en il1nehafves af ett af konungens befallnings

hafvande förordnadt alhnänt olnbud, som förbinder sig att, i h_ändelse af

bolagets oförrn-åga att fullgöra sina förbindelser, hålla försäkringstagarl1a

de pantsatta bandlillgarna eller deras värde tillhanda.

Någon pröfning af värdehandlingarnas beskaffenhet skulle således

icke åligga olnbudet, utan tillkoll1me dylik pröfning naturligen i sista band

den för ändamålet förordnade inspektiollsmyndigheten.

För att i händelse af behof lYlöjliggöra en snabbare expedition skulle

vidare enligt förslaget alnbudet utses af konungens befallningshafvande

och icke, SåSOlll väl eljest kunde varit lärnpligast" af konungen eller af

chefen för civildeparternentet.

I fråga onl utländska försäkringar skulle kongl. maj:t. ega att lned

gifva nödiga llndantag från dessa bestämlnelser.

Angående försäkringsföreningarna framhålles, att någon panträtt till

fÖrll1ål1 för föreningsluedlelumarna naturligtvis icke k~lnnat ifrågasättas,

då ju dessa sjelfva - utom 111öjligen i fråga om förskjutet garantikapital

- ytterst ansvara för all föreningens gäld. KOlniten bar dock trott, att

stadgandet angående _de nu olllförlnälda värdehandlingars förvaring under
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vård af ett alllnänt ombud lika fullt borde utsträckas jämväl till försäk,

ringsföreningarna för att bereda försäkringstagarna åtlninstone dell ökade

trygghet, sonl härigenonl kunde vinnas, och för att '- i öfverensstämmelse

rned den af kOlniten öfverallt så vidt möjligt följda grundsatsen att icke

föreslå lagbestälnmelser, hviIka skulle .kunna inverka på konkurrensförhål

lalldena - äfven i detta fall bringa motsvariga stadganden för försäkrings

aktiebolag och försäkringsföreningar till så nära öfverensstämlnelse med

hvarandra som låtit sig göra.

Beträffallde ul1'dantagen från lagen rnärkas först och främst de s. k.

läns- och häradsbolagen för brand- och kreatursförsäkring å landsbygden, i

hvilka den ömsesidiga ansvarigheten är obegränsad. Denna grupp af

försäkringsföreningar har komiten trott böra undantagas från skyldigheten

att inhemta konungens stadsfästelse å stadgarna äfvensoln från de egent

ligen för, större föreningar afsedda föreskrifterna onl successiv stiftelse" re

dovisning af reglerings- oell försäkringsfond In. ID. och endast underkastas

registreriilgsskyldighet. I öfrigt skulle å denl endast de från förenings

lagen i mer eller lliindre förändrad forrn henltade beställl1)lelserna finna

tillämpning.

Alldeles undantagna från lagens tillämpning skulle följande slag af

anstalter vara:
-i-.

a) föreningar för försäkring af fiskebåtar och fiskeredskap;

b) föreningar för försäkring af egendom å landsbygden, hvilkas verk

salnhet icke omfattar minst ett härad;

c) föreningar för Iif-, lifränte- eller kapitalförsäkring, derest vid lif

eller kapitalförsäkring högsta försäkrade beloppet icke öfv'erstiger ett tusen

kronor och vid lifränteförsäkring högsta lifräntans årliga belopp icke' öf

verstiger etthundra kronor;

d) pensions- och an~ra. understöds~öreningar;

e) .sjukkassor;

f) anstalter, som meddela försäkring mot förlust å skuldebref eiler

andra värdepapper.

Jag öfvergår nu till bestämJ?elserna angående kontrollen öfver för

säkringsanstalternas verksalnbet.

Såsom redan, ofvan anmärkts, lelnnades genom kongl. kungörelsen

angående beredande af tillsyn å inländska försäkringsanstalter den' 22 ok·
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tober 1886 VIssa föreskrifter om skyldighet för dessa anstalter att efter'

faststäldt fornlulär upprätta och till civildeparten1entet inlelnna uppgifter

angående sina räkenskaper IU. m..', att offentliggöra dessa uppgifter sam t

att hålla räkenskaper oeh handlingar tillgängliga för den, SOlU förordnats

att i civildepartelnentet handlägga försäkringsärenden, eller för särskild t

förordnade olubud. Ändamålet lTIed förenämda författning var således

, hufvudsakligen att, till det omfång sådant på rent adnlinistrativ väg kunde

låta sig göra, på dessa anstalter tilläulpa publicitetssystemet och att genom

förordnande af särskild person för försäkringsärendenas beredning söka,

åstadkolnn13 en sakkunnigare pröfning af dessa ärenden.

Elnellertid har under den tid, SalU förflutit sedan nä1l1da, i afvak

tan på en fullständigare lagstiftning provisoriskt tillkolTIIIa författning ut

färdades, behofvet af särskilda 'lagbestämnlelser äfven angående kontrollen

å försäkrin. sanstalt~rllas verksamhet gjort sig allt mel'a känbart. Fram

för allt har nödvändighetell af att åstadko1111na en effektiv inspektion allt.

tydligare framträdt.

För att möjliggöra något sådant bar kOlTIiten hufvudsakligen ansett

tvenne bestämmelser utöfver de nu gällande erforderliga.

Den ena bestämmelsen gifver lnyndigheterna uttrycklig rätt att of

fentliggöra afgifven inspektionsberättelse. Den andra bestäIDlnelsell, son1

naturligtvis ät den vigtigaste, skulle, i händelse svårare afvikelser från

reglelTIentet eller från gällande föreskrifter egt rum, eller då försäkrings

anstalt i öfrigt skötes på ett mindre betryggande sätt, möjliggöra vidta

gandet af verksamma åtgärder till försäkringstagarnas tryggande. För

sådant ändamål har kOllliten föreslagit, att konungen i nämda fall skulle·

ega rätt att förelägga anstalten att inom uppgifven tid vidtaga erforderliga

åtgärder samt att, derest de 3nbefalda åtgärderna icke inom denna tid

komnlit till st~nd, såsom yttersta nledel förbjuda anstalten att fortsätta.

nled sin verksarnhet och förordna om dess ställande under liqvidation.

Denna bestälnmelse innebär ej någon nyhet för lagstiftningen i vårt

land. Sålunda stadgas i lagen om bankaktiebolag, att på konungen an

kommer att förklara sådant bolag hafva förverkat rättigheten att drifva

bankrörelse, derest afvikelse sker från lag eller bolagsordningen och afvikel

sen ej varder rättad inom en nlånad. Och i fråga 0111 sparbanker tillkoll1-'

Iner enligt lagen Oln sparbank<:r konungens befallningshafvande, föru

tonl skyldighet att inspektera, jämväl befogenhet både att vidtaga åtgär-
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der för betryggande af insättares rätt och att i svårare fall förbjuda fort

-sättning af sparbanks verksalllhet.

Augående vilkoren för utländsk försäkringsanstalts rätt att här i ri

lcet drifva försäkringsrörelse gäller för närvarande kungörelsen af den 22

{)ktober 1886, som i hufvudsak är affattad i enlighet lned de prillciper,

-som ligga till grund för ett.af 11err Sjöcrona uppgjordt förslag. Under

det att herr Sjöcronas förslag med afseende på de inhemska anstalterna,

i likhet med komitens förslag, fordrade både sanktion och sträng publici

tet i förening med befogenhet för konungen att i vissa fall rättande in-

.gripa och att i nödfall förbjuda fortsättning af sådan anstalts verksalnhet,

uppstäldes vida liberalare vilkor för de utländska anstalter, S0111 önskade

drifva försäkringsrörelse här i riket. Af dessa skulle näiDligen hufvud

sakligen fordras endast anmälan hos konungens befallningsbafvande satnt

förpligtelse att ställa sig svensk lag och svensk domstols ~fgörande till

-efterrättelse OCll att drifva rörelsen genonl en s..k. syssloluan (general

.agent). Härtill kOlnmo vissa föreskrifter angående publicitet 111. In.

De skäl, SOlTI tala för ~n dylik anordning beträffande de utländska

.anstalterna, finnas utvecklade i herr Sjöcronas betänkande och torde fort

farande ega full giltighet. Vare sig luan base,rar en författning angående

·de utländska anstalterna på principen om koncessionstvå~lg eller på prin

cipen Oln skyldighet att deponera större eller mindre belopp till säkerhet

för uppfyllande af ingångna förbindelser eller på andra dylika principer,

stöter lnan på väsentliga svårigheter, frainför allt derför, att härigenoln

en garanti för dessa anstalters vederhäftighet lel.llnas, SOlD endast kan vara

-skenbar? då ju staten i detta fall icke är i stånd att utöfva någon. verklig

kontroll. Och att fordra, att den utländska a11stalten skulle i alla delar

-ställa sig till efterrättelse den lag, sonl gälde för de inhenlska anstalterna,

skulle vara uetsalnnla SOlD att tvinga anstalten att här i riket grunda ,en

'särskild 'sjelfständig filial, hvilken ju då i sjelfva verket blefve en svensk

.anstalt med knappast annat förhållande till lnoderanstalten än att denna

vore ett slags aktieegare i sin egen filial.

'Ej heller torde man kUllna påstå, att de inhemska anstalterna i följd

.af en för denl gällande strängare lagsti~tning skulle kou11na i en ogYl1sam

mare ställning än de utländska. Den ornständigheten, att de inhen1ska

.anstalterna underkastas stränga lagbestämmelser och ell effektiv kontroll,

torde tvärtom vara egnad att öka förtroendet till deras soliditet och sålunda
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underlätta deras konkurrens lned anstalter, för hvilkas vederhäftighet

icke någon dylik garanti kan lell1nas. Den erfarenhet, SOln härutinnall

hittills i vårt land vunnits, är också väl eguad att len1na stöd för en så

dan åsigt, i det nälllligen de här arbetande utländska anstalterna, trots

dera~ relativt stora antal och ehuru någon egentlig kontroll å deras verk

s9tnhet icke utöfvats, ändock icke, vare sig i fråga om elen1entar- eller

lifförsäkring, lyckats åstadkolIlma en försäkringssulnina af lller än oll1kring

en tjugondedel af hvad de svenska anstalterna i lTIotsvarande fall haft att

uppvisa; och denna l'inga fran1gång har vunnits endast lned stora ansträng..

llillgar och 111ed så betydliga kostnader, att för lnånga af dessa anstalter

rörelsen här i riket knappast kan antagas gå lned vinst.

Ehuru kOIl1iten således, på grund af hvad nu anförts och på de skäl,

son1 af herr Sjöcrona blifvit utvecklade, i hnfvudsak hyllar de åsigter i

förevarande fråga, SOln ligga till grund för det nälnda författningsförsla

get och för nu gällande förordning, så har kOllliten dock i ett afseende,

nälll1igen i fråga Oln de utländska, på öll1sesidighet grundade anstalterna~

ansett sig böra intaga en härifrån afvikande ståndpunkt. Bland dessa an

stalter finller Juan nä1l1ligen alla dessa, på »assess1l1ent»·principen eller på

uttnxeringssysternet grundRde lifiörsäkringsföreningar, för hvilkas verksanl

het staten i alla händelser synes höra skydda sina undersåtar OCll hvilkas

RysteJn äfven i kOlniteförslaget för de inhenlska anstaltern,a förbjudits.

Jäll1väl det fierstädes i utlandet förbjudna tontin- eller halftontinsystell1et

tillälnpas inon1 en del af nän1da anstalter, och detta systeln är af den

beskaffenhet, att det åtn1instone icke torde böra upplnuntras. Slutligen

är de' ölusesidiga försäkringsanstalternas rättsliga ställning ,i lTI.ånga länder

ännu icke genOll1 lag fullständigt reglerad, i följd hvaraf betydande olä

genheter ganska lätt torde kunna uppstå för försäkringstagarna vid even

tuella lIttaxeringar 111. In.

På grund af alla dessa olllständigheter och då i vårt land uppenbarligen

icke något behof af dessa anstalter förefinnes, har kOllliten, för att icke rikta

sig lUOt något bestäludt land eller något särskildt systeln och för att und

vika den flerstädes nU111era praktiserade luetoden att skenba.rt tillåta dessa

anstalters verks~tll1het, lnel1 att i verkligheten härför upp'ställa så godt SOlll

oantagliga vilkof, ansett riktigare att rent ut föreslå' ett generelt fÖf·vuil

för alla 1,ttliindska föt"siik1'"t~ngsanstalter, som icke ii1"o aktiebolag, att har

i Yiket drifl'((' fÖ1'·säkf'i1'~gsf·örelse. Det hehöfver väl knappast påpekas, att

2



18 1897 den 28 oktober.

ett dylikt 'förbud naturljgtvis icke kan hindra den enskilde att tagn för

säkring i hvilken anstalt han önskar, utan endast kan hafva afseende å

sådan anstalts rätt att gen0111 olnbud här drifva rörelse.

I fråga 0111 de utländska försäkringsaktiebolagen åter förefinnas icke

ofvan antydda olägenheter, eller ock äro de af relativt 111indre betyden

het. Derjä1l1te har komiten velat taga hänsyn å ena sidan till det för

hållandet, att dessa anstalter i fråga on1 vissa större och farligare risker

inOln elelnentarförsäkringens olTIråde, hvilka svårligen skulle kunna öfver

tagas af ,våra inhemska anstalter, ännu hafva en för vårt land vigtig

uppgift att fylla samt å andra sidan till den OlTIständigheten, att flera af

de svenska försäkringsaktiebolagen drifva rörelse 1 utlandet och att der

för ett dylikt förbud i fråga 0111 de utländska försäkringsaktiebolagen

skulle kunna hafva till följd våra egna bolags utträngande från det ut
ländska verksall1hetsolnrådet.

l{olniten har derför föreslagit, att {örsäk1ringsaktiebolag i såda,n {rrärn· ·

mctnde stat, S011't medgi{ver de s1)e'nska {örsäkri11,gsaktiebolagen rnotsv(u"ande

rätt, skulle ega att drifva {örsäkringsftörelse hälf' i Ij"iket under vilkor, son1

i öfrigt af konunge11 bestän1mas.

H vad nu dessa vilkor beträffar, så fralngår redan af hvad oIvan

anförts, att komiten för sin del finner den nu gällande författningen an

gående utländska försäkringsanstalter väsentligen innehålla, de bestälIln1el

ser, som erfordras, och att kOllliten således anser, att en dylik författning

bör innehålla beställllnelser af endast Inera fornlell eller adlninistrativ na

tur, lTIel1 deren10t icke: stadganden Oln någon lTIera ingående kontroll, on1

deposition af viss penningesutnn1a eller dylikt, son1 kunde ingifva före~

ställning Oln någon slags garanti beträffande' de inhenlska försäkringsta

garnas säkerhet.

11ed anledning af föredraget yttrade sig:

Herr Direktören S. T. Palme: Det nu föreliggande förslaget till

försäkringslag är ett i hög grad intressant och OITI lnycket salnvetsgranll

het vittnande arbete, sorn åtlninstone i ganska lnånga afseenden torde

k01l1111a att läggas till grund för vidare.lagstiftningsåtgärder i älnnet.

Salntidigt vill jag dock SåSOlll ]111n öfvertygelse uttala, att det torde finnas

högst få praktiska försäkringsIllän, ätlninstone bland den1, son1 egnat sig

åt lifförsäkring, hvilka helt kunna vara nl~d onl detta förslag.
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Jag vill icke trötta föreningens llledlell1lnar lned att genom en de

taljerad framställning söka bevisa detta lTIitt påstående. Jag skall endast

be att få fästa lnig vid några få hufvudpunkter i förslaget.

I den llled anledning af min motion år 1895 af riksdagen aflåtna

skrifvelsen fran1höll riksdagen eftertryckligen och upprepade gånger, att

riksdagen önskade en fullständig, fullt betryggande och effektiv, af konung

och riksdag stiftad försäkringslag. Riksdagens skri.fvelse slutade 11led föl

jande ord:

»Riksdagen, sorn anser, att den trygghet, hvilken bör omgifva det

svenska försäkringsväsendet, säkr3st vinnes genolll en af konung och riks

dag genlensunlt antagen lag, i likhet lTIed hvad SOlll skett rörande ett an

nat närbeslägtadt område, nämligen sparbanksväsendet, får ll1ed anledning

nf hvad sålunda blifvit anfördt, anhålla, det Eders kongl. lnaj:t ville låta

utarbeta och snarast möjligt för riksdagen fralIllägga förslag till en för

säkringslag, innehållande fullständiga och fullt betryggande bestälunlelser

rörande in- och utländska försäkringsanstalters verksaluhet i Sverige.»

Det synes af riksdagens skrifvelse alldeles oförtydbart fraingå, att

det är riksdagens lllening, att det lagförslag, sorn rikRdagen af kongL lnaj:t

väntttr, skall vara så fullständigt, att det kan tjena till ledning för försäk

ringsanstalternas bildande, för deras verksalIlhet och för kontrollen öfver

dessa anstalter, såväl in- SOlTI utländska.

Under Eådana olllständigheter synes Blig, SOlll Olll komiten lemnat

fältet väl l1lycket öppet för en redan förut, enligt 111itt förlnenande, alltför

Rtor kongl. 111aj:ts adlninistrativa lagstiftningsIllakt på detta oll1råde.

Detta vis,ar sig redan, då det gäller bestälIllnelser rörande startandet

,af ett lifförsäkringsaktiebolag. I § 3 inskränkes konungens rätt icke en

dast till att pröfva »bolagsordningens öfverensställllnelse lJled denna lag

saInt lag och författning i öfrigt», utan kongl. lTIaj:t har dessutoDl rätt

att afgöra, hvilka »särskilda bestänl11lelser derutöfvef'nlå erfordras.» Grallska

vi t. ex. sparbankslagen, som af riksdagen uppställes SåSOlTI ett exenlpel,

så finna vi, att koncession måste beviljas, såvida reglementet är »öfverens

stä1111na.nde lued denna lag äfvensolll llled lag och författningar i öfrigt».

Nu är det sant, att försäkringsväsendet lTIed alla dess ölika brancher är ett

lållgt vidsträcktare lagstiftningsolnråde än sparbanksväsendet. Men detta

rnotiverar icke, enligt hvad jag kan finna, godkännande af den obestälnd

het o~h, tvärt. e1110t riksdngens bestälndt uttalade mening, den oful1stän-
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dighet i lagen, son1, för att endast anföra ett exelnpel, tillåter kongl. rnaj:t

bestälumanderätten rörande å ena sidan luedgifvande, å andra sidan afslag

i fråga Olll en så vigtig detalj sonl ,kolnbinationen af två försäkringsgl'enar,

lif- och elementarförsäkring, inom sanlIna bolag. .

I försäkringslagens § 18 finna vi, äfven der, en annan ganska vig

tig detaljbestälnmelse öfverle11111ad åt kongl. maj:t. De svenska försäkring.s

bolag, SalU äro verksanl1ua äfven utan1 Sveriges gränser, luåste på grunrl

af de frällllnande ländernas lagar underkasta sig vissa beställlilleIser, åt

111instone i en del främlnande länder. I så fall är oet absolut nödvändigt,

att något undantag göres i bestänilllelserna rörande fondernas placering:

Denna vigtiga detalj öfverlenlnar lagförslaget helt och hållet' åt kongl.

lnaj:t, . son} då kan 111edgifva eller neka efterlefvandet af sådana beställl

Ineiser. Naturligtvis Jllåste inolll vissa bestänldt och noggrant fornlule·

rade gränser de i utlandet opereranrle bolagen hafva f'ätt att fordra dylikfl

undantag.

