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NATIONALEKONOMISKA FöRENINGENS

sammanträde den 25 januari 1900.

Ordförande: Bankdi1rektören Friherre K. LANGENSKIÖLD.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr Assessor C. F. W. Hederstie1 lOna,

» Kapten W. R. Willborg,

v. Häradshöfdingen J. Stockenberg,

Kontorschefen F. A. Tägtmeijer och

Kassören N. W. Lät.

Till revisorer för granskning af nästlidet års räkenskaper utsågos

Herr Myntdirektören E. Brusewitx och Herr v. Häradshöfdingen P. R. Rabe.

Herr Ordföranden yttrade : Jag ber att få för föreningens medlelnmar

tillkännagifva, att bankofullmäktigen lektor Tör11ebladh benäget hade erbju

dit sig att,. såsom under de närmast föregående åren, vtd årets första s~m

manträde hålla ett föredrag öfver det förflutna årets tilldragelser på det

ekonomiska området. Då emellertid äfven kapten Wallenberg anmält ett

föredrag ~ Om det maritima hypoteket och dess förhållai1de till sjäassu-
1
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ransen» och då kaptell Wallellberg är förhindrad att hålla detsamma vid

det sammanträde, sonl äger rum under nästa 111ånad, har herr Törnebladh

till detta samulanträde benäget uppskjutit sitt föredrag, hvarom· han an

modat mig att redan nu underrätta föreningens medlemmar.

Herr Kapten. G. O. :Wallenberg höll härefter ett föredrag:

Om det maritima hypoteket och om dess förhål1aJ;lde
till sjöassurans.

Mina herrar! Då för närvarande ett ovanligt stort intresse råder

för sjöfartsnäringens utveckling såväl här SOln i alla andra länder, har

jag trott, att det skulle vara af intresse· att för föreningens ledamöter

framlägga några synpunkter beträffande en detalj af denna näring, nälll

!igen om det maritima hyp~teket och dess förhållande till sjöassuransen.

Då man trällger frågan om sjöfartsnäringens ·utveckling närInare på lifvet,

lnöter nlan genast spörsmålet: »Huru pass säkert är det hypotek, sonl

kan erbjudas dem, SOlll vilja intressera sina kapital för sjöfartens för- I

kofl'an?»

Vi finna då redan vid en flyktig blick, att det maritima hypoteket,

såsom därmed för närvarande är ställdt hos oss, icke är något hypotek

alls. Det saknar det skydd genom lag och författning, som förhållandet

är t. ex. Ined en fastighets- eller förlagsinteckning.

Visserligen kan ett fartyg försäkras," men det är just ofullstän

digheten i försäkringen, sonl gör, att Inan med all rätt kan påstå, att

det lnaritilua hypoteket icke är ett hypotek i den betydelse, SOlll det

borde vara.

De11 misstro, som man hyser mot det maritirna hypoteket, grundar

sig på den risk, som förefinns vid näringens bedrifvande. Dessa risker

äro af luångabanda slag, och det torde vid frågans studium först och fräll1st

vara af intresse att söka utreda, hvari dessa bestå, innall man företager

el1 mönstring af de åtgärder, som skulle kunna vidtagas för att förbättra

det maritinla hypotekets ställning.

Vi finna då, att den försäkring, för hvilkell ett fartyg för närva-
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Tande vall1igen är förernål, icke innesluter all risk, sonl kan uppkomma.

Ett fartyg kall åssureras för totalförlust, d. v. s. OlIl ett fartyg går förlo

radt genom grundstötnillg eller kollision i öppen sjö och därvid sjunker,

då är frågan ren och klar och då får man utan vidare det belopp, som

genom assuranspolicen blifvit skeppl'edaren eller bolaget tillförsäkradt.·

Vid haveri däremot kunna uppstå lnånga och ytterst intrasslade

kOlnplikationer. 01n t. ex. ett fartyg lägger ombord med ett annat far

tyg och därvid befinnes) att det ena fartyget är skuld till olyckan, men

dettas värde, i förhållande till det andra fartyget, är litet, kan det inträffa

i vissa länder, där lagstiftningen är .en annan än hos oss, att annan egen

dom, tillhörig det rederi, som ägde fartyget, kan blifva antastad.· Här i

Sverige är enligt vår sjölag den risk, för hvilkel1 rederierna äro utsatta,

begränsad till sjöegendonJen, sålunda till det värde, sonl ligg,er i det far

tyg, som blifvit utsatt för haveriet jämte dess frakt. I England har man

gått ett steg längre; där har man ansett det rilnligt, att ett fartyg skall

ansvara lned mera än hvad sjöegendolnen omfattar, och i Frankrike har

man gått ~nnu längre, nämligen att antasta äfven annan bolagets eller

redarens egendoln för att därmed göra sig betäckt för dell förlust, som

uppstår, då ett haveri eller ell kollision inträffar.

Dessa tre olika system, hvilka gjort sig gällande och som bland sjö

rättsjurister kalla.s engelska, franska och gerlnal1~kt-nordiska systemen,

framkalla naturligtvis hos mången och särskildt hos oss svenskar den tan

ken, att, o"m ansvarigheten skulle sträcka sig utöfver sjöegendomen, då

föreligger el1 alltför stor risk i att bedrifva rederiverksamhet.

Jag tror dock, att man ej får alldeles förkasta de engelska och fran

ska systelnen, ty äfven de ha fog för sig. om de konsekvent tillämpas.

Om man näinIigen tänker sig det fallet, att ett stort fartyg blifvit sänkt

. af ett litet fartyg, vore det orättvist, att det stora fartygets redare ensam

skulle lida förlusten.

Och egendolnligheten 1J.äri framstår så mycket bjärtare, Oln i samma

bänder, som ägde det lilla fartyget, befunne sig en betydande sjöegen

dom, exempelvis ett af de stora 110rdsjöfiskebolagen.

Nu må emellertid med den saken vara huru so'In helst. I det stora

hela torde det icke spela någon roll, bvilket system man antager. Skill- '

naden blir endast den, att man får iakttaga därlued följande. konsekvenser.

Så bafva engelsmänl1en gjort, och så göra fransmärlnen.
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Om sålunda en större ansvarighet häftar vid det maritima hypote

ket, följer däraf, att man genom assurans måste skydda sig ~ör det större

ansvar, som man åsall1kar sig,' och det är just hvad de större länderIlas

rederier gjort.

Gifvet är, att, bos oss samma måste göras, i händelse här skull~

införas en vidsträcktare ansvarighet än den vi hafva. Jag tror till och

med att, då mall icke torde kunna hålla emot en sådan sa.kernas ordning,

så vore det klokt att i tid taga frågan under ompröfning och så medelst

undvika de komplikationer med andra nationers fartyg, SOln annars lätt

kunna uppstå, då svenskt fartyg, som kolliderat och bär skulden, är un

der räckvidd för engelsk eller fransk jurisdiktion.

Innan jag går vidare, önskar jag alldeles bestämdt framhålla, att min

afsikt icke är att på något sätt uttala klander mot det sätt, hvarpå assu

ransverksamheten hos oss blifvit utöfvad. Jag har tvärtom på grund af

de studier, jag underkastat denna fr.åga, funnit, att det sätt, hvarpå assu

ransverksaUlheten här blifvit bedrifvell, bar för de svenska rederierna varit

fördelaktigt, gifvit bättre resultat och ställt oss i ett gynnsanlmare läge,

än sonl kunnat ernås af våra engelska kolleger. Som exelnpel därpå kall

anföras, att de svenska rederierna såsom regel på ett icke alltför gammalt

fartyg i ailmän fraktfart endast be~öft erlägga 6 % i assurans, då där

emot de engelska rederierna under motsvarande omständigheter fått betala

en premie af 7 1/2 iL 8 %.

Me11 det har ock visat sig, att de svenska äldre fartygen, i förhål

lande till de engelska gynnats på de yngres bekostnad, hvilket nog bi

dragit till att gamnlalt tonnage kunnat användas lned större fördel än

.annorstädes.

I stället för att ifrågasätta att ändra det bestående är det tvärtom

min afsikt att framhålla såsom önskvärdt att påbörja ett arbete på ett

ställe, där de nuvarande svenska institutionernas verksamhet upphör. Det

är nämligen just i sammanhang med talet om det maritima hypoteket,

som man kan göra en fullt befogad anlnärkning mot detta hypoteks

egenskap att vara en verklig säkerhet, och detta beror därpå, att det

,maritima hypoteket för närvarande icke erbjuder säkerhet för all upp

kommartd~ risk. Det är just därför som man lnåste se till, att, om det

skall kunna användas som hypotek, praktiskt taget all risk har kunnat

täckas genoln assurans.
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De risker,' SalU i Sverige for närvarallde icke äro täckta genom den'

hos oss brukliga formulering af assuranspolicen, äro i frälnsta rummet de'

s. k. tysta förbehållen, bland hvilka. återfinnas, i första hand~ ersättning

för bärgarlön. Den utgår med förlnånsrätt· i hypoteket. \rjdare 'besätt

ningens aflöning och för fartygets bebof upphaildla"de förnödenheter, så.:.

som proviant OCll kol. Men sedermera kan det äfven uppstå andra om

ständigheter, som. kunna föranleda," att det finnes förrnånsrätter i

det maritima hypoteket, hvilka gå före assuranspoliceillnehafvarnas

rätt till .ersättning. Bodmerilå11 är ett af dessa förbehåll. Jag vill

dock icke tillmäta detta någon betydelse, ty den formen för lån användes

numera hos oss ganska sällan. Den är otvifvelaktigt att anse såSOln otidsenlig.

För de större fartygen användes den icke alls och för de mindre, såsom

Roslagsskutor, endast någon gång. Den torde komnla att försvinna däri

genom, att dess existensberättigande har försvunnit, sedan man, då något

inträffar, fått sä' lätt att 'ställa kredit för fartyg, på hvilken plats af jor

den som helst.

Emellertid, j~g återkolnmer till assuransfrågans läge i England för

att sedermera från de där existerande förhållandena draga de erfarenhe

ter, som kunna vara fördelaktiga för oss att tillän)pa.

I England kände man fartygsassurans redan sedan århundraden.

Det var italienarna, sorn där började denna verksalnhet. Man' hade erfa

renhet därom från den tid, då de stora italienska 'republikerna och han

delstäderna existerade. De kände många former af den nuvarande han

delstekniken och bankväsendet, som vi anse för moderna, och bland annat

sJoassuransen. Det var i slutet på 1600- och början på 1700-talet som

en i London bosatt italienare, där kallad I/loyd, ägde ett litet kafe vid

Lombard Street. Han räkllade ut, att det skulle vara fördela.ktigt för bono111

att tillhandagå sina kunder llied underrättelser om 11vad som tilldrog sig

på olika platser i den maritima världen. H-an låg i ständig korrespon

dens med vänner och bekanta på olika platser, och de underrätteiser, han

fick från dem, tillha:ndahöllos kunderna i L'loyds kafe, hvilket därigenom

blef samlingsplats för allt hvad befälhafvare och sjöintressenter hette i

I.london. MäklarIla begagnade del~na omständighet.- I stället för att be

söka köpmännen på deras kontor uppsöktes dessa af rrläkJare på L'loyds

kafe, och detta blef sålunda, ett centrum för den rnaritima världen i Lon

don. Det var då L'loyd och några andra italienare hos redare och
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l,

köpmän, som besökte L'loyds kafe, väckte .,frågan om lämplig

heten af att fördela affärsrisker, hvilka i de tlesta fallvoro myc

ket' större 'än i våra dagar. Man slog sig då tillsammans kotterivis

för att genlensamt öfvertaga ansvaret för fara och. förlust, som kunde

uppstå exempelvis vid den maritima näringens utöfvande. De, som del-,

togo i dylikt ansvar, skulle erlägga ett visst belopp i form af premier,

beroende på ris~ens storlek, och deltagarna antecknades på e~ lista

för hvarje fartyg. Denna kallades med ett italienskt namn »polizza»,

hvilket betyder pappersremsa. Detta ord transforme'rades så småningom

till police, ,som sedermera blifvit den tekniska termen och som återfinnes i

alla språk.

Från denna enkla tillvaro vid Lombard Street utvecklades L'loyds

verksamhet till något mycket betydande och mera omfattande. Dell har

från en ringa och ytterst anspråkslös ställning vuxit upp till en världs

makt, och dess verksamhet omfattar i dag hela jorden, och den har re

presentanter öfverallt, hvarest någon maritim verksanlhet finnes.

, Ja.g har velat återkalla detta i minnet af det skä.l, att jag önskar, att

herrarne skola vara under det intryck, att, då jag talar om England i detta

sammanhang, vi skola komma ihåg, att sjöassurans där icke är något från i går

utan en institution, som har gamla anor och som varit föremål för mycken på er

farenhet grundad kritik, illnan den kom till dess nu höga ståndpunkt. Jag

tror därföre, att det är utaf värde att studera dessa förhållanden, särskildt

i England, där man, såsom en lllycket framstå~nde sjörättsjurist i Lon-

, don svarade luig, då jag sporde, om assuranserna föranledt många tvister

eller processer, kommit därhän, att de förekomma numera ytterst sällan;

det har under min 35-åriga verksamhet, tillade samme ma~, visserligen

förekolnn1it sådana fall, men såsom regel äro med de bestämmelser, man

nu har i L'loyds och andra assuransinstitutioner, policerna så distinkta

och så väl förstådda af alla parter, att man icke behöfver tvista om dem.

Men han tillade tillika, att, såSOln dessa villkor äro affattade, innebära poli

cerna icke i hvarje fall allt hvad man luenat och bvad man kommit öfver

ens om) därföre att man icke kan med få ord gifva uttryck åt alla ny·

anser som i verkligheten uppkolnma, Il1en uttrycken suppleras då af de

rättsfall, som blifvit afdömda. Det är därföre, sade han, jag kan påstå,

att det är få fall, där rättegång förekommer beträffande tolkningen af de

engelska policerna.
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För att emellertid lättare göra ~n jämförelse mellan bär i landet

vanliga assllransmetoder och· dem i England, tillåter jag mig att först

angifva de olika slag af risker, för hvilka man i England vanligen er

håller täckning genom sjöassurans.

Vi lnöta då de fundamentala bestämmelser för vanlig sjöfara, som

innehållas i L'loyds police. Den uppbär i stort all sjörisk, allt ansvar,

all skadeersättning för de olyckor oell förluster, som kunna drabba

skeppsrederier ocb bolag. Denna police lnotsvårar således närmast våra

vanliga sjöpolicer här i Sverige. För att få en föreställning om

11'vad sakkunniga anse härutinnan har jag förelagt personer i England,

SOln äro att anse såsom mycket hernmastadda i dessa frågor, öfversätt-.

ning af svenska försäkringspolicer och bedt dem angifva, huruvida det

föreligger stor skillnad ITlellan de svenska och engelska L'loydspolicerna.

Härvid framgick, att de i allmänhet motsvara l1varandra. De svenska

täcka i några afseenden rner än bvad L'loydspolicen gör, Inen i andra

mindre. I stort sedt äro de dock tälnligen öfverensstämlnande och täcka

tälnligen samma risker för sjöfara.

Vi 111öta därnäst en an11an gren af assuransverksambet i England,

bvilken för oss, Oln ej obekant, dock endast är tilläm.pad i ett par fall

och af särskildt intresse därför, att vi då äro inne på ett område, som, så

att säga, utgör kärnpunkten för sträfvandet att göra det maritilna hypoteket

betryggande och belånba~t. De11na verksamhet utöfvas af associationer

eller s. k. klubbar) som ansvara för risker, SOln ick~ täckas af L'loyds

policen. l\rlan erkänner i OCll rned i11rättandet af dessa klubbar, att grund

policens bestämnlelser icke voro tillräckliga. Då preruierna, SOl11 uttaxe

rats af medlemmarna i dylika klubbar, äro små, hvilket i själfva verket

visar, att förhållandet n1ed riskerna är detsanlma, måste 11ågot an11at skäl

föreligga för inrättandet af dessa synbarligen kOlnplicerade lnetoder. Jag

är emellertid böjd för att tro, att a11ledningen är densamnla bos dem SalU

hos oss, näroligen att l11a11 önskat en assuranspolice, som är al1väudbar

för belåning. Detta Ilar ernåtts genom s. k. »protection and indemnity

clubs» , hvilkas verksamhet således kompletterar assuransbolagens och för

eningarnas. För att än mer kunna motsvara alla önskningar hos olika

kategorier af skeppsredare bar man uppdelat verksamheten i olika klasser:

l. Protection & indenlnity och II. Freight, dernurrage & defence.
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Dessa hufvu4klasser olnfatta underafdelningar, där de olika riskerna

äro speciali~erade.
Bland dessa må nämnas: ~förlust af människolif eller kroppsskada

å person, som föres ombord såsom passagerare eller som går ombord

eller so~ eljest vistas ~ eller invid ångare tillhörande associationen». Denna

punkt oInfattar en högst väsentlig och viktig klass af risker, hvilken, i

den mån lagstiftningen går i riktning att skydda eller ersätta lnännisko

lif, föranleder stora ersättningsanspråk - så stora att i många fall det

för rederierna skulle vara omöjligt att betala dessa ersättningar.

Vidare hafva vi: »förlust af lif eller kroppsskada, uppkommen un

der pågående stufning, d. v. s. för, derl skada, som kan drabba dem, SOlll

äro sysselsatta med att taga in last eller lossa den.» 9

Härförutom omfatta dessa assuranspolicer skydd eller ersättning

för utgifter för »hospitalsläkare, begrafnings-" eller andra omkostnadei~ i

sammanhang med förlust af Iif, kroppsskada eller anspråk därpå af befäl

vare eller sjölnän, eller till följd af att befälhafvare eller sjömän till följd

af sjukdolll blifvit afpolletterad från medlelu tillhörig ångare».

Ersättning för sjukdom lälnnas elldast, då kostnaden öfverstiger 10

S i hvarje hamn, llvadall lnedleln således själf har att bestrida kostnaden

för de första 1O ~.

Jj-'örlust af lif eller kroppsskada å hvarje annan person uppkon1men

genorn oriktig navigering eller af annan handling, som grundar sig på

försummelse, ersättas.

Vidare hafva vi en viktig paragraf, son10mfattar förlust eller skada,

.som uppkommer därigenom, att L'loydspolicen vid ersättning i vissa fall

icke länlnar betalning till mer än 3/4 af det assurerade föremålets värde.

Prot. & ind. clubben ersätter därför en »1/4 af förlust eller skada, S01l1

genOD) oriktig navigering uppkommer å annat fartyg eller varor eller annat

föremål af hvarje slag tillhörande annat fartyg».

Vidare täckes den »förlust "eller skada, SOIU genom befälhafvares

oriktiga navigering uppkommer å hvarje slag af egendom eller varor eller

å kajer, vågbrytare eller annat rörligt eller fast föremål af hvad slag det

vara må, vare sig sådant befinner sig ombord å den försäkrade ångaren

eller icke»; äfvensom

»lastens andel i gemensalut haveri eller andra speciella kostnader,

som på annat sätt icke kunna återvinnas».



Om det maritima hypoteket. 9

Vidare, »kostnader eller unlgälder för att lyfta eller förflytta vraket

af assureradt fartyg, då sådan förflyttning blir nödvändig och kostnaderna

på annat sätt icke kunna återvinnas». .

Vidare kunna uppkomma förluster »i samlnanhang med lastning,

fortskaffande, lossning, eller aflämnallde af egendon1. eller varor, som hafva _

sin grund i andra orsaker än felaktig navigering (improper navigation),

skolande denna beställlluelse afse att ölllsesidigt skydda och godtgöra

Inedlemmarna fÖl' förlust, som uppkommer genon1 försumlnelse eller fel

af deras tjänstepersonal eller agenter».

Vidare, »förlust eller skada å hvarje ångare och af medleln hafda

utgifter, sonl uppkomna vid förlust, skada, kapning eller beslagtaglling af

sådan ångare, då risken icke täckes af annan police». Ersättning för

skada, som beror på utbrutet krig, torde dock endast ersättas, om krigs

utbrottet ägt rum, sedan man afseglat från halTIn, och lnan blir utsatt för

våld, innan man kOl11mit till hamn eller till sådant ställe, där man icke

behöfver löpa denna risk.

Slutligen innehåller policell en allmän klausul, hvilken tydligen åda

galägger, att dessa klubbar icke vilja komma ifrån något af ~ina åliggan

den, utan att deras allvarliga önskan är att i bvarje fall ersätta skepps

redarna för de förluster de kunnat lida. Det heter nämligell, att ersätt

ning gifves för »annan fordrall (claim), förlust eller skada, som plägar

drabba rederiverksamheten». Denna klausul har en så allmän omfatt

ning, att man skulle kunna antaga, att det nlaritima hypoteket därmed

vore tryggadt för alla de förluster, som kunna uppkomma på grund af

rederiverksamhet. Men det är icke så. Ännu återstår en del risker, till

hvilka vi i det följande bkola återkomma. Man har funllit det praktiskt

att vidhålla principen om arbetsfördelning, så att de stora klubbarna få

sköta rederiernas stora och hufvndsakliga förluster. De m.indre mt1 ord

nas genom särskildt inrättade associationer. Sålunda betalas fordran un

der de tre sistnämnda fallen (skepplling, fortskaffning, lossning etc. ,- krigs

klausulen och den allmänna klausulen) endast 1111der förutsättning, att

utgifterna uppgå till 40 ~ på en ångare om 800 net. reg.-ton och uppgå

till 1 sh. per net. reg.-ton lör ål1gare af högre tonnage eller å last utonl

rättegångskostnader, skolande hvarje fordran öfverstigande denna norIn un

derkastas en reduktion efter förenämnda grund.
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På S31nnla sätt erinra vi, att L'loyds police begränsar Sill ersätt

ningsplikt till förluster, som öfverst~ga 3 % af assuransvärdet.

De örriga risker, SOln icke täckas under 'nyss angifna bestämlnels~r

inom denna klass, upptagas af s. k. »thirds clubs» eller »small damage

clubs», hvarmed menas sådana associationer, där redarna kunnat ömsesidigt

försäkra sådana förluster, sonl icke täckas af protection and indBlTInity clubs

eller L'loyds police.

Då ett fartyg är försäkradt på alla dessa tre metoder, kan man

säga, att dell teoretiska byggnaden är färdig. Då är det' maritima hypo

teket tillgodosedt, så långt sor.u man kan komma med erfarenhet, statistik

och god vilja att skydda sig och andra.

Den nyss genoD1gångna afdelningen af assuranser täcka, så att säga,

de rent materiella förlusterila, sorn kunna uppkomma vid sjöfart.

Vi öfvergå nu till den andra stora hufvudafdelningen, hvilken om

fattar affärsförluster, af hvarjehanda slag) hvilka man aJ erfarenhet sett för

knippade med sjÖfartsnäringens utöfvande. Denna omfattar freight, de

1nurrage and defence eller, på svenska fritt öfversatt, ersättning 'för .frakt,

öfverliggedagsersättning och för sådulla kostnader, som uppkomma genom

processer och tvister. De sistnämnda kunna, särskildt i England, vara

ganska betydliga, och det är därföre lued rätta Ulan vidtager åtgärder

för att mede~st försäkring skydda sig.

I denna klass täckas följande risker, för så vidt de icke innefattas

under »protection & indemnity»-klassen:

Framtvingande genOlTI laga åtgärder eller på alll1at sätt af hvarje

anspråk som 'härrör af .

a) frakt~ ballastfrakt, liggedagar, uppehåll, bärgning eller bidrag vid

gemensamt haveri;

b) ersättning för bryt~nde af hvarje maritilnt eller annat kontrakt,

uppgjordt lned hänsyn till eller i förhållande till något inskrifvet fartyg;

c) förlust eller eljest förekommande fordrall under något slag af sjö

försäkringspolice, uppgjord med hänsyn till något inskrifv~t fartyg eller

del däraf;

d) Uppkolumen skada, byars belopp understiger 3 % gränsen eller

som icke täckes af de vallliga policerna å skrof och lllaskineri.

Härförutom täckas inom denna klass kostnader, som uppkomlua vid

utförandet af hvarje åtal, process, skiljedom eller annan åtgärd med
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hänsyn till behörig fordran eller ansvar vid åtal eller annan åtgärd, som

uppkomlIler å behörig fordran, då fordringsanspråk väckes rnot medlem

Inar 11led hänsyn till sådana omständigheter, som äro täckta genom nå

got annat slag af policer.

Vidare, godtgörelse till medlem för gäldandet af hvarje kostnad,.

som kan åläggas hononl till följd af llågOll SOUl helst fordran för förlust,

Uppkollllnen gel10m "värdereduktion å inskrifvet fartyg i kollisionsmål.

SaInt slutligen, inhälntande af upplysningar beträffande redares in

tressen i allmänhet och juridiska upplysningar åt med~emmar i alla ange

lägenheter, som beröra redareverksamheten.

l\1an får det intrycket, att en så vidsträckt ersättningsskyldighet

skulle föranleda enorlua kostnader och att vid ömsesidigt ansvar bidra

gen borde blifva. betydliga, synnerligast sorn ~an gått så lållgt som att

åtaga sig ersättning af uppkolnna förluster för ett rederi, där L'loyd eller

annat försäkringsbolag icke ersätter skadan eller ens vill taga hand om
saken. Hit höra exempelvis de vanligast förekommande illllldre skadorna,

h.vilka understiga 3 % - hvilka icke ersättas af L'loyds eller i allmän-

bet af bolagen, Inell S0111 däremot betalas af klubbarna. Anmärkas bör

dock, att de svenska assuransbolagel1 i detta afseende Inat sina kunder

varit särdeles generösa genom att som regel och utan~ att vara förplik

tade därtill betala skador, äfven 0111 de understiga 3 %.

Ersättningsskyldigheten är synbarligen nlyclret stor. Erfareniletell

har dock ådagalagt, att mall sällan undandrager sig densamnla. Man för

vånas emellertid öfver, att det är möjligt, att så rnånga risker kunna täc

kas, då uppenbarligen så nlånga faror föreligga. - Därvidlag lnåste vi

dock först kon1lna i håg, att dessa risker icke uppträda för hvarje dag eller

för hvarje fartyg, utan det inträffar kallske flvart tionde år ett fall, d. v.

s. riskell fördelas på långa tider och verka således genom statistikens

kalla siffror på ett helt annat sätt än genon1 det intryck IDan erfar,

då i' sarnmanträngd form relateras allt tänkbart, SOl11 kan förekomma.

Det är ju icke annat än statistiken, som utgör underlaget för all

assuransverksamilet, och statistiken har i ytterst on1sorgsfull grad tagit hand

Oln bvarje fall, som faktiskt Ilar inträffat, samt inregistrerat detta för att
l .

därigenoln fullkomlla förD?-ågan att bedöma, huru pass mycket, hvarje

sådan händelse kan innebära i förhållande till det stora hela och således

föranleda, att pren1ierna. höjas eller sänkas. Det är särskildt med afse-
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ende på omfattningen af riskerna, dessas storlek och deras inverkan, som

jag nu sökt visa, att riskel1 icke är så stor, som man vid ett flyktigt på

seende kan vara benägen att förmoda.

För öfrigt är att märka Jlled afseende på det sätt, hvarpå den kost

nad, son1 uppkommer, ersättes, att all sådan ersättning grundar sig på

ömsesidighet, hvilket man i Engla11d funnit vara det klokaste rnan kali,

göra. Och just emedan ölnsesidighetsprincipen gjort sig gällande med
•

afseende på dessa associationer och då icke någon vinst behöfver betalas

ut, som kaI1 förrycka föreställningen om dessa riskers storlek, har man

på grund af uttaxering, som skett under flera år, fått en klar erfarenhet

af, huru mycket dessa risker äro värda. Vi veta bestämdt, att så ocl1 så

mycket går det tjIl under en tid af ett år att täcka alla dessa risker, som

jag omnämnt och SOln falla under dessa mycket allmänt hållna bestäm

melser. Kostnaden för att täcka alla dessa risker gifver en god bild af

dessa riskers storlek; den uppgår under de tre .sist förflutna åren för

protection & indemnityklassen i den största klubb, som finnes i världen

- the West of England Protection & indelnnity club - till 10 1/2 pence

per grossregisterton per år.

Det utgör för att angifva en procentsiffra, SOlD vi äro lllera vana

vid, 1/4 och l/S procent af kascovärdet. Således, lnina ~errar, 1/4_1/8
procent är det reella värdet af hela den risk, som praktiskt taget nu icke

är täckt genom L'loyds eller våra vanliga sjöassuranspolicer, hvilka, som

förut nälnnts, nära sammanfallå. Med det ll1aritima hypoteket så skyddadt

hafva engelsmännen, som hafva milliarder placerade i sjöfartsnäringen,

ansett det behörigen skyddadt. Och kunna, vi nled endast olnkring 1/4
:-1/8 procent kOllIna därhän, att få våra maritima hypotek lika goda

oc11 belånbara som de engelska, så menar jag, att det lönar mödan att

sträfva härför.

I den andra klassen, som är af mycket mindre betydelse och där

utgifterna icke på långt när gå till så mycket SOITI i den första, har man

angifvit för vederbörande, som illgå däri lned silla fartyg, att kostnaderna

ungefärligen uppgå till 10 oQ per år per farty'g; Ine11 den aktuella kost

naden för de 2 senaste åren har endast uppgått till 5 .:e 2 sh. per fartyg

-- således ytterst obetydliga belopp.

För att nu kunna klargöra, huru allt detta skulle gestalta sig vid en

tillämpning på svenska förhållanden, har jag låtit öfversätta den vanliga
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svenska assuranspolicen till engelska och öfverlämnat den till r l1efen för

the West of England stealU ship owners Protection & indemnity club mr

Holman, ·som 1899 omfattade icke mindre än 1,200 fartyg Oln tillsaln

mans mellan 1,600,000 och 1,700,000 ton -. sålunda en flotta. som är unge

fär sex gånger så stor son1 hela den svenska ångbåtsflotta11 - samt an

modat honom angifva, till hvilkel1 premie han skulle vara villig föreslå

klubben att åtaga sig assurans för svenska ångfartyg. Efter studium

af del1 svenska sjöförsäkringsplanen har ban gifvit mig det besked, att

han är villig att i Sill klubb upptaga de sve~lska fartygen till ett pris af 6

pence per grossregisterton. Han anser~ att risken förde svenska farty

gen är något mindre än för de engelska, beroende därpå, att policen täc

ker något lnera, och särskildt därför, att ha~ har trott sig finna, att de

svenska fartygen äro bättre underhållna än de engelska - en belö

ning för de onlsorger, som vi i· högre grad än engelsmännen ägnat våra

fartyg.

Man skulle sålunda kunna tänka sig - för att få en sammanfatt

ning af dessa undersökningar - utan att på något sätt störa den

assuransverksamhet, som hittills existerat i Sverige och hvilken snarare

skulle utvidgas, därigenaln att ett utsträckt användande af det maritima

bypoteket skulle. föranleda, att skeppsrederiverksambeten ökades, att

. aftal skulle kunna träffas lued de engelska klubbarna eller någon af dem

att fortsätta denna verksamhet, där de svenska bolagen sluta. Det är

således långt ifrån nödvändigt, att nlan öfverflyttar hela assuransverksam

heten till England, därför att rna.n låter de engelska klubbarna täcka en

speciell del af assuransverksamheten. Tvärtom är det att önska, att den

svenska assuransverksanl11eten 111åtte fortgå på sanlina sätt som hittills

skett, till stor tillfrerlsställelse för svenska skeppsredare, och att begag

nandet af de engelska klubbarna således endast behöfde afse att få resten

a.f riskerna täckt.

Jag tror till oel1 med, att det är större fördel att göra så än att

ordna saken genom att inrätta en ömsesidighetsklubb i Sverige

för att upptaga de risker, som bäras af dessa proteet.ion and

indemnity clubs. I Norge har man därpå sett bevis, i det att

där bildats ett ömsesidigbetsbolag vid nallln' »Skuld» efter lnönster

af de engelska klubbarna; 111en IDan förnimmer ej en odelad till

fredsställelse med resultatet af dess verksamhet, åtminstone ej
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äunu efter några få år. För denna mening finner jag dessutom ett

kraftigt stöd i den onlständigheten, att det är uppenbart, att föreningen

är solventare och effektivare, ju större antalet fartyg är, som tillhör före

'Dingen. Kan en dylik förening komma så "längt, att den oInfattar 1,200

fartyg, har den en mycket större styrka och kan bevaka föreningsllled

lemmarnas intressen i högre grad, än Olll den omfattade endast något

hundradetal fartyg. I själfva verket torde lllan ej heller kunna kOmlTIa ifrån

för billigare kostnader än just genom ölTIsesidighetsprincipen, förutsatt

naturligtvis att intet eftergifves för att betrygga säkerheten.

De af mig företagna undersökningar hafva därför bibringat mig den

öfvertygelsen, att det skulle vara tillräckligt för att få det n1aritilna

hypoteket att vara betryggande och vara ett belånbart bankpapper,

om man jämte den försäkringsverksalTIhet, SOlll hittills bedrifvits i Sve

rige, sökte att !å de risker, som nu icke äro täckta genom försäkring en

ligt våra vanliga policer, täckta i England genorn dess protection and

indemnity klubbar.

Jag är enlellertid uttryckligen angelägen om att framhålla, att dessa

försök till utredning icke göra anspråk på att vara uttömmande eller

att intet" skulle vara emot dem att invända eller rätta. Tvärt.om

önskar jag lifligt fraulhålla behofvet af ytterligare utredning och studium;

detta så lnycket mer, som jag, af det lilla jag redal1 sett, klart erfarit, att

den engelska näringslagstiftningen och särskildt dess tillämpning är rör

lig och ändrar sig i san1ma~ mån som utvecklingen af handel och närin·

gal' fortgår.

Jag tror, att en stor del af de betänkligheter, som hittills vid fråga

Oln belåning vidlådit det maritima hypoteket och som - jag erkänner

det villigt - äro fullt berättigade, skulle kunna bortfalla. Den långvariga

verksamhet, SOlU ofvanbemälta klubbar redan har bakom sig, ger tillräck·

lig garanti för, att stabila förhållanden, beträffande dessa angelägenheter

blifva rådande och att man med full trygghet skulle kunna ansluta sig

till dylika associationer.

Genom att anföra detta oc11 genolll det förslag, jag tidigare har

väckt i syfte att bereda kapitalti~lgångar för sjöfartsnäringen, har" j"ag

velat ådagalägga, att åtgärder i sådan riktning äro att föredraga frarnför

dem, som hafva karaktären af hjälp, subvention, bidrag eller upphäfvande

,af vissa afgifter. Sjöfartsnäringen bör och kan hjälpa sig själf. Den be-
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höfver icke tigga regering och riksdag om allmosor i en eller annanoform
t

utan snarare hålla sin fana högt och hålla på, att den har inneboende

kraft nog och förutsättningar att taga sig fram - förutsatt naturligtvis

att sådana åtgärder här i landet icke försummas, som den moderna tekni-,

kens utveckling hos alla andra näringar erfordrat.

Det är därför jag hyser den stora förhoppningen, att det intresse

för sjöfartsnäringen, som nlan under de senaste åren kunnat iakttaga i

vårt land, så sn1åningorn skall föranleda, att tidsenliga åtgärder blifva vid

tagna, hvilka stå i öfverensstänlmelse med 11vad andra länder gjort för

sin sjöfartsnäring. Den skillnad, som exell1pelvis för närvarande existe

rar mellarl dell svenska och norska sjöfarten, skulle då småningom ut

jälnnas, och jag tror, att icke ett tiotal år ?kulle beböfva förflyta, förr än

så skulle ske. Vi skulle då bättre förstå bvarandra, OCll vid sträfvan att

göra eröfringar på alla haf skulle de båda folkell troligen lnera komma

till insikt om fördelarIla af sanlma11hållning till gemensalut skydd.

I anledning af föredraget yttrade sig:

Herr Generallöjtnanten Friherre B. Å. Leijonhufvud: Jag vill endast

fråga föredraganden, huruvida det icke finnes någon slags assurans bakom

dessa klubbar i England.

Herr Fil. doktor Ph. Leman: Jag tillåter lllig helllställa, att före

draganden lnåtte lneddela, till huru stort belopp den årliga kostnaden

eller medelpremien kan uppgå för ett svenskt ångfartyg, hvilket i de en

gelska klubbarnå försäkras mot alla risker, å hvilka försäkring lneddelas.

Herr I{apten G. O. Wallenberg: Jag är doktor Lelnan mycket tack

sam för, att ban fäste uppDJärksamheten på en sak, sonl jag förbisåg filed

afseende på svenska fartygs inträde i första klassen af protection and in

delnnity associations. Jag alltydde något angående kostnaderna i andra

klassen, i det jag nämligen sade, att dessa beräknats till 10 j5 per

fartyg; men att de i själfva verket icke utgjorde mera än 5 ~ 2 sh.

Så är naturligtvis ock förhållandet rned första klassen. Man väntar gif

vetvis, att, OUl en redare uttrycker sin önskan att inträda i en sådan

associatioIl, oså frågar han, hvåd det kostar. Detta kan icke med fllll-
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ständig noggrannhet angifvas. Det beror på, huru året går, därför att

hela verksamheten är grundad på ömsesidighet. Jag angaf den ifråga

varande siffra.n således endast till ledning för ~mdömet. Den var, som

nämndes, hämtad från el1 ,engelsk ass~ransklubbs verksamhet, och hufvud

saken för mig var att bevisa, att de risker, som kunna ersättas med så

ringa belopp, måste vara ganska små. På samlua sätt angafs en siffra

för de svenska fartygen, hvilkell visst icke behöfver :uppnås, men hvilken

en person, som innebar så stor erfarenhet som mr Holman, funnit mot

svara våra risker och som i allmänhet icke behöfde öfverskridas. Således,

då jag i denna klass augaf 8 pence för ett fartyg, gaf jag ett uttryck

åt den af InI' Holluan omfattade meningen, att denna siffra kunde an

ses vara ett n1aximum uppåt och att kostnaden SOlD regel icke behöfver

uppgå till detta belopp.

Herr Skeppsbyggnlästaren o. Å. Brodin: Beträffan föredra-

gandens yttrande rörande assurans fäste jag mig Säl~skildt vid, att

han omförn1älde, att för äldre fartyg var assuransen i Sverige 6 pro

cent, i England dären10t 71/2 a 8 procent. Jag ber att få fästa upp

märksamheten på, att det är icke alldeles så, ty' de äldre fartygen

här i Sverige få betala 71/2 a 8 procent, och dessutom skola vi taga

i betraktande en an11an sak. De flesta engel~ka fartyg äro asstlrerade i

önlsesidighetsföreningar eller i L'loyds, och ersätta de engelska assuradö

rerna i allmänhet Ilaverikostnaderlla fullt ut utan. afdrag. Enligt svensk

sjölag är det en tredjedels afdrag för nytt i stället för galumalt, då fartyget

kommit till viss ålder, och detta måste taga~ i beaktande vid jämförelse

af premierna. Därför tror jag icke, att det här i Sverige är så mycket

billigare assurans än i de engelska klubbarna och äfven i L'loyds.

En annan sak är den, att föredraganden sade, att bodmerilån beböf

ver man icke räkna med vidare såsom någon form för lån för fartyg.

Detta är visserligen sant, så länge redare kunna skaffa och ställa kredit.

Men om Inan tänker sig, att det skulle blifva en lag om inteckning i far

tyg i Sverige och ett rederi får mot inteckning låna intill halfva fartygs

värdet och fartyget kommer i haveri saInt redaren icke kan skaffa, pengar

eller ställa kredit, så nlåste bodInerilån tagas. För de förluster, som på

grund af bodiuerilån kunna uppstå för inteckningsinnehafvare, ansvara icke

assuradörerna, och torde assurans för dylik risk vara oll1öjlig att erhålla.
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Vidare tror jag att, om också dessa protection and inde'mnity clubs

täcka vissa slag af risker, t. ex. om fartyg stöta lnot kajer eller skada å

lasten uppstår ffi. m., så finnes det dock en hel del an'dra riskel" som

icke täckas genom dessa klubbar l.'ör öfrigt är det där såsom öfver allt,

där det är ömsesidighetsfören'ingar, så, att delegarnas risker och ersätt-'

ningsskyldigbet äro begränsade till ett· visst maximibelopp, bvarefter alla

risker få bäras af ~ hvar och en för sig. Jag vill påpek.a detta, emedan

ja.g icke tror att, så önskvärd sak~l1 än är, det är så lätt. att genomföra

denna assuransfråga, som kapten Wallenberg tror, och gör'a det maritima

hypoteket 'likställdt med annat hypotek. Om: man kan assurera för alla

såd.ana risker,. som äro föra.nledda af tredje man, sjöolyckor m. m, så

återstår alltid en risk, som .mall icke torde kunna täck-a genom assurans,

{)ch det. är de förluster, som kunna uppstå på 'grund af de aftal och dum·

heter, som redarna möjligen kunna göra. Jag vill .meddetta påpeka, att

<let är mycket svå.rt att få det maritima hypoteket till en första klassens real

säkerhet, men ~e.tta oaktadt är det utom allt tvifvel, att det kan

blifva ett ganska godt hypotek. Då en redare visar sig kunna med duglig'het

-och framgång drifva rederiaffär, skulle för en sådan redare, enligt rnin

.åsikt, icke möta svårigheter att på grund af inteckning i fartyg få låna

nödiga medel för utveckling af sin -affär. Men det kan icke blifva annat

än en förstärkning af redarens personliga kredit. En a-bsolut realsäke'r

bet tror j·ag icke, att man kan åstadkomma åt det maritima hypoteket på

grund af en inteckningslag.