:F'ör att nälllna ytterligare ett exernpel öfver]elnnar detta lagförs.lag

At chefen för civildepal'ternentet att, fortfarande helt och hållet efter sitt

SkÖll, uppgöra de forlllulär, SOlU skola ligga till grund för de till civilde

partementet ingifna rapporterna. Och detta oaktadt den ganska ledsalnlnn.

erfarenhet vi inon1 detta. olnråde hafva i de nu gällande forn1ulären och

i trots af att riksdagen i sin skrifvelse ganska tydligt uttalade sitt n1iss

nöje Ined de nu begagnade forlnulären. Jag begär inte, att lagen skall

innehålla fullständiga forll1ulär och blanketter, 111en lagen skall dock iilne

hålla i möjligaste 111ån. fullständiga anvisningar och direktiv för veder

börande. Lagen måste formulera ändarnålet med dessa uppgifter .och de

ras hufvudsakliga innehåll, för att de skola kunna ·blifva fullt effektiva.

Det olllråde likväl, del' den adroinistrativa lagstiftningsrätten i all

synnerhet får göra sig gällande, är rörande de utländska fÖl~säkringsaktie

bolagen.. I den vältaligt korta lag~n härolll heter det. i § 1: »konungen

eger lnedgifva försäkringsaktiebolag i sådan frärnrnande stat, SOlD lned

afseende å svenska försäkTingsaktiebolag gör lllotsvarande lnedgifvan<le,

rätt att här i riket drifva fÖl'säkringsrörelse af sallllna beskaffenhet SOln

bolagets rörelse i henlIandet. De närmare vilkoren för utländskt försäk

ringsaktiebolags rätt att drifva' försäkringsrörelse här i riket bestänll11RS

af konungen.» - Jag t.ror iGke) att jag behöfver Inera än uppläsa desRfl

rader, för att lnal1 skall finna, att kOlniten, i sjtt öfverlelnnande till kongl.
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tnaj:ts adnlinistraiiva lHg~tlftllil1g af bostänltnelsel'lltt härl1tillnan, går väl

långt.

Jag Ulllnäl'kte nyss, att lagförslaget öfverlelDnar åt kong1. 111aj :t en

så ytterst vigtig ~etalj SOln bestälillnandet öfver det lälnpliga eller olälllP

liga i flera fÖl'säkringsgrenars bedrifvande af sanlina bolag.

KOlniten hal' icke ansett, att denna fråga borde bestämnlttS gellolll lag.

Deras lllotiv derför äro, dels att denna fråga har »varit lnycket ollltvistad

och fortfarande torde få anses vara i princip oafgjord», och dels att det

stadgades i lagförslaget, att de värdehandlingar, i bvilka tillgångar lDOt

svarande regleringsfond och försäkringsfond för lif-, lifränte och kapitalföl~

t;äkringar redovisas) skola utgöra särskild pant för försäkringstagarnas fordran,

dels slutligen det galnIa ocb 111ycket ofta tillbakavisade lllotivet i snarlika fall,

att det nuvarande förhållandet hittills icke »gifvet anledning till farhågor».

()n1 ock detta spörslIlål, SåSOlTI kOlniterade säga, varit omtvistadt,

sh synas tankarna bland de lnestfralllstående, 111est olndölnesgil1a, 111811

o.1~nrtisk(t försäkringslllän dock PlA,f;mer(f; tälnligell hafva stadgat sig till ett

beställldt fördölnande af lifförsäkringsförening lned elen1entQrförsäkring

inOUl ett och sarnnlU bolag.

I{olniten olnnämner lTIed rätta den stora fara, 80111 förefinnes föl'

fÖl'siikringstagare i ett dylikt »blandadt» bolag, ifall brandbolaget går l11ed

så stOl' förlust, att bolaget lrlåste liqvidera. Men kOllliten 'lägger enligt

Blitt fÖl'1l1enande allt för liten vigt vid denna fara. Jag vet ett stort och

i allu afseendell solidt bolag, S01l1 under åren 1886 -87 hade att reglera

bl'Hlldskador, uppgående årligen till ett belopp af föga öfver 11/2 rnillion kro

1101'. Så kon1 det olyckliga brandåret 1888, då brandskadeersättningarna

llled en gång uppgingo till det oerhörda :beloppet af öfver sju (7) lnillio

11er kronor. Det är visserligen sant, att detta var bruttobeloppet. och att

bolaget gen0l11 återförsäkring hade skyddat sig för större delen af denna

ersättning, 1'nen förhållandet var' dock, att bolaget i sin berättelse föl' det

[ll'ct kunde olntaJa, att en el1da dag, den 25 juni 1888, kostade i l'undt

tul 1 lnillion kronor på egen risk. Oln detta bolag i afseende å brtlnd

fÖl'säkringsröre]sen varit ledt af lnindre' kloka och försigtiga luäll, hade

lätteligen en katastrof kunnat inträffa, hvars följder hade varit snart sagdt

oöfverskådliga.

Nu säger konliten. visserligen, att de genoln den bestälulnelsen, att

lifförsäkringsfonden är ständigt i taka händer såsoln säkerhet eller pant
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för de lifföl'säkrades fordran hos bolaget, betryggat de förstikl'ade lnot alla

eventualiteter. lYlen förhåller det sig verkligen på det viset? Vi skola tui

taga, att ett kOll1 bineradt brand- och lifförsäkringsbolag gör så stora för

luster på brandafdelningen, att bolaget går olllkull. Då stå de stackars

lifförsäkrade der, efter katastrofen, filed sin i taka händer satta lifförsäk

ringsfond. Det bästa, SOIU då kunde hända, vore naturligtvis, att ett so

lidt lifförsäkringsbolag gjorde upp Il1ed deln att en10t bekolnmande af lif·

fÖl'säkringsfonden öfvertaga hela försäkrillgsstocken. Men llJånne detta

alltid kan gå för sig'? Lifförsäkringsfollden kan ju vara så nätt SOlll möj

ligt beräknad till ett rninilnuln, och de värdehandlingar, som ligga till

säkerhet för fonden) kunna, äfven ·oIn de hålla sig inolll raInen af kOllli

tens § 15, likväl vara af den beskaffenhet, att de icke slnaka hveln SOlll

helst. Dessutoln hafva naturligtvis de försäkrades lif, äfven Oln de vid

antagandet varit aldrig så goda, dock under årens lopp försämrats, hvar

järnte bela det öfverskott af de försäkrades preInier, hvarmed -lifförsäk

ringsafdelningen bidragit till bildandet af reservfonden, under dessa fa

tala olllständigheter gått in i brandafdelningens stora konkurs. Det kall

inträffa efter en sådan katastrof, att de lifförsäkrade stå inför nödVälldig

heten af ett »sauve qui peut», der hvar och en tager sin anclel af försäk

ringsfonden.

Ett skiljande af lifförsäkring från elementarförsäkring är, SåS01l1 11e1'

1'arrla .finna, en lika nödvändig SOlTI naturlig lagstiftningsätgäl'd, hvilken

alltlner synes börja på att betraktas SåS0111 ett axiolll, ,och stadgande der

Oln ingår äfven i åtskilliga Il10dernare utländska försäkringslagar, Jag

ber dervid få nämna särskildt det norska förslaget. l)e11 norska, kOlniten

har varit så angelägen att skilja lifförsäkring från andra försäkringsgrenul',

att den till och llled förbjudit norska f()l'säkringsbolag att vara· reassura

dörer åt blandade bolag.

Nu är det sant, att vi ega några svenska bolag, som allt sedan sitt

första frainträdande hafva under ett lika solidt som fraingångsrikt arbete

tillä1l1pat dubbeltypen, och det kan naturligtvis alldeles icke falla lllig in

att vilja tvinga dessa fralllstående bolag att tudela sig. Men n1in afsigt

har varit, att såsoln rnin bestänlda åsigt franlhålla, att det är absolut nöd

vändigt att rörande de nya bolagen i lagen stadga, att ep dylik förening

af försäkringsgrenar icke får ega rUIn. Jag tvekar dock icke. att rörande

de ganlla bolagen, SOln dl'ifya lifförsäkring jälnte allnan försäkl'ingsvel'k-
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SUJnl1et, uttala, att vissa åtgärder ntöfver cleln, SOln gälla för andra lif·

försäkringsbolag, börn vidtagas. Jag ITlenar, att dessa bolag böra i enlig

het lnecl § 1D afsätta en del" af sin reservfond såsoln speciel säkerIlet för

de lifförsäkrades fordran hos bolaget samt att denna. särskilda reservfond

böl' så redovisas och förvaras SOlU i §§.15 och 17 säges.

I detta sHl11111anbang vill jag i största korthet 01ullän1na, att lagförsla

get, S0111 väl innefattar bestä111111elser, 11uru förfaras skall vid bolags upp

lösning geuorn konkurs, dock icke har lued ett ord berört ett så vigtigt

lnOlnent SOUl ·ett bolags förening 1l1ed ett annat bolag, eller hvad lnan i

utlandet kallar ett bolags »fusion» och SOlll dels derstädes åtnj lltit en syn

norligen stOl' upPlnärksanlhet af lagstiftarna, dels äfven hos oss synes vara

aktuel.

Jag bel' nu att få öfvergå till ett par af det föreliggande lagförslagets

vigtigaste paragrafer, nälllligen §§ 14 och de näst derefter följande, SOlll

handht 0111 försäkringsfonden och regleringsfonden och den garanti, sOln

i dessa fall skall 161))nas. § 14 stadgar: i försäkringsbolags balansräkning

skall såSOln skuld upptagas:

1) -; -; -;

2) »ett belopp, lllotsvarande sUlnlnanlagda värdet af löpande försäk

ringar (försäkringsfond)>> . »San11nanlagda värdet af löpande försäkringar».

Det är ju ett ganska kort uttryck och låter utan tvifvel lnycket bra, 111e11

lllig synes, att .det är en alltför knapphändig och ofullständig definitioll.

Sådan denna § är formulerad, tillåter den alla lllöjliga, för att icke säga

olllöjliga tolknhJgar, ja, hvilka konstgrepp med fondens beräklling SOll1

helst. Här är icke stället· att ingå i någon närlnare pröfning af detta

IlJern facklllässiga spörsruål. rYlen jag kan icke underlåta att -SåSOlll lnin

åsigt uttaia, att af lagförslaget bör fordras en fullständigare och 111era pre

ciserad forlllulering af hvad meq försäkringsfond verkligen lnenas saInt huru

densan11na äfvensom prenlierna skola beräknas, helst 111ed af kong!. lllaj:t

periodvis utfärdade bestämilleIser rörande dödlighetstabell och räntefot. H vad

jag _. deremot anser 111ig böra beröra, det är det så att säga styfmoderliga

sätt, hvarpå icke-lifiörsäkringsbolag, d. v. s. sådana anstalter) SOln lneddela

andra försäkringar än lifförsäkringar,' behandlas i dessa paragrafer, sorn

handla on1 fonder, fondplacering och garantier. För kOlniten existerar

synbarligen endast lifförsäkringsrörelse. Brand-, olycksfalls- och sjöförsäk

ringsbolag behöfva enligt kOlllitens mening icke olngärdas af några SOlU
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helst beställl111eh581' i detta afseellde. KOlllitCll bal' al1~ett, att detaljerade och

rigorösa föreskrifter böra utfärdas rörande lifförsäkrillgsrörelse. Men ett

brundbolag 111å placera sina fonder i, jag vet ej hvilka papper. Åtll1ill

stone befattar sig lagförslaget icke derlued. Och konliten anför SOlU 1110

tiv, att vid de elementära försäkringarna hafva försäkringstagarn~ endast

»-intresse af, att bolaget är solvent under ett år i sänder»! Det är visser

ligen sant rörande en del af dessa försäkringar, 111e11 tendensen inom e18

lllelltarförsäkringen går för närvarande ut på att utsträcka försäkringskon

trakternas giltighet utöfver året. Vi veta, huru de svenska brandförsäkrings

bolagen redan för lI1ycket länge sedan infört försäkringar »för all fran1tid».

Så slnåningoln hafva ännu andra former af brandförsäkring tillkolnnlit lTIed

pl'enliebetalning i förskott för vissa år. ,Jag ber att få nämna, att ett af

våra större brandförsäkringsbolag för 1896 hade icke lnindre än några

och sjuttio lTIillioner i brandförsäkring för all framtid och ett fyratiotal

111illioner i försäkringar ll1ed prenlier betalda i förskott för vissa år. Jag
, föreställer luig, att <-dessa försäkringstagare, hvilka betalt sina preJnier i

förlloppning att för sig och, sina efterkollllrJande och för deln, S0111 hafva

inteckning i deras fastigheter, hafva åstadkoIT1mit ett så vidt möjligt effek

tivt ~kydd genoln försäkringen, skola känna sig gans'ka litet belåtna lTIed

kOlniterades försäkran, att för dem gör det ingenting bara bolaget är sol

vent »under ett år i sänder». Det bör väl vara så, att ett brandbolag

eller' i ~lhnäl1het elenlentarförsäkringsbolag skola vara i 'fullt lika måtto

olllgärdade af lagen, och jag skulle vilja säga, att det borde ske i högre

lllåtto i SHIDIDa luån S0111 deras fonder relativt till riskerna äro sll1å.

Det skulle vara frestande att ingä i en närLnare pröfning af § 15 oeh

de bestän1111elsel' rörande placering af försäkringsbola,gens fonder, sorn der

finnas angifna. Men tiden är långt fralllskriden, och jag får kanske till

fälle att återkonlnla till denna placeringsfråga.

Det är sant, att § 92 i förslaget, son1 behandlar tillsynen äfver för

säkringsanstalterna, gifver konungen en kanske vidsträckt befogenhet att

ingripa, ifall det sätt, hvarpå anstalten arbetar, icke är betryggande, och

att då 111eddela varning och, ifall ändring icke sker, förbjl~da fortsättning

af anstaltens verksalnhet. 1\1en äfven 0111, hvilket jag icke tror, detta stad

gande kan tillälTIl)aS på bolagets fondplaceringar, så är detta endast en .

efterskottsåtgärd, n1edan det i en fråga SOlll denna endast är de förebyg

gande åtgärderna, sorn leda till ll1ålet.
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Hela afdeluingeu 0111 kOlltl'ollen synes rnig föl' äfrigt vara affatLad

på ett sa kortfattndt sätt och i så sväfvande ordalag, att jag finSel' deuM

StUnu1H fordra en betydlig olnarbetning för att den skall blifva fullt effektiv.

Det borde, såsom jag förut nänlt, införas några bestä1111Uelser onl

de uppgifter och rapporter, SOlU det åligger försäkringsbolagen att ingifvH

till vederbörande, och det borde fi"alllför allt införas organisationsbeställl

njelser för en kont'rollbyrå, ett ernbetsve'rk under en ansvaf't:Y chef: {ö'r

säk'ringsinBpektö're'n. Utan att detta sker tror jag, att det hela tjenal'

till ingenting. 1\1en denne chef skall icke, SåS01TI nu är fallet OCll SOIU

fÖl'säkringskomiten synes hafva afsett, vara en person, son1 elldast på or

der från vederbörande departe1nentsch,ef handlar och ingriper. Det skall

naturligtvis vara en elnbetslnan, S01l1 handlar på eget initiativ och SOlD

sättes i tillfälle att hafva. en väl affattad och sjelfständig elnbetsverksuIll

het, hvilken för hO'tl01U utgör hans hufvudverksutnllet och icke såSOln nu

är fa~let, då hans ställning SåSOlll försäkringsinspektör gifvetvis icke kan

betraktas annat än såsorn en bisy·sselsättning.

Jag ber nu att få tillägga några ord beträffande den föreliggande

lagens bestämIIleIser rörande de utländska bolagen. Jag har redan förut

påpekat, att jag finner, det § 1 i den föreliggande lagen lägger i kOllg1.

lllaj:ts hand en alltför stor bestänl1nanderätt. I{ong1. lllaj:t kan" nälllligell

rörande de utländska bolagen bestäu11na eller llnderlåta att beställlnUt,

hvad än kongl. n1aj:t behagar. Den af riksdagen begärda fullständiga

Gell fullt betryggande lagen rörande in- och utländska försäkringsanstal~

.ters verksalnhet i landet behöfver icke befatta sig 111ed sådana ovigtigu

detaljer sOln, exelnpelvis ifall utländskt bolag skall verkställa deposition

eller icke, huruvida tontil1försäkringar böra förekolIl1l1a eller icke, huru

vida föl' utländskt b(~lag några bestälnrnelser böra gifvas rörande beräkning

af fonderna, rörande penningeplaceringar 1n. In.

l\.f hvad jag nu haft äran anföra rörande 1 § i det nu föreliggunde

lagförslaget rörande utländska bolag, kunna herrarna finna, att kalllitens

förslag enligt 111in uppfattning icke kan sägas vara »fullständigt och fullt

l)etryggande», IDen man 1nåste dock lnedgifva, att § 2 i salnnla lag är så

I11ycket Illera fullständig och betryggande. Den lyder. i all sin korthet:

»utländsk försäkringsanstalt, SOlll, icke är aktiebolag, l1Jå ej drifva försäk

ringsrörelse här i riket.» Jag är förvisso icke någon vän af utländska

önlsesidighetsbolag - enbval' kan ju synas vara en sUlula protektionist
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när det gäller en sjclf! - lllell derifrån är steget långt till att företaga

så~alu1 åtgärder, son1 k0111itell föreslagit, och jag hel11ställer - älven Oln

alldeles inga billighetsskäl här talade - OlTI det "är riktigt klokt att för de ut·

ländska bolagen stadga ett absolut ill1portföl'blld. Det "är en ganska brysk

åtgärd, hittills, så vidt jag vet, af intet land försökt, och skulle kunna

fl'alnkalla, hvad SOln vore ledsan1t nog - repressalier. Jag tror derfqr,

ntt det kan finnas 111indre svårt fornlulerade bestälnn1elser, SOlll skola vura

fullt lika betryggande för den svenska alhnällbeten SOl11 § 2 i kOllliteru

des förslag, S01l1 desslltolll lider af det felet, att kOl11iterade tydligen icke

känt till, tltt vår motsättning, aktiebolag och icke-aktiebolag, ingalunda

'har full lnotsvarighet i utlandet.

Jag slutar llled att uttala den förhoppning," att llärdenn[t lag åter

kOllllner från de resp. elnbetsverkell och från .facklnännen och denSUtnllla

ifrån kong!. lnaj:t öfverlerl1nas till riksdagen, densaul111a då skall frall1

kOlnina i en väsentligen förbättrad forin, 111e11 att den dock skall vara

baserad på Stllnn1U allvarliga begär ntt åstadkolnnlu ett godt resultat, 80]11

jag är förvissad ligger till grund för detta, enligt 111in åsigt, det oaJ<tadt

oantagliga förslag.

Herr Direktören C. "M. G. Stolpe: Det lider intet tvifve.1, att det

föreliggande kOllliteförslaget le]111)ar 11lycket öfrigt att önska. Man torde

kUllna säga, att dess brister äro beroende på en lllindre hållbar lnotivering.

I hufvudsak anslutande lnig till hvad herr Paltne yttrat, vill jag dock

icke i fråga Oln förening af lif- och elelnentarförsäkring 'gå så långt S01l1

hall, lltOlll rnöjligen i ett särskildt fall. "Jag skulle nälnligen endast hafva

önskat, att 'lagen antingen helt och hållet förbjudit eller också tillåtit att

förena lif- och elementarförsäkring, lIlen att den ene får förena sådana

för~äkringsgrenarlTIel1 den andre, SåSOl11 hittills skett, förbjudes det, synes

lllig vara lnindl'e konseqvent.

För öfrigt ber jag här få påpeka specielt en sak.

KOllIiten yttrar i rnotiven till § 3, att bestälTIlnelsen 0111 stadfästelse

å grunderna för beräkning af försäkringsafgifter och försäkringsEond för lif-,

lifränte- och kapitIllförsäkring tillkonllnit, ellledan det vid dylik försäkring

är fråga Oln »en aflägsen framtid och väsentligare felaktigheter i beräk·

ningsgrunderna derför verka vida rnera ödesdigert än eljest,» hvarförutoln
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SåSOll1 kOlniten yttrar - »beräkningsgrl1l1dernu i des~H fall äro base

rade på kOlnplicel'ade och för den stora allnlänheten svåri'attlign veten

~kapliga förutsättningar». Derjälnte framhåller kOIniten, att »det statistiska

underlaget vanligen är osäkrare» för andra slag af försäkring. Då e111elle1'

tid, SåS0111 allUlänt är bekant, en del brandförsäkringsaktiebolag lueddela

b'randförsäkring för all frCin~tid, vågar jag fralllställa den frågan, huruvida

ej kon1itens lllotivering i detta afseende, liksoln i Inånga andra, lDå anses

lnindre hållbar. Enär alla 111enniskor måste dö, IDen alla hus icke konl1l1u

att brinna, är det nälllligen uppenbart, att brandförsäkringar för all fran1

tid afse en längre" tid än lifförsäkringar, hva1'jämte beräkningsgrunderna

i fråga on1 brandförsäkrillg för all frall1tid) helst det statistiska underlaget

är osäkrare, torde få 311ses lninst lika kOlnplicerade och svårfattliga för

alhnänheten son1 beräkningsgrunderna i fråga 0111 lifiörsäkring.

Saken bar för öfrigt en rent teknisk sida, SOln gör stadfästelse å

grunderna för beräkning af försäkringsafgifter och försäkringsfond Iller

nödvändig vid brandförsäkring för all framtid än vid lifförsäkring. 01n

det i fråga onl lifförsäkring någon gång förekolTIlner en hög försäkrings

sU 111n1U, så äro derelIlot försäkringsbeloppen vid brandförsäkring för all

franltid i alhn"änhet höga. Risken f.ör de höga försäkringsbeloppen lnin

skas gen0111 aftal OlD återförsäkringar. Vid lifförsäkring afse återförsäk

l'ingsaftalen hela försäkringstiden, och prelnierna äro i regeln desalnma

SOlH hufvudbolaget betingat sig af försäkringstagarna. Vid brandförsäk

ring för all frau1tid åter gälla återförsäkringsaftalen åtlDinstone i regeln

endast år från år lned kortare uppsägningstid, exelnpelvis sex lnånader,

och för äterförsäkriligel1 erlägges en viss årlig prelnie, ehuru prernien för

hufvudförsäkringen till fullo betalas antingen under vissa år eller i all

111änbet en gång för alla. Sjunker räntan på bolagets utlånade lnedel,

så att ränta!n på försäkringsfonden icke uppgår till salnn1a belopp SOlD

de årliga grundprelnierna för 1110tsvarande försäkringar, så Blåste ju bola

get, Oln reassuradörerna icke åtnöjas med lägre premier, alltid vid brand

försäkringar för all framtid täcka bristen för det reassurerade beloppet

111ed andra l1ledel.

Af nu anförda skäl ll1åste lllotiveringen till § 17 anses lika ohållbar,

ty kan bestälumelsen Oln pantsättning af reglerings- oel1 försäkringsfollder

för lif-, lifränte- och kapitalförsäkring anses tillä111plig på andra bolag än

sådana, SOln förena Iif- oeb eleluentarförsäkril1g, så 111åste en bestärnluelse
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Oln pantsättning af l'egleriugs- ouh JÖl'säkl'ingsfonc1er för brandförsäkring

för ull fl'aultid anses absolut oeftergitJig.

Bl'alJdföl'säkrillg för all frall1tid är, föl' öfrigt enföl'säkl'lngsfurllJ, SOl11

nlel' än en facknlall Ined goda skäl torde' allse icke lälnpligen böra uvv
tagas af aktiebolagen, och lnåhälldu borde i lagen förbjudas, att aktiebo

lagen finge syssla 11led sådan försäkring. .l\tlninstone synes ett förbud

härutinnan icke vara olnotiverudt beträffande de aktiebolag, sonl tillika

utöfva lifförsäkringsverksanlhet.

Herr v. I-Iäradshöfdingeu Il. Herlitz: })en förste talaren fl'tllllhöll

åtskilliga olägenheter deraf, att kongl. 1naj:t i' det nu föreliggande lagför

slaget t~llerkänts en alltför stor adlninistrativ lllakt, och tycktes vilja hafva

det så, att, 0111 en bolagsordning i öfrigt vore öfverenstärrJll1unde Ined lag

och författningar, skulle den af kong1. lnnj:t fastställas, och han jä111förde

detta' lagstiftningsolllråde Ined lagen för sparbanker. 1\len det finnes ett

annat lagstiftningsolnråde, SOlll ligger till jälnförelse närmare, och det är

banknktielagstift·ningen. Jag vill fästa uppnlärksalnheten på, att der hur

kongl. lnaj:t ungefär samma frihet son1 i det nu föreliggande förslaget.

1. al]nliinhet har kong!. 111aj :t faststält ett förslag till bolagsordning föl'

bunkaktiebolag, så ofta det varit öfverensställ1111ande lned. 'lagen för bank

ak,tiebolag och äfven öfriga-Iagar och författningar. Det lnåste väl lned

gifvas, att det är ofantligt lnycket svårare att i en lagstiftning införa de

taljerade heställ1111elser för försäkringsvel'ks~llnheten än det är utt få en

detaljerad lagstiftning föl' banker.

Beträffande herr Pallnes yttrande 0111 konungens alltför stora lnakt

fullkolnlighet gen0111 det nu fran1lagda förslaget, tillåter jag lllig endast

fråga, 0111 faran att förena lifförsäkringsrörelse med andra slag af försäk

ringsrörelser verkligen är så stor och har någon praktisk betydelse. Jag'

behöfver icke frarnhälla, att hvad den nya lagen kan k,orrlma att stadga

der0111 icke har någon betydelse för de redan opererande bolag, son1 drifva

dylik förenad rörelse. Men fråga är, huruvida 111an bör tillåta eller icke,

att nya bolag bildas för sagda ändalnål. Jag vågar verkligen tro) att

någon synnerlig fara i den delen icke föreligger: Jag har icke funnit

någon benägenhet att bilda nya bolag för förening af lif- och egend0111S

försäkring. Jag tror fQr nlin del, att denna fråg~är af en ganska ringa

bet~ydelse. Det är ju i alla händelser lelnnadt kongl. lllaj:t öppet att till~
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lhta förening af lifförsäkring och brandförsäkring, och någon Rt()l'tsjn ar
~ådana bolag kornnler helt visst inte att falla öfver oss.

Herr Direktören ~""il. Doktor lV. Koersner: Ett af hufvndsyftena

aen skrifvelse, SOIU riksdagen aflät till kOllgl. 1l1aj:t i fråga OlD försäkrings

väsendet, vur just att få ett slut på det adlninistrativa godtycke, so111 i

lnånga fall visat sig, då fråga varit Olll nya försäkringsbolag. Herr Pahn8

har redan påpekat, att i det lagförslag, sOlnföreligger, kongl. Blaj :ts ll1akt

icke blifvit i någon rnån inskränkt, utan tvärt0111 utvidgad _. belst on1

det är fråga 0111 aktiebolag. För 11lin del vjIl jag fästa upplnärksHll1beten

på, att denna kongl. lnaj:ts 111akt hlifvit utsträckt till ett annat oll1råde,

SOl11 i alla tider inonl försäkringsvel'lden ansetts böra vara fritt derifrån,

näIIlngen förening för idkande af försäkringsverksanlhet. Man kOl)1111er

nu 1110d ett förslag, 80111 går ut på att ställa de föreningar, SOlU vilja idka

försäkringsverksamhet, under kontroll. Denna kontroll är icke baserad ph

klara oell tydliga bestälunlelser utan på de tillfälliga beslut, SOlD kong1.

111H.j:t vid det ena eller andra tillfället kan finna sig böra fatta. Det adi~ni·

nistrativa godtycket är ytterligare utsträckt äfven till ett annat onlrå~le,

nälnligen till de utländska försäkringsanstalter, som här i landet drifva

förR~kringsrörelse. Man skulle väntat, att i. ett lagförslag, der åt kongl.

lllaj:t ]ell1naS så stor frihet i lnånga afseenden på samlna gång så stora

rättigheter tillerkäunas försäkringsinspektionen, några föreskrifter skulle

förefinnns Oln de skyldigheter, SOlll åligga försäkringsinspektören vid nt·

.öfvande af ,kontrollen öfver de försäkringsanstalter, i hvilkas arbeten han

har rätt, luen enligt lagförslaget icke någon skyldighet att ingripa" Men

härOln finnes så godt SOlll intet stadgadt.

Beträffande de utländska försäkringsanstalternas verksalnhet här i
rjket, så tviflar jag på, att någon kan bestrida, att icke vårt land haft ett

stort gagn af aenSarnll1a. De hafva enligt 111itt förlnenande fortfarande

en ganska stor uppgift att fyIla.

Jag vill uttala den förhoppning, att detta lagförslag, innan det en

gång fralnkolnn1er till riksdagens behandling, lnåtte undergå åtskilliga för

ändringar, både forlllelt ?ch reelt, rörande kontrollen öfvpr de in- o~h ut

ländska försäkringsanstalternas verkSfHnhet.

IIel'f I{alnn1alTättsrådet .J. Östherg: I)å jag deltagit försäkrings-
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komite.ns arbeten, anhåller jag att få yttra några ord 111ed anledning af

<le anmärkrlingar, sonl fralnstälts emot det föreliggande kOlnitebetänkandet.

Det har i starka ord fralnhållits, at~ lagförslaget föga lnotsvarar riks

dagenB begäran GIn en fullständig och betryggande lagstiftning för försäk

ringsväsendet; men det är ju gifvet, att lnan icke på något oluråde kan

redan ifrån början åstadkolnma en fullständig lagstiftning. Allralllinst

torde sådant låta sig göra i fråga Oln försäkrillgsväsendet; och har kOlni

tell naturligtvis icke kunnat gifva sig in på att reglera förhållanden, son1

äro af rent civilrättslig natur såsoln Oln försäkringsaftalet och on1 försäk

ringsagenternas rättsliga ställning. Dessa förhållanden kunna icke bedö

lnas fristående, utan IDan lnåste dervid a.fvakta den förestående omarbet

ningen af handelsbalken.

\lidare har det anlnärkts, att kong1. rnaj:ts administrativa befogen

het öfver försäkringsanstalterna skulle genolll det nya lagförslaget blifva

RUt för stor. Den blir dock icke större än (len är för närvarande, och

det är naturligtvis nödvändigt att bibehålla denna lIlyndigbet, Olll nlan,

SåSOll1 lagförslaget gör, ansluter sig till sanktionssysteInet, eller 111e<-1 a.ndra

ord i alhnänhet fordrar kongl. tnaj:ts stadfästelse å bolagsordning ellei~

reglenlente fÖl försäkringsanstalt. Något annat systelD torde icke heller

ännu på länge kunna kOlllIr~a ifråga. Det gäller ock, såsolll bekant, be

träffande banker salIlt järnvägsbolag, der kongl. n1aj:ts pröfningsrätt är j

vjssa- afseenden större än den enligt förslaget skulle blifva äfver försäk-

.ringsanstalteriJa, utan att någon egentlig erinran lUOt denna pröfningsrätt

förspor-ts. Säkerligen är det ock för. försäkringsanstalterna sjelfva långt

bätti~e att i kongl. lnaj:ts hand lägges pröfningen och afgörandet af en del

förhållanden, än att sanltliga skola genOlTI el1 detaljerad lagstiftning på

förhand regleras.

Då här sagts, att beträffande de svenska försäkringsaktiebolag, son1

utsträcka sin verksarnhet utonllands, några. detaljbestälnnlelser icke före

finnas i lagförslaget, Blå hänvisas till föreskrifterna i förslagets § 18,

der det stadgas, att i fråga onl regleringsfond och försäkringsfond för ut

ländska försäkringar kon'ungen lellll1ar ei>forderliga ulldantagsföreskrifter

t11ed hänsyn till den utländska lagstiftningen.

Här har ock berörts ,den omtvistade frågan, hnruvidå salnlllU anstalt

Blå bedrifva både lif- och brandförsäkringsröyelse, och ll)al1 har nlenat,

att en sårlan förening Hf elen1ental'- och lifiörsäkring horele nr ]agstiftning~n
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förbj'udas. Det 11lå nu lenlnas derhän, Oln ett dylikt förbud är teoretiskt

berättigadt eller icke, l11en i hvarje fall lnåste Inan ju vara ense del'Onl,

att förbudet ej kan drabba de' försäkringsbolag, SOl11 här redan drifvn

en sådan kOlubinerad försäkringsverksalnhet. Dessa senare bolag skulle

eU1ellertid på detta sätt kOll1ma i en föga afulldsvärd ställning gent elnot

konkurrerande anstalter, hvilka nog icke skulle underlåta att fralnhålla,

huru farligt det vore för alhnänheten att inlåta sig llled försäkringsbolag,

hvilka drefve en kombineracl försäkringsrörelse, S01l1 lagstiftningen förbjöde

att för fralutiden kOl11binera i Sanl111a hand.

lJtom det att en väl skött brandförsäkringsrörelse ju kan 111edföra

en viss fördel äfven för ett bolags lifförsäkringstagare, må i denna fråga

beaktas, dels att erfarenheten från de anstalter, SOlll i vårt land drifva

kombinerad lif- och brandförsäkring, icke kan sägas böra föranleda ett

förbud för framtiden att kOlnbinera dessa försäkringsgrenar, dels ock att,

flå kongl. maj:ts stadfästelse å försäkringsbolags ordning erfordras, 111an

häri utan tvifvel har en tilltäcklig garanti. en10t en olälnplig och för nll

lnänlleten äfventyrlig kOlllbination af försäkringsverksanJhet.

Vid sådana' förhållanden synes net l1lig 11lycket väl låta sig försvaras,

att .lagstiftningen icke proklarrlerar ett sådant ovilkorligt förbud, SOln bär

påyrkats.

Hvad angår försäkringsinspektionens ställning har l!är anlllärkts, att

denna borde ordnas genonl lag och göras sjelfständigare än förslaget inne

bär. Enligt detta skulle, har I11all sagt, försäkringsinspektören kon)n~a

Htt handla endast på kongl. lnaj:ts order.

Detta senare påstående torde dock vara helt och hållet gripet ur

luften. I lagförslaget äro icke llärnlare angifna försäkringsinspektionens

organisation och verksamhet, blott dess allInänna rättsliga ställning antydd.

Mera kan iclce 11e11er lälllpligen i lag stadgas. F'örsäkringsinspektionens orga

nisation lnåste ju i det hela blifva en rent administrativ fråga, beroende i

sista hand på de rnedel; sonl för densalUIlla kunna beredas. Dess verk·

sarnhet rnåste väl ock likasolll andra nlyndigbeters underordnas kongl.

lnaj :t, lnel1 detta hindrar naturligtvis icke, att den kan få tillräckligt lIt·

.rY1Dlne för eget initiativ och en, erforderligt sjelfständig position.

Det yttrande, son1 här fälts, att lagförslaget skulle kränka urganl1nal

föreningsrätt, synes mig falla på sin egen öfverdrift. Det är säkerligen lnera

erforderligt att. gifva lagstadgarlo regler för Jörsäkringsföreningar än för



:-32. 1887 den 28 oktober.

andra föreningar 1'ör eknnonlisk verksalnhet, der lagstiftningen ju l'edall

ingripit. Många försäkringsföreningar drifva lika olnfattande försäkrillgs

verksanlhet SOlD försäkringsbolag, och tvifvelsutan är det af lika stor vigt

at(· genoln lagbud söka skydda försäkringstagarna hos de förra S0111 hos

de senare.

En sak, sonl väckt lnycken opposition, är lagförslagets bestänl111elsel'

angående utländska försäkringsanstalter. \Tid dessa bestä1111nelser 11lå då

först erinras, hvad lag1:örslagets lTIotiv fralnhålla, nä1111igen att de närnlare

vjJkoren för utländskt försäkringsaktiebolags rätt att drifva försäkrings

rörelse här i riket skulle såsorn hittills i adlninstrativ väg bestänln1Us af

kongl. lnaj:t. I sjelfva lagen skulle allenHst stadgas, hvilka utländska

f<>rsåkringsanstalter finge genoln agenter här utöfva .sin verksanlhet.

l.Ja.gförslaget innebär, att utländska försäkringsanstalter, SOlll ej äro

aktiebolag, icke skulle här få drifva försäkringsrörelse. Detta stadgande,

80n1 vid första påseendet kan synas obilligt, är en1ellertid lTIotiveradt deraf,

att det' är ol1)öjligt att genoll~ svensk lagstiftning 'trygga svenska försäk

ringstagares rättsliga ställning såsom 111edlen11nar af en ntländsk förening,

hvartill konllIler, att vissa utländska försäkringsföreningar äro fotade pft

principer, SOlD ej öfvetenstälnlTIa lTIed en sund försäkringsverksan1het..

Man har då ansett enklast att stadga ett dylikt generelt förbud. Detta

innebär naturligtvis doclc ej något hinder för elen enskilde att försäkra

sig, hvar han vill, ej heller för att upprätta sjelfständigu svenRka fllinl

f~)reningar. I-Ivad S0111 förbjudes är allenast utländska försäkringsföl'eningars

och . lTIed deln jän111stälda utländska försäkringsgifvares verksalnhet hnT i.

riket genon1 häl' anstälda syssl01Ylän och agenter.