Då -vi hafva denna fråga under diskussion i handels.. och sjöfarts

kommitteen, bar jag ansett det ganska .olämpligt att nu draga fram den

inför offentligheten, men då kapten Wallenberg ans'ett det lälnpligt, så

:skulle, om jag tegat, det kunnat tydas, som om jag gillat de åsikteT han

uttalat, och detta har varit orsaken till att jag velat yttra mig.

Herr 'Kaptel1 G. O. Wallenherg: Jag skall icke gå iI) på beu1ötande

.af en del utaf hvad herr Brodin nyss anfört, då det torde af föredraget

framgå, hvad -som behöfde svaras på den saken. ~el1 ett uttryck, sonl

b-err Brodin senast fällde, måste jag genast taga fasta pä.. Han påstod,

.att jag skulle hafva sagt, att det .maritima hypoteket skulle kunna blifva

€n första klassens säkerhet. Jag 'önskar då betona, att det maritima hy

poteket, icke ·under några förhållanden kan k·allas ell första .klassens sä-
2
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kerhet, åtminstone icke efter de. begrepp, som äl~O" gällande om en sådan

8äkerh.et. En· statsobligation, : en inteckning. i fastighet: och annat, som

icke ~an flyttas bort, har man vant' sig :att kalla en första klassens säker

pet. Det kan icke sägas Oln det lnaritilua ,hypoteket, och därför kan det

ej jäffil1ställas med en första 'klassens s~kerhet..·

Med afseende å hvad herr Brodin för öfrigt .yttrade .i. sammanhang

nled de. förslag angående· olika·· medel till anskaffande af penningar . för

sjöfartsnäringens utveckliug,·som göras inom handels-:och sjöfartskolnnlitteen~

vill jag fästa. ·uppmä~ksam·~eten på,· att· jag icke en~nda gång 'nälnnde

något; som an·ginge sättet för 'lånever~sam'heten under dei1 cna eller,andra

for.~en, utan· att jag endast velat·~ägna några ord åt en detaljfråga, som

för ögonbliGke~. är af intresse att granska, äfven om denna .granskning

rpåst vara .så.· ytlig, som .kunnat ske inoln ramen af ett kort föred.rag.

Då: det· gäller att u~der en' eller annan·,form söka göra det .mari·

tima hypoteket .användbart för att anskaffa penningar. till sjöfaitsnärillgens

utveckling, så ligger ju nära till hands att först och främst. se. sig Oill,

huru man i andra lä?der burit sig åt och. hvilka me~el·mau' allvändt .för

att. trygga sig för de förluster~ sonl kunna uppstå. Den saken' har näm-

'ligen ~l~rt blifvit ådagalagd, att på den ståndpunkt, vi stå bär i Sverige,

och lued den aS8uransverksarnhet, som här drifves, så kan man icke påstå sig

vara skyddad ·för uppkommande risker. Vi kunnaoicke alls namngifva det

som ett hypotek, förr än vi sett till, att vi kunna täcka därmed.förknippade

risker i största möjliga olllfattning. Föredraget har således afsett att vara

ett studium af en detalj, och jag fasthåller vid. att så ä~ och att jag icke

på något sätt velat gå l1töfver det ämne, so~ jag h~r .fått mig förelagdt.

.Hvad beträffar sammanhanget mellan detta ämne och lage'n oIn' in·

teckning i fartyg begagnar jag tillfället a~t o.mnänllla, a~t jag i England erfarit,

att detta lands lag om il~teckning i fartyg användes förr mera än hvad

som nu sker. Och orsaken härtill angaf8. vara, att de former för assurans

och d~, policer, 89m nUInera användas, äro så distinkta- och så s'ällan föreulål

för tvist, .att penningeinstit~ten taga policerna sådana de äro, utan att bry

~~g .9m proceduren' me~ .inteckning i det f~rtyg, s'om skall belånas. Jag

.vi.ll därmed icke. påstå, att vi böra ·göra detsaluma. Vi .kunna måhända

läng~e. ~r~m, .då hithörande fJ,ngelägenheter kommit i sina rätta spår, äf

venledes finna oss i enklare forrner.
• ..... t.

. Genom att man· har .inteckningshandlingen i sin band, förebygges,



Om det maritima hypoteket. 19

att fartyget skulle kunna säljas på utrikes ort, och en lag om inteckning

i fartyg är både ur denna och andra synpunkter önskvärd. Men det är

icke den saken, som är den viktigaste och som i och för sig gör det ma

ritima ·hypoteket användbart till belåning, utan det är assuranspolicen och

det skydd för uppkommande risker, den ger; det är där, son1 hufvudsa~·

ken ligger; lagen om inteckning i fartyg för oss i rätt riktning, men det

är assuransen, som ger hypoteket det skydd, det bör hafva.

'T •

• 1.,..



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 22 februari 1900.

Ordförande: Bankdirektören Friherre K. LANGENSKIÖLD.

Till ledamot i föreningen invaldes:

Herr Kontorschefen C. R. Zetterlund.

Herr Bankofullmäktigen Lektor R. Törnebladh höll härefter ett

föredrag öfver ämnet:

En blick på år 1899 i finansiellt och ekonomiskt
hänseende.

l.

Det mest i ögonell fallande draget hos det förflutna året är steg

ringen af räntesatserna. För att rätt fatta betydelsen af denna bör man

dock gå något tillbaka i tiden.

Det är bekant, att från midten af 1800-talet kapitalen visade sig

synnerligen produktiva. Det var användningen af ångan såsom drifkraft,

framför allt i vår världsdel, som fordrade en stor massa kapital och till

försäkrade detta kapital riklig afkastning. Åren 185'0-1865 utmärktes

också af i allmänhet höga räntor. Men därefter ändrades förhållandet.
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Visserligen åstadkolll kriget 1870-1871 afbrott i den nedåtgående rörel-·

sen, och ~apitalafkastningen steg för ett. par tre år med två il, tre procent,'

men sedan gick det i regeln nedåt, dock med ett pa~ tillfälliga afbrott,

nämligen efter kraschen på' börsen i Paris 1882 samt 1889 och 1890

efter Panamaaffärens IÄisslyckande saInt Argentinas och Uruguays bankrutt:

som i sin. ordning sedan -framkallade den Baringskakatastrofen. Sedan

dess börjad~ åter diskonto- och räntesatsernas vikallde tendens att göra

sig gällande, naturligtvis med den därtill hörande stegringen i pris på

,rärdepapper.
På de senaste åren har däremot en rörelse uppå~ varit märkbar. I

själfva verket beror denna på den lifligar.e industriella företagsalnheten

och visserligen icke minst på ~et allmännare blifna och allt säkrare drifna

tillgodogörandet af en förut lnindre i anspråk tagen kraft ~ elektriciteten.

Man kan tryggt påstå, att 'redan efter 1895 industrilifvet började blifva

kraftigare, men verkningarna af dess utveckling hafva först slnåningolll

låtit känna sig i fullt mått. I början af 1897 framkastade en lnedlem

af ·denna förening det spörsmålet, om det skall vara ett godt teckell på

ekonomisk utveckling, ,att räntorna stå lnycket lågt. Han yttrade då

bland annat följande: »En fallande ränta och en låg sådan är ett klart

bevis, åtminstone beträffande det rörliga kapitalet, att detta kapital öfver

stiger efterfrågan, hvilket åter är ett tecken på, att oaktadt de låga rän

torna handeln och industrien icke längre äga förmåga att tillgodogöra sig

detta kapital, icke lämna tillfredsställande afkastning af sitt arbete i trots

af den låga räntan». Vidare erinrade han därom, att under år 1896

räntorna börjat stiga i följd af handelns uppsving efter det i många af

seenden tryckta året 1895 samt att i trots af räntestegringen industrien

fortfarande utvecklat sig både i Sverige och i andra, rikare länder.

H vad då angafs såsom en begynnelse har därefter nått allt högre

och högre upp, ja, möjligen till höjdpunkten (kulmen). Kändt är, att

industri och handel under 1897, 1898 och nu senast 1899 förkofrat sig

allt mer och Iner. Men samtidigt bafva också räntorna stigit. Då jag

nu talar om räntorna, bifogar jag den erinran, att jag icke så mycket

afser de. mera växlande diskonto- och lombardlånesatserna, ännu mindre

ultimopenningars pris, prolongationssatser och reporträntor för en eller

annan termi~, utan framför allt syftar till de fastare placeringarna med

bestämd afkastning å den stora lånelnarknaden, statsp'apper och kOlIllUU-'
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nalöbligationer, för ,att' ej tala Olll de i 111ånga fall så betydelsefulla ili
dustriella obligationerna, järnvägsbolagens 111. fl., Och beträffande,~'först

klassiga värdepapper, äfven 'statsoblig~tioner, kan sedan 'slutet 'af 1,89'7

skönjas en bestäInd tillbaka.gång i försäljningspris, särskildt 11vadEuropa

angår, hvilket 111ed andra ord uttryckt vill' säga, att räntan stigit. :', I
jämnbredd härmed har gått en stegrfng af prisen på papper. med för

änderlig ~fkastning, enär dessa i följd af gynnsamm'akonjunkturer för in

dustri och handel lockat' spekulationen, hvilken icke nöjt sig med dei1

låga ränta, som kunnat erhållas å obligationer af första klassen.

. Särskildtupplysande äro i detta hänseende förhållandena i .Tysk

land, där statslånen om ,31/2 proc. 1898 voro åtskilligt öfver pari, ,men

sedan föllo därunder, och 3-procentslånens kurs ~'så den sachsiska rän

tan - bIef allt lägre, llledan kOIumunerna '11ära nog måste öfvergifva

31/2-procenttypen och gå till 4 proc. med mindre eller större kapital

rabatt.

Med kännedon10m växlingarna i de bästa obligatiollernas kurser

kan man svårligen öfverlämna sig åt den förhoppningen' att erhålla' »e11

fast ränta». Mell både här och där dyka upp underliga föreställningar i

det stycket. Vi hafva nyligen i tidningarna sett tal' härom framföras åf

en svensk luan, och, det är' icke länge sedan ett tyskt regeringsråd 'och,

professor A. Wagner uttalat den åsikten, att en stor fast· räntemarknad

måste åstadkommas. När den är bildad~ skall staten få rikliga ,medel

till SIna viktiga. ändainål - l11an tänker här ovillkorligen på flottfö~

slaget - OCll den allmänila hushållningen, så heter det, »skall icke sakna

det kapital, som behöfves för dess visserligen något långs~mmare, men

stadigare 'OCll solidare utveckling». " Huru nu detta skall kun·na ske, Ilar

llan icke sagt, ty utfallen :rll0t spekulation och grunderföretag, 0111 ock i

väsentlig mån" icke oberättigade, räcka ej till att lösa problemet. oSkall

kapital skapas, måste tydligtvis kapital förtjänas. Sker ej det, och i den

vägen bei~or uppenbarligen lnöjligheten på konsten att producera: till ett

sådant, pris, att ett afsevärdt öfverskott' uppkommer, då kan staten" icke

påräkna tillgångar för sina större utgifter, ej' heller 'deo'enskildao. blifva

i stånd att· utvidga sin oproduktion med nya och vinstgifvande företag. ::)

Men därpå har man under det senast gångna 'å:net i de flesta mera

betydande ländero arbetat med all ifver och: all kraft., Verksamheten har

varit synnerligen lifiig, nästån feberaktig. Samfärdseln kräfver, allt flera



En blick på år 1899 i, finansiellt och ekonomiskt hänseende. 23,

och, nyare hjälpmedel; i kOlnnlunerna anlägger man llya förbindelseleder;

verkstäderna' äro öfverhopade ·med beställningar å materi'el för staten, ,till

krigiska och andra', ändamål~ 'maskinkraften måste förökas, och' den lef-'

vande mänskliga kraften' är -starkt efterfrågad. ,Denna storartade 'verk·,

salnhet kan dock' ej 'genast bära frukt, i form af förtjänst, men hvad den,'

genast franlkallar, 'är behof af arbetsmedel. "Råälnnen, drifkraft och half

fabrikat blifva erforderliga ~ästan fortare än de kunna lämnas,' och pri

serna stiga å såval deln som arbetskraften, särskildt den uppöfvade elle1"

skolade, ,med 'andra ord: 'arbetslönerna måste ökas. D-äraf måste ,åter,

oberäknadt de större' kostnaderna för produktion, hvilka dessutom på

verkas af de högre nlaterialprisen, följde]l blifva den, att förbrukningen:

inom landet både ökas i mängd och stegras, hvad varornas kvalitet be

träffar. ' Rikligare förtjänst för den stora mängden af befolkJlingen in

verkar helt 'naturligt i hög grad på konsumtionen., ·Denna on1ständighet

åter bidrager till att göra exporten, om den ock, ökas genom den större

produktionen, dock dyrare o'ch mindre, än del1 annars skulle hafva blifvit;

det egna landet lnåste behålla åtskilligt, SOln förr ,gick till utlandet. I

och för sig är detta intet ondt. Rikligare och bättre föda, större be

kvälnligheter och nyttigheter i lifvet äro, när det, icke gäller öfverflöd,

till stort gagn för ,befolkninge'ns välbefinnande och arbetsduglighet." Likaså.

är det lätt insedt, att', ökning af befolkningens antal,- exelnp.elvis i Tysk':

land 846 871 personer 1899 mot 784634 år 1898 -,'ställer större kraf

på varutiligången -inom landet. Oberäknadt sådant, franlgår af alla fakta,

att exporten i de nlest betydande 'länderna undergått- relativ minskning

i följd af landets egna behof., Härvid är att beakta den' olnständighe'ten,

att i följd, häraf betalningsbalallsen till utlandet gestaltar sig något mindre

gynnsamt. -Vore, faktorerna desamlua i de olika länder, som handla' med

hvarandra, borde ju förhållandet härigenom utjälllnas. Utan att närluare

ingå på det svåra spörsmålet, i hvad :mån handelsvillkoren läriderna

emellan kunna täck~ uppkommande differenser ,och det enas 'fördel tillika

bli det andras,- v~ll jag-här först erinra om att Europa hämtar sitt guld

behof.,hufvudsakligen från Afrika,. Australien och A:rrierika', hvilket l1atur

ligtvis i någon mån inverkar på, de eur'opeiska finan~~ "och' kursföi"hållan- .

dena., .. :Det, sedan hösten' pågående kriget har dock' i mindre grad, än

man kunde tro, hittills utöfvat inflytande på guldtillgångell.

Produktionen, af guld beräknas för 1899,'hafva i 'värde uppgått till'



24 -1.900 den 22 februari.

62,1 mill.. .~' elier 5,2 mill. mer än 1898 och nära-dubbelt mot 1893. -Trans

vaalgrufvornas bidrag har naturligtvis minskats något; så att Afrikas an·

del ej uppgår till stort mer an <>mkring 15 mill. ~) men däremot· hllT

Australiens och Amerikas guldproduktion stegrats Wlgefär me.d resp. 3.,2

mill. ooh den senare för Förenta' Staterna med 6,6 Inil!. och för Canada

med 810 000 ~. M.en hvad som särskildtförtjänar uppmärksamhBt är

att, m-edan guldbehållningarna i vissa europeiska banker endast obetyd

ligt stigit och i flera minskats - så i Ryssland - Förenta Staternas

skattkammarförråd skall hafva ökats frän 56,3 till- 79,5 milL.:B. Tillök

ningen i Förenta Staterna, hvilken antagligen faktiskt är större, beror

naturligtvis i väs€ntlig mån af den' alltjämt fortgåel1de stegringen i lan

dets exportöfverskott, hvarom luera här nedan. Klart är, att med Nord

amerikas rikliga försäljningar till Europa behofvet för -vår världsdels

stater att skydda sin guldtillgång skall vara stort, 'och det tillväxer tyd

ligtvis i samma ·mån som amerikanska värdepapper strömma tillbaka till

Nordalnerika. Vid B.aringkrisen 1890' var Nordalnerik-a mera gäldenär

än borgenär; nu är förhållandet ett annat.

Också har man sett, hurusom de stora bankerna varit' angelägna

att skydda sina guldkassor genom diskontostegringar, hvilka, såSOln vice

guvernören för franska b'anken fullt riktigt yttrat, äro det enda fullt

verksamma medlet att skydda en bank lnot guldets försvinnande.

Diskontosatse:t;na hafva under året vacklat rätt n1ycket - så i Tyskland

7 gånger (mot 6 år 1898 och 5 år 1897) -r- och mot årets slut uppnått.

större höjd, i det att Tyskland hade 7 proc. (8 för lombardlån), England

6, Frankrike, ovanligt nog, 4 1/2, och reportpengar betalades väl - i

Tyskland med ända till 71/2 proc. eller ännu mer. Att kriget och dess

på flera håll oväntade gång härvid spelade in är gifvet, dock finna vi,

att Englands bank ej gick högre än till 6 proc., medan tyska riksbanken

kOlll upp till 7. 'Tyska diskontot påminller om äldre tider: 1857: 7;

1866: 9; 1870 på sommaren 8. I själfva verket är det ock i hufvud
saklig luån industriens uppsving och de däraf f.öranledda allt mer stegrade

anspråken på kapitalet, som verkat till knappheten och penningedyrheten

i Tyskland. Därvid får ej heller lämnas ur sikte, att förhållandena

börjat tillspetsa sig redan under 1898. Emissionerna af värdepapper

gingo enligt det statistiska ämbetsverkets uppgifter, medräknadt aktier

ID. ID., 1897 och 1898, det förra året till cirka 4,68 och det senare tpl
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cirka 4,62 milliarder mark, hvarvid må erinras, att 1898 de utländska.

papperna utgjorde nära 55 proc., och att 1897 bland de emitte.ra.~e -voro

att räkna cirka 30 proc. och 1898 endast omkring 20 proc. konverterade~

Äfven bör märkas, att -de utländska järnvägsobligationerna 1898 repre

s€nterade vida större värdebelopp än året förut. Industriaktierna stego 1899

för förra halfåret ~ill 305 milL mot omkring 330 år 1898, allt nominellt,

mest i bergs- och metallindustri. Man torde ock böra erinra sig, att den

tyska riksbanken under 1898 tillbakavisat finansväxlar för utländsk räk

ning. Tysklan-d själft måste se sig om efter hjälp af finansväxlar i ut

landet och söka marknaderna i England, Amerika, Holland och Frank

rike. Under och mot slutet af 1899 gjorde sig krafven på likvid från

dessa länder starkt gällande, och kursen på a vista-papper på LOlldon

steg -till en förut ej anad höjd (checker 20,601/2 i Berlin; och i Paris 25,liO).

Det är lätt insedt, att under den rådande lifligheten i industri och

handel stora kraf skolat ställas på bankerna. Den tyska riksbanken har

OCkBå fått känna trycket - af de goda tiderna. Dess skattefria sedel

utgifningsbelopp har öfverskridits rätt betydligt och för rätt långa pe-

rioder. För öfrigt var detta fallet redan 1898, och då förnyelsen af ball

kens oktroj efter 1899 förekom i riksdagen, blef starkt fråga dels Olll

höjning af den obetäckta sedelkontingenten, dels ock af grundkapitalet~

Den förra bestänldes också till 450 lnill. (förut 293,400,000), ett belopp,

som, om det funnits fixeradt, icke hade behöft öfverskridas före 1897 ~

Beträffande grundfond och reservfond frainträdde från visst håll inOlll

riksdagen oden uppfattning,- som så ofta vill göra sig gällande, att riks

bankens eget kapital, 120 mill. grundfond och 30 mill. reservfond, vore

för litet och dess ställning därför väl svag, hvilket åter i ~äsentlig måll

skulle hafva inverkat på räntefoten. Huru oriktig en sådan uppfattning

till sin väsentliga inllebörd är att anse, kan man finna redan däraf, att

franska banken med sitt obetydliga kapital - c:a - 220 milL francs

- har en sedelutgifning, som plägar gå upp till omkring 4 mill., och

ett högst betydande metallförråd - omkring 3 milliarder ~ samt i all

mänhet kunnat hål~a ett lågt diskonto.

En annan fråga, som kom till tals och afgjordes genom kompromiss,

var den om privatballkernas skyldighet att rätta sig efter centralbankens

diskontosatser.

Vi hafva i det föregående angifvit, hurusom det är rörelsens liflig-
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het, som frainkallat de alltjämt stegrade anspråken på kapita.l till förlag.'