Här har slutligen uttalats önskvärdheten deraf, att lagförslaget blefvc

förbättradt. I denna önskan må ju en hvar kunna instälnrna. I-Iärvid

lnå dock besinnas, att ifrågavarande olnråde ingalunda är det nlinst vansk

liga att genolll lagstiftning ordna äfvensoln att, aln Inan från början upp

ställer lcrafvet på en fullständig lagstiftning, ll1ålet på länge undanskjutes

till skada säkerligen för den försäkringstagande allnlänheten, hvars intres

sen det ju här i fl'älDsta rurnll1et gäller. Mest praktiskt är UiBl1 tvifvel'

. att nu söka ordna 11vad S01l1 närll1ast är af behofvet påkalladt och lättast

kan ske sanlt lenlna åt frulntiden att vidare kOInplettera hvad 80111 kan

behöfva fullställcligaR fL fÖl'Räkrillgs1agstif.ningens gebit.
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Herr Direktören C. M. G. Stolpe: Jag ber att få rätta ett misstag,

SOlTI en föregående talare gjorJe, då han förklarade, att bolagell Norrla.nds

stiftare icke önskade förena lif- och brandförsäkring. Jag tror mig nänl

ligen veta, att de tvärtom önskade sådan förening, 111en ,att regeringen

sade nej. _Det' påstås till OCll rned, att det bland deln a.nses, att lifaffären

skulle hafva gått bättre, om de fått förena brand- ,och lifförsäkring. Hu

ruvida detta blifvit förhållandet, vill jag inte söka att här afgöra.

På sanl111a gång skall jag be att få påpeka en annan sak, nän1ligell

konlitens lnotiv för skälet att utesluta en del utländska bolag, derför att

de drifva tontinförsäkring. Det förefaller mig underligt, att kOllliten nämt

det skälet, då den icke med ett enda ord olTInälllt, att sådan försäkring 

utöfvas af inhelDska bolag här i landet.

Hvad slutligen beträffar bestämlnelserna angående utländska bolag,

så anser jag dessa vara alldeles för kortfattade, n1en kan samtidigt få på

peka, att konliterade kunnat, lika väl SOlll att utvidga sitt förslag till två

paragrafer, inrynl11la det i en.

Herr Direktören' S. T. PaInle: Den näst siste,. talaren, herr Östberg,

yttrade några ord 11led anledning af hvad jag sade derom, att det förelig

gande lagförslaget öfverlelunade åt konungen, alltför stor adnlinistrativ

111akt. Vare det långt ifrån 111ig att vilja förneka lJyttan och ofta 11öc1vän

digheten af att en lag, vid" hvars stiftande en hel del detaljer naturligtvis

icke kunna förutsättas, konlpletteras gen01TI kong!. förordningar och regle

menten i lnindre väsentliga delar. Hvad jag i lnitt anförande velat fran1

hålla är, att kOllliten gått utöfver de mindre väsentliga detaljernas olnråde .

och öfverlenlnat för försäkringsväsendet synnerligen vigtiga hufvuddetaljer

åt -kongl. 111aj:t. Den föregående talaren näll1de, att det vore en del teo

retici, sonl påst.odo, att det icke skulle vara lämpligt att förena lifförsäk·

ringsrörelse nled brandförsäkring. Med den erfarenhet jag fått' i försäk

ringsväsendet efter egna praktiska och teoretiska studier saInt efter san}

språk llled praktiska män och efter tagen kännedoYll om förhållandena i

utlandet, Ilar jag kon1Init till den öfvertygelsen, att flertalet af de nlest

framstående såväl teoretici som praktici hafva den alldeles beställlda upp

fattning, att lifförsäkring OCll brandförsäkring böra åtskiljas.

Herr Herlitz påstående, att vi icke skulle hafva att vänta någon

störtsjö af sådana blandade bolag, anser jag vara af saUlnla beskaffenhet

3
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SOIU kOllliterades 'motiv,' att vi icke skola lagstifta i den11a sak, eluedau

de bolag vi hafva äro utrnärkt solida. ,Bägge dessa påståenden synas nlig

vara af intet värde för den ifrågavarande principfrågans afgörande.

Hvad beträffar, att Iuan icke skulle kunna bestärnlna någonting an

gående försäki"ingsbyrån, derför ,att Inan icke vet, Oln riksdagen beviljar

penningar, så vill jag 'nämna, att riksdagens skrifvelse, såvidt jag kan

fil1lJa, illneuär, att den förökade kontrollen skulle åtminstone delvis bäras:

af fÖrsäkringsbolagen sjelfva. Jag lllinnes icke riksdagens egna ord, rnen

meningen framgår af den inledande historiken till frågan.

H vad beträffar talet 0111 att existerande förenade brand- och lifför

säkringsbolag skulle kOlllma i en sämre ställning, så vill jag påpekar

att den långa lTIotiveringen i lagförslaget går i en alldeles 1110tsatt riktning,

Och ser man på ~et norska lagförslagets' motivering~ så komlna de gamla

redan existerande bolagen j en undantagsställning sig till förlnån.

Herr Landshöfdingen Friherre G. Lagerbring: Jag hade tänkt inig r

att Ulan vid debatten om det föreliggande förslaget skulle, åtminstone

inom denna förening, hålla sig uteslutande på objektiv grund OCll icke

komma llled alltför lnånga siffror ur det ena eller det andra bolagets års~

redogörelser. Äfven '. -jag skulle kunna n1eddela några siffror ur ett eller

annat bolags redogörelser, hvilka siffror dock icke äro så vackra SOln der

hvilka här anförts. Jag skall likväl icke göra detta.

Hvad nu beträffar den lnycket omordade frågan om förenande af

brand- och lifförsäkring beträffar, så veta" vi, att detta var den äldsta ty-

pen för bolagen och tillkonl på den grund, att Inan icke ansåg lifförsäk·

ringsväsendet vid den tiden så utveckladt, att ett bolag kunde uppbäras

ensarnt af denna rörelse. Man ansåg derföre, att ett bolag borde ,drifva

lnera än en rörelse, och efter den grunden bildades de före 1870-talet

stiftade bolagen. Nog torde rnan teoretiskt kunna Uppkollstruera en

risk för de kombinerade bolagen, bestående deri att ett dåligt resultat af

den ena rörelsen skulle vara förderfbringande äfven för den andra, men

man bör å andra sidall också ihågkomma, att dessa bolag hafva' tillfälle

till starkare konsolidering än de bolag, SOln drifva enbart lifförsäkring.

En talare har nyss framkonlmit nled det påståendet, att ieke något bolag

med konlbinerad rörelse h~danefter bör få uppstå. Ja, detta är icke ko

Initen elllot och särskildt icke heller mig elllot, sonl representerar ett så·
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dant bolag, hvilket ju då blir befriadt från konkurrens lned nya bolag

af denna synnerligen starka typ. Jag känner mig således tämligen likgil

tig för denna fråga.

li"ör öfrigt är det klart, att någon fullständig och betryggande lag

stifning på detta 0111råde är nästan omöjlig att åstadkolnma. Oln de

herrar kritici, SOlll uppträdt här i afton, skulle göra upp ett förslag, un

drar jag, huru pass fullständigt det skulle bli. Det skulle säkerligen gifva

anledning till änllU flera anmärkilingal".

Hvad nu sjelfva förslagets tillkomst och komitens tillsättande beträf

far, så skedde detta icke, SåS01U en föregående tala.re nämde~ på grund

af en utaf honon1 inonl riksdagen väckt motion och deraf föranledd skrif

velse till kongl. maj:t, ty denna komite var påtänkt redan ett år, innan

1Yl?tionen väcktes. Komitens tillsättande var beroende endast af att bolags

lagen skulle blifva antagen. Jag har redan förut upplyst den talaren derom.

Då uti riksdugens skrifvelse hade komlnit in dessa uttryck om »full

ständiga och fullt betryggande ~ bestälnl11elser rörande in- och utländska

försäkringsanstalters verksam'het, så var det klart, att uttryckell skulle

återfinnas i instruktionen för komiten, 111en de äro dock alltför vanliga

och alltför elastiska dessa uttryck för att kunna tjena såsom någon egent~

lig utgångspunkt för komitens arbeten.

För öfrigt erkänner jag villigt, att det föreliggande förslaget kan i
mångt och Jnycket förbättras, men så är det väl med alla förslag. Då

lagförslaget 'en gång passerat alla instanser, ocl~ högsta domstolen och

försäkringsbolagen fått yttra sig i frågan, skall det helt visst framkomma

i ett förbättradt skick.

Jag ansluter mig emellertid för närvarande till det, som komiterade

detta afseende föreslagit.

Herr .Direktören C. M. G. Stolpe: En föregående talare har sagt,

att d~t skäl, son1 anförts eUl0t förenande af brand- och lifförsäkring inonl

ett bolag, är att bolag, sorn drifva ensamt lifförsäkring, bär i landet gått

synnerligen bra. 11en det finnes äfven det faktiska skälet, att bolag, som

endast drifva lifförsäkring, gått bättre än de bolag, som drifva föreilad

brand- oc11 lifförsäkring. Jag tror, att de personer, som operera med för

enad brand~ och lifförsäkringsverksaluhet och som söka motverka ett för

bud fil0t sådan förening äro ganska mycket besjälade af den tanken, att
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fören~d brand- och lifförsäkringsverksalnbet skulle kunna gå bra, Inen de

önska helt visst på salnn1a gång, att den föreslagna lagen icke må få

några bestämmelser om rätt att drifva förenad brand- och lifförsäkrings

rörelse, på det att sådan förenad försäkringsrörelse i alla händelser nlå

kuuna förhindras för nya bolag.

----..........~-----



N A'TION ALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 25 november 1897.

Ordförande: Öfverd'irektöre!J~ Grefve H. HAMILTON.

Till ledan1öter af föreningen invaldes:

Herr Brukspatron E. Grönvall,

» vice Häradshöfdingell W. Zethelius,
» » R. Hägglöf,

» Löjtnanten A. Wallenberg,
» Bokhandlaren B. Söderberg,

» K. F. ,Kruhs.

Herr Direktören S. Palllle böll härefter ett föredrag om:

Penningeplaceringar.

Onl 111an tager penningeplacering i dess vidaste betydelse och dermed

rnenar hvarje åtgärd, hvarigenolll kapital göres fruktbärande, skulle manJ

hafva att ingå på snart sagdt hela det ekonomiska saIl1hällslifvet. Hvarje

tunna lnalm, SOlll hen1tas ur grufvans djup, hvarje plogtag på åkerfältet,.

hvarje ångare, SOlll befraktas, kan ju anses representera en penningepla-

cering. Här vill jag dock, som herrarne lätt förstå, icke sysselsätta rnig

med den penuingeplacering, SOlll genolll att direkt träda i förbindelse med

arbetet, i första band och ofta under stor risk t söker att' materielt förvandla

kapitalet i medel för fralnbringande af nyttigheter. Utan skall jag tillåta

ll)ig att begränsa ll1itt föredrag till den, så att säga, mellanhandsplacering,
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som består i att - mot så ringa risk S0111 rnöjligt och IUOt afstående af

den direkta arbetsin.komstep och företagsvinsten - förse den al~dra kate

gorien af penningeplacerare, »Die Unternehluer», 11led det för deras behof

nödiga och af denl i första hand garanterade kapitalet..

Men jag måste göra än ytterligare inskränkningar. Helt naturligt.

kan man nämligell med en undersökning icke på något sätt nå franl till

d~n enskilde kapitalisten, SalU, oberoende af allt annat än sitt eget 0111

döme, verkställer sina penningeplaceringar. Jag kan tydligtvis endast sys

selsätta mig med de penningeplacerare, som luan i dagligt tal benän1ner

»penningeplacerande verk och inrättningar», dervid nödtvunget bo~"tseende

från sådana, för hvilka inga statistiska uppgi~ter offentliggöras. Härvid

kaminer jag' helt' naturligt att i allra frän1sta rUlnlllet hafva Iuin uppmärk

samhet~ fästad vid försäkringsbolagens penl1ingeplaceringar, grunderna oqh

lagarna derför. Jag anhåller om berrarnes benägna öfverseende, orrl jag

alltför mycket skulle uppehålla mig med försäkringsbolagen, 111en jag kan

ju ej fördölja; att det är deras placeringar, SOlll k0111111it lnig till att i

afton taga till orda.

Sveriges penningeplacerande verk och inrättningar äro ingalunda få

till antalet. Obetydliga äro icke heller de SUll111JOr, SOlll dessa till sin

natur vidt skilda anstalter hafva att göra rentabla.

Om man tager hänsyn till ändamålet l1led de 11ledel, SOlU skola pla

ceras, finner man att kapital hopas, fonder bildas:

1:0 för att utgöra. säkerhetsfonde1'", d. v. s. det ekollon1iska säkerhets

underlaget för el1 affärsverksamhet, det luå Itu vara sedelutgifnillg eller

.annan rörelse;

2:0 för att utgöra gemensamt förvaltade besparingsfonde1", till hvilka

från allmänheten eller vissa slutna kretsar 111edel i större eller Iuindre

poster upptagas, t. ex. sparbanker11a;

3:0 för att utgöra välgörenhets{onder) fonder för u,nc1erstöd, stipendier

och dylikt; saInt slutligel1

4:0 för att utgöra förs äkringsfonde1'", hvartill 11ledel upptagas för att

på de många fördela en llled sannolikhetsberäkning bestänlbar risk.

Gifvetvis gå dessa olika grupper ofta öfver i hvarandra, så att t. ex.

affärsmässigt skötta försäkringsinrättningar i regel hafva äfven andra fon-
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·der än försäkringsfonder såsoln ekonolniskt säkerhetsunderlag, näinIigen

grundfonder, reservfonder och dylika.

J ag gjorde till en början ett försök till en fullständig systenJ.atisk

11ppstäl1nillg af alla de fonder OCll kassor i vårt land, hvilka för nu sagda:

ändalnål äro hopsalnlade och hvilkas vård och förräntning äro anförtrodda

åt styrelser 111ed vidt skilda verksamhetsonlråden. Men detta fann jag

vara ett företag, SOlll för en enskild person stöter på omöjligheter.

-Jag llöjde 111ig då med att ur offentliga handlingar, tryckta. berät

telser eiler mig välvilligt från respektive verk och inrättningar meddelade

uppgifter sanl111anföra så mycket' SOIU nlöjligt. Men det visade sig dock

snart, att det icke heller på så sätt gick för sig att i detalj undersöka,

huru alla dessa fonder äro placerade. EUlellertid lyckades det lnig rörande

ganska betydande belopp verkligt placerade fonder erhålla specifikation.

SUluman af alla dessa placerade lnedel uppgår, SOlU herrarne af tabellen

{Bilaga 1.) behagade finna) till ett så stört belopp SOIU öfver 840 111illio

ner kronor.

Till denna stora SUillnla böra läggas alla de fonder, 'för 11vilkas me

dels placering jag af en eller annal1 allledning icke haft tillfälle att an

. skaffa specifikation, exempelvis:

de 111indre fötsäkringsinrättningarna (1895) 4,632 kr.

åtskilliga understöds- och välgörenhetsfonder i Stock-
holnl .. ~ 23,735 »

åtskilliga pensionskassor i Stockboln1 .. 17,384 »

flottans pensionskassa (1895) __ . __ ~________________________ 2,075 »

handelsflottans d:o (1895) -__ 801 »

eller tillsamn1ans 48,527 kr.

Dertill böra vidare läggas de under statskontorets förvaltning stående

Ddlingslånefonderna, af hvilkas medel enligt uppgifter voro utlånta 9

lnillioner 402 tusen. Hit kan äfven räkllas den del af riksbankens

grundfond, l1vilken banken håller placerad' i värdepapper, eller enligt

redogörelsen för 1896 ett par tiotal lllillioner kronor, samt äfven de ut

lånta IDedlel} från fOllden föi-- riksbyggnaderna. \Till man nu härtill lägga

en bel del allnlänna och enskilda pensionsinrättningar i landsorten, hvilkas

öfverskott redan år 1891 af nya arbetareförsäkringskon1iten uppskattades

till sju millioner, äfvensoln våra landsortsregementens enskilda kassor, så

till~olnnler ytterligare ett dussin luillioner. Och på så sätt uppgår det
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hela till den för våra förhållanden - jag tvekar icke att säga det - häp

nadsväckande stora summan af betydligt öfver 900 .millioner kronor, för

hvilket belopp de af mig här näluda penningeplacerande verken och in

rättningarna sökt och funnit placering.

Som llerrarne finna, bar jag indelat placeringsobjekten i olika grup

per, hvarvid jag vill påpeka" att jag icke för alla fonderna lyckats be

kOlnma uppgift på »stats- och bypoteksbanksobligationer», hvarför ·denna

kolumn är. ofullständig. -Af kolulnnen »diverse säkerheter» har jag sär

skildt anfört två underafdel~1ingar; men ytterligare bör nä1l1nas, att der

under inbegripas öfver 10 millioner kronor belånade försäkringsbref. 

Herrarne finna, att jag icke upptagit någon kolulnn för depositioner, hvilka

inoln åtskilliga kassors tillgångar spela en viss roll, och de återfinnas ej

heller i diversekolu~nnen. Depositioner och ännu 111era andra bankräk

ningar äro ju dock i allmänhet mindre att betrakta sås0111 fasta placerin

gar än sorn ett tillfälligt uppbevarande af kapital i afvaktan på, att verk

liga placeringa~ af tillfredsstäIda beskaffenhet skola erbjuda sig.

Då man granskar dessa mycket stora f011der, SOln i vårt jämförelsevis

fattiga. land finnas placerade, bör man samtidigt betänka, dels att årligen

ganska stora delar af dessa belopp måste af en eller anna11 anledning år

ligen omplaceras eller söka sig nya placeringsobjekt, dels att sjelfva dell

årliga kapitaltillväxten är högst betydande. Jag vill endast närnna, att

ensan1t för sparbankerna, postsparbanken och försäkringsbolagen har nledel

tillväxten i de placerade fonderna under senaste tio år varit ett par och

tjugo luillioner kronor om året.

Häraf följer, såSOln vi litet hvar hafva. erfarenhet af, att särskildt

vid tider af låg ränta konkurrensen på placeringsmarknaden stundom

kan blifva ganska intensiv.

I detta sammanhang skulle det visserligen vara i högsta lnåtto in

tressant att gÖl~a en utredning angående de i vårt land tillgängliga place

ringsobjekten för att i möjligaste mån blifva i stånd att klargöra förhål

landet mellan tillgång och efterfrågan på placeringsn1arknaden. Men en

dylik undersökning är hardt när olTIöjlig, åtminstone tilltror jag mig icke 

ens att göra ett försök dertill.

Om jag derför rnåste afstå från 11varje qvantitativ analys af de till

gängliga placeringsobjekten i vårt land, så framställer sig dock en lnång

fald af andra synnerligen intressanta spörsmål. Till en början bar jag
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förestält lllig, att det bör vara af intresse att efterse, hvilka placerings'

objekt våra pennil1geförvaltande verk eftersöka eller åtlllinstone hvilka de

hafva rätt att allvända vid placering af sina fonder.

Jag tilltror rnig dervid ingalunda ega nog insigt att ingå i någon

kritik af de bestämln~lser, som gälla för de olika kassorna, uta11 vill jag

endast tillåta 111ig" att göra en .kortfattad undersökning af några bland de

regler, son1 med afseende på penningeplacering äro utfärdade för styrel

serna inoln vissa penningeförvaltande verk. Helt naturligt finner lnall

,dervid en stor mångfald af olikartade bestämn1elser, stadgade antingen af

kongl. maj:t eller af de bolagsstämmor eller de principaler, under hvilka

respektive styrelser sortera. Åtskilliga penningeplacerande verk och ini'ätt

ningar sakna dock alldeles bvarje bestämmelse i hithörande afseende. An

tinge11 är då allt öfverlemnadt till vederbörande styrelses heder och samvets

granhet, eller ock anse sig bolagBstäDl1TIOr eller principaler sjelfva böra

l1afva bestälnmanderätten och förbehålla sig således rätten att efter hand

lemna de direktiv) som kunna anses lämpliga llled afseende på de alltjämt

föränderliga placeringsförhållandena.

Eluellertid skulle man tycka, at,t, huru mångskiftande bestänl111elserna

i detta afseende än må vara, då det gäller enskilda bolag eller föreningar,

så borde lnan dock kunna vänta, att bestänl1nelserna rörande placering

skulle fraluvisa el1 något större öfverensstämmelse sins emellan, en större

enhetlighet, när kongl. maj~t fastställer reglementen eller statuter för offent

liga verk af penningeförvaltande natur. I{ongl. maj:t borde dock, tycker

nlan, hafva i detta afseende fattat en bestälnd ståndpllukt. Åtluinstone

'borde kongl. maj:t uppställa lika betryggande placeringsregler för den ena

som för den andra pensionsinrättningen eller enke- och pupillkassan. Men

så är ingalunda förhållandet.

Delvis beror naturligtvis detta påt att ifrågavar~nde inrättningars

ändamål äro i någon mån olika, men delvis kan 'rnan icke spåra någon

SOIU helst förnuftig anled11ing till olikheten i formuleringen.

Jag vill anföra några af dessa formuleringar och gör dervid början

med banklagens bestälnmelser rÖl~ande grundIondshypoteken. Stadgandet

i § 13, att grundfondshypoteken »skola bestå till minst hälften af lätt

säljbara, räntebärande obligationer och till den öfriga delen af» inteck

ningar inol11 halfva taxeringsvärdet, kompletteras i denna lag af del1 pröf-
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ning eller nlan kan säga det veto, SOl11 enligt § 14 tillkon111181' konungens

befallningshafvande eller den han i sitt ställe förordnar.
. A

Den säkerhet, hvarlned de enskilda bankernas. grundfondshypotek

,genom detta stadgande i fråga om pröfning äro kringgärdade, söker kongl.

lnaj:t inoln alll~at ornråde vinna genom ganska nlyc~et detaljerade bestärD-

'Inelser.. Så innefattar t. ex. kongl. maj:ts nådiga reglemente'angående lån utur

armens pensionskassor ett helt litet häfte med detalj regler i detta afseende.

Såsom säkerheter godkännas inteckningar i stenhus i Stockholln intill ?>/r-,

af brandförsäkringsvärdet i Stockho]lUS stads brandförsäkringskontor (eljest.

endast intill halfva brandförsäkringsvärdet) salllt inteckningar i landtegen

don) inoln 3/5 af tioåriga medeltaxeringsvärdet. Af obligationer godkännas

endast sådana, utfärdade af staten, hypoteksbanken, landstingen och stä

derna Stockholm och Göteborg.

Rörande alllllänna enke· och pupillkassan läsas hithörande beställ1

lnelser i det nya reglelllelltets §§ 32 och 33, der det rörande t. ex. fastig

hetsköp stadgas, att kassan må för. placeringsändalnål inköpa fastigheter,

»derest direktionens samtlige närvarande ledamöter, och dessa minst nio

till antalet, äro om beslutet ense». Kassan ll1å på så sätt placera intill

20 /~t af sitt kapital. I fråga Oln inteckningar går kassan intill 2/3 af

medeltaxeringsvärdet för jordbruksfastighet och af brandförsäkringsvärdet

fÖl" all frarntici, nota bene för stenhus i Stockholm. Dock - och detta

är rätt märkligt - eger direktionen att något öfverstiga 2/3, 0111 san1lua

enighetsvilkor rörande minst nio ledamöter,som jag nyss nämde, eger runl.

I fråga Olll inköp eller belåning af obligationer tillåtas: stats- och kOlllun

obligationer saInt andra obligationer, utgifna af »sådana alln1änna eller

enskilda verk) bolag eller inrättningar, som hafva af kongl. 111aj :t eller

dess befallningshafvande faststäldt reglelllente ocll åtnjuta allmänt förtro~

ende». I fråga onl inköp eller belåning af enskilda obligationer, äfvenson1

rörande fattandet af vissa andra bestämluelser erfordras likaledes det förut

eiterade enighetsvilkoret.

För flottans pensionskass~ finnes stadgadt, att kassans ll1edel placeras

i obligationer, deribland dock inga enskilda obligationer, 'om än så säkra,

samt i inteckningar inonl 1/2 brandförsäkrings- eller taxeringsvärdet. Onl

dell intecknade fastighetel1 bestämmes, att den skall utgöras af jordegendolll

eller -:- reglelnentet är faststäldt år 1892 (!) -.- »väl underhållet stenhus

i Karlskrona».



Penningeplaceringar. 43

Geno1ll bref den 31 augusti 1877, har kongl. rnaj:t meddelat före

skrifter angående' förvaltningen af de under statskontorets vårdstäida

fonder oell förordnat, att deras tillgångar skulle från och filed år 1878

såsom en deras gemensan1ma tillhörighet bokföras samt att de fonderna

tillhöriga n1edel, som ej behöfdes för utgifters bestridande, skulle af stats

kontoret göras fruktbärande i främsta runlmet genon1 inköp af obligationer

utstälda af riksgäldskontoret, af allmänna hypoteksbanken, svenska hypo

teksföreningar, bruksegarnes hypotekskassa eller af alllnänna verk och jn

rättningar eller kOlllffiuller, som, till sådana förbinilelsers utgifvande erhål

lit nådigt tillstånd; och är järn.väl medgifvet att. inköpa norska, danska,

tyska, franska eller engelska statspapper. För den händelse värdepapper

åf nu omförmälda slag icke kunde till skäligt pris erhållas, kunde utlåning

ske mot inteckning i jordegendom på landet eller i hus i 8tockholn1, som

vore försäkradt för all framtid i Stockholms stads brandförsäkringskontor.

Fondernas behållningar äro bufvudsakligen placerade i obligationer, utfär

dade af staten, allmänna hypoteksbanken och komnluner och till en 1nindre

del i inteckningar.

Ganska detaljerade bestälulnelser har kongl. 1naj:t äfven f~ststält

rörande t. ex. ,alhnänna barnhusinrättningens fonder. Af obligationer få

endast inköpas eller belånas tre slag: statens, hypoteksbankens eller Stock

holms stads. Rörande inteckningar stadgas, att industriella inrättningar ej

få tagas i beräkning och att inteckningen ej nlå gälla i annat äp stenhus

i Stockholm inorn halfva brandförsäkringsvärdet eller jordegendom på lan

det inom halfva 1nedeltaxeringsvärdet. Här är att observera, at~ då brand

försäkringsvärdet är lagdt till grund för stadsfastigheterna samtidigt 111ed

att det icke stadgas något rörande den brandförsäkringsinrättning SOln god

kännes, formuleringen kan innebära' sina faror. Vidare rnöter luan här

ett stadgande, snarlikt det nyss anförda, nänlligen e11 tillåten höjning af

fastighetens lånevärde, Oln »direktionens alla ledamöter derom äro ense».

Rörande å~skilliga andra anstalter åter äro kongl. maj:ts bestän1mel

ser helt och hållet sU1nmariska. I instruktionen för förulyndarekau1maren

och i reglementet för ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Stockhohn

går stadgandet endast ut på, att lnedlen skola placeras mot »fullkolnliga

säkerhet» och >.) högsta n1öjliga lagliga ränta». I låneregleu1entet för prester

skapets enke och pupillkassa stadgas, att dil:'ektionen »vid gemensa~nt ansvar»

skall »göra alla 111edel enlot behörig säkerhet räntebärande», och i reglelnentet
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för Stockholms polispersonals pensionsinrättning heter de~: ») Direktionen be

stämmer, huru befintliga n1edel böra göras fruktbara». Som ett supple

lllent till denna kortfattade bestän1n1else ålägges direktionen »att, vid laga '

ansvar, iakttaga största omtanke och uppn1ärksambet». Ett dylikt ~)laga"

ansvar» återfinnes äfven i en' och ·annan privat kassa. Af särskildt in-o

tresse är att observera bristen på placeringsbeställlnelser rörande förmyn-·

darekamlnaren. I flera andra länder är g~noln lag så noga oell under så,

betryggande former stadgadt i detta afseende~ att Inan i reglementen och

statuter ofta nöjer sig med att hällvisa till förmyndarelagstiftnil1gen. Jag'

vill tillåta mig att påpeka detta förhållande såsom enligt 111in åsigt väl

värdt att öfvervägas.

Rätt egendomliga äro, son1 bekant, bestälnlnelserna i 1892 års spar-o

bankslag. I § 11 stadgas såsorrl en alln1än regel, att »sparbanks llledel

111å ej såsom lån utlemnas mot annat fordringsbevis än skuldebref», detta.

för att förekon1ma drifvande af vexelrörelse eller beviljande af kassa

kreditiv. Lån lnot borgen har n1an i den nya lagen bibehållit, endast.

görande några forlnella restriktioner. Också hafva våra sparbanker en·

Inycket stor del af sina tillgångar placerade mot nalnnsäkerhet eller i

111edeltal för år 1895 icke mindre än 201/3 %, medan vissa sparbanker

hade dylika säkerheter uppgående ända till 40 % af sina tillgångar och

derutöfver. Emellertid skall enligt lagens § 13 en kassareserv finnas, upp

gående till 1/10 af behållningen, och för denna äfvenSOln för sådana lån,

son1 styrelsemedleminar eller tjenstelnän undfå, finnas vissa placeringsobjekt.

bestämda, nälnligen statens, hypoteksbankens »eller andra fullgoda» obli

gationer eller inteckningar inom halfva taxeringsvärdet.

Intressant är att erinra sig, 11l1rusonl sparb'ankskoIl1iten icke alls ville

godkänna inteckningar SåSOlll säkerhet för kassareserver, alldenstund enligt

dess åsigt »en inteckning, hllru säker den än månde vara, icke kunde

hetraktas såsom ett värdepapper, det der utan tidsutdrägt kunde förvand

las i penningar». Dylik bestämmelse blef dock icke lag, en hänsyn från

riksdagens sida för de slnärre sparbankerna.

Bland de privata penningeinrättningarna vill jag här endast syssel

sätta mig med försäkringsaktiebolagen. En hel del, om ej de allra flesta

af våra svenska lifförsäkringsaktiebolag, .hafva, rörande sina fondplace.

ringar, ganska likartade bestämmelser, forlDulerade på följande sätt:

»)Kontanta ll1edel, som ej anses behöfliga för löpande utgifter, skall styrel-
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sen, efter bästa ,bepröfvande, göra fruktbärande på fÖl'lnånligaste sätt i

säkra valutor, som, i den ITlån behofvet sådant påkallar, lätt kunna reali

seras.» Härvid gäller dock SåS0111 ett uttryckligt förbehåll, att ej någon

deJ. af grundfonden får utlen111as» utan IllOt säkerhet i fast egendom eller

i sådana allnlänna obligationer, som för goda anses».

Längre i detaljering har 111an i allluänhet ej gått, stundOln ej ens så

långt, och hufvudvigten bar IDan velat lägga på att förskaffa först och

främst säkra valutor san1t dertill sådana, sorn lätt kunna realiseras. Jag

skall längre fram något närinare ingå på särskildt detta kapitel. Här har

jag blott velat anföra de all111ännaste stadgandena.

:H'ör jämförelses skull vill jag anföra några utländska beställlmelser i

detta syfte. Nor~ka försäkringsbolag stadga SåSOITl lämpliga' placerings

objekt: stats-) kommull- och hypoteksbanksobligationer samt inteckningar

»mod Sikkerhed som for Utnyndiges midler.» Danska försäkringsbolag

- jag citerar Hafnias bolagsordning - stadga bland annat: »illdenland-'

ske obligationer, hvorfor der noteres (;urs paa I{j0benhavns B0rs» samt

inteckningar, »der afgive saadan Sikkerhed for ~"ondet, son1 betinger

Udlaan af Midler) der henh01'e till Overforlnynderiets alhnilldelige Masse».

I tyska försäkringsbolags statuter bar jag än funnit 111assor af detaljstad

'ganden , än åter' ganska sUIDlnariska direktiv. Ibland synes lnan vilja

inskränka användandet af obligationer SåSOIIl placeringsobjekt gen01TI att

t. ex. stadga, att endast vissa. procent af placeringarna få göras i obliga

tioner eller att endast sådana obligationer få antagas, för hvilka riksban

ken medgifver lägsta utlåningsränta. Rörande inteckningar återfinner luan

äfven här uttrycket »rnit pupilla1"ischer Sicherheit». En egenhet för de

tyska försäkringsbolagen är, att de i ingalunda ringa utsträckning bedrifva

vexeldiskontering, försigtigtvis lTIed ett tillägg i sina stadgar af att det

'skall ske »nach den von der deutschen Reichsbank befolgten Grundsätzen».

Den franska försäkringslagen - herrarne inse lätteligen, att den före

liggande frågan bufvudsakligast intresserar 111ig ur försäkringsbolagens

synpunkt - den franska försäkringslagen nälTIner i frärnsta rummet bland

placeringsobjekten fasta egendornar*. Också bestå de franska ,bolagens

placeringar till inen10t en fjärdedel af bolagets egande fastigheter. Der

efter: uppräknaR statspapper af olika slag, aktier i, franska banken, departe

lnentala- och kommunala lån, hypoteksbanksobligationer och statsgaran

terade järnbanepapper.
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Detaljerade bestärnl11elser ingå ock i åtskilliga andra försäkringslagar ,

eller regulativ, medan åter annorstädes ingenting eller så godt som ingen

ting är i lag stadgadt.

H vad vårt svenska lagstiftningsarbete lTIed afseende på försäkrings

väsendet vidkommer, så bar den kon1ite, SOll.l helt nyss aflemnat sitt be

tänkande med förslag till försäkringslag, äfven, och i visst afseende ganska

detaljeradt, ingått på placeringsfrågaif.

Sedan i § 14 af detta betänkande stadgats, att alla försäkringsaktie

bolag skola i sin balansräkning såsom skuld upptaga:

1:0 en regleringsfond, 1110tsyarande de till ersättning anluälda, icke

reglerade försäkringarna, och

2:0 en försäkringsfond, lTIotsvarande det samluanlagda värdet af lö

pande försäkringar, heter det i § 15:

»De tillgångar, som motsvara regleringsfond och försäkl~ingsfond för

"lif-, lifränte... och kapitalförsäkringsrörelse, skola redovisas:

i statens, 'alhnänna hypoteksbankens eller andra obligationer, hvilka

lned lätthet kunna till sitt bokförda värde i penningar förvandlas;

eller i depositionsbevis, utfärdade af riksbanken eller af enskild bank

inrättning, för hvilken konungen faststält reglemente;

eller i skuldförbil~delser, utfärdade af kornmull, som till lånets upp

tagande erhållit konungens tillstånd, el~er intecknade i fast egendom inom

två tredjedelar af senast faststäIda taxeringsvärde;

eller ock i skuldförbindelser, för hvilka säkerhet till motsvarande be

lopp len1nats antingen i' Värdehandlingar af. ofvan nämda beskaffenhet

eller, der bolaget drifver lifförsäkringsrörelse, i bolagets lifiörsäkringsbref,

hvarje sådant bref dock gällande sås(nn säkerh.et endast intill beloppet af

den å försäkringen belöpande andel i försäkringsfonden. »

SOln herrarne behagade finna, gäller denna § endast lifförsäkrings

bolagen.

Om penningeplaceringarna i ett elementarförsäkringsbolag, t. ex. ett

brandbolag, ett sjöförsäkringsb?lag, finnes i lagförslaget alldeles ingenting

stadgadt. Komiten 'har, såSOln i nlotiven framhålles, icke »funnit sär

skllda föreskrifter ofvanberörda hänseende nödiga». \rid elenlentarför

säkring är det nälllligeb, säger kOllliten) »i regel fråga Oln löpande års

risker; försäkringstagaren hai" derför egentligen endast intresse af att bolaget
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är solvent under ett år i sender, och han, kan, när han så finner för godt,

uppsöka ett solidare bolag för att der taga ny försäkring».

Redan' vid ett föregående tillfälle bar jag i denna förening llaft an

ledning att benlöta detta resonnemang och visa, hurusom vid elemental:

försäkring en tendens alltnlera gör sig. gällande att utsträcka försäkrings

kontraktells giltighet öfver året, och att dylika långa eller till och med

för all framtid gällande kontrakt alltmera bö~ja förekomnla. Derför synas

Hlig allt annat än tillfredsställande koinitens ord, att en försäkringstagare

i ett elementarförsäkringsbolag endast har intresse af att bolaget är solvent

under ett år i sänder, och ingalunda synes ll1ig dermed kunna Irlotiveras

ett t.otalt åsidosättande af alla placeringsbestälnmelser för elemel1tarför

säkring.

Komitens andra motiv i detta afseende formuleras i följande ord:

»Ej heller äro försäkringsfonderna i dylika bolag af den betydenbet, att

de locka till spekulation, utan äro ofta vida lnindre än aktiekapitalet.»

Jag förstår ej komiterades resonnemang. Försäkrings- och regleringsfonder

på ett par millioner kronor kunna nog locka till spekulation likaväl SOlll

fonder på tio--tolf millioner. Oc~( för äfrigt, den olllständigheten att

fonderna äro relativt små, borde, synes mig, icke vara ett skäl att IJninskn

kontrollen utan snarare att skärpa densamma. Komiterades frall1hållande

af att »aktieegarna i flertalet fall känbarare äll försäkringstagarna drabbas,
af en rnindre god förvaltning», eger ingel1 SOlll' helst betydelse från lag-

stiftarens synpunkt sedt, ty han lnåste helt och hållet ställa sig på de

försäkrades sida. Det är deras intressen, S0111 i frälnsta rumlnet måste

skyddas, aktieegareintresset spelar dervid en underordnad roll. För öfrigt,

tä~lka vi oss fallet, att ett pat hundratusen kronor af en försäkringsfond

spekuleras bort, så blir ~et väl i hvarje fall rätt känbart för den enskilde

aktieegaren, som får på ett eller annat sätt fylla den uppkol11mande bristen,

Oln aktiekapitalet 'i dess helhet är stort eller Oln det är litet i förhållande

till försäkringsfoliden. - Nej, det är llOg så, att kalnitens bevisföring i

fråga Oln obehöfligheten af placeringsbestämmelser för de bolag, som drifva

elementarförsäkring, är bra nog ihålig, och jag föreställer mig hafva redan

ll1ed det ~nförda visat, att dylika bestälnmelser äro lninst lika vigtiga för

elenlentarförsäkring SOIU för lifförsäkring. För öfrigt synes komiten först

på senare tid 11afva kOll1ll1it till sin nu relaterade åsigt, alldenstund kOlni

ten i sitt förlidet år tryckta utkast icke på detta sätt skilde de olika för-
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säkringsgrenarna, utan fordrade tillfredsställande fondplaceringar äfven för

elen1entarförsäkri11g.