De, högre räntesatserna hafva ock, såsom handelskamlnaren i Essen i sin

årsberättelse' riktigt .erinrat, varit -en följd af uppblomstringen på indu~

striens område.· Kammaren, tillägger: Såsom' förhållandena nu gestalta

sig; u.tgÖr~ den ,höga räntan .. j" själfva verket en garanti mot en osund

utvidgning och stegring af produktion .och industriell' företagsalnhet eller

111ed 'andra ord mot en öfverspekulation, som icke låter hålla sig tillbaka,

när räntan är låg, och som n1.åste 'leda till en snar reaktion' med dess

menliga verkningar för fraIntiden. I samma riktning har kÖplnannaför

eningen i' Berlin 'uttalat sig, då den förordat ett lugnt fasthållande af

vunna resultat. Kammaren i Essen fäster tillika uppmärksamheten därpå,

att utvecklingen. redan blifvit så stark, att produktionen öfverstiger den

inhemska marknadens behof och att man måste tänka på en ökad af

sättning till utlandet. - Härmed är Inan inne på frågorna om handelsför

bindelserna lned frän1.mande länder, särskildt utomeuropeiska, på det

effektiva stödet föl" handeln - en starkare flotta -' OCll på de af som

liga så mycket förkättrade halldelsfördragen, ja, på den mer och Iller

. framträdande striden mellan agr'arisln och industrialislll. Ett annat tviste

äInne rör de stora s. k. varuhusens berättigande och skatteplikt. Utan

att· vidare inlåta Inig på allt detta vill jag nu i stället lämna några siffror

angående Tysklands industri och handel under 1899.

Man finner, att' till Tyskland för 'år 1899 infördes (i. runda tal) 44,6

mill.' ton och utfördes 30,~ ton mot resp. 28,1 och 19,3 ton år 1890.

Värdebeloppet var -resp.. 5,496 nlill. kr. och 4~152 Inill. kr: 'lnot 4,273

nlill. kr. och 3,410 mill.' kr.

Jämföres '1899 med 1898, visar beloppet en stegring af 1,3 proc.

för införda och 3,4 proc. för utförda varor - 56 och 141 mill. eller, Olll

de ädla metallerna ej medräknas, 116 och 234 mill. mark - men härvid

får man taga i betraktande de ökade prisen, särskildt på vissa utförda

varor, och lnotsatsen på vissa införda, äfvensom besinna, att beräkningen

i,cke kan ännu anses slutligt fastställd, utan till en del grundats på 1898

års pris.

Hvad beträffar införseln af landtmannaprodukter, har den, ehuru

ännu betydande, dock minskats -i följd af de goda skördarna' för 1898

och 1899.

.. '. Järn och stål hafva. under året, exporterats i något mindre kvantitet



En blick på år 1899 i finansiellt och ekonomiskt hänseende. 27

än 1898, nämlige.ll' 1,509,000 ton. mot 1,626,000," men' ,Yärdet ärhq,gre.

Införseln däremot är s'törre: 839,000 ton mot 532,000 (och 258,000 ton

år .. 1895).: .Siffrorna 11änvisa ,på starkt ökad åtgång inom landet ..· :, Hela

produJrtionen -anslås till ,'8,3 luill. ton, hvaraf 'allra största' 'delen förbrukats

i _Tyskland' med omkring .7,6 mill. ton mot' 5,9 år 1895: :

'Ovanligt' stark Ilar' -naturligtvis förbrukningen af stenkol varit, och

tillåter jhg mig' i det afseendet 'meddela, eftersom det liar intresse med

anledning af kolstrejken i Böhmen, att af Österrikes export år 1899 'af

s. k. brunkol och stenkol,' tillsamlIlans värderade till 84;5 mill. österr.

kronor, omkring 90 proc. 'gingo till 'Tyskland. I det hela anslås förbruk

llingen till 135 mill. ton (105,8 år 1895).

Sjöfarten har också ,varit ganska lifiig. Utan att meddela siffror,

vill jag, h~r endast· nälnna, att in~ och utklarerade fartyg i Hamburg,

både hvad antal och tOlltal vidkommer, utvisa afsevärd ökning mot 1898.

Det Ileter också i Ilandeiskalumårens berättelse, .att' man har mindre be

11,?f af skydd än af främluande IIlarknader, och det stora flottforslaget

vinner på flera håll stark anklang 'i ett rike, där, såSOln det heter, solen

nu icke går ned.

Frankrike har- under 1899 haft .bättre skörd äll året' förut. Införseln

har också med anledning häraf minskats med .ornkring 260 mill. francs

i ,värde, ,lllotsvarande c:a 6 _proc., nlen utförseln stegrats med c:a 390

mill., .eller mellan', ,10 och 11 proc. H vad för 'öfrigt ställningen inom

landet· beträffar; har 'redan förut vidrörts räntestegringen i dec. till .41/2
proc. -' från 31/2,' förut 3 och därförut 2 ·proc. i' ~tskilliga' år -' natur~

ligtvis till,' guld'kassans skydd. Franska bankens ·guldförråd har i sjäifva

verket under äret minskats med »endast» c:a ~ 64 milL, som det heter'i

b.a;nkens berättelse.' På" tal om franska b.anken· må här omnämnas, att

denna i år den 13 febr. kunde 'fira en sekularfest. Stiftad 1800 nck den

sitt privilegiulll' 1803 till -1818, hvilket förlängdes 1806 med 25 år, vidare

till' 1867,'. därefter till 1897 'och .då, till .1920. Första"året omsattes där

110 .millioner, nui8·milliarder. År 1800 håde banken 8 mill. metallisk

kässa, .1848: ,176, mill.,- 1870: 1,245 mill. och läm:nade då staten krigs

förskott"; nu är metallis~a kassan omkring 3 :milliar'der; ·Paris har ock

öfvervägan.de. betydelse. i ·börsväg; omsättningen på ,dess' b'örs gick senast

till.118. milliarder. Äfven i Ftankrike rustar man. sig för kolonialpolitik

och 'sjövälde,: i det. att närmare en" milliard frar;i.cs .begäres för utvidg~ing

,
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af flottan.· Faschodasaken är ej glö~d, och tillfället synes måhända.

lämpligt att samla krafter, då fienden är i ett visst trångmål.

Men skatterna äro redan nu dryga. Budgeten sväller för hvarje år,

och den indirekta beskattningell utgjorde senast omkring 2;9 milliarder.

Exempelvis kan anföras, att kaffe sedan tiden närmast efter kriget drager

en tull af:156 francs per 100 kg., under det att värdet af själfva varall

fallit från ett då ungefär tullen motsvarande belopp till 2/3 eller ännu

mindre~ .

De franska· kapitalen hafva på .senare t.iden icke visat samma be

nägenhet SOln förr att placera sig i Ryssland mot den af staten garall~

terade räntan af ej fullt 4 proc., då mera stått att få på annat håll.

Men Ryssland har behöft rätt mycket penningar. Myntreformen skall

genomföras, kinesiska och sibiriska banor byggas och 90 mill. användas

för flottan, hvarjämte man på allt sätt från finansmlnisteriets sida in

bjudit utländingar att lälnna förlag för industriella anläggningar och nya

företag. Ryska s. k. finansväxlar hafva .ock blifvit synliga i de penning~

starka länderna för att. främja den ifriga grundungssträfvan, som uppstått

i landet. Men de stora bankerna blefvo efter en tid afvogt stämda; så

i London, .så i Berlin och sist i Frankrike, där den ryska privatkreditell

fann sig tillbakavisad, efter varningar från Banque de France. Dell

ryske finansministern kOlll först emellan med en skriftlig framställning~

för. att ej säga blomstermålning, om statens och landets tillgångar samt

sedan med ett dekret. Hr \Vitte kände och erkände, att de, som råkat,

i penningeförlägenhet, icke kunde lämna tillfredsställande säkerheter för ~tt

få låna hos den ryska riksbanken, äfvensom ~tt de privata bankerna allt

för mycket fastläst sina likvida medel i värden, som för tillfället befunnos

illikvida. Dekretet gick u~ på att medgifva centralbanken vissa rättig

heter i· fråga. om lämnande af förskott på· »säkra» , om också ej garan

terade, värdepapper af lån till banksyndikat och af växeldiskontering för

privatbankerna på· åtta månader samt ~lutligen på att tillåta riksbanken

och privatbankerna att diskontera växlar åt »småfolk» mot 10 proc. I

själfva verket innefattar dekretet af 1 dec. en intervention af staten,· hvil

ken, enligt finansministerns uppfattning och uppskattning, därtill nu skall

äga nödiga medel. Huruvida åter den beträdda - något patriarkaliska

- vägen för framtiden· och i princip är så välgörande, blir en annan

fråga, som är svår att afgöra för en utolustående. Dock må erinras, att
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kejsaren i sitt reskript af den 20 dec., där han gillar 'och prisar sin

.finansministers verksamhet, uttryckligen säger, att »gränsen för·'ett blott

bispringande vid ordnandet af redan började och fullt solida företag ej

får öfverskridas».

England har idet hela taget haft ett godt år ,och skUlle hafva haft"

ett bättre, om ej kriget mellankommit.

Handeln med" utlandet visar följande siffror för importvärde af

485 mill. ~ mot 470,8 år 1898, af hvilken ökning (omkring 3,1 proc.)

större delen beror på högre pris, för export 264,6 mill. ~ mot 233,3,

hvarvid dock något öfver 9 mill. falla på sådana - för utlandet afsedda

- f~tyg, som förut ej upptagits i exportkolumnen, således rätteligen

255,4, ökning 22 mill., hvaraf omkring 16 bero på högre pris och 6 på

större myckenhet. Stenkolsexporten har ökatsr utom till brännmaterial

för fartygen, från 36,5 mill. till 43,1 milL ton med b€räknade värden af

resp. 18,1 mill. och 23,1; på Sverige-Norge föIlo 4,49 mill. mot 3,61

milL ton.

Skeppsbyggeriet företer stor lifaktighet, ja, ännu större än under

rekordåret 1889. Engelska varI hafva i världstillverkningen deltagit med

726 handelsfartyg af 1,269 och 1,416,000 ton af 2,121,000, samt lned

krigsfartyg, 35 af 56 och 168,000 to~ af 176,000. Jag behöfver knappt

nämna, att byggandet af segelfartyg högst väsentligt aftagit : i England

till senast 12 st. om 2,017 ton Ul0t 714 ångare om 1,414,000 ton, hvar

vid dock må tilläggas, att kolens dyrhet på samtliga håll nu ansetts skola

befrämja segelfartygens tillväxt. England går i skeppsbyggeri främst,

därnäst Förenta Staterna med c:a 225,000 och Tyskland med 211,000

ton, medan Frankrike, trots sin premiering, hade blott 90,000 ton.

Det är klart, a~t redan skeppsbyggeriet måst föranleda stor efter

frågan af materialier och arbetskraft. Järn- och stålmarknaden har också

företett ett väldigt uppsving. Priserna llafva, såsom bekant är, höjt sig

högst betydligt: skottskawarrants hafva från 49,8 stigit 'till 75,6,', den 25

juli, och sedan växlat något, men stodo i slutet af året till 65,9. Tack

järnsåtgången har varit mycket stark, både inom .landet och i export,

3,716,000 ton, så att, i trots af en tillverkning'uppgående till omkring

9,8 milL ton, lagren minskats.

Textilindustrien visar ökad export, lnen minskad råvaruimport,



30 1900 den 22 februari. .

medan sockerimporten, mer än hälften från Tyskland, är ungElfär' lika i

kvantitet.'
- Emissionerna af värdepapper utvisa nlinskning: 13.3 mill. mot 150,

och kursfallet på papper har varit st!?rt. För 325 säkerheter på Londons

börs anses prisfallet ha gått till c:a 120 lllill. cB eller .1-75 mill., om man

ser till höjdpunkten i pris (på vår.en).· Cyclebolagen anses ha ~örlorat

öfver 50 proc. Clearingen är i ~ondon ~kad med 1.3 proc..: ·9,150 inilliar
der mot 8;097, i landsorten med cirka 9 proc.~: 526 millioner. lnot 481. ..

Hvad angår tillförseln af guld, är ilnporten minskad till 32,5 mill. cB
från 43,2, men utförseln har också varit mindre: ,21,5 mot ~36,6..' Märk-

. värdigt nog· har guld· införts från Sydafrika för. 15 :mill. mot 1.6,7, ::~lltså

en jämförelsevis ringa minskning i följd af, kriget, medan från Australien

kom 5 mill. mot 7,6 år 1898 och 10,6 ~r 1.897. 'Guld från Australien

går nämligen nu ofta direkt till Amerika. Från· Förenta Staterna' fick

England mottaga 2,379,046' ~ (i dec.' 510,000) mot 48,500 år ,'1898, och

68,056 år 1~97. Äfven från kontinellten hafva afsevärda myckenheter

guld influtit - naturligtvis beroende' på den. höga kursen' å'cB jämte

högre pris på mynt, särskildt· amerikanska eagles,och andr,a förmåner.

Däremot har åtskilligt guld skeppats till 'Argentina j likvid. "för' ull.

På· befraktningarna hafva '.. ty~ligtvis transporterna för kriget· i hög

grad inverkat, i det de ställt högst betydande kraf på skeppsrum och

framför allt upptagit engelska fartyg, så att· utländska 'haft tillfälle att

gå in i stället för dessa å vissa leder.' Stenkolsåtgången, har äfven stigit

i följd' af kriget. Man har beräknat i frakt 25 sh~ per ton, eller; ~,5 Inill.

per luånad för regeringens räkning. "

Men därmed är ej krigets syndaregister afslutadt. ,Till krig fordras, SOln

vi alla känna, penningar, ja, my-cket penningar, och.den engels-ka staten har

fått röna sanningen af den satsen~ De belopp, som i början angåfvos, visade

sig snart ·blifva otillräckliga.. Skattkanlmarväxlarna, som .utgåfvos mot rela

tivt, hög ränta, kunde ej förslå, och· nu, förestår .måhända en,emission' 'af

nya consols. Det angifves, att 1~·mill. ~ sk()la uppbringas på ett eller

annat sätt, och i det hela beräk~as 'krigsbehofvet fordra 116 milL cB eller

likå mycket som statsskulden minskats under de sista 20 åren.. De

gamla consols hafva gifv~tvis fallit j kurs; de. ~oterades under året högst

1101/2 3,. 111 - förut ända till·-114 - och gällde i slutet af december
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c:a 981/2, nu 1001/4 a 1003/4. NIall talar ock redan 'nu om lån till 3 proc.

- för England. *
Rvad beträffar prisen på lifsförnödenheter i England, hafva de för

året i dess helhet ej stigit så mycket, som man kunde vänta. Sauerbecks

bekanta tabell för 45 artiklar upptager:

niedelpr~~ för 1867-1877, såsom kändt är, 100

1878-1887, » » 73

1889-1898, ' » » 66,

lägst 1896 :q.ämligen 61, men

för 1899 ej Iper än 68.

Men härvid' bör väl besillnas" att talet 68 anger Inedelprisetför

året, under det att stegringen' fortgått alltjämt till dess slut. Den Oln

fattar ock mest lnaterialier, under det att lifsmedlen ej stå högre än 1897.

Slutsiffrall' för 1899 är dock 72,3 luOt 63,8 dec: 1898; och den 'är högre

-itn något år efter 1889 (73,7 dec.). Näringsmedle'n s'todo' 1899 i de~

cembet till 65,1 nlot 65,n dec. 1898, 111en 1878~1887 i medeltal 84, under

'det att lnaterialierna visa ,77,5 dec. 1899 mot 62,4 dec. 1898 och 76 i

lnedeltal 1878-1887. Härmed bör dQck' jäluföras Econon1ists index

number för' 22 artiklar:-·

3.°/12 1899, ___ __ 2,145

3°/u 1899 ~-------------------------- 2,085
3°/3 1899 ,____ _ 1,973

3°/12 1898 :-_________________________ 1,918

,:,. men 1895 .: ,_________ 1,994

Hur~', nu än kriget inverkat, så finner mall, att England ekoilOmi,~~{t
taget stått·· sig vid årsskiftet. Diskontot gick ej högre än 6 proc., efter

'åtskilliga växlingar und~r året, 111ed~n. Tyskland hade 7 proc. Emellertid

',visade det sig, att den tys~a p.nansvärlden, angående hvilkeJ;l luan 4ys~

farhågor med an~edlling af de star~a p'åkänningarna, r,edde sig och -va~

i tillfälle att honorera sina skulder till utlandet. ,I allmä~het synas i

finansiella kretsar bekymren fÖ~ ultimoregleringen i deceInber hafva varit

stora. När dell väl ,var öfv~r, kom nlodet åter. Såsom vi nyss sett, hade

, fil Senare 23/ 4 nominellt.'
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.guld flutit in i Englands bank, och. det flöt fortfarande in från Amerika

.för kuponger och väl äfven för återköp af värdepapper. Snart nog kunde

.diskontonedsättningar förekomma bådQ här och där. Huruvida .framtiden

-- jag menar den närmaste - kan blif~a ljusare eller mörkare, därom

.skall jag ej tillåta mig någon spådom. Europas blickar hafva ock sär

.skildt sedan några år tillbaka haft en viss riktning Inot den stora repu

bliken i väster med dess guldtillgångar och guldkraf. Förbigående

Öst.errike- Ungarn med dess politiska slitningar, Iuen i det hela inbringande

bankverksamhet under året, af Spa,iien Ined dess stora statsskuld, svår

handterliga budget och ej nog tillgodogjorda .hjälpkällor saInt af Donau

.länderna, som år 1899 lidit under trycket af en ogynnsam skörd, hvilken

.särskildt nedsatt Bumäniens finanser med 150 a 200 mill.. francs och

.försvårat dess nya lån, vill jag .därför nu öfvergå till förhållandena i

Förenta Staterna.

Jag har redan förut fäst uppmärksamheten på detta lands ökade

·export. Ett par års gynnsamma skördar, allt starkare tillgodogörande af

rika naturliga hjälpkällor och ej minst nedsatta järnvägsfrakter hafva

framkallat allt större export. Öfverskottet af denna u'ppgick för finans

.året 1898, d. v. s. 1 juli 1897~30 juni 98 till 615 mill. dlrs. Det var

n,ågot minskadt för 1899, d. v. s. 1/7 1898-3°/6 1899, näluligen till 530

mill., men detta berodde på mindre utförsel af landtmannaprodukter,

medan de exporterade lnanufakturvarornas värdebelopp stegrats. Öfver

,skottet hade, hvad Europa angår, ock blifvit minskadt, mell var i alla

.fall högst betydligt eller 582 Iniil., medan Sydamerika och Asien visade

importöfverskott.

Lalldets utveckling från befrielsekriget under Washington har i

.sanning varit storartad. Man kan med skäl säga, ~tt 1800-talet är Nord

·amerikas sekel. År 1790 räknade Förenta Staterna knappt 4 mill. i be

Jolkning, 1800 mellan 5 och 6, nlen 1837 15,6 och 1/7 1899 76,1 samt

1900 väl närmare 80. Efter befrielsekriget var statskassan så arm, att

·dess sedlar begagnades att klä~a väggar Ined; ännu en gång - under

:slafbefrielsekriget --:- flnga kreditsedlarna anlitas i stor skala, 11len redan

11 år efter dess slut började' de inlösas. Statsskulden, som 1835 gått

.ner till 33,700 dlrs, var 1866 'uppe till 2,773,2 Inill., men utgjorde

1899 endast 1,987,9 mill.,- nledan .Europas länders räknas tillsammans

till 118 milliarder. År 1879 funnos 1 juli i skattkammaren guld för c:a
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135~2 milL och 1. on110pp inom 'lalldet 110,5 inill. Tjugu år senare eller

1899 voro siffrorna 283,7 och 679,7~' Också har man nu kunn~t på allvar

genomföra guldmyntfoten. Den af represe~tanternas hus nyligen antagna,

lnen ännu ej af båda Ilusen i. samma form godkända lagen, SOIU upp- .

repar både stadgandet af 1873 om gulddollarn som värde~nhet och be

stämmelsen opi' siltyerdollarl1 och den därå lydande skattkammarsedeln

såsom lagligt betalningsmedel, innehåller dock tillika ett uttryckligt er~

kännande däraf, att statens förbindelser skola bet~las i guldmynt - 'ett

lllyntslag, SOlll alla civiliserade nationer funnit vara det rätta och böra

upptagas i alla' kontrakter f~r framtiden. 'Lag~n ger också finansministern

rätt att för 'upprätthållande af guldinlösnirigsfonder utfärda 3 proc. bonds

.att betalas i guld efter 20 år, men uppsägbara från statens sida att efter

ett år i~lösas i guld. Dessutom få nu de greenbacks och treasury-notes,

som inlösas, ej vidare utgifvas, och härigenolu blir massan af dylika, nu

.Dn1kring 800 Iniil., sluåningolu lninsk~d.