Jag vill nu bedja att något litet få ingå på de vigtigaste bland de

placeringsobjekt, SOlll kunna kOlnma i fråga, och gör dervid början IIled

fastigheter, d. v. s. sådana fastigheter, som för placeringsändamål inköpas.

Såsaln fra1l1går af tablån, 'besitta de der upptagna egarna fastigheter

till ett värde af öfver 361/2 millioner. Granskar mall det i Stockholllls

'adresskalender befintliga husegareregistret, finner man der ungefär samrna

belopp, i det att icke Il1indre än inell10t ett par hundra fastigheter i Stock

holm, med ett samn1anlagdt taxeringsvärde af några och trettio n1illioner

kronor, egas af försäkringsbolag saInt sådana kassor, fonder eller stiftelser,

son1 kunna kallas penningeplacerande, eller som, kanske utan att för öfrigt

,ega några större fond~r att placera, dock såsorn kapitalplacering eller till'
eget begagnande inköpt en eller flera fastigheter.

Med fullt fog har ju också i alla tider fastighetsinköp såson1 penninge

placering ansetts såsaln en synnerligen god placering. I all synnerhet

gäller detta i fråga aln sådana inrättningar, för hvilka icke sjelfva kapi

talet, utan endast kapitalets afkast11ing skall användas för kassans eller

inrättningens ändalnål... ,
1\1' det åter så, att sjelfva det placerade kapitalet kOlTITI1er att, eller l11.ed

sannolikhet kan kOlnina att för sagda ändalnål tagas i anspråk) så kU11na

förhållanden inträda, SOlll göra fastighetsplaceringar mindre län1pliga. Sär

ski1dt är detta händelsen, om tidpunkten för kapitalets användning, hvilket

i detta fall understundom kan vara liktydigt med fastighetens realiserallde)

icke af vederbörande styrelse llled större grad af.sannolikhet kan bedöu1.as.

Naturligtvis är denna on1ständighet af jämförelsevis 111indre b~tydelse för

synnerligen kapitalstarka pel1ningeinrättningar, för h vilka en eller till och

lTIed flera fastigheters värde blott utgör en mindre del af hela den sumnla,

som man har att placera, och den påpekade ornständigheten kan anses

förlora sin betydelse, om n1an kan ega visshet, att kapitalet aldrig plöts,

ligt och kanske endast i alldeles särskilda, vidriga undantagsfall kan

komma till utbetalning. I)etta förhållande har emellertid någon gå11g,

särskildt utolnlands, gifvit anledning till bestärnda förbud mot penninge-
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l)]aceril1g geno1l1 inköp af fastighet, annat än för ifrågavarande penninge

jnrättniugs eget bostadsbehof eller för att sauvera en intecknad fordran.

, Placering genon1 inköp af fastigheter står naturligtvis i gal1sk~ nära

samnlanhang llled placering geno1l1 öfvertagande af inteckning i fast egen

.dom. Vid inköp af en fastighet i en tid af, låt oss' säga, medelgoda kon

junkturer, utsätter sig egaren för risken af de fluktuationer i värdet, som

på grund af ändrade konjunkturförhållanden kunna uppkonlma. \Tisser

ligen torde i regel och i stort sett en verkligt välbelägen, väl byggd OC~1

väl underhållen egendon1 i en fran1åtgående stad ständigt stiga i värde,

.men tillfälliga olnständigheter kunna dock komma värdet att nedgå under

det belopp, hvartill egendolnen inköptes. Skulle i ett sådant ögonblick

·en försäljning lned nödvändighet fra.[otvingas~ uppstår gifvetvis en förlust.

,Det kall således understundoll1, särskildt för vissa slag af fastighetsegare,

vara en viss risk att ega en fastighet. Denna risk undviker luan - ~ned

bibehållande af den fasta egendornsplaceringens säkerhet - om luall under

betryggande forn1er öfvertager solida inteckningar. Man får nöja sig med

11ågot lägre ränta, d. v. s. luan får icke del af affärsvinstell, 111en lemnar

,å andra sidan 'förlust1l1arginaleli åt fastighetsegaren. Inteckningar hafva

derför alltid ansetts vara bland de bästa och säkraste placeringsobjekt, i
trots af att vår inteckningslagstiftning, S01l1· bekant, lemnar åtskilligt öfrigt

att önska.

Då det gäller att i en lag, en bolagsordning, ett reglemente, göra

€tt stadgande, hvarefter en styrelse kan rätta. sig med afseende på pla.

cering i inteckningar, k0111lner Inan en1ellertid till en synnerligen svår

fråga: H vilken allnlängiltig 11 O1'n1 kun i detta afseende gifvas? Man skall

rätta sig efter taxeringsvärdet, svarar en hel del bland nu gällande regle

menten och stadgar, och de flesta tillägga: nian må gå till 2/3af taxerings

värdet, n1edan andra äro strängare och säga »stopp» vid 50 /t, 111en ännu

andra tillåta ännu högre gräns än 2/3" »0111 hela styrelsen är enig».'

Tvifvelsutal1 har det varit lagstifta~"ens rnening, att taxeringsvärdet

skulle vara ett uttryck för fastighetens verkliga värde. Mel1 så är det

ingalunda, SåSOlll vi alla källna. § 3 1110m. 1 i gällande bevillningsför

ordning stadgar visserligen: ».F'ast egendoln skall uppskattas till sitt verk

liga värde. Detta värde bestäu1111es n1ed ledning af de 0111 hvarje sär

skild egendorns storlek, beskaffenhet och afkastning inhemtade upplys

ningar san1t erhållna uppgifter onl arrende-~ eller hyresafgifter, köpeafhand-

4
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lingal" och värderingar för egendornens belåning eller försäkrande Inot·

brandskada. » Enhvar känner ell1ellertid, hurusom det ofta händer, att

'taxeringsvärde och »verkligt» värde ingalunda äro ett. Visserligen ansåg

·sig Stockholms stadsingeniör, då det för någon tid sedan var fråga 0111

en stor ex.propriation af staden inOUl broarna, kunna uppskatta det verk

liga värdet, expropriationsvärdet~ till· likhet med taxeringsvärdet. lVIen

det var endast en genorllsnittslikhet. En mängd fastigheter skulle gifvetvis

betinga högre, andra lägre pris än taxeringsvärdet.. Jag har jälnfört för

säljningspris och taxeringsvärdena för alla egendomar, SOlll gått i köp här

i staden under år 1896, och funnit köpeskillingarna i medeltal vara åt-

-skilHga procent högre. Men ett dylikt medeltal säger icke heller IDycket.

I .någon nlåll illustreras dock förhållandet af det faktu 111, att bland

de flera äl1 350 fastigheter, sorn år 1896 gingo i köp, endast ett tjugutal

betingade ett pris, lika lTIed taxeringsvärdet, medan af de öfriga halfpar

tell såldes till högre och halfparten till lägre pris.

Att försäljningspriset blir högre än taxeringsvärdet, beror ofta nog

på att fastigheterna nybyggts eller ombyggts saInt sålts, innan taxerings

värdet på grund af ny- eller ombyggnaden hunnit höjas. lVIånga tillfällen

kunna ernellertid anföras, då köpeskillingen varit betydligt högre än taxe··

ringsvärdet, utan att någo11 värdeförbättrande åtgärd vidtagits. Exell1peI

finnas, der centralt belägna fastigheter sålts för ett fullt solidt pris, SOln

111ed 30-40-50 % öfverstigit taxeringsvärdet. Att under sådana OD1

ständigIleter, utan vidare angifvande, helt l1aket stadga 1/2 eller 2/3SåSOlll:

Inaximigräns för belåning, ökar i betydande grad en kassas placeringssvå

righet. Och det kan möjligen tvinga en kassa att vända sig ifrån de

'välbelägna, dyrbarare, men också Inera placeriilgslämpliga fastigheterna i en

·stads centrala delar och söka· sig ut till de yttre stadsdelarna, der högre

ränta kan ernås ill01n den lagstadgade lnaximigränsen, IDen der arbetare

och handtverkare förhyra sIllålägenheter, der ännu icke förhållandena stad

gat sig, och der åtskillig risk kan l10ta. De fastigheter, sonl under år 1896

såldes till lägre. pris än taxeringsvärdet, lära till en icke ringa del ligga

j ust i sådana delar af. Stockholm.

Hvad taxeringsvärdet för jordegendolll beträffar, har jag sökt att få reda

på dess förhållande till köpeskillingar inonl olika delar af vårt land. Jag har

·för ändaluålet skrifvit till ett icke ringa antal sakkunniga personer och fran1

stält förfrågningar. Svaren tla i allmänhet gått ut på att köpeskillingar
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och taxeringsvärden i stort sedt ungefär motsvara hvarandra. Skulle man,

11lena flera af luina korrespondenter, anse någotdera värdet vara i genon1

snitt högre, vore det åtminstone för närvarande handelsvärdet. EIneIlertid

är det ganska olika på olika ställen. Inom några orter synas taxerings

värdena hålla sig högre än. köpeskilBngarna. Åtskilliga svar fraindraga

exenlpel såsom bevis för den bestämda öfvertygelsen, att då en olikhet i

värdena föreBgger, det är så, att de slnärre gårdarna och hemmanen i

regel säljas till högre, men de stora l1erregårdarna ej sällan till lägre pris

än taxeringsvärdet. Jag har fått en mängd exerupel på gårdar till värden

upp till 30-40,000 kronor, som sålts till pris delvis betydligt högre äll

taxeringsvärdet, men samtidigt åtskilliga bevis på motsatsen rörande större

egendomar, deribland öfver ett tiotal frappanta exempel på egendomar, taxe

rade till i nledeltal 170,000 kronor, SOln sålts till omkring 110,000 kronor,

alltså till mindre än 2/3af taxeringsvärdet. Då det nu hufvudsakligeIl 'är i de

större egelldoJllarna, son1 våra kassor meddela lån, så synes det mig vara ·

förenadt med en viss risk att utan vidare bestämma ») 2/3 af taxeringsvär

det i jordegendom») såsom norm. Kompletterande tilläggsbestämmelser af

någon betryggande forIll synas lnig dervid vara Ilödvändiga.

H vad beträffar brandförsäkringsvärdets väljande till 110rlU för belå

ning af stadsfastighet, synes mig detta, om det göres lltall vidare fullstän

digande, vara fullt lika förkastligt. Sannt är visst, att en besigtning före

går »försäkring för all framtid ». Men då denna besigtning en gång gjorts,

kan det, verkliga värdet genom vanvård nedgå huru mycket SODl helst.

'raxeringsvärdets officielt godkända hallstämpel qvarhålle.r dock alltjämt

det forlnelt tillåtna belåningsvärdet på samma belopp.

Ytterligare bör observeras, att det åtrninstone i Stockholm för spe

kulativa b.ufvuden, SOln icke äro alltför nogräknade om lnedlen, icke möter

några egentliga svårigheter att ganska n1ycket få taxerings~ärdet höjdt,

en omständighet hvarigenom hvarje enkelt fastställande af maximigräns

kan illuderas.

Härtill kOlurner, att flertalet reglementen och stadgar skära alla fastig

heter »öfver en kam».

Fastigheter äro dock af en Inängd olika slag. Först och ~räll1st landt

och stadsfastigheter. Bland de förra: jordbruksfastigheter och vanliga

boningshus, industriella' fastigheter och sådana, der skogen utgör det huf

vudsakliga värdet. Bland de senare: boningshus och fabriker, stenhus och
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trähus, storstads- och sn1åstadsfastigheter. Inon1 alla kategorier: välbe

lägna och lnindre välbelägl1a fastigheter. Att nu inon) ett och sall1n1a

uttryck sa~manföra alla dessa fastigheter och tillåta belåning inOl)) , låt

oss säga, »2/3 af senast faststäIda taxeringsvärde», synes 111ig vara e11

uppenbar. oril11ligbet. Olika slag af fastigheter kräfva olika bedön1ande

och olika belåningsregler, 111edan vissa fastighetstyper borde vara helt

enkelt förbjudna, då det gäller solid penningeplacering.

Huru dessa närmare belåningsreglei" skola fornluleras, hvilka slag af

fastigheter skola alldeles förbjudas, efter hvilka grunder olika maxinligräll

ser skola för olika slag af fastigheter stadgas, huru n1åttet »taxeringsvärdet»

eller »brandförsäkringsväl'det» skall kompletteras genon1 tilläggsbestämll1el

ser eller lnåhända utbytas mot annat (t. ex. »besigtning a.f sakkunniga

H.läll» , »det enligt viss räntefot kapitaliserade värdet af årsinkolnsten» eller

ännu annat) - angående allt detta vågar jag icke här yttra mig. Jag

· har här närmast haft för afsigt att fran1bålla några synpunkter, som vid

frågans praktiska bedömande icke få förbises, samt pävisa, att försäkrings

komitens forn1ulering »'2/3 a,f senast faststäida tax'eringsvärde» utan vidare

konlpletterande eller förklarande, tillägg är tillfredsställande 11varken ur _

soliditetens eller den Ilödiga frihetens synpunkt. Det är en formulering,

SOlll tillåter ett försäkringsbolag att placera sina försäkringstagares lnedel

i en vanskött bruksegendom i någon obygd lned ett reelt värde, SOlll ej

ens uppgår till halfva taxeringsvärdet, 111en förhindrar san1n1a bolag att

göra en fullt solid placering, son1 med en obetydlighet öfverstiger 2/3i en

första klassens, fastighet vid Gustaf Adolfs torg i Stockholnl.

Jag skall bedja att ytterligare få nän1na några ord angående försäk

ringskornitens placerillgsparagraf.

Om man ell1ellertid särskildt vill taga i betraktande' försäkringsbola

gens penningeplaceringar, är det nödvändigt att göra klart för sig de olika

försäkringsgrenarnas verkliga natur, deras egenarta~e karaktär.

Om jag dervid såS01n exen1pel endast uppställer lifförsäkring och

brandförsäkring, så är det icke emedan icke ännu långt flera variationer

finnas, utan emedan dessa båda vigtiga branscher i detta afseende kunna

anses såsom. representativa.
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Liffö'rsäk'ri1tgen karakteriseras af långa försäkringskontrakt, hvilka i

flertalet fall först 'utlöpa vid den försäkrades, död. Då först utfaller oftast

försäkringssumman. Den ena preluien efter den andra inbetalas. En del

af prenlieu går till täckande af årets dödsfallsrisk, en del till ~ffärens Oln

kostnader, lnen återstoden afsättes till den för hvarje år på så sätt ökade

försäkringsfonderi, och der ligga dessa försäkringstagarnas hopsparade nledel

och växa, till dess utbetalningens dag randas. I regel dröjer det också,

för att använda komitens ord) »en nlycket lål1g tid - i fråga 0111 våra

svenska bolag har 'denna tidpunkt ännu icke i något fall inträdt - innan

försäkringsfondens afkastning blifver direkt behöflig för bolaget, alldenstund

under de första decennierna af bolagets tillvaro ensan'lt de inflytande pre

Inierna mer än väl förslå till de löpande utgifternas bestridande». Om ett

bolag emellertid jälUt och likfornligt utvecklar sig, kOlurner efter - teo

retiskt räknadt och under vissa förutsättningar - ineluot 80 år en tid, då

ett slags jämvigtsförhållande inträffar, då premieinkomst, dödsfallsutbetal..

ningar och fondsuffilna blifva kOllstanta. Elidast Oln ett bolags utveckling

hälulnas eller afstal1nar, lninskas lifförsäkringsfonden. Af synnerlig vigt

är att rörande lifförsäkringskontraktet observera den ingripande betydelsen

af räntefoten. Denna och dödlighetstabellen äro SOlll bekant de afgörande

faktorerna vid alla lifförsäkringsberäkningar:

Brand{ö'i"säkringen karakteriseras deremot i regel, såsom komiterade

påpekat, af korta kontrakt - jag undantager då försäkringar för all fralTI

tid och på vissa år, för 11vilka ur placeringssynpunkt böra gälla ungefäi~

sarnrna regler som för lifförsäkring. För brandförsäkringens korta kon

trakt spelar räntefoten endast en helt underordnad roll.

Vidare bör observeras sjelfva riskernas natur. Lifförsäkringen är

byggd på en bepröfvad statistisk grund. \7isserligen kunna oväntade döds

fall ej sällan inträffa, och stundom uppstå af t. ex. en epidelui mindre

rubbningar i dödligheten. Men afvikelserna från de kända dödlighetsla

garna äro i stort sedt obetydliga. Brandförsäkringen är derelllot byggd

på en telllligen osäker statistik och tillfälligheterna spela en betydande rolL

,Detta åRkådliggöres bäst genom det diagran1, till hvilket jag nu ber att

få 'hänvisa. (Se efterfölj~nde diagralu, bilaga 2). Diagrauln1et åskådliggör

afvikelserna fråll medeltalen. Den fulldragna linien visar afvik11ingarna

från medeldödlighete11 i Gothabanken, den streckade linien afviknillgarna

från medelbrandskadorna i de svenska brandförsäkringsaktiebolagen. Ett
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utländskt lifboiag' har 11låst tagas, emedan de ~venska bolagen icke offent

liggjort uppgjfter rörande beräknad och' verklig dödlighet.

H vad dödligheten beträffar, fralugår af kurvan, att krisen i slutet. af

1850-taltt åstadkommit en betydande höjning i dödligheten, likaså vissa

epideluier, koleran 1866, influensan under senare år, Inen att kriget 1870

-1871 föga inverkade..l\.fvikelserna äro dock obetydliga i det hela taget.

Svårare äro de rubbningar, SOln olyckliga tillfälligheter lnedföra för

brandbolagen. . Åren 1865; då Karlstad, och 1869, da Gefle brunno, sau1t

i all, synnerhet 1888, då Ulneå, Sundsvall och Lilla Edet 11ärjades, visa

maxima i brandkurvan, son1 tydligen ådagalägga, hvilken roll dylika

olyckor spela inorn bran4försäkringen. Höjningen i slutet af 50-talet, för

anledd dels af krisen, som äfven vid brandförsäkring spelar in, dels af

eldsolyckor i Finland och Danmark, betyder bär l11indre, då n1aterialet

var nlycket ringa.

Jag vill IlU tillåta mig att uppställa den frågan: hvilka olikartade

placeringsgrunder böra, llled hänsyn till lifförsäkringens och brandförsäk

ringens olika karakter, gälla för' de två försäkringsformerna?

Ett lifförsäkringsbolags fondplaceringar kunna och böra på grund af

försäkringens egen natur hufvudsakligen vara långa placeringar. De kunna

vara långa placeringar, en1edan sjelfva försäkringskontraktet är ett långt

kontrakt oell en1edan det är lnycket ringa sannolikhet för, att de nledel,

sonl en gång tillgodoräknas försäkringsfonden, någonsin skola tagas der

ifrån. Men de böra också vara långa placeringar, en1edan bolaget genolll

de försäkrillgskontrakt, SOlll i ett gifvet ögonblick afslutas, också bundjt

sig vid en viss räntefot under hela försäkringstiden och emedan det ju

alltid är lättare att få stabel räntefot för långa än för korta placeringar.