Man söker vidare ätt sörja för tillräckliga rörelsemedel. Det klagas

nälnligen öfver~ att dessa ej försl~, särskildt under höste~, då bellofvet

sväller ut. Cirkulationen af my.nt och sedlar har. dock ständigt växt,

nä~ligen till 25 dlrs. per illvånare fr~n 10,23 år 1862, 'men man fordrar

Iller. Det är de' s. k. nationalbankernas sedelutgifning, SOlU ansetts böra

främjas, . därigenom att beloppet af de statsobligationer, som skulle läg

.gas till såkerhet för sedelemissionen, skulle bestämmas ej sOlu.nu till endast

90 proc. af dessa utan till f~lla beloppet, och äfven andra lättnad~r in

föras, hvarom allt fråga nu föreligger.

Inlåter lilan sig nu något närmare på a~ärsverksallllleten, så be

finnes det b,land a:nnat, att bankernas clearing uppgick till 93,5 milliarder

{Newyorksclearingen omk'ring .2/3 däraf), utvisande i det hela en ökning

af onlkring. 36 proc.. Mineralproduktionen, som är en ytterst viktig

faktor, omfat,tade ett värde af 891,~ nl.ill. dlrs (eller 1?1,6 mer äl1 1898),

llvaraf guld för 72,~ mill. ~. eller 362 n1ill. dlrs och silfv~r 61;179,000

uns. Beträffande det senare må anmärkas, att· dess pris under året mest

11ål1it sig omkring 27 pence per uns standard. Detta är nog lågt, Illell

·det uppgifves från, väl underrättadt' håll, att produktionskostnaden kan

begrällsas till 231/4 pence, i M~xiko .till 151/2, m.ell i Broken Hill (Austra-

lien) till 121/2, och i .Anaconda (Montana) erhålles såsom biprodukt för

närInare 2 milL dlrs per år. Stenkol har producerats till 244,5 mill. ton,
3
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eller nu vida' öfver Englands årstillverkning. Den amerikanska stenkolen

söker sig också alJtmera ut i världsmarknaden, äfven inom Europa. Till

Medelhafshamnarna har den redan hittat ...väg, och jämväl.i Norden be

gynner man tänka på densalnma, oaktadt frakten är rätt hög (väl om

kring 20 sh.).
Tackjärnstillverkningen har gått" upp till 13,6 mill. ton, lnen för

brukningen stigit till ungefär samma höjd eller ännu mer, så att lager

behållningen måst anlitas, då exporten tillkommit. Prisen på järn- och

stålvaror hafva; såsom bekant är, stegrats betydligt, väl omkring 100

proc., men så ock på metaller i allmänhet.' I koppar, som är så begärlig

för elektriska 'anläggningar, har stark spekulation ägt rum, med trust

bildning af Amalgamated Cupper Company, hvilket äfven bemäktigat sig

den spansk-portugisiska "marknaden. Priset var i maj uppe till omkring

78 ~ per ton i London, lnen föll, så att det i .december utgjorde per ton

Standard Cupper 72 ~ -lO sh. per kassa samt 70 ~ per tre månader.

~fan ville då antaga, att prislledsättning skulle inträda, men nu har priset

stigit till 75 ~ (73' per tre m.). Ett faktum är emellertid, att i följd af

det höga priset fÖI:brukningen sökt anlita andra utvägar, t. ex. använd

lling af andra metaller (aluminium samt bly- och järnrör) äfvensom upp

sökt tillgängliga' gamla kopparvaror. Åtgången har i följd häraf ,varit

mindre, hvilket gjort sitt till att sänka priset, men skulle man vilja be

räkna, att konsunltionen, som nu gått upp till omkring 450,000 ton per

år, ytterligare ökas i samma proportion som hittills eller med olnkring

25,000 ton per år, synes världsproduktionen knappast blifva tillräcklig.

Den utgjorde åren 1801-1898 ungefär 8,380,000 ton och 1898 cirka

434,000, hvaraf Nordamerikas Förenta Stater ensamma lämnade 269,000,

däraf 90 proc. från Montana, Michigan och Arizona, men år 1899 omkring

11 proc. mera. Det gäller alltså att upptäcka nya fyndigheter, i det'

flera gamla hålla på "att sina ut eller redan upphört att gifva något.

Och lönande synes bearbetningen, om eljest sant är, att produktion lär

kunna äga rum för 4D ~ per ton.

Kopparmarknaden företer ej det 'enda exemplet på ringbildning. I

Nordalnerika har denna tilltagit i hög grad, så att presidenten till och

med funnit "sig böra uppträda med varningar däremot, och den krasch,

'som "i slutet af år€t förekom å Newyorks börs, synes mest haft sin an

ledning i "»trusts». Tennm-arknwen har varit föremål för sådana, men
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med mindre godt resultat,' i .det att priset gått ned. .Man talar' nu ock

om att trusts skola blifva en brännande fråga vid presidentvalet och Oln

deras samband med tullsystemet i Förenta Staterna.

För bomullen, som är en så viktig exportartikel, har året ställt sig

mindre förmånligt i fråga om skörden, men gynnsamt beträffande priset."

Förenta Staternas utförsel i allmänhet till de nyöppnade länderIla Cuba,

Porto-Rico, Hawaii och Samoagruppen synes hafva varit betydande, och

mari lofvar: 'Sig allt godt af den. Äfven i Kina vilja nordamerikanarna

tränga in genom den })öppna dörren», och en seger hafva de VUllllit i

fråga om möjligheten att bryta en kanalväg öfver Nicaragua - med

större' eller mindre svårigheter fö'r sjöfärden - för' att så lättare komma

till det Stilla haf, som nu synes på väg att blifva världspolitikens oroliga

storhaf. Det är kändt, imperialismen har lnånga och kraftiga målsmän,

medan å andra sidan betydande röster höjas för att varna mot äfven

tyrspolitiken. Utan tvifvel kommer ock striden härom - om Filippinerna

kämpar man kanske lika mycket i Förenta Staterna som på öarna 

att spela in vid presidentvalet. Silfverfrågan åter synes knappast skola

dyka upp. Tydligen var det ett missgrepp, att 1896 yrka på ett bi

metallistiskt system, men det kom sig väl till stor del därat, att skörden

året därförut slagit mindre väl ut. M.ac Kinley-tariffen, som var repu

blikanernas verk, förledde genom' sina höga tullar till spekulation. Denna

åter framkallade en krasch, som dock utbröt först sedan den modererade

Wilson-tariffen 1893 börjat tillämpas och då utställningen i Chicago lniss

lyckats. Krisen tillskrefs dock ej de. bakom liggande orsakerna, utan

skylldes på det till styret komna demokratiska partiets misstag, och 1896

flngo republikanerna åter makten och med den kom Dingley-tariffen.

För framtiden fäster sig intresset i hög grad vid Tysklands tullförhållan

den till Nordamerika. Det tyska rikets handelsfördrag utgå med 1903,

och agrarerna därstädes bemöda ·sig redan nu att till' sin förmån skärpa

tullpolitiken. Men därvid bör besinnas, att Tyskland behöfver mycket

bomull - för cirka 200 mill. mark -- och mycket majs - väl för närmare

100 mill. mark - medall importen från Nordalnerika. i sin helhet varit 600

a 700 mill. - samt utför mycket socker -- hela exporten till Nord~

amerika går till omkring 400 IniiLmark i värde. Socker böra Förenta

Staterna nu med lätthet kunna skaffa sig från Cuba m. fl. orter; och det
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torde för. öfrigt blifva en vansklig uppgift för' Tyskland att öppna tull

krig med Nordalnerika.-

. Detta senare land söker nu ock' att efter bästa förmåga deltaga i

den täfling om de. marknader i främmande världsdelar, som man·i Ellropa

med· så lnycken ifver vill tillgodogöra sig. Det lnå tillåtas mig, att

här i korthet angifva affärsläget OCll utsikterna 'å några af dessa mark

nader.

1fed China är ,man ännu ej' så långt kommen, att det kan bli tal

om verkliga beräkningar; frågan gäller att få vara med' i det »hilnmel

ska riket» .

. Japan har. under 1899 haft betydligt mindl"o import: för 153 mill.

yy.n .. japanska dlrs möt 219 mill. år 1898, .hvaremot exporten ökats från

112 mill. till "151. Den senare ökningen kommer på koppar, bomull,

siden och. ris, luedan införseln af ris, SOlU i följd af dålig skörd var

stor 1898, förra året blef högst obetydlig. Man anser nu, att konjunk..

tllrerna f?r import ställa sig bättre, särskildt med hänsyn därtill, att

produktionen af siden, under högre pris, och af .th~ ökats, så att be

folkningens ekonomi förbättrats. Nyligen Ilar ett lån om 10·mill. ~ l.lpp

tagits och bestäm~a lättnader för handeln beredts, särskildt möjlighet

för utländingar att anlägga filialkontoi" in~e i landet.

Ostindien, det brittiska, har lidit och lider' alltjänlt af ~nissväxt och

hungersnöd, hvilket .ej .mi~st är till förfång ,för England.

Siam synes vara på väg att llöja sig. Finansförhållandena hafva

ordnats på bättre sätt under ledning af en förfaren engels~an; OCll skogs

förvaltningen lär hålla på att regleras, men kommunikatioD:erna behöfva

förbättras. I det hela tror man på .,landetsförmåga af utveckling.

, .' Om Filippiner1~a är redan taladt.

.Australien anses vara ganska emottagligt för. ·import. .Guldproduk

tionen har blifvit. ökad,. såsom, vi .redan anmärkt,' så att exporten 1899
. ( . '

va~ ,'mer äll 50 proc. större ..än 1898. Under året var väderleken. j~m~

förelsevis gynnsam för skö:rden,. Qch.~ ..ullprodllktionen ·hugnades· af steg

rade .priser. - Tyskarna' söka .. nu ; få fast fot. i -Aust~.alien ~?h. täfla: ~ed

England genom direkta .ångbåtslinjer.. Den.för·införseln.såbetydelsefulla

tullfrågans' låge beror väl ·lllest .på den politisk.a sammanslutniIl;g eIneIlan

de olika delarna, som' förehafves, och den ställning, sonl landet intager

till moderlandet England.
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I Afrika, har i söder kriget trädt hämmande emellan, för handels

omsättningen, men af Västafrika lofvar man sig mycket. Den afrikanska

kontinenten kan nu anses för ett framtidsland så mycket hellre,. som allt

ännu är i sin begynnelse.

I Amerika erbjud,er Mexico ~e bästa utsikterna. Landet har under

Porfirio Diaz' goda ledning - i snart 23 år - vunnit afsevärd för-,

kofran. Finansförvaltniri'gen ha.r skötts väl och - ärligt, så att staten i'

trots af silfverprisets fall kunnat uppfylla sina förbindelser. .L~rbetslöQerna

i det inre af landet synas ställa sig billiga, och illdustrien: är på väg att

uppblomstra, hvilket' å ena sidan' kan lägga hinder i vägen för import,

men å den andra' gynnar' såda.n i följ'd af större behof af vissa 'varor.

D'e små republiker, som iså hög grad äro beroende af kaffemark

naden, Colulnbia, Guatem.ala 'och "VeneAuela, hafva naturligtvis lidit under

, trycket af låga priser på den varan, 'rrien ännu mera torde den usla för

valtningen OCll de ständiga 'fejderna hafva påverkat deln, i det de fralll

kallat kriser saInt skiftningar i växelkurserna, som trotsat' alla kalkyler.

Nödlidande kuponger förekolnma särskildt i. Guatemala.

De Viistindiska öarnas affärsläge är ej heller' godta Dock torde

Nordamerikas ledning för några, af dem verka välgörande, Oln Qck så-,'

dant från vissa häll bestrides, men europeerna frukta, att y~nkes skola

än mer utvidga sin makt. På Domingo hafva inre stridigileter rasat, och

den nye presidenten får en svår uppgift. nIa är det ställdt med Haiti,

'i 'synnerhet i följd däraf, att kaffepriset en tid varit i fallande. Guld

agiot har varit uppe till 175 a 200 proc., men är nu något lägre, väl i

anledning af högre kaffepris. Politik och ekonomi skötas fortfarande

klent, och folket vill ej tillåta något främmande elelnent att I11edverka

till förbättring af ställningen.

I väsentlig lnån gör sig en liknande uppfattning gällande i Bras.ilien,·

där den s. k. »nativismen» - hvilken för öfrigt är lätt förklarlig 

lägger hinder i, vägen för den utländska företagsaluheten. Att denna hit

tills riktat sig bra, är' nog sa~t, men de infödda synas ännu icke vuxna

att bringa landet framåt, om ock fabrikerna på senare tiden företett ett
, '

visst uppsving och särskildt bomullsindustriell förkofrats. 'Exporten till

Brasilien från E~ropa har mi~skats. Finansförvaltningen är långt ifrån

god, nödlidande räntor- torde komlna att finnas äfven efter moratoriets
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slut (juli 1901), och vä~elkurserna hafva varit ogyuusamma, dock nu sist

något· bättre'.
Argentina har sett ,sina förhållanden något förbättrade i följd af ut-

jämningen af de stridigheter med Chile,. som 1898 väckte farhågor för

krig.. 'S·körden har senast varit god, och ullpriset stegrats med omkring

30 proc. Förutsättningar finnas således för utveckling, om ock de ,offent

liga finansförhållandena, statens och provinsernas, lämna mycket öfrigt

att önska. Guldagiot är nu lägre, llledeltalet var 1887 endast 35 proc.,

hade 1890 stigit till 157 och 1891 till 273, var 1897 194, 1898 1431/4
och 1899 -1233/8 (högst i okt. 1431/8, lägst i jan. 1036/8). , .

Chile har. kommit till lugn efter politisk oro och finanskris 1898,

men lider ännu af de stora Inilitära utgifterna. Dessa synas dock skola

något inskränkas, och. ·man hoppas på att kunna samla ett tillräckligt

förråd af guld för att genonlföra en myntreform med guldfot. . Årets .

krönika· har att förtälja om öfversvälnningar och andra, naturkra.fternas

härjningar i början, men å andra sidan om ·gYllisam skörd och höga

pris på salpeter och, ännu mer på koppar.·· Inhemsk industri synes på

väg att blomstra upp, men den bereder här, såsom annorstädes, utsikt

äfven ·för utländsk införsel .till .fyllande af behof. och kraf, som stegras j

flera riktningar.

II..

, Vänder jiig lnig nu till de skandinaviska länderna, så möta d.är helt

l1aturligt· ungefär enahanda. företeelser som i .de stora kulturländerna:

industriell liflighet och pennirigknapphet.

. lIvad Danmark angår" finna :vi att nationalbankell n1åst, höja

diskontot, .först i lllars och, efter nedsättning i maj till 51/2, i oktober, så

att det ·vid årets slut v.ar 6: proc. Dess sedelreserv var vid årets slut

omkring 7,5 milL; utelöpande sedelbelop.pet hade gått upp' till 104

mill. och metallförrådet till 73,1. l' .slutet af april var sedelreserven en~

dast 3,9 ·mill. och sedelbeloppet ..94. Kändt är, att det på våren var

ganska ondt om penningar i Danmark, de privata räntesatserna synner

ligt höga och värdepapperskurserna låga., äfven·pä kOlnmunala och andra

obligatio~er. Guldbehållningen blef därefter ökad, sä att den vid juni
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månads slut gick upp till 77 mill. Inot 105 l1?-ill. faktisk sedelemission

och 7 i reserv, men den sista septemb~r var sedelreserven minskad till.

3,75 och metalliska kassan till 66,1. I denna inräknas fordringarna i lö

pande räkning på svens~a riksbanken och Norge~ bank. Danmark s'ynes

alltifrån våren hafva med· all ifver dragit in sina fordringar i Sverige, och

vår riksbank har ,fått, för täckning af löpande skuld afhända sig rätt be- .

tydande belopp i utländska valutor (öfver 10 mill.). Det oaktadt gick

den sista de.cember efter terminell ,nationalbankens fordran till ,8,7 mill.,

hvarvid dock bör märkas, att riksbanken hade fordringar å annat håll i

Danmark. Trasseringarna. under året ha gått upp, till 49,3 nlill. från

riksbanken, men endast till 29,1, på denna, hvarenlot sedelremissorna till

Danmark (privatbanken) utgjorde 10,3.

Beträffande Norge må jag här först hänvisa till hvad direktionen '

för Norges bank anfört i sin berättelse af den 27 april 1899 om affärs

verksamheten under år 1898.

,Diskontoaffärerna hade för det året stigit till 227 mill. mot 190 under

år 1897 och guldbehållningen vid slutet nått sitt maximum med 51,8

mill., med~n omsättningen lued de båda an.dra nordiska centralbankerna

varit större än förut (c:a 121 milL). Utländska växelrörelsen samt folio

och giroverksamheten visade stor ökning, och, sedelcirkulationen håde

stigit till .67 mill. (slutet af juli) eller 61/3 milL mer än maximum dit

tills. Direktionen anmärker härvid följande: Den ökade farten. på l1ärings

verksamheten - hvarvid särskildt inverkan af mellanrikslagens upphäf

vande fraInhålles -:- de ·många nya anläggningarna: med därtill hörande

anskafiningar, den betydligt ökade arbetsstyrkan, de stigande prise.n på

lnånga af lifvets viktigaste förnödenheter hafva ställt stadigt stigande

kraf på cirkulationsmedel OCll på lån.. Huru glädjande ,denna ,:-tveckling

än är, så, har den dock sina skuggsidor. Och vid sidan af sund före

tagsamhet har icke så litet af spekulationens öfverdrifter trädt i dagen,

såsom oftast är fallet efter en längre period af ovanligt goda konjunk

turer, och, hvilka öfverdrifter särskildt uppträdt i form af fastighetsprisens

uppdriEvande och aktiejobb. Det, låter sig icke förneka, fortsätter direk

tionen, att den öfverdrifvet starka, ökningen af. på en gång, bankernas

antal och kapital, icke lninst i hufvudstaden, har visat sig mindr,e lycklig

och blott en inolnrimliga .gränser stigande konkurrens kunde hafva

medfört något verkligt gagn. Spekulationen, den mindre sunda, har haft
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lätt' att skaffa sig medel. Utländska sådana hafya indragits till betyd

liga belopp, och detta' ,kan 'nog va.ra godt, Oln de inhemska ej förslå,

men det 'måste då ske i .form af en något 'så när stabel kapitalplacering

och endast till' framhjälpande af verkligt berättigade företag~ Helt annat

är· det, om :utländska medel skaffas på det sätt, att bankerna redisko~-

. tera utomlands och med hvad' de' sålunda skaffa sig diskontera nya

växlar inom laIldet, för att kanske rediskontera äfven dessa. Stram

ningen har därför också komnlit skarpt och hastigt - en följd af öfver·
, .

spekulationen.

Jag har anfört dessa betraktelser, emedan de sprida ljus öfver

situationen - både, här och där. I Norge, särskildt i Kristiania, fanns

också rik anledning att' på våren 1899 reflektera öfver osund spekulatioi1>

dess luftslott och deras Salllll1.anstörtande. Byggnadsverksamheten, som

uppmuntrats' i följd af de talrika inflyttningarna till hufvudstaderi, 'led

svårliga under verknin'garna af bakslaget, och intec~ningar, blefvo svår

placerade, äfven till oskäligt hög, ränta. Den svenska' marknadell

uppsöktes, och det med anbud å riklig räntegodtgörelse,' men den

var knappast i st~nd eller villig att annat 'än i enstaka fall träda

emellan.

'Somnlaren blef mörk. Den betydande firnlall Chr~ Christophersen

måste inställa sina betalningar, och två bankanstalter, den norska diskonto

banken saIllt nordiska aktiebanken, råkade i sådant trångmål, att hjälp

måste sökas hos' Norges bank och annorstädes. De stora anspråk,

som ställdes på denna bank, ej lllinst på dess guldkassa, föranledde

svårigheter.

Den 31 december 1898 var metalliska kassall 44,3 mill. Lägges nu

härtill den lnedgifna obetäckta sedelutgifningen 24 mill., fås en sedel

emission af 68,3, hvaraf 4,9 voro i reserv. Den 30 april hade guldkassan

stigit till 49; alltså 73 i ~edelemissionsrätt, hvaraf 6,6 i reserv. Den 30

juni' hade de 49 mill. krympt ;till 41,5, och sedelutgifningsbeloppet var

öfverskridet 'med 4,34, hvilka dell 7 juli stego till 5,383. Dessa måste

täckas inom nästa månad, och inan finner ock, att' den ',30 augusti före

fanns en reserv af 3,8, men den sista september,' alltid en svår dag, var

guldkassan '42,2 och s'edelemissionsrätten öfverskriden med c:a 1,7. Sedan

dess har förhållandet bättrats, efter det dts~ontot den 3 oktober satts till

61/2•. Den' 31 december, var guldkassan 42,2 'o~h reserven ~ sedlar 3,8.
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För det närvarande föreligger ett kungligt förslag, till väsentlig del

byggdt på utredning inom en' kOilllnitte, till stärkande af Norges bank.,

Det går ut på höjning af den obetäckta sedelutgifningen till 35 milL,

ökning af grundkapitalet från 12,5 till 25 Iniil., indrågning af pantlån

och lättnader i fall af sedelutgifningsrättens öfverskridande, 111en ,111ed

stigande skatt - 1/2 proc. per 111ånad. Olika Ineningar hafva in0111 OCll

utom kommitteer! framträdt rörande d~t ändamålsellligas~esättet att bereda

banken större styrka, men därom synas ålla vara ense, 'att 111öjlighet bör

gifvas banken att hålla tillräcklig sedelreserv. Under 1.900 har guld

kassan minskats, och diskontot håller sig uppe, enär försiktighet synes

, vara dagens lösen.

I fråga om transaktionerna mellan Norges bank och vår riksbank

luå lneddelas, att den senare };lade vid årets :slut att fordra nära 1,3 mill.

eller omkring 900,000 kr. mer än december 1898. Fordringarna på riks~

banken ha gått till nära 31,2 niot 20,9' år 1898~ de motsatta till 25 nlot

nära 32,2; sedelremissorria från Sverige till 6,887 till Norges bank och

nära 6 till Christiania' bank och kreditkassa, de från Norges bank till 2,525.

Slutligen må erinras om skapandet af den ~ya centralbanken (no

v8mber), i hvilken firmorna Thom. J. HeEtye (från 1818)' och S.. Chr.

.Lt\.ndersen (från 1848) uppgått.

För Sverige har året 1899 'företett stor lifåktighet i rörelse OCll för

delaktiga priser för våra förnämsta exportartiklar, änl1u Iller med af~

seende å detta års försäljningar, SOlll blifvit mycket omfattande," allt i

förening, liksom i utlandet, med höga räntesatser. För att vi lnå rätt

uppfatta pel1ningmarknadens läge, torde vara lämpligt att gå något' till

baka i tiden. I maj 1898 höjde riksbanken sitt diskonto till 5 proc. i

förening Illed annall räntestegring. Förhållanden hade nämligen utveck

lat sig så, att reaktionens gifna inträde kunde förutses. BOlnmaren gaf

ingen verklig lättnad, i synnerhet som väderleken länge var 'ogynnsam.

Skördell blef visserligell kvantitativt rätt tillfredsställande, Inel1 afsevärd

spannmålsimport måste i alla' händelser äga rum, och betskörden slog ej

väl ut. Diskontostegring (till 51/2) blef nödvändig ~ slutet af 'oktober,

enär här, SåSODl annorstädes, för stora belopp fastlåsts 'i lån, SOlll genon'l'

händel~erl1as egen makt 'blifvit »långlån» " och anspråken på kapital för

den alltjämt sig utvidgande rörelsen läto, vid den ogy~nsalnma betal

ningsbalansen, befara brist på guldvaluta.



42 .1900 den 22 februari.

Vid 1898 års slut -- var samtliga bankernas ställning till utlandet

sådan, att tillgångarna i fordringar å räkning och. växlar utöfver s~ulder

uppgingo tili __ .--------. -- ------------:--- --- --. ---~----- -- -----------_-- -- 34,3 Iniil.
medan de 1897 den 31 december- utgjort .. . -- -_____ 58,! ».

och 1896 samlna dag -__ . . .. . ._. ---.. 67,5 ».

Under januari månad 1899 åtgingo 11,6 mill., och tillgångarna

minskades stadigt i de följande. .SådåIit var ock helt naturligt. . Im

porten för 1898 har i komnlerskollegii be'rättelse beräknats till ett
värde af . - _. ~ ~ ... . . . ~_ 454,5 'mill.

och exporten till .__ . .__ ._. .. .... . 344,9 »

Den starka importen visade sig skola fortfara under 1899, och sär-

. skildt kunde man redan tidigt på året beräkna betydlig införsel af sten

kol .(dessutom redan· då fördyrad), järnvägsmateriel och råsocker. Riks

banken höjde. också i slutet af mars sina dis~onto- och räntesatser till

6 a 7 proc. Samtidigt erllölls·. utsikt till förstärkning genom lån· af staten

- 25 millioner - hvarigenom guldkassan skulle kunna skyddas under

året, utan att utlåningen skulle behöfva sammankrympas. Exporten var

sen och skördeförllållandena visade sig mindre gynnsamlna. Iafseende

å dessa vill jag efter statistiska byråns beräkningar här anföra, att .årets

skörd a.nses hafva utfallit under medelmåttan och betecknas med siffran

5,3 eller ej stort högre än 1881 års särskildt klena skörd, som hade

siffran 5 (medelskörd . 6, god 8). Vikten var 20,,688,060 deciton mot

23,155,640 i ~edeltal för 1889-1898, men värdet i penningar 252,.3 mot

250 i me.delvärde för de elfva när~ast föregångna åren, detta på grund

af högre pris.· Till jän1förelse meddelas, att 1891 (ryska exportförbudets

år) värdet af skörden uppskattats till 323, men 1894 endast till 198,8 mill.

Också har betydande införsel ägt rum. Den utgjorde för sädes

slagen hvete 1,572,000 deciton mot 1,340,000 år 1898 och råg 1,448,000

mot 984,000. Att sockerimporten gifvet skulle ökas, är redan anmärkt.

Af oraffineradt ~ocker infördes 12,320,000 kg. Inot 269,000. Äfven i år

fordras import, ty behållningen i lager 1/10 är minskad från 28,~ mill.

kg. till 9,4 mill., och afkastilingen 1899-:-1900 torde, om också större än

1898-1899 (då något. öfver 1,300 kg. per tunnland) bli åtskilligt lägre

än. 1897-1898. och 1896--:--1897 (1,882 och 1,873.kg.).

Stenkolsimporten har ock i hög grad tilltagit. Under.. 1899 var den
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40,300,000 hl. mot 31,554,000. år, 1898. Den beräknas af kOIDlnerskol

legiuln för 1898 ha varit värd 44,858,000 kr. (kvantiteten uppgifven i

berättelsen endast till. 29,9 milL hl.). Då priset varit mycket högre 1899,

har införselvärdet tydligtvis också varit vida högre till siffran, och för

1900 behöfver jag väl ej ställa något horoskop. !

Värdet af införda 1?askiner ill. ~. beräknas i årssammandraget till

21,952,000 kr. mot '18,24!,000 och. vik~en af importerade järnvägsskenor
till 82,994 ton luat 53,597.

. Åtskilligt kan här tilläggas, me11 det torde knappt vara erforderligt,

eftersom litet hvar känner, att '1899' års ~lnport varit betydande, hvilket

ock framgår af tullinkomsternas stora ökning.

Häreluat bör nu å: andra sidan 'ställas' den ökade' exporten, såSaln

af järn- och stålvaror, sammanräknadt 'c:a 311,000 ton Inat 296,000, af

järnmall11 1,627,000 ton mot nära 1,439,000 (zinkmalln minskad), af pap

persmassa i allt 208,500 ton Inat c:a 182,000, af trävaror' 6,179,000 kbm

mot 6,043,000, af tändstickor 17,381 ton Inat 161,905. Ännu mer be

tyda de för de viktigaste varorna, särskildt trä och järn, i väsentlig luån

stegrade prisen. Men huru det än är, finner lnan, att importen alltjälllt

.är st~rk och lnåste tynga på betalningsbalansen. Att mycket af det in
förda är och blir af värde för den industriella företagsaluhetell och kom

mer att lämna god afkastning, är mer än antagligt, men' för tillfället

kräfver hvad som Införes sin likvid i reda penningar.

Detta förhållande har också tagit uttryck i bankernas ställning till
utlandet..

Den 30 luars var öfverskottet 3,5 mill. Att det sedan stigit, är en

följd dels af 25-millionerslånet, dels af influten .valuta för. utskeppade varor,

såsom vanligt under SOllllllaren, dels ock af upptagna större kommunal

lån, dels väl äfven af indragningar för Nobelska fondens räkning:

Siffrorna _ställa sig för
30 juni till k ~-.-_-~____ 29,582,000

30 sept. till -----,.------------"7-- 54,758,000
30 dec. till .. __ . ,_.__ .,_' ..... .53,427,000

Ir?-ot, såSOln nyss .nämn.des,. 58,4 år. 1897 .och 67,5 år ·~896, då låneindrag

ning af samlna slag ej ägt rUIll, ,men väl svenska v.ärdepapper återköpts.

Den 31 januari i år hade öfverskottet minskats med omkring ..13 mill.,

och- naturligtvis fortgår minskningen under de. magra vintermån.aderna.
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. I fråga om den inländska pennillgtillgången må följande sanlman

ställnmgar belysa -förhållandena. .

Belånade vara i samtliga banker

aktier ipteckningar växlar diskonterade för

31/12 98 för -- ._-_ .. _---- ----_. 145,2 '140,3 305,q mill.

3°/6 99 » - -- .. _.... - - - - -- - - - - -- 137,9 145,Q 346,8 ~

3°/12 99 » -_ .. --------- ~----. 134,2 158,2 375,2 »

Den 31 december 1895 vara aktier belånade till endast 57,8 milL

. Härvid ·må erinras" att riksbankens växeldiskontering i- december

1899 nått sitt lnaximuln, med ;något·· öfver 68 mill.." hvaraf rediskan

teradt belopp utgjorde 33,920,202 kr: Hela utlåningen för riksbanken

var 3°/12 1899:. 112,2 nlill. mot 97,6 år. 1898. Aktiebelåningen visar sig

i det'·, hela hafva gått något. tillbaka, ~en den är dock mer ä~ dubbel

mot i' början ·af år 1896.

Beträffande inlåningen luärkes, att

Det sist upptagna' beloppet af 'sparkassemedel antyder väl i OCll

genom' sin minskning inverkan af den nya lagen om sparkassellledel~

hvilken tillämpas från den 1 jan~ari 1900. och torde. hafva ledt till

placeringar å' andra (löpande) räkningar 111ed mer el~er mindre kort
uppsägning..

Klart ~r, att de högre depositions-, upp- och afskrifnings- samt

sparkasseräntorna 'inverkat på sparbankernas rörelse. Dessa hafva också,

den ena efter den andra, måst höja sina inlåningsräntor.

Särskildt ·har postsparbanken hårdt träffats af inlåningsräntornas

stegring. Uttagning~rna hafva varit synnerligen stora,. och postspar

banken har fått dels afyttra obligationer, hvilket dock hittills skett utan

förlust, dels ock upptaga' lån af mera tillfällig art. För vinnande af

möjlighet att,' mer än redan skett, skrifva ned vissa under de -llögre

kurs·ernas tider inköpta opligationer, 11vilkas värdenedsättning skulle hårdt
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anlita årsvinsterna, SOI11 naturligtvis nu hafva benägenhet att n1inskas,

har postsparbankeIl ingått aftal om eventuell ~onver~ering af ett större

belopp hypoteksbanksobligationer till kurs vida öfver pari, att gälla så

väl. vid alla utlottningar som vid möjligen inträffande kor'J.vertering. Den. .

,har naturligtvis ock ~nåst, upphöra att utlämna nya kOlntuunallån, och å

de äldre 'bar, i den mån .Bådant kunnat ske, räntefoten höjts.

Dylik :räntes~·gring har ock föret~gits i,' större ~ller mil1dre grad

från de stora penninganstaltetllas, sparbanke;rnas, kassorilas och lifför

säkringsbolagells sida. Att il?.teckningar på ~enare tiden icke' varit så

lätta att placera fast, ser man ock af ,den ökade inteckningsbelåningen i

.bankerlla. Såsom kändt är, fordras på åtskilliga håll, för beviljande af

41/2 proc. ränte~ot ~örbindelse för viss tid, 5 a 10. år, och under kon

flikten häroln' anlitas naturligen utvägen, af tillfällig placering något Iuer

än vanligt. .'
Salnma, utväg har ock för den senaste tidell allvändts i f!åg~ om

leOill:p1Unallån, för hvilka räntan ställt sig högre än förr, äfven Ined kurs

förlust vid förbehåll af någorlunda tidig konvertering. : I{oI11munall~n

torde också hafva i sin Inån under någon t~d hamnat i, och tyngt på

banke~nas portföljer.

Att i dessa portföljer aktier kvarligga för rätt stora SUlumor, har

fran1gått af de siffror, jag IlySS anfört, till 11vilka ku~na läggas uppgif

terna för 31/1 och 31/3 1899: c:a 147 Iniil., jälnförda Ille~, delu för januari

1900, 132,2.

,Tidare är det 'gifvet, att· de gynllsamlu.a l~onjunkturerna för afsätt

lling skola framk~lla stora kraf på penningar. Ak,tiebolagsbildningen har

under 1899, e~ligt uppgift i .berättels~~ om hvad i rikets styrelse sig

tilldragit, oIufattat inregistl~erade 425 nya bolag. med belopp af. 65,3 111ill.

luot 420 med 99,8 mill. år ,1898, således .något 'Ini~dre, I11en i alla fall

betydligt. Sågv~rksrörelsen o~h: bruksr?relsen .fo,rdra naturligtvis under

vintern betydande förlag till ·de nu drygare aflönlngarna och ·dyrare ma·

terialierna. . :lYIan kan, m~d, 's~äl glädja ,sig däråt, att .vår ~ export skall

.åte~gälda oss härför i 'rikligt IIlått, IIlen 11ärvid bör ej förgätas" att kon

SUlutiollen ,inoln landet af både ett och annat. tillt,agit och ,.äfven pri~en

stigit på .bell.öfl~~ kraft af olika slag. Att våra. träkql, ~u stå kanske i

fördubbladt pr~s IUOt ett par år tillbaka, OI~, d~ ,finnas, att. ,tillgå ~ är

godt, Inen i hvad mån detta inverkar på vår järnfabrikation gellt emot
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utlandets är en annan sak, Mindre lyckligt är det så starkt höjda sten

kolspriset, och det måste af mer än en anledning anses i hög grad önsk

värdt, att vi alltmer må anstränga oss för att tillgodogör~ våra slum

rande naturkrafter och, i den mån det' kan ske, öka tillgången på an

vändbart brännkol inom landet. I riksdagen behandlas nu frågan om

beredande af lätt transportabla torfkol,· hvilket för järnvägarIlas drift

skulle blifva af stor vikt, om praktiska resultat kunna uppnås.

Järnvägstrafiken växer nämligen allt mer, och på samma gång ökas

här, likasoln i andra länder, behofvet af 111ateriel för utvidgning och er

sättning af den gamla, helst man nu kräfver flera och snabbare tåg.

Nya järnvägsbyggnader pågå ock. Att dessa draga till sig arbetskraft,

är gifvet, men det torde dock ske i mindre grad, ~n mången föreställer

sig, allra helst Oln jämförelse anställes med den öfriga, framför allt

fabriksindustrien med dess alla växande behof. Dessa vittna om ett

starkt uppsving, 111e~ förenadt med stark efterfrågan på produktions

medBl, fördyrande af dessa liksom af lefnadskostnaderna, hvilkas stegring,

såsom vi i fråga om utlandet angifvit, i mycket beror på ökade arbets

priser och tilltagande konsumtion lued högre »standard of life» för den

talrika arbetsklassen. }':Iindre· stark är naturligtvis· jordbrukets för

kofran, i synnerhet SalU dess konkurrens med industrien måste vara svår.

Uppenbart är nu, att den utveckling, som på alla håll gör sig gäl

lande, skall ställa stegrade an~pråk på rörelsemedel. Hvad kapitaltill

gångar angår, finna vi, att bankernas depositioner alltjälnt ökas, Dch vår

bankvärld synes vara rustad att tillfredsställa den sunda och på mera

solid grund byggda företagsamhetens kraft Beträffande cirkulationsmedlen .

för omsättningen -- hos oss egentligen sedlarna - har m,an tidt och

ofta hört framkastas tvifvelsmål om riksbankens förmåga att i det af

seendet öfv~rtaga jämte sin egen äfven privatbankernas sedelutgifning.

Då frågan är under behandling vid riksdagen, torde det ursäktas mig,

att jag ej ·närmare inlåter mig på spörsmålet, i hvilket fullmäktige i

riksbanken. hafva att å ämbetets vägnar yttra sig. Här må endast med·

delas några siffror till upplysni~g om sedelcirkulationen, sådan den tett

sig under året In. ffi.

Den var 31/1 1898 tillsammans' ------ .-. --- .------________ 12712 mill.
31/1 1899 ) _-_ .-- ---- --.__ - . .134,6 »

hade 3fJ/s 1899 stigit till .---~-.----.. -. __ .. _._. 14-6,1 ».
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var 3°/9 1899 tillsan11nans __, ._~. ~ .'__ 154,8 mill.

och 3°/12 1899 » _~ .. _. __ .. ~.~_. .~__ 155,2» (rekord)
lnen hade 31/1 1900 fallit till .' ._.___ 130,7 »

Det framgår häraf, att årsskiftet, såsom' vanligt, varit pröfvande.

Riksbankens faktiska sed€lutgifning slog då rekord, i det den uppgick till,

75,19 mill., eller ej fullt 5 mill. mindre än de privata bankernas tillsam

Iuans. Dess sedelr..@Serv gick till nära 50 mill. Härvid får dock ej för

bises, att se'delutgifningsrätten för riksbanken är bestämd med afseende

på dess uppgift att småningom och längre franl öfvertaga hela sedelut

gifningen och att således den obegagnade sedelutgifningsrätten nu måste

bedömas efter andra grunder, än fallet blir' för framtiden, -då riksbanken

kommer att intaga en helt annan ställning. Särskildt viktigt är det att

erinra sig detta lned hänsyn till skyldigheten att söka bevara guldkassan,

hvilket i tider af ogynnsalll betalningsbalans gent ~mot utlandet fordrar

särskilda åtgärder, Oln ej sedlarna sko~a flöda så' öfver, att guldet rin
ner bort.

I hvad mån d€n nu af riksbanken öfvertagna clearingsverksanlhetell

kan komma att minska det faktiska behofvet af sedlar, 'är för tidigt att

nu afgöra. Sedelcirkulationen har, såsom visadt, minskats under början

af 1900 med omkring 24,5 mill., n1en sådant är vanligt efter årsskiftet

och torde bero på åtskilliga orsaker, hvarvid märkes, att lninskningen i

diskontering och utlåning för alla bankerna utgör c:a 9;5 mill. Jag be

gagnar dock här tillfället att nleddela några clearingssiflror från den tid,

då "rörelsen pågått, eller något mer än två månader.

Under december månads 12 arbetsdagar (från och med den 15) on1-

fattade clearingen ett belopp af 158,202,000 eller

i medeltal 13,2 per dag

med utjälnningssumma af 24,364,000 = 2,03 'per dag;

under januari (25 arbetsdagar) 375,294,000 = 15 ;per dag

med utjämningssuilllna ,66,667,000 = 2,66 per dag;

under februari hittills olnkring 11 a 12 mill. per dag

utjämningssumIna minst 1,4; llÖgSt 5,1.

Frågar man nu, huru den närmaste framtidep. skall ställa sig, så

kan jag för lnin del ej säga annat, än att spådomens gåfva ej är mig

gifven. Så mycket vågar jag dock uttala - men det vågar nog e11

hvar af mina åhörare lika väl som jag - att det afrikanska krigets var-
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aktighet 'och förlopp har stor betydelse. 1tlen då det.ta krig ingalunda

har 'vårit afgörande i afseende å det nuvarallde ekono~iska läget, är det

gifvet, att man lnåste .räk~a äfven llled andra faktorer, oqh det väl i

.ännu högre .grad. Den företagsamhe.t, ~o~ nu öfverallt råder, är utan

tvifvel ~tt godt, och. vårt land har allt skäl att .prisa sig lyckligt med

anledning af ~e syn~erligel?-' förmållliga, utsiktern~ för exporten i somnlar

OCll höst - så vidt vi nu k~na döma. 1vIen den goda tiden bör ju

alltid mana till betänks~mtiet och sträf~all att. ej låta det .goda slå öfver

till ett annåt och motsatt. .'

En erfaren författare har nyss i statsvetenskaplig tidskrift uttalat

.åtskilliga tänkvär~a, ord i.. frågan om prisstegringarna och deras inverkan

på produktionen. Han har därvid uppställt problemet så, att arbetarna

skola bibellållas vid höga löner, men dess~ ej oln~ättas. i höjda varupris,

och uttryckt såsom sin åsikt, att arbetsgifvare och arbetare .häruti~nan

böra samverka till åstadkolll111ande af förökad produktivitet hos arbetet.