För att nlöta ogynsalllma tillfälligheter måste naturligtvis en del af ett

lifbolags portfölj bestå af papper, SOlU under alla förhållanden lätt och

snabbt kunna realiseras, 111en hufvudparten behöfver aldrig, så länge bo

lagets verksanlbet fortgår, realiseras på kort tid vid en måhända ogYllsan1

tidpunkt. Ett lifförsäkringsbolag af en viss utveckling kan lätteligen »rida

ut» en kris, son1 n1edför ett prisfall på vare sig llus eller obligationer,

utan att bellöfva tillgripa brådstörtade försäljni~lgar. Det flyter alltid i

regel in så lnycket penningar, att 'löpande utgifter äfven för dödsfall derur

.kllnna tagas. Fastighetsköp) belåning af inteckningar, OU1Jpsägbartc(; an~or-
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teri'ngslån äro under fullt betryggande former typiska placel~ingsobjektför.

Btt lifbolag'.

För ett brandförsäkringsbolags fOl1der måste deren10t till en ganska

väsentlig del sökas placeringsobjekt, hvilka äfvell i tider af. kris kunna

utan dräjsnlål realiseras. I..Jånga placeringar torde' dereulot i regel böra

anses mindre läll1pliga. Statsobligationer och dermed järnförliga lätt reali

sabla papper län1pa sig i frälllsta rummet för ett brandbolag. Fastighets

inköp äro för uteslutan~de placeringsändanlål 11lindre lämpliga, fastighets·,

inköp för eget bruk dernled naturligtvis icke uteslutna.

Såsorn en alll11än regel rörande lifförsäkringsfonden stipuleras i kOUlite

förslaget, att den skall utgöra pant för de försäkrades fordran hos bolaget,

och förty dess värdehandlingar ligga under ett »allmänt olubuds» lås.

J 11 nlera jag öfvertänker denna bestämmelse, desto 111era uppskattar jag

det riktiga derL Största svårigheten dervid ligger i bestäminandet, huru

förfaras skall 11led bolagens egande fastigheter. Denna svårigllet har

kOllliten löst, genolIl det enkla stadgandet, att bolagen i silla egna fastig

heter skola taga inteckningar och lägga denl bland de öfriga värdehand

lingarna för fonden. Och dessa inteckningar betraktas absolut lika S0111

alla andra, af ett bolag öfvertagna inteckningar. För alla gäller regeln:

»2/3 af senast faststäIda taxeringsvärde».

Enlellertid är det ju en ganska väsentlig och principiel skilnad

n1ellan den säkerhet, som ligger i en efter solida grunder inköpt fasHghet,

och den, son1 erbjudes genonl en inteckning i en, frärnlnande fastighet.

Först och frärnst lnåste lnan a priori förutsätta, att bolaget v~rdar

sin egen fastighet på det lllest olnsorgsfulla sätt, så att dess värde i intet

afseende förnlinskas utan snarare kanske år från år ökas. Att vara viss

Oln detta rörande en fastighet, i hvi1ken man endast såsom långifvare är

intresserad, är i de flesta fall omöjligt. Redan sjelfva öfvervakandet er·

bjuder ofta 111ycket stora svårigheter, särskildt vid en mycket utsträckt

lånerörelse, och i all synnerhet onl i densamma ingå fastigheter, 'kanske

belägna långt borta på' landsbygden,. Medan man vid egel1 fastighet så

ledes kan vara viss 0111 värdets vidmakthållande, bör luan såsom klok

långifvare förutsätta en värdenlinskning i en belånad fastighet. Redan
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derför kall aldrig dell säkerhet en belånad fastighet erbjuder SåSOlll pen

ningeplacering vara lika stor som säkerheten af en egen fastighet.

Dertill komlner osäkerheten angående ränteliqviderna. Rörande den

egna fastigheten har ett bolag alls inga ränteliqvider att fråga efter. Rö

rande belånade inteckningar bar bolaget alltid, äfven Oln sjelfva inteck

ningen får anses säker, att frukta oguldna räntebelopp, SOl11 utöfver in

teckningssumman få bevakas. Då ll1an betänker, att genonl processer och

allehanda krångel frågan onl exekution ganska långt kan dragas ut på

tiden, och låntagaren således tvingas att bevaka kanske ett par års räntort

samt då de onlkostnader, SOl11 fordringsegaren derutöfver kan få vjdkän

nas, ganska betydligt kunna stiga, så torde äfven deraf franlgå en icke

oväsentlig skilnad mellan. den egallde och belånade fastighetens värde

såsom säkerhet för försäkringsfonden. Lägger Ulan tre års räntor efter

5 /{ till de belånade inteckningarna, stiger derigenoIl1 i sjelfva verket·

lånet från 2/3 till öfver 3/4 af fastighetens värde, nledan de i den egna

fastigheten intecknade 2/3 ständigt bibehålla saUllua grad af säkerhet.

Då jag således tror mig 11afva visat, att säkerheten hos intecknin

garna i de egna fastigheterna är väsentligt större än säkerheten hos de

icke-egna fastigheterna, så faller deraf' af sig sjelft, synes mig, att 1nan

för de förra kan sätta en helt annan säkerhetsgräns än för de senare~

Och intet skäl finnes, enligt lllitt förstånd, hvarf~r man icke skulle göra

det. Ändamålet med den af kOITliterade föreslagna åtgärden, med inteck

ningar i egna fastigheter, är ju att den säkerhet} som fastigheterna er

bjuda, skall kunna, så att säga, stadfästas genom inteckningarnas läggallde

i taka händer. Men detta 111ål vinnes äfven, on1 inteckningarna ginge

huru högt som helst, vore det så upp till 100 % af de egna fastigheternas

taxeringsvärde.n. Så långt vill jag visserligen icke gå, lllen ett stycke på

väg anser jag det icke riskabelt att gå, medan fortfarande en lägre gräns

bibehålles för inteckningar i icke-egna fastigheter. I hvarj~ fall anser jag

emellertid åtskilliga restriktioner nödiga rörallde såväl fastigbetsinköp SOln

belåning af inteckllingar.

Jag vill emellertid, äfven ll1ed fara att trötta herrarne med lnina

försäkringsdetalj frågor, påpeka ännu en anledning till att för de SåSOlll

fondsäkerhet inlagda inteckningarna i de egande fastigheterna sätta en

högre gräns än för andra inteckningar.

('"
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Antag ett lifiörsäki'ingsbolag 'nled aktiekapital --- --.. 600,000

och reservfond (5 % af försäkringsfond,en) , .__ 1,200,000
salnt försäkringsfond . __ . o 0 • __ ~ • _ - __ 0 ~ __ 24,000,000

Antag vidare, att detta bolag har Sill försäkringsfond placerad i
Inteckningar i egna fastighet~r 0 0 .___ 3,600,000

.---\ndra inteckningar a • , • _ .,. __ • ,, -._ 8,400,000

Obligationer och diverse -: 0 • •• 12,000,000

24,000,000

Hela aktiel{apitalet och hela reservfonden 1,800,000

lnotsvaras då af ingenting annat än den öfverskjutande tredje..
delen af de egna fastigheterna , . 1,800,000

Kommer nu en buskris och bolaget nödgas köpa in ytterligare någon

fastighet, eller kOll1rner något år andra förluster eller en betydlig dödlighet

- ja, då är konliterades placerillgssystem fastlåst. Af bolagets värde

objekt lllåste några realiseras. H vilka? Obligationerna kunna ej säljas,

ty fondsäkerheterna få ej minskas. ,Sak samma 11led de andra inteck

ningarna. Bolaget lllåste sälja något af sina hus, kanske under el1 ogyn·

sam huskonjunktur, eller åtminstone söka upptaga lån 1110t säkerhet

af de öfverskjutande tredjedelarna. Hade bolaget i stället lagt inteckningar

i de egna fastigheterna intill högre gräns såsoln säkerhet för försäkrings

fonden, så hade bolaget haft tillfälle att lägga lätt realisabla obligationer

SåSOllJ säkerhet för reservfonden och derigenon1 undvikit hvarje svårighet.

Detta dileluma leder nlig osökt öfver till frågan, om försäkrings

komiten, så att säga, lagstiftat nog, då den endast lagstiftat rörande för

säkringsfonden. Försäkringsfonden skall, säger kOlniten, nlotsvara det

»samm~nlagda värdet af löpande försäkringar». Men detta betyder, SalU

herrarne nogsamt ha sig bekant, ingalunda att försäkringsfonden är likå

med hela försäkringssumlnan. Då ett dödsfall inträffar i t. ex. Thule,

bidrager försäkringsfonden till dess täckande med en del, som nUlnera

st.igit till i 'medeltal inemot 30%. För 10,000 kronors dödsfall finnas

således i fonden 3,000 kronor. Men de öfriga 7,000 kronorna? frågas det.

Jo, ,de tagas af årets löpande inkomster, af preu1ier o. s. v. Om, nu på

grund af särskilda omständigheter dessa dock icke skulle hinna till, så

lllåste det erforderlig'a tagas ur reservfonden, ty af försäkrillgsfonden får

icke tagas mera än som motsvarar de dödas tillgodohafvande derstädes.
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Så stadgas i en bel del bolagsord'ningar, och der det· icke stadgas, faller

det af sig sjelft. On1 denna fa~a för ett ·lifiörsäkringsbolag torde vara

ganska ringa, så är den för ett elem.entarförsäkringsbolag temligen .nära

liggande. Reservfonden måste al.ltså, till en del åtminstone, bestå af sådana

säkerheter, som under alla förhållanden, äfven i tider af kris, med· lätt

het kunna realiseras. Men detta kan återigen icke ernås utan best~n1d

lagstiftning deroIn. Det är derför jag allser en sådan i hög grad påkallad.

Huru stor del af reservfonden bör då vara placerad i dylika lätt realisabla

papper? Derpå svarar jag: en olika stor del för olika slag af försäkrings

affärer. Granskas mitt förut delllonstrerade, här återgifna diagralD, fralugår

deraf de betydligt större kastningarna för brandförsäkringens skador än för

lifförsäkringens dödsfall. ,Jag hade tänkt nöja mig med denna, för öfrigt a

priori alldeles klara slutsats. Men jag undrar dock, onl man icke ur denna

omständighet skulle kunna konstruera fram ett stadgande med afseende på

reservfondens behof af lätt realiserbara placeringsobjekt. Bortser man från

svängningarna för brandbolagen under de första åren, då lnaterialet var jänl

före]sevis ringa, och fäster sig endast vid 1888 års erfarenhet, ser nl9,n~ att

brandskadorna då gingo till inemot 50 J{ öfver luedeltalet, rnedan dödsfallen

under det sämsta lifförsäkringsåret, 1866, öfverstego· lnedeltalet icke ens

lIled 20 J{. Jag vill visserligen icke tillnläta denna nlin helt hastigt upp

gjorda· jämförelse något större värde, l)1en jag anser ll1ig berättigad att

säga, att om luin uppställning är ett sant uttryck för verkligheten, så kan

den sökta placeringsregeln forluuleras så: Af reservfo1~den.skall i svenskct

statens eller allrnänna hypoteksbankens obligatio?~er placeras af ett ele

mentarförsäkringsboZag 'Jninst hälften af det skadebeloP1J och af ett li/för

säk1/Oi?~gsbolag rninst 20 % af det dödsfallsbelopp, S01n med sannolikhet· kan

beräk1~as under året k01n1na att ·ilJ~träffa.

Jag tog lnig här friheten att nälllna två slag· af obligationer, statens

och hypoteksbankens, 80111 enligt -nlin och jag förn10dar äfven flertalets

åsigt, obestridt stå i frän1sta rumluet, då det gäller de betingelser, sonl

jag nyss formulerat. Nära des~a, ehuru de icke torde vara fullt lika läll1P

liga med afseende på det l1yssnämda speciella ändamålet, stå naturligtvis

våra kOlnmunala obligationer och åtskilliga på inteckning i stadsfastigheter

t....
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baserade obligationer saInt ännu' några" andra. l3~ullt solida och fullt lämp

liga för placering af ett försäkringsbolags försäkringsfond äro utan tvifvel

ganska många andra obligationer, SOln förekoll1111a på vår obligationsroark

l1ad. Men denna erbjuder å andra sidan ett så rikt och så mångskiftande

urval, att det är ytterst svårt att göra några allmänna stadganden) hvilka

il. ena sidan lemna nödig frihet och å andra sidan äro i tillräcklig grad

betryggande.

Att, såsom vissa af kongl. 111aj :t faststäIda reglell1enten, begränsa

{)bligationsplaceringen till endast ·stats-, hypoteksbanks-, kommunala OCl1"

€tt par .bestämda städers obligationer skulle, föreställer jag ll1ig, alltför

lnycket inskränka friheten. Det vore en åtgärd, som nog skulle kunna

.anses vara på sätt och vis beqväm, en åtgärd, SOl11 dertill nlöjligen skulle

lända till en sänkning' af dylika obligationers ränta, 111e11 SOln samtidigt

"skulle försvåra placeringarna OCl1 försvåra existensen för många andra

fullt berättigade, fullt solida och fullt placeringslälTIpliga obligationer.

Särskildt hafva i våra dagar några industriella obligationer blifvit

upptagna bland de placeringslälnpliga papperen) deribland i all synnerhet

vissa järnvägsobligationer. Granskar Juan våra svenska försäkringsaktie

bolags placeringar för tio år sedan, ser 111an, att i .deras portföljer funnas

föga öfver halfannan rnillion kronor järnvägsobligationer. Enligt senaste

årsberättelser deremot hade denna siffra stigit till inernot fen1 rnillioner.

Fortsätter Inan sin granskning af de svenska försäkringsaktiebo]agens pla

~eringar 1887:-1896. finner mai1, huru under dessa tio år absolut taget alla

placeringsposter nått· en storartad ökning (se bilagan 3). Relativt ta.get, bar

posten »inteckningar» ganska mycket nedgått, eller från 54,7 till 39,6 % a~

":salntliga placeringar. Ökats hafva deremot ett par poster. Under dessa tio

.år hafva sålunda de svenska försäkringsbolagen i genomsnitt något litet

-ökat sina egande fastigheter san1t ganska väsentligt, eller fråi1 10,1 J{ till

"20,9 % ökat posten »öfriga obligationer». Denna relativa fördubbling af

postell »öfriga obligationer» härrör till största delen af den nyss närnda

{)mständigheten, att våra försäkringsaktiebolags kapital småningom, efter

mycken tvekan och efter grundligt stndiull1 af förhållandena, sökt sig väg

till våra bästa järnvägsobligationer och vissa, särskildt qvalificerade indu

striella obligationer. Oln denna allmänna tendens, S0111 äfven och i än

högre grad gör sig gällande i England, säger för någon tid sedan' den

ansedda engelska finanstidningel1 »Econoll1ist»:
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»PenningeJ)laceringar, SOlll under förgångna tider skulle hafva förbi

setts, undersökas nu on1sorgsfullt, lämpligheten och lTIöjligheterna pröfvas

nu med ängslig noggranllhet af styrelser, hvilkas plikt det är att uppnlärk

samnla hvarje utsigt till vinst, en åtgärd, sonl för hvarje dag blir allt

svårare och sonl fordrar allt större noggranhet och insigt.» Sedan tid-

ningen ytterligare betonat, burusoln nu ITlera än någonsin försäkringsbo

lagens placeringar äro »ett ansvarsfullt. och fordrande arbete, kräfvande

stor ins(gt, förvärfvad genom erfarenhet och verldskännedo111» påpekas

ytterligare, huru den moderna penningeplaceringen alltu1er vänder sig till

industrien; saInt förklarar, att dessa åsigter nog kunna medföra »tillfälliga.

luisstag och olycksfall», men risken, lnenar tidningen, fördelas öfver en:

stor yta, och blomstring på ett håll får godtgöra förlust på ett annat.

Jag för min del vågar icke skrifva under dessa »Economists» ord t '

försåvidt det gäller våra svenska penningeplacerande verk och inrättningar.

Väl kan det för en och annan, som icke fullt satt sig in i bvad det vill

säga att vårda och fruktbargöra andras kapital) syna~ lockande att för

värfva en högre ränteinkomst för sitt verk genolll att betrakta SåSOlll pla

ceringslälnplig en obligation, S0111 egentligen endast är ett lätt skum på.

vår fon~lnarkl1ads lekande vågor. Det är ju så lockande för en och ann.an

att göra en liten oskyldig spekulation, sorn utskrikes såSOln onlöjlig att.

Inisslyekas. Men ingenting är lnera oförenligt än spekulation och penninge-·

placering. Räntan är belt visst af stor betydelse för -?SS alla, SOlll deltaga

i förvaltandet af penningemedel, lllen vigtigare är dock säkerheteIl., om

111an än måste erkänna för sig sjelf, att någon absolut säker placering icke

gifves och att all penningeplacering endast erbjuder en relativ säkerhet.

EIl1ellertid visa likväl de af »Econornist» uttalade orden direkt på deI~

riktning, i hvilken utvecklingen sträfvar,. och de äro väl värda att något

litet, Oln också lTIed kritik, öfvervägas af dem, som mena, att styrelserna,

i vår~ penningeplacerallde verk icke beh~fva använda annan eftertullke än

som erfordras för att, oreflekterande som kinesiska porslinsdockor, sitta och

köpa in stats och hypoteksbanksobligationer till dagens gällande kurs.

Det är för öfrigt en ganska remarkabel parallelisln, SOlTI eger l'Unl

ll1ellan utvecklingen under tioårsperioden af våra svenska försäkringsaktie

bolags sammanlagda placeringar och de engelska lifbolagens. Ur samma

högeligen intressanta artikel i »Economist»' bar jag sarniuanfört några upp

gifter, som visa, huru, i full öfverensstämlrlelse med det sorn i medeltal egt
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Tum inon1 våra bolag, de solida, välskötta engelska bolagen något ökat

'sina fastigheter och minskat sina inteckningar. H vad obligationer beträf

.far, hafva stadsobligationerna bibehållits ungefär konstanta och andra. obli

.gationer ökats, alldeles såsonl hos oss.

H vad öfriga europeiska stater beträffar har jag dels direkt ur uppgiftel\

Jrån respektive länder, dels ur sch,veiziska försäkringsinspektioD€ns E,] s

Tapporter heu1tat uppgifter (se bilaga 4) rörande dem. Någon i särskildt af

seende intressant utveckling har jag dervid knappast kunnat skönja. De

.schweiziska bolagen synas lägga allt större vigt vid inteckningar, l1vilka upp

taga inemot hälften af alla deras placeringar, öfriga placeringsobjekt hållas

vid telllligen konstanta proportioner, »andra obligationer» hafva dock under

tioårsperioden gått upp något. \ I fråga 0111 inteckningar inta.ga dock de

tyska bola.gen första rurnmet lTIed deri placerade öfver 3/4 af alla sina till

gångar. So111 jag förut nän1t, äro de tyska försäkringsbolagen ej sällan

förbjudna att ega andra fastigheter, än de sjelfva för eget bruk begagna,

-och äfven för obligationsillköp lägga stunJo111 de tyska bolagsordningarna

hinder i vägen. Deraf de låga procenter för dessa placerings-poster. J\1ed

-de franska försäkringsbolagen är förhållandet D10tsatt. Jj"'astigheter nän1-'

l1as frän1st bland de af franska försäkringslagen gillade plac:eringsobjekten,

'och statsobligationer äro af galnmalt 0111huldade -af hela Frankrikes foJk.