Utan tvifvel ligger häri lnyc~et at~ tällka· på, OCll ,då' jag hänvisar till

den nämnda tidskrjftsuppsatse~ för närmare beg~~un~ande·'af ~äs~a. sättet

att lösa det lika ,viktiga som svåra problemet att, h~lla vår industri up'pe

och beFeda den möjlig~let att producera väl och. billigt, tillägger jag den

önskan, att vår ekonomi~ka utveckling 111å kunna fortg,å lugnt, jän1nt o'ch

stadigt, så att välståndet alltjämt må stiga i~om landet.

.-.~ ..



N-A,T·IONALEKONOMISKA FöRENINGENS-

sammanträde den 26 mars 1900.

Ordförande: Byråchefen A. HAMMARSTRÖM.

Till ledamot af f9reningen invaldes:

Herr Amanuensen, Fil. Kandidaten H. Burström.

Sedan den af herrar revisorer afgifna berättelsen föredragits, blef

i enlighet med den deri gjorda hemställan ansvarsfrihet beviljad för
nästlidet års förvaltning.

Herr Aktuarien I. Flodström höll härefter ett föredrag Oln:

Olika metoder för s. k. proportionella val.*

Med ett proportionellt· val förstår man ett sådant, genom hvilket

'hvarje i valet deltagande parti, så längt förhällandena det lnedgifva, er

håller en andel i representationen, som står i direkt proportion till par

tiets numeriska styrka~ Om t. ex~ 10,000 väljare, fördelade i fyra partier~

af hvilka ett ~äkl1ar 4;000, ett 3,000, ett 2,000 och et~ 1,000- anhängaret

* Föreliggande fråga är af föredraganden på ,ett fullständigare och i vissa afseenden
något förändradt sätt behandlad i arbetet: Proportionella valmteoder. Stockholm, J..
Beckmans förlag, 1900.
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skola tillsätta 10 representånter, säges valet ~ke proportionellt, om genom

detsamnla af de 10 representallterna det första partiet får 4, det andra 3.

det tredje 2 och det fjärde 1. Proportionella val förutsätta alltså en

partiernas ,llumeriska rätt till representation. Huruvida och i hvilka

fall en partiernas proportionella representation äfven ur andra synpunkter

än den nUlneriska är berättigad och särskildt Oln den vid de val - som

här .ht1fvudsakl~ge~1 skola a~se~ -, g,enon~ hyi~ka.Jfolk.et pts~r,' ~~epres~n

tant~r 'fö; ;sitt deltagande i statsstyrei~en, kan aI;.se·s våra' i Opolitiskt och

~ocialt hänseende lätnplig och riktig, skall däremot nu icke bli förelnål

för undersökning. När jag i det följande, kommer att tola Oln det ena

'€ller andra partie~s, r~~t ~ill !epresen~tion, lnenar jag. därmed alltså en·

dast dell vid de ifrågavaralide' valen förutsatta, formella numeriska rätten.

Det är, såsoln bekant, till lninoriteternas skydd, som man föreslagit

<och på vissa håll äfven infört proportionella val. Emellertid har man

.äfvell på ett annat, mera elnpiriskt sätt, nämligen genom ett,' slags in

.skränkning i rösträtten (»vote limite»), sökt förebygga majoriteternas envälde.

En sådall inskränkning består t. ex. däruti, att, om tre skola väljas, hvarje

väljare endast får rösta på två, om fyra eller fem platser, äro att besätta.,

valsedlarna endast få upptaga tre (eller fyra) namn o. s. v.

Detta systeln har varit användt i England, där det under åren 1867-1884 till
läu1pades inoln några valkretsar vid valen till underhuset, 'samt vidare i Italien 1882
1891, i Portugal 1884-1895 och i Spanien sedan 1878. Det finner, äfven tillämpning
flerstädes i Alnerikas Förenta stater vid olika slag af kommunala val, t. ·'0. ill. vid val
.af domare.

Afsikte11 med röstinskränkllingen är naturligtvis att förhindra, att

majoriteten får besätta alla platserna., Den bör nämligen ej kunna vinna

flera platser äll valsedlarna få innehålla namn; de öfriga tillfalla lninori

tetens kalldidater. Emellertid kan i vissa fall en väl disciplinerad lnajo

ritet, en enig mil10ritet till trots, fullständigt omintetgöra dess representa·

tioIlsutsikter genom at~ dela sig i grupper, som rösta något olika sins

emellan. Onl t. ex. :vid ett val af tre representanter förekomIner ell ma

joritet af 1,800 och ell n1inoritet af 1,000, så b~rde den förra fä tillsätta

två; och den senare en. l?å hvarje väljare endast får skrifva två namn

på sin röstsedel, så blir' n~turligtvis också resultatet sådant, föruts~tt att

,hvartdera partiets röstsedlar äro af en enda typ. Men om måjoriteten

~ppdelar sig i tre grupper, hvardera ,på ,500-700 väljare,,'och',läter dell

ena gruppen rösta på kandidaterna a och b, den 'andra på' a 'och c och



Olika nletoder för s. k. proportionella val. 51

den tredje på b och c, så erhålla såväl ,a som b och ~ hvarde~a o~k~ing

'1 ,200 ~~öste~', medan minoritet~ns kalldid~ter .naturligtviR, ~j, kq'n'na, få, mer

,än 1,000 röster hvardera. ~"öljaktligen"bli a, b och c valda, 'och minorite

,ten villner ingell af platserna. ()9h en l ko~stlad uppdylning, såd~ri' som

den· här antagna, är icke· alldeles omöjlig, att åstadkommaj låt oss säga i

en stad, 'där man någorlunda känner till,: huru' rri'ajoritetens' valmän för

'dela sig på' de olika, st~dsdela~'na, och d'är' dess' valkommitte på förhand

bestälTIlner, huru partiets anhängare inom hvarje stadsdel skola rösta.

Äfvell i prin~ipiellt. bänseende må~te rqstei~skrän~ningslnetodenbe

.traktas såsom llJindve tillfredsställande, så till: vida som· den, i och Ined

det att"' den författningsmässigt fastställer' förhållandet mellan det tillåtna
. -' . . .

antalet, namn å val~edlarl1a s~mt antalet ,representanter, som ,skall väljas,

,äfven bestämmer storleken- af den 'andel i representationen;' SOln bör till

komma minoriteten',"u~a~l af~ee11.de .på"om deilna, 'är stor' el~er liten. Me~

.todell sylles 'också, i ' flera af de länder, där den praktiskt försökts, icke

'hafva tillvuIlnit sig så' pass stora sympatier, att den' ens förmått hålla sig
- ~.,' - ; ~..' . ~ . .

uppe mot. den vanliga majoritetsvalslnetodell.

För vår tids skarpt utpräglade. par~iväseil~r det icke beller tänkbart,

.attd'et lilla och .osäkra ,korrektiv mot lnajoritetsförtryck, som ligger i

rösteinskränkningen,. någonstädes i längden' skall' visa sig tillfyllest. Om
'majoriteten ska!l' afstå något af Sil~ lna:kt, sf1:skall,dell del, som den afstAr,

icke bestämmas af en godtycklig ~lump, utan af :,billigheten; och om

-milloriteten skall känna 'sig nöjd, så är det icke Dled ett d'eltagande i re

presentationen så att säga på nåder utan. medjli.~nt·så stor-andel däri,

som den anser sig äga ratt till. Men denna »billighet» , denna »rätt»

~an ,ty(~ligen 'icke' uppnås genom, andra v~lmetode~ ~n sådana, som till

försäkra bvarje parti ett antal -representanter, stående' i sarnma proportion

till bela repre'sentalltantalet som pårtiets 'llumerär till hela antalet välj åre,
d~ ,v. s. 'verkligt pi'oportion~fla:,valm'etoder~' .:'

H v'ar och af hvem tanken 'på p~.rtiernas propo~tionella rep~~sentation för~ta gån
gen uttalats, är svårt' att noga"bestänima, och lika' sv&rt är att afgöra', hVlll~en som fÖrst
uttänkt en du'glig metod för proportionella' val. Tanken därpå .torde' dock kunna spå
'ras ända tillbaka till d~n franska revolutionens dagar. Redan 1835 skall ett slags pro
portionell valmetod hafva iiilänlpats vid 'Yai till staten Nord-Car~linas lagstiftande för
samling; år 1840 'lär i Sydaustr~liens i-iufvudstad ,Adelaide en lag ~ln val 'till stads~tv
relsen' efter de'nna p~incip hafva blifvit antagen, och ,1853 infÖ~des i Kapk<?lo~ien ~n
beställlnlelse 0111 princ~pens användning vid val till ko~~niens, repl'esen~antförsamling.

I Europa nälnnes såsorn en bland de första förfäktarna af ideen om' partiernas propor-
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tionella representation den socialistiske skriftställaren Victor Considerant (t 1893, vid·
85 års ålder), hvilken redan 1834 skall hafva uttalat sig i sådan riktning och som 1846
i Geneve publicerade en broschyr däronl under titel: De la sincerite du Gouvernement
representatij O'M Exposition de l'election t'eridique (ny upplaga Ziirich 1892). IDanInark
lyckades matenlatikern och dåvarande finansnlinistern Karl Kristoffer Georg Andrre
ct 1893, 81 år gammal) vid utfärdandet af helstatsförfattningen 1855 genomdrifva, att
en del af valen till riksrådet skulle ske efter ett proportionellt system, som sedermera
genom 1866 års grundlag och vallagen af 1867 stadfästs äfven för de:motsvar~nde valen
till danska landstinget. År 1859 utkOlll den engelske advokaten Thomas Hares Ct
1891) banbrytande arbete The election of representatives, och det af hononl föreslagna
proportionella valsättet fann i J ohn Stuart Mill en varnl förespråkare.

I Schweiz hafva de ideer, som utsåddes af Considerant, med tiden burit rika
frukter. Bland hans efterföljare må särskildt nämnas professorn i Geneve Ernst Na
ville (f. ·1816), ända intill den senaste tiden den ledande kraften i det schweiziska' säll
skapet för proportionell representation, samt professorn i fysik i Basel Edvard Hagen
ba~h-Bischoff, som utmärkt sig ge~om skarpsinniga utredningar inom den proportionella
valteknikens område. Den lifliga verksamhet, S0111 dessa män och deras meningsfrän
der utöfvat, har krönts med framgång. I september 1890 utbröt i kantonen Tessin en
revolution, bland hvars förnänlsta ors~ker var Inissnöjet nled föregående årets val
till kantonens stora råd, då af två nära jämnstarka partier det ena erhållit 77 och
det andra 35 representanter. För att återställa lugnet ingicks öfverenskornmelse om
tillsättande af en konstituerande församling lnedelst val efter proportionalitetsgrundsatsen.
Från detta val afhöll sig visserligen på särskilda grunder det ena af de båda tvistande
partierna helt och hållet, nlen församlingen antog det oaktadt den nya valprincipen,
hvilken bekräftades af kantonen och fastställdes för val till stora rådet och konstitu
erande försaInlingen genom lag af den 24 nov. 1891 (2 dec. 1892). Samma år - 1891
- infördes det proportionella valsättet för val till stora rådet äfven i kantonen Neu
chåtel, och sedermera har det genomförts i kantonerna Geneve, Zug och Solothurn samt
för komnlunalval i Freiburg och Basel-Stadt. I några andra kantoner äro förberedande
åtgärder· träffade för principens genon1förande.

Ett annat hufvudland för den proportionella valrörelsen är Belgien. Såsom en
bland de första· lnålsmännen för valreformrörelsen i detta land n1å nänlnas Jules de·
Smedt (t 1893), lnedlem af representantkanlmaren, hvilken för den proportionella valideen
lyckades vinna så inflytelserika män 80m Eudore Pernlez (t 1890) och .A.uguste Beer
naert, båda sedermera statsministrar; och inonl det teoretiska området har professorn
i juridik i Gent "V'ictor D'Hondt genonl sin i ett år 1885 utgifvet arbete fraInställda
proportionella fördelningsregel förvärfvat sig ett beröll1dt naInn. Dessa män tillika
med dåvarande professorn i Louvain Albert Nyssens grundade 1881 det belgiska re
formsällskapet för proportionell representation, hvilket allt sedan 1882 utgifver en må~

lladsvis utkonlmande tidskrift, uteslutande· ägnad åt denna fråga. Sedan 1895 har i
Belgien ett proportionellt valsätt haft villkorlig användning vid kommunala val; och
efter mångfaldiga ansträngningar från reformpartiets sida blef ett af regeringen fram
lagdt förslag om proportionella val till representantkammaren och senaten ändtligen i
slutet. af sistlidna år antaget.

Utom de schweiziska och belgiska sällskapen för proportionelll'epresentation exi~.

stera liknande sällskap bl. a. i Frankrike (sedan 1883), England (sedan 1884), ItaUen (se
dan 1872). och N.()rdamerik~ \13edan 1893). ICongresser för frågans behandling hafva
håliits- vid världsutställningarna i Antwerpen 1885 och Chicago 1893; och åtminstone tre
tidskrifter (nä1l1ligen utoln den redan nälnnda, i Belgien utgifna, en schweizisk och en
·amerikansk) ägna sig uteslutande åt detta ämne.
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Ur den proportionella valfrågans historia i vårt eget l~nd 111å endast erinras om,
att förslag om införande af sådana val till riksdagens utskott och, delegationer väckts
vid riksdagarna 1867 (af landshöfdingen S. G. von Troil), 1878 (af professorn H. L.
Rydin), 1896 (af direktören Sven Palme) och 1897 (af herr J. Nydahl) samt att kong!.
proposition om proportionalsystemets användning i de stört:e städerna vid val till
riksdagens andra kammare förelades 1896 års riksdag. Såsonl bekant har dock intet af
dessa förslag lyckats ~illvinna sig riksdagens bifall.

Jag går nu att i korthet redogöra för, några af de många olikartade

metoder till proportionella .val, som framställts, och anser lnig ~ärvid

böra taga särskild -hänsyn, förutom till de förnämsta utländska förslag, om

11vilka jag äger kännedom, äfven till de i Sverige framkomna. - Rvad alla

dessa förs,lag äga 'gemensamt är, utom förutsättningen af partiernas ,rätt

till repr~sentation i förhållande till deras styrka, följande antaganden,

nämligen: 1) att det antal representanter, SOlll skall utses, är på förhand

fixeradt samt 2) att hvar och en af de valda skall inom representantför·

samlingen .äga en röst. Metoderna kunlla, allt efter som de förutsätta eller

icke förutsätta ett yttre åtskiljande af partierna, indelas i distinktiva och

icke-distinktiva. Vi kunna börja med de sistnämnda.

A. Icke-distinktiva metoder.

1. Såsom ett af de enklaste proportionella valsystemen lllå först

l1ämnas rösthopningen eller det kumulativa systen~et (»vote cumulatif»

eller »accumule»). Detta system ger åt hvarje röstande så många röster,

som valet afser platser, men rösterna behöfva icke nödvändigt ,tilldelas

olika personer, utan flera röster - till och med alla, om man så önskar

- kunna hopas på en och salnma persoD. Om 40 vänstermän och 20

högermän tillsammans skola tillsätta tre representanter -- hvarvid alltså

hvarje väljare förf.ogar öfver tre röster -, så kan den numeriskt under

lägsna högern, i stället för att uppsätta· tre kandidater, nöja sig med en

och tåt denne skänka alla sina röster, som äro 20 x 3 == 60. Vänstern

kan i sådant fall omöjligen få mer än två kandidater igenom; försöker

den med tre, så erhålla dessa endast 40 röster byar.
".

Den kumulativa metoden in·fördes redan 1853 i Kapkolonien och föreslogs
salnma år i England af James Garth Marshall. År 1870 infördes den genom folkom·
röstning i staten Illinois vid val af deputerade till representanternas kammare och har
för öfrigt flerstädes i Nordamerika vunnit airvändning vid oli~a slag af kommunalval.· I
Engl~nd och i Skottland tillämpas den vid skolrådsval (i :'England sedan 1870 och i
Skottland sedan 1872).
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Det är, otvifvelaktigt, att dell kumulat{ya ,metoden luåste erkännas

vara en fullt rationell nletod för åstadkomulande af en proportionell, re·

presentan~för~elniDg; men' ur pr~k~ls~ synpu~kt. är den dO,ck _ovedersäg

ligen mycket ofullkomHg. En oundgänglig förutsättning för att full, pro-o

portionalitet gellonl densamma skall vinnas är nämligen __oförutom den

strängaste partidiscipli~ -, att partierna redan före valet äro fullt på

det klara med, huru: stor andel af ~e.l)resentationen de hvar för sig kunna

påräkna. Om ett' parti öfverskattar sin styrka, kan detta le'da till' förlust

för partiet. Antag, att 30 högermän och 40 vänsterrnän äga att tillsam

mans utse tre represe11tanter samt att· vänstern tror sig om att kunna

vinna alla tre platserna och därför up'psätter tre, namn på sina' röstsedlar.

För hvart och ett af dessa namn 'afgifvas då endast 40 röster. Högern

åter, som icke drörrlmer om att få alla platserna, uppställer emellertid på

försök två kandidater, a och b, samt låter 15 röstsedlar upptaga namnen

a a b, och 15 a b b. Genom denna fördelning får såväl a 80m b 45'

röster. Valda bli då två högermän' och en Yänsterman, fastän vänstern

är det starkare partiet. - Antag åter partifördelningen förändrad till

resp. 27 och 43. Om högern äfven då försöker sig med två kandidater,

erhålla dessa endast resp. 41 och 40 röster" och vänstern med sina 43

röstsedlar besätter, den starka minoriteten till trots, alla tre platserna.

Men en valmetod, som förutsätter noggrann kännedom redan på

förhand om partifördelningeil bland de väljande, dömer därigenom också

sig själf. Visserligen kan det antagas, att partifördelningen oftast är

tämligell oförändrad från ett val till ett annat och så till vida på förband

någorlu'nda bekant. Men på ett sådant antagande får en valmetod icke

byggas. Partifördelllingen' är ju ett förhållande, hvarom just valet själft

skall lämna upplysning. Särskildt när - va're sig, efter representations

upplösning eller af annan ,anledning - val skola hållas »på nytt pro

gram», skulle en valmetod med dylika förutsättningar lämna partierna
•och deras valkonlmitteer ohjälpligt i sticket.

2. Såsom en variant af den' föregående skulle man kunna anse en

af lektor E. Rosengren' i nordisk tidskrift 1896 föreslagen metod, hvilken

i grunden är, byggd,. på samlna principe~. Medan den ku~uiativa metq-,

den är en flerröstrnetod med rösthopning, ,är dock den Rosengrenska en

enröstmetod med r'östdelning. 'IIvarje väljare äger enligt densamma, oaf

sedt huru många platser valet afser, endast en röst, men denna kan, allt
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efter .den' röstandes' önskan, antingen an'vändas odelad' eller fördelas på

två, tre eller flera. Röstar .Inan på elldast en person, får denne e'n hel

röst; röstar man på två, skänker man därigenoln hvardera af dessa en

half röst; om' luan röstar på tre, får hvar och en: af de på v:alsedeln

upptagna en tredjedels röst o. s.v.'

Exempel: 5 platser skola besättas af 3,000 ,VallTIän, delade' i tre'

'p'artier. 'Partiet A med· 1,,413 röstan?e' har uppställt kandidaterna a, b

och c; partiet B med 910 röstande upptar på sina valsedlar kandidaterna

d och e, och partiet e, utgörande 677 valmän, röstar lned ett enda

namn, f. Resultatet blir:

för a, b och c hvardera 1413/3 = 471 röster

» d och e hvardera . 91Ö/2 = 455

» f --------------.-----.---------.----- 677 »

och valda bli sålunda {, a, b och c samt endera af d och e.

Resultatet af detta val skulle bli fullkonl1igt enahanda efter den

kunlulativa metoden, dock under förutsättning att väljarna åf partiet A

icke begagna fullt likalydande röstsedlar, utan att de dela sig i tre ul?ge

fär jälnnstarka grupper, af hvilka dell ena röstar a a b b e, dell andra

a a ,b c c och den tredje a b b c c. Därvid tillfalla nämligen~ omkring

2,355 röster hvardera af a, b och c, lnedan, partiet B gellom att upp

dela sig på analogt sätt åt bvardera af d och e endast kan skaffa om

kring 2,275 röster. Utan en dylik uppd~lning skulle} som luan lätt fi~ner,

en af A:s, kandidater bli utesluten och B få tv~ representanter. Mell

uppdelningen i grupper, om än icke omöjlig, har dock, såsom lätt inses,

sina stora praktiska svårigheter, hvilka genom röstdelningsmetoden helt

och hållet undvikas. Denna sistnämnda äger alltså häruti ett afgjordt

företräde framför rösthopningen, hvars goda egenskaper - enkelhet och

lättfattlighet - den i öfrigt fullständigt delar.