-Också är bortåt fjärdedelen af de franska försäkringsbolagens tillgångar

.placerade i fastigheter och öfver hälften i statsobligationer af olika slag.

11a11 ser således, att de olika ländernas individuella skaplynne tenJ

ligen beställldt visar sjg vilja fasthålla de placeringsprinciper, som illonl

respektive länder af ålder vunnit burskap. Endast i England kan 111an

.skönja en bestälnd evolution OCll .denna, som nämdt, af ungefär enahanda

beskaffenhet, son1 den vi kunna observera hos oss sjelfva.

Då det l1U gäller att, llled hänsyn å ena sidan till vår häfdvunna,

'bepröfvade placerings-sed OCll å andra sidan till de rörelser, SOITI nuroera

;synas göra sig gällande vid solid penningeplacering - å ena sidan till

·den ovilkorliga säkerheten och å andra sidan till nödig frihet, bestänl111a

·de grunder, enligt llvilka våra försäkringsbolag skola ega rätt att köpa

eller belåna obligationer, nöjer sig försäkringskorniten nJed forn1ulerin

.gen »st~tens, allmänna hypoteksbankens eller andra obligationer, hvilka

'med lätthet kunna; till sitt bokförda vä1"de i lJenningar förvandla/s.» Denna

:från sparbanksJagen lånade qvalifikationsfoJ'lllulering för »andra obliga-



62 1897 den 25 novenlber.

tioner » synes n1ig emellertid vara alldeles för sväfvande. Bakom denna·

formulering kan snart sagdt, hvilka obligationer som helst få rum. Det

är visst sannt, att det för en styrelse kan vara n~yttigt nog att inom vissa

gränser hafva fria händer, 111en jag fruktar att den nu ifrågasatta beställ1

111elsen - visserligell icke i normala fall, men under vissa olnständig

heter - kan gifva anledning till tolkningar, som äro mera fria ärl SOln

llled .nödig säkerhet är förenligt. Derför lnåste, synes mig, de11na formu

lering förtydligas och fullständigas derhän, att icke alltför stor frihet tillåtes,

utan större säkerhet vinnes. Låt vara att en strängare tormulering stUl1

donl kan binda händerna på respektive styrelser mera än nödigt, när förhål

landena äro lugna och norillala. Men lagstiftning sådan som den ifråga

varande är dock först och främst till för de -- l~y·ckligtvis, särskildt i Yårt

land - sällsynta undantagsfall, då, för att taga ett sorgligt ryktbart

exempel, en styrelse för en li:fförsäkringsanstalt här i staden, såsom säker

heter för bolagets medel, accepterar aktier i tidningsföretag, cementbolag

och ångbåtar, lifförsäkringsbref till fulla nominalvärdet och notoriskt kOln

plett värdelösa inteckningar.

Detta är dock ett lyckligtvis, jag kan nästan säga, enastående exen1pel~

Låter man i stället blicken gå vårt vidsträckta land rundt, eller låter man

tanken i 111innet återföl~a länges~da11 försvunna tider, så skall man med

ytterst få undantag finna styrelser; små och stora, med millioner kronor

eller med fattigrrlans små hopsparade slantar att vårda, med lika samvets

granhet och plikttrohet vårda och fruktbargöra de anförtrodda, delvis

från fäderna ärfda kapitalen - och detta med högst ofullständiga lag

bestämmelser och delvis tenlligen primitiva placeringsförhållanden.

Men andra tider kunna dock komnla ~ det ekonomiska sarrlhälls

lifvet utvecklar sig fort i våra dagar - och andra lnän kunna sitta vid

styret inoll1vårt lands tusende penningeEörvaltande verk. Derför bör i

tid och uncler lugna förhållanden öfvervägas, huru på lämpligaste sätt

placeringsförhållandena skoJa ordnas. Det är för att till herrarnes benägna

öfvervägande franllägga. frågan 0111 förbättrade, mera betryggande, mera

efter de olika penningeförvaltande verkens' natur och ändamål lämpade

bestäulmelser i fråga 0111 penningeplacering, som jag i dag tagit till orda,

lIlel1 dervid inser jag till fullo en sak, nämligen att hvilka lagbestämmelser

IDan än lnå vara betänkt på att införa för skyddandet af de förvaltade

kapitalen, så må lllan dock ihågkoll1rna den .galnla satsen, att »en god
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doma.re är bättre än en god lag», och vigtigare än alla lagar, OD) än så

detaljerade, är att söka den säkraste grunden för kapitalförvaltningen i

hedern, . plikttroheten och klokheten hos de' ll1än, åt hvilka penningeför

valtandets svåra värf anlörtros.

I anledning af föredraget yttrade sig:

Herr Karnmarrättsrådet J. Östberg': Då den ärade föredraganden

under den skyddande förklädnaden af ett föredrag on1 penningeplacering

hufvudsakligen sysselsatt sig 111ed att kritisera försäkringskonlitens nyligen

afgifna betänkande och förslag, anhåller jag att vid föredraget få göra ett,

par erinringar.

Föred~"agal1den yrkade i frälTIsta rUlnmet, att en ny lag Olll försäk

ringsanstalter skulle lneddela bestämmelser äfven onl placering af 111edel

tillhörande försäkringsfonder vid elementarförsäkring. Dylika fonder äro
•

ju emellertid icke alls af den omfattning som motsvarande fonder vid

lifförsäkring, och det allmännas SUlnt försäkringstagarnas intresse är långt

111indre i fråga om säkerheten för dessa fonder än vid lifförsäkrilJg, der

försäkringsanstalterna kunna sägas förvalta de försäkrades sparade medel

och således hafva en ställning liknande sparbankernas.

Det har vidare i föredraget anluärkts, att i vissa fall vore kOlnitens

bestämrl1elser för placering af försäkringsfollds, medel för snäfva OCll i

vissa falt för vidtgående. Der konliten lelllnat mera detaljerade föreskrifter,

hafva dessa' ansetts för litet bindande, och der bestämnlelserna äro lllera

allmänt hållna, Ilar föredraganden ansett deln böra vara mera speciella.

Hithörande stadganden lnåste ju bedömas ur lälnplighetssynpunkt,

och jag vill franlhålla, att de föreslagna bestänlmelserna skola gälla hela

landet, ej blott Stockholmsförhållalldena.

I öfrigt tillåter jag mig erinra, att om det, såsonl föredraganden tyck

tes anse, kan vara en fara att godkänlla såsonl säkerheter inteckningar

liggande inOln 2/3 af fastighets taxeringsvärde, faran väl blir mycket större

om man tillåter försäkringsanstalterna att placera försäkringsfond i inteck

ningar uti egna fastigheter ända upp till 4/5af taxeringsvärdet och deröfver,

såsaln hall föreslog. Försäkringsanstalt .kan ju inköpa lnycket dåliga fastig

heter, få deras taxeringsvärden oskäligt högt satta samt placera hela sin

försäkril1gsfond i inteckningar uti sådana.

Dessutom lnå' ju i denna sak icke förbises, att om försäkringsfonden
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ej får lnottaga inteckningar högre upp än till 2/3af fast egendoms taxerings

värde, dettå ju dock ej behöfver lägga alltför stor hämsko på försäkringsan

.stalternas förvärf af egna fastigheter, då ju anstalterna måste ha äfven andra

fonder, grund. och reservfonder etc., hvilka ju kunna, om filan så vill,

placeras i den del af fastighetsvärdet, son1 ej kan utgöra säkerhet för för

säkringsfondens förbindelser.

Men i öfrigt kan det ju icke vara så olämpligt aln försäK~ingsanstal

terna ej allt för lnycket uppmuntras att fastlåsa sina tillgångar i fast egen

don1. I åtskilliga främmande länder är rnan mycket rädd för en dylik

placering. Fransk lag förbjuq.er ölllsesidiga försäkringsanstalter i regel att

bafva egna fastigheter. I England och .Tyskland besitta försäkringsbolagen

mycket ringa fast egendon1.

Slutligen vill jag blott tillägga ~tt jag icke kan tro, att lagförslag~ts

bestämmelser, om de llpphöjas till lag, skola lägga någo~ hinder i vägen

för en klok placering af de svenska försäkringsanstalternas tillgångar..Der

elnot synas mig föreskrifterna vara ganska väl egllade att bereda försäk

ringstagarna nöjaktig säkerhet i fråga Oln placeringen af deras besparingar,

S0111 af försäkringsanstalterna förvaltas.

la •• ,
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B~laga 1.

Hela det

Penningeplacerande verk eller inrättningar År placerade

beloppet
j

Fastigheter :

% l

Försäkringsaktiebolagen ------ ------ --- .-- --- --- --- --- --- --- --- _.- 1896 107,269 16,530 15,4

Vissa större ömsesidiga lif- och brandstodsbolag_____. ___ --_ 1896 63,538 3,455 5,4
I
i
i

Ränte- och kapitalförsäkringsanst. __ ~ ___ . _____________________ -:. 1896 29,622 273 0,9

Riksbankens tillgång i inhemska obligationer _______________ 1896 10,272
l- -

Enskilda bankernas grundfondshypotek______________________ '._ 1896 53,102 - -
Sparbankerna _________________________________ ._.' _____________________ 1896 394,089 6,041 Cs 1

Postsparbanken --- .__________________________________________ ~ _______ 1896 50,111 - l- I

Förmyndarekammaren --. --- ------ ------ _.- -- ... - ... _-----_. ------ --- 1896 8,868 - -
j

Allulänna enke- och pupillkassa~ a ________ .. ______ • ____ •• _______ 1896 12,471 125 1,0 :

Armens nya enke- och pupillkassa --- --- --- --. --- --- --- --- .-- 18n6 4,846 - - !
:

Armens pensionskassa --- --- --- --. --- --. -- _.. -- --- --- --- - -- ------ --- 1896 3,768 45 1,2 j

Civilstatens kapital- o. lifränteförs.-anst. saInt pensionsinr. 1896 13,483 177 I J 3

Folkskolelärarnes enke- och pupillkassa --- ------------ --- --- 1896 3,495 - -

d:o pensionsinrättning ____________ ._. __ o _'. _______ 1896 9,567 180 1,9
I

Lärarnes vid läroverken enke- och pupillkassa -------_ ... _- 1896 2,836 - -

Polispersonalens i Stockholm pensionsinrättning_________ .__ 1896 1,201 2f)6 21,3

Presterskapets enke- och pupillkassa ____________________,. ______ 1896 9,525 1,616 17,0

Statens järnvägstrafiks enke- och pupillkassa ---------.--- --- J896 6,881 2,670 38,8

d:o d:o pensionsinrättning_____ o _________ o_o • __ 1896 7,849 - --
Telegrafverkets enke- och pupillkassa --- --- --- --- --- --- ------ 1896 553 - -

d:o pensionsinrättning _____.______. _________ .________ 1896 21323 1,133 48,8

Letterstedtska föreningens fonder --- -- - --- -_. -- - --- --- --- --- --- 1896 692 - -- i

Allmänna barnhusinrättningen i StockholnL__ . ________ o _____ 1896 5,251 2,442 46,5
i

Stockholms sjukhem ___________________.r ___________________________ 1896 3,033 674 22,2 l
Eugeniahenl1net _,________'0 ________ • ______________ 0 ____________________ 1896 928 - -

Enke- och pupillkassan vid Stockholms stads embetsverk 1896 624 - -

Lars Hjertas nlinne --- ... -- --. --- --- --- --- ._- ---- ... ---. --------------- 1896 512 -
r

Stockholms högsl\:ola____________ . ___________________________________ 1896 3,706 40 1,1

Riddarehuset -- - --- --- --- --- --- -- ......-. --- .-- -- - --- --- --- --- ------ ---_.~- 1895 3,787 677 17,9

Statskontorets fonder med undantag af odlingslånefonden 1896 25,947 194 0,7

Sunlma I I 840,149 I 36,528 [ 4,3,



Fördelning på olika plac erin gsp oster

Obligationer
Diverse

Bland »div. säkerheter» märkas

Inteckningar

I I
: Stats- o. hypoteks- säkerheter

Kommunlån
Lån mot namn-Samt!. obligat.

banksobligat. säkerhet

% % % % I % %
42,475 39,6 35,838 33,4 13,425- 12,5 12,426 11,6

I
- - - -

35,200 55,4 9,494 15,0 - - 15,389 24,2 - - - -
20,691 69,5 6,528 22,r - - 2,230 7,5 785 2,7 - -

- - 10,272 100,0 8,572 85,2 - - - - - -
14,680 27,5 3R,522 72,5 25,188 47,4 - - - -- - -,

197,230 52,267 138,551 15,837 76,4425°,0 13,3 - - 35,2 4,0 19,4

- -- 40,944 81,7 20,239 4°,4 9,167 18,3 8,076 16,r - -
, 6,422 72,4 2,362 26,6 1,393 15,7 84 1,0 - - - -
i 9,754 78,2 2,256 18,r 1,828 14,7 336 2,7 146 1,3 - -

~
4,121 85,! 311 6,4 311 6,4 414 8,5 - - - -

3,160 83,9 378 10,0 378 10,0 185 4,9 - -- - -

5,191 38,5 6,969 51 ,7 - - 1,146 8,5 140 I,r 128 1,0

.650 18,6 1,766 5°,5 730 20,9 1,079 3°,9 n59 27,4 - -
i

l 1',708 17,8 4,245 44,4 2,107 22,0 3,434 35,9 3,171 33,2 - -
695 24,s ·1,399 49,3 865 . 3°,5 742 26,2 728 25,7 - --

201 16,8 424 35,3 - - 320 26,6 - - - -

4,233 44,4 876 9,2 876 9,2 2,800 29,4 2,065 21,7 - -

2,462 35,8 693 10,r - - 1,056 15,] 962 14,0 ~ -

5,714 72,8 1,073 13,7 -- - 1,062 13,5 731 9,3 - -

241 43,6 -- - - - 312 56,4 295 53,4 - -

1,080 46,5 43 1,8 43 1,8 67 2,9 - - - -

88 J 2,7 582 84,r 570 82,4 22 3,2 - - - -

2,147 4°,9 416 7,9 - - 246 4,7 15 0,3 - --

1,913 63,r - - - - 446 14,7 - - - -

27 2,9 762 82,I 380 4°,9 139 .15,0 - - - -

I
518 83,0 87 13,9 - - 19 3,1 - - 3 0,5

- - 512 100,0 H32 64,8 - - - - - -
1,848 49,9 1,476 39,8 500

I 13.,5 342 9,2 - -- - I -

1,726 . 45,6 895 23,6 -

I

- 489

I
12,9 -

I

- 149

I
3,9

2,147 8,3 18,877 72,8 14,373 55,4 4,729 18,2 245 0,9 2,870 I I,r

366,122 I 43,6 I 240,267 I 28,6 I 92,110 I l 1,0 I 197,232 I 23,5 I 34,155 I 4,1 I 79,692 I 9,5



Bilaga 2.
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GRAFISK FRAMSTÄLLNING
af de årliga relativa afvikelserna

dödsfa.llsereättnln~arinoDl. Gothabanken
b.randska.deersätt~ing'arino:tn. de svenska brand~örsäkring8bola2en--------.-

.År 1655 56 ö7 .58 S9 60 61 62 63 6ft .65 66 67 68 69 10 11 12 13 74 1S 16 11 18 79 80 81 82 83 8~ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Dft. 95 96
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Bilaga 3.

Uppgift
j.änlna tusental kronor öfver de svenska försäkringsaktiebolagens pel1uingeplaceringar åren 1887--189G.

~ ~ JJ~ ~ ~ o~
~ ~ ~ ~§~ ~ (l)~ So
Pol ~ C':3 (l) .S o,.Q o ..o ~ "'g b'J ~ ~

Försäkrh1gsbranche C':3 ~~ ~ ~ o,;,: p % . JJ :.g % o ~ % ~.9 % ~ ~ ex:
~, '2 ~ ~ o ~ o ~ ~ .;:'.Q o ~:3 o ~ ~ , o '2 ~ ,o
EJ ~ --' --' ~:el "O p:j 'U5 l' ~

~ ~ E w~o ~ iS & ~

• ".;' • O' 11887 16.830 4.031 24.0 8.943153.1 1.253 7.4 1.0_'8 6.1 1.559 9.3 16 0.1
LlffolSctkrlno ------------ ) ,

~---------l-1-8-96-~-4-2-~-3-2-~-8.-5-M-,W~ ~~lm2~OO4 M~ MW ~~_5.~ 13.0 __1~~

{
1887 32.882 H.270 99 19.025 57.9 3.822 11.6 4.236 12.9 1.3öO 4.1 1.168 3.6

Branu- o. lifförsäkring I
, 1890 54.894 7.464 13.6 26.414 48.1 4.829 8.8 10.442 19.0 4.149 7.6 1.59G 2.9

----------

.. .. . f 1887 831 170 20.4 603 72.6 58 7.0
Brandforsaknng \

\ 1896 2.778 1.340 48.2 540 19.5 433 15.6 405 16.7
----

{
1887 394 2:37 60.2 149 37.8 8 2.0

Olvcksfa118försäkring _
., 1896 1.166 696 59.2 252 21.6 218 18.7

____ -----------1----1---

..... .. . ,f 1887 5.096 527 10.3 2.303 45.2 982 19.3 325 6.4 960 18.8SJoforsakrlng ~

llg96 6.397 540 8'.4 1.747 27.3 1.711 26.7 1.82(.1 28.6 573 9.0
----

. { 1887 56.033 7.828 14.0 30.676' 54.7 6.809 12.2 5.655 10.1 I 2.920 5.2 2.145

1

3.8
SamtlIga bolag .__

1896 107.268 16.530 15.4 42.475 39.6 13.425 12.5 22.4~13 20.9. 9.634 9.0 2.791 2.6
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Bilaga 4.

Procentiska uppgifter

öfver svenska och utländska lifförsäkringsbolags peuningeplaceringar.

-
Stats- och

Lån mot Lån mot
År Egna Intecknin- hypoteks- Andra obli-

i fastigheter gal' banksobli- gationer försäk- diverse
gationer ringsbref hypotek

!

I
: . f 1887 24.0 53.1 7.4 6.1 9.3 0.1
: Svenska bolag ,----- \

1896 20.3 29.2 14.5 22.6 13.0 0.4
!
i
i f 1886 6.9 60.3 12.8 8.0 5.0 7.0
i Engelska bolag ___ ._. t 1896 9.0 49.2 12.5 15.5 4.8 9.0
;

~ f 1887 2.4 73.0 4.3 1.8 6.5 0.1
Tyska bolag --------- l 1895 1.7 75.7 3.6 1.4 8.8 -

i ~

IFranska bolag ------{
1887 22.1 2.6 34.7 21.3 3.0 0.8

I
1895 21.5 5.5 52.6 3.6 3.5 0.9

!

f
1887

1

4.5 37.0

I

12.0 15.7

I

4.9

I

0.4
Schweiziska bolag

ll1895 4.5 45.4 11.4 16.9 5.3 0.2