Trots dessa obestridliga förtjänster kan den Rosengrenska metoden

dock icke anses tillfredsställande. Den delar nämligen med den kumula

tiva metodeu ej blott dess goda egenskaper utan äfven dess svagheter.

Särskildt måste man beklaga, att den likasonl den kumulativa metoden för

att fungera rätt förutsätter, att partierna redan på förhand skola tämligel}

110ga kUllna bedönlma sina utsikter. Misstag i detta hänseende leda till

samma felaktiga resultat, vare sig den ena eller andra metoden användes.
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Om af 70 valmän (jfr. exemplet å sid. 54) ,40 försöka vinna. tre platser,

när flera ej skola tillsätt~s, får minoriteten två och majoriteten en (40: 3

~ 13 1/s; ·30: 2 = 15), hvaremot, om en minoritet af 27 mot .en majoritet

af '43 -tror .sig möjligen kunna få två platser, resultatet ·blir, att den får

ingen (27: 2 = 13 1/2 ; 43: 3 = 14 1/s). " De~sutom kräfver den Rosen

grenska metoden likasom den kumulativa valmännens .ovillkorliga anslut

ning till de på förhand uppgjorda partilistorna, något som lyckligtvis

~l1nt1 på många håll icke anses våra för en valmetod rekomlnenderande.

En . annan bri~tfällighet hos den Ro~engrenska metoden - hvilken

den för' öfrigt äfven har gemensam med den förut skildrade - är·, att

den icke medgifver val af suppleanter på samma gång som af represen

tanter. För att en proportionell yalmetod 'skall kunna erkännas såsom

fullt duglig, måste dock det oeftergifliga villkor uppställas, att de val

resultat den förmår lämna äro sådana, att, i händelse någon af de valda

nödgas afgå före utgången· af sitt mandat, l1ytt partiellt· val för utseende

af e~terträdare icke må behöfva anställas. Ty där ett sådant blir nöd

vändigt, är det naturligtvis ytterst ovisst, om proportionen mellan parti

erna kan bibehållas oförändrad. Men det är tydligt, att med proportio

nalitetsgr':lndsatsen äfven följer fordran på representationens bibehållande

vid ipartihänseende oförändrad salun13l1sättning under hela den tid, för

hvilken ett val är afsedt att gälla.

3. Rangmetoden, framställd af Burnitz och Varrentrapp (Methode

bei jeder Ärt von Wahlen sowohl der Mehrheit als. den Minderheiten die

ihrer Stärke. entsErechende Zahl von Vertretern xu sichern, Frankfurt a. M.

1863), utmärkes däraf, att naml1en å röstsedlarna tilldelas en viss rang i

den ordning, hvari. de därå äro upptag~a, så att det första nalnnet har

rangsiffran 1, det andra rangsiffran 2 o. s. v., och nled dessa rangsiffror

skola vederbörande röster ~ivide.ras, innan de sammanläggas. Första

llamnet får sål':lnda siffervärdet 1, det andra siffervärdet 1/2, det tredje

siffervärdet· l/S o. s. v. Antag tväpartier, det ena räknande 60 och det

andra' 38 medletpmar, som hvart för sig, vid ett val af fem r~presentanter,

uppfräda med en särskild lista. Af det första partiets kandidater erhåller

då a 60, b 30, c 20, d 15 och e 10 röster, medan af det andra partiet~

kandidater p får 38, q 19; 1'- 12 2/ s , s 9 1/2 och t 7 s/5 röster, och valda bli'

a, p, b, c ~ch q.
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Äfvell här äro partimanövrer tänkbara. Af två platser tar det större

partiet, med lätthet båda, om det uppdelar sig i två grupper, hvardera

på 30 väljare, af ~vilka den ena gruppen röstar på a och b och den

andra på b. OCll a. Om partifördelningen vore 60 mot 42, skulle det

mindre partiet ~ kunna, genom en liknande uppdelning, vinna två platser

af 'tre, o. s. v. Det är endast under förutsättning att partierna sins- "

emellan äro strängt åtskilda, men illorn sig åter strängt eniga såväl be

träffande sina kandraater son1 deras ordningsföljd, som rnetoden leder till

ur aritmetisk-proportionell synP1?-ukt riktiga resultat.

,Det förtjänar ann1ärkas, att en om den Burnitz-Varrentr~ppska något

.. påminnande rangmetod användes af publicistklubben i Stockhohn vid val

af styrelse. Fem styrelsemedlemmar skola efter sådan princip utses. Fem

namn skrifvas på hvarje valsedel, och det första får siffervärdet 5, det

andra 4 o. s. v., och det, som 'står sist, räknas för 1. En dylik röstvärde

ring gifver eIneilertid icke ett i proportionellt hänseende fullt tillfreds

ställande resultat. '

4. Enmansval med substitut utgår från det antagandet, att om vid

val af låt oss säga tio representanter en tiondedel af valulännen förella sig

om en och samn1a person, denne bör an~es vara vald. Sker ett sådant

val filed muntlig oInröstning efter upprop, nämner hvarje väljare namnet

"på en person; när så under valförrättningens gång ett och samma nalnn

blifvit nämndt af så många, att de tillsamUlans lltgöra - såsarn här är

antaget - en tiondedel af samtliga väljare, förklaras personen ,i fråga

vara vald, och öfriga Yäljare, som möjligen ämnat' rösta på samma namn,

få nu i stället nämna ett annat. Skall åter omröstningen försiggå skrift

ligen och slutet, låter sig en dylik röstöfverflyttning under valförrättningens

lopp icke genomföra.' Man afhjälper detta härvid sålunda, att valmännen

äga att på valsedlarna utsätta ej blott det nalnn, på hvilket de helst ville

rösta, utall äfven ett eller flera andra namn - substitut-, som valför

rättaren får uppläsa i stället för det eller de föregående, när af d~ sist

nämnda ett antal röster uppnåtts, som nl0tsvarar antalet väljare divideradt

med antalet platser, som skall besättas (den s. k. valkvoten).

,Sådana äro grunddragen af den proportionella valmetod, som, efter hvad ofvan
nämnts" af Andrre år 1855 genomdrefs i Danmark och af Thqinas Hare ,1859föreslogs
för Storbrittannie~ och Irland. - Andrres metod ligger till gr~lnd för den svenska rege
ringens förut omnämnda proposition i ärnnet till 1896 års 'riksdag.
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.Det är tydligt, att ett enmansvalmed substitut i b ufvudsak kan

och bör leda till, en proportion~ll representa.tion,. dock under d~t ound-'

gängliga villkor, att en sträng partiorganisation tvingar samtliga' medlem

Inar af ett och samma parti att rösta ej blott på samma. person utan på

samma personer 'i precis samma ordning. Och detta villkor är ej

tilltalande; i Danmark är man längesedan uttröttad på detsamma. Men

detgifves äfven andra invändningar mot metoden.

Såsom man lätt finner, rnåste, för att det fu)la antalet representanter

lued användande. af ,den Androoska valkvoten såsom beräkningsgrund

lnå bli valdt, partifördelningen ~ åtlninstone om partierna l1ppträda med

fullständigt olika kandidatlistor - nödvändigt vara sådan, att hvarje partis

röstsurnma ä,r en jämn multipel af valkvot~n. Antag en valkrets, bestå

ende af 5,000 valmän, hvilken ~kall, uts~ 10 representanter. Valkvoten

är i detta fall 500. Om då partiet A förfogar öfver 2,500 röster, partiet

B, öfver 1,500 och partiet C öfver 1,000, så får, orn partierna äro fullt

åtskilda men inom sig fullt eniga, A 5, B' 3 och C 2 representanter, och

allt är godt och väl.' Men om A har 2,700, B 1,400 och C 900 medlemrnar,

så får, under samma förutsättningar, .! 5'representanter, B 2 och C 1, och

i sådallt fall är antalet representanter icke genom valet fylldt, utan 2 lnåste

efter någon annan beräkningsgrund än den i grundregelll angifna utses. Om

tre någorlunda jämnstarka partier äga att utse 2 representanter, så blir efter

metodens' grundregler ingen vald, o. s. v. Denna bristfällighet föranleder

vissa tilläggsbestänlmelser, sonl göra' valresultatet i större eller mindre

Inån oöfverskådligt och som i väsentlig grad varit orsaken till att meto

den icke lyckats vinna popularitet. I det _ofvan nämnda svenska rege

ringsförslaget voro valreglerna i sin helhet formulerade sålunda:

)Där vid riksdagsmannaval flera riksdagsDlän skola väljas, iakttages vid valet:
att, sedan aflälnnandet af valsedlar afslutats, alla valsedlarna upptagas och oöpp

nade räknas, hvarefter det e~hållna antalet delas med antalet af riksdagsmän, om skola
väljas, och det sålunda uppkolnna kvottal, med u'telämnande af bråk, lägges till grund
för röstberäkningen ; ,

att valsedlarna därpå, bvar efter annan, öppnas, förses med löpande nummer, allt
efter som de öppnas, och fördelas efter det å hvarje valsedel först förekommande namn,
intill dess någon finnes vara först upptagen å så stort antal valsedlar, som motsvarar
kvottalet, då ban förklaras vald;

att öppnandet af valsedlarna därefter fortsättes i enahanda ordning, men med iakt
tagande däraf, att, där den å valsedel först upptagne finnes vara redan förklarad vald,.
hans namn öfverkorsas och närmast. följande 'nalnn å person, som icke redan är vald,
räknas såsom det första å valsedeln;
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att, där föreskrifvet antal riksdagslnän ej, sedan alla valsedlarna öppnats, är valdt,.
de, son), Ined frånräknande af redan valda, funnits vara först upptagna å största· an-'
talet· valsedlar, skola, så fran1t detta antal tillika öfverskjuter hälften af kvottalet, för
klaras valda; saInt

att, onl ändock ej saintliga riksdagsn1än för valkretsen blifvit utsedda, antalet
fylles af den1, son1, oberäknadt de redan valda, vid förnyadt genomgående finnas' vara
upptagna å de flesta afgifna valsedlar, utan afseende å dei1 ordning, -hvari nanlnen .
förekon1n1a)} .

Men sådana från grundregelu afvikallde bestämmelser, som de här

i de två sista punKterna gifna, kunna leda till· partimanövrer och valre

sultat, son1 innebära icke så litet godtycklighet. Exempel på dylika an

fördes ock under debatten om ~örslaget i kan1rar~la.

En annan anmärkning mot den ifrågavarande JIletoden grundar sig där

på, ,att det från början är slumpen, SOll1 bestä~lner den ordning, i hvilken

valsedlarna tagas i betraktande. H vartill detta kall leda, framgår af

följande exenJpel, sorn jag tillåfer mig citera efter direktör Sven Palmes
, \

anförande vid frågans bebal!dling år 1896 i andr~ kalnmaren. Exemplet

hänför .sig till 1893 års val i Stockholms andra valkrets. »De liberala

disponerade 1,233 röster.' Utan tvifvel skulle, om detta valsätt då till

lämpats, de11 liberala pal~tiledningen uppställt såsom förnäln~te kandidat

namnet Sixten von Friesen. Sedernlera skulle det gällt. att uppsätta det

narnn, som skulle komrnit därefter. Ja, några skulle vilja hafva ett namn,

andra ett annat, de flesta troligen Fredholm; filen de liberala nyklerhets

vännerna skulle troligen sagt: »Vi vilja hafva Oscar EklUlld»1 och de

andra skulle satt upp Fredholn1. Antag, att Fredholm på det sättet

fått 700 och Eklund 533 röster för sina namn.' Nu skrider rnun till val

och uppräknande af sedlarna. Valförrättaren läser upp första na~net på

hvar sedel: .Ii'riesen1 Friesen, Friesell etc., tills 510 röstsedlar 111ed Friesens

namn blifvit upplästa. 510 var valkvoten. Därefter strykas alla sedlarna

llled Friesens namn, och valförrättaren fortsätter. Nu kunna tre fall in

träffa. Antingen har bland de redan upplästa 510 röstsedlarna ett stort

antal innehållit såsom andra namn Eklund; i så fall blir ban icke nnrnro

två, utan ban blir helt enkelt icke vald. Eller också· kan det bända, att

'dessa valsedlar till väsentligt antal bafva innehållit Fredholms namn, och

i så fall blir han icke vald.' Eller också kunde det hafv~ inträffat, att t. ex.

'250 valsedlar innehållit Fr~dholrns och 250 Eklunds naJnn, och då hade

ingel1dera gått in. Nu är det visserligen sant, att de kunna gå in vid

den i en senare punkt omnämnda korrigeringell af den första uppläs-
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ningen; men det är icke säkert, utan det kan hända, att någondera af

dem blir alldeles utanför.,»

Slutligen måste äfven mot denna valmetod, liksom mot de föregå~

ende, riktas den anmärkningen, att den icke förutser det eventuella ~e

hofvet af suppleanter.

5. Bristerna i den metod, för bvilken närmast redogjorts, har skrift

ställaren Elnil Svensen 'sökt afhjälpa genom ett förslag, som legat till

grund för herr Joh. Nydabls motion i andra kammarel1 n:r 147 vid 1897

års riksdag och SOlU närt;nare utförts i statsvetenskaplig tidskrift, årg.

1898. För att inskränka slumpens inverkan på valet till det minsta möjliga,

ordnas valsedlarna, seQan de blifvit aflämnade, i flockar, så att hvarje

flock innefattar alla de sedlar, å hvilka samma namn 'förekomma isaIDma

ordning, och dessa sedelflockar tagas sedan i betraktande i tur och ord

ning, efter det antal sedlar hvar och en" af dem innehåller. I stället för

den valkvot, som erhålles genom division af antalet ,väljare med antalet

af deln, som skola väljas, och som endast under förutsättningar, hvilka

mycket sällan inträffa, leder till ett fullständigt val, använder Svensen

såsom fördelningstal en förminskad valkvot, jämnt upp så mycket mindre

än den verkliga, att den möjliggör väljalldet af det erforderliga antalet

representanter (»det största effektiva fördelningstalet» ). Om någon af de

valda afgår, ersättes ban af den, bvars namll bland icke valda oftast före~

kommer å samlllU valsedlar, som innellållit den afgångnes namn.

Såsom afgjorda förbättringar i den metod, hvaraf den nu behand

lade utgör en variant" torde kunna anses föreskrifterna onl valsedlarnas

ordnande i flockar samt, Oln suppleantval. Svagheten i det Svensenska

förslaget ligger däri, att det icke angifver någon metodisk utväg att finna

det tal, saln är »det största effektiva fördelniDgstalet~); Inan får söka sig
till detsamlIla genom att successivt minska den siffra, som angifves ge

nom valkvoten, tills den ger öllskadt resultat. De antydningar till un

derlättandet af detta sökande, som metodens uppbofsman gifvit vid dess

-fralnställning i statsveten~kaplig tidskrift, äro icke tillräckliga., Och äfven

om de det vore, skulle metodell genom valkvotells utbytande mot det

största effektiva fördelllingstalet, ur en viss synpunkt sedt, snarare hafva

förlorat än vunnit i värde. . Den Andrreska n1etodens största förtjänst

, är nämligen dess klara och för alla fattbara utgångspunkt: förutsättningen

att ett antal valn:iän, stort nog att bilda en valkvot, äger (nulnerisk) rätt
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till utseende af en representant. Denna utgångspunkt har .. Andrres ~etod

måst öfvergifva, innan den komlnit till slutet, och därigenom äfven

mist den klarhet~ 'som kunnat göra den populär; Svensens metod öfver

gifver den redan från början, och att detta icke bidragit till dess fatt

lighet, -franlgår bäst af de missförstånd, hvarför den från den offentliga'

kritikens sida varit utsatt.

6. r Bland matematiska lösningar af det proportionella valproblemet

må först omnämnas den, som af professorn vid Stockholms högskola

E. Phragmen framlagts i öfversigt af k. vetenskapsakademiens förhand

lingar 1894 och· se~ermera något utförligare behandlats.i broschyren pro

portionella val (n:r 25 af' serien s'venska spörslriål) samt ytterligare be

lysts i statsvete~skaplig tidskrift 1899. Enligt Pbragmens m~tod skola·

alla namn, som förefinnas på samma röstsedel,' betraktas såsom lika be

rättigade, och namnens ordningsföljd spelar -ingen roll. 'Sedan. röstsed

larna, som få upptaga huru lnånga eller huru få namn som helst, blifvit

inlämnade, sker valförrättningen så, att platserna "besättas successivt.

Första platsen intages af den, hvars namn förekommer å' det största ,an

talet röstsedlar. Genom detta val anses de sedlar, som innehålla den

- valdes namn, tillsammans hafva' »belastats »med 1 belastningsenhet, hvil

ken belastning fixeras och bibehålles vid besättandet äfven af nästa och

följande platser. Besättandet af nästa plats tillgår så, att ma,n på försök

för hvarje särskild af de återstående ~andidaterna belastar de röstsedlar,

som, innehålla hans namn, med ti~lsammans 1 belastningsenhet utöfver

ulöjligen redan befintlig belastning. H varje nalnns härigenom uppkomna

nya totalbelastning fördelas lika mellan de sedlar, som innehålla namnet,

och den kandidat, för hvilkel1' 11varje särskild sedels belnstningsdel härvi~

blir" mindre än för alla de andra, förklaras vald till den andra platsen.

Sedan så äfven dessa nya helastningsdelar fixerats för vederbörande

röstsedlar, förfares på samma sätt för besättande af den tredje platsen,

o. s. v. *
Följanne exempel må anföras till lnetodens belysande. Det afser ett

val, hvarvid tre platser skola besättas.

* Forllluleringen är gifven efter den senaste framstälIningeri af metoden i statsve
~en8kaplig tidskrift.
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Antal Antal röster, som tillfallit kandidaterna:
Parti:

röstsedlar .: a b c P q r
A " 1,034 ._. . ' ,' 1,034 1,034 1,034
.B . 519 __ ... ~_.___________ ·519 519 519

C 90, .-- .:___ 90 . 90 90

D 47 .. 47 47 47

SUlnmor 1,171 1,124' 1,034 566 656 519

Den första platse~l intages af a, som innehar de flesta rösterna. På

honom afgifna röstsedlar. belastas härigenom lned 1 belastningsenhet, h viI-
,ken lika. fördelas mellan alla sedlar. af grupperna A, C och D, så att

hvar och en får .1/11 '11. .På gruppen A hvilar. sålunda nu en samlad be

,lastning af 1034;/1171, på gruppen C 90/1171 och. på D 47/1171, hvilka belast

'11ingar, för lättare räknings skull, reducerade till tusendelar, fixeras OCll

8ntecknas så· SOIU. i första. kolunl~el1. här nedan:

0,163

0,080

0,964 + 2,036
'--.----'

'S

0,8840,884

0,153

0,080

0,883 + 1,117
~~

= 2

Fixerade belastningar efter besättandet af:
Parti: .första platsen andra platsen tredje platsen

(gen?ID a) (genom q) (genolll b)

A ... 0,883 0,883 1,873

B
c ______0, O1 .7

D . , 0,040
-----------------

Sunarnor = 1

För att, fil1n~, ~vem som bör intaga nästa plats, utföres följande för

sö'ksbelastninga~~ :,

för b 0,88"3 + 0,077'+ 1 = 1,960, d.,v. s. per,Töstsedel1,960: 1,124 == 0,00174

,» C 0,883.+ 1 -:- 1,883, » » .» 1,883: 1,034 = 0,00182

» p 0,04Q + l' = ~ 1,040, » » » 1,040: 566 == 0,00183

», q 0, o77 + 0,0 4°+ 1 .:z= 1;,11 .7 , »» 1,11 7: 656 = O, oo17o
» "r.1 = _- .1,000, » » » 1,000: 519 = 0,00192

Den, för hvilken belastningen per röstsedel blir minst, är q, som

alltså. intager, den andra platsen. Den nya belastIlingen (0, 00 l.! o per röst

sedel, t.illsammans 1,117) för röstsedlarna af gruppe~na B, O och D, sonl
. . . . ~ -

upptaga hans namn, antecknas, jämte A-gruppens gamla belastning 0,883,

i den andra kolumnen af belastningsschemat här oIvan, hvarpå, för den

tredje platsells besättande, följande nya försöksbelastningar utföras:
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för b 0~8 8 3 + 0,15,3 + 1 = 2,036, d. v. s. per röstsedel 2,036:'1,124 = 0,00181

» C 0,8 8 3 + 1 = .__ ._.._~ 1,8 8 3, » » » 1 ~ 8 83: 1,034 = 0,oo1 8 2

» p 0,884 + 0,080 + 1'== 1,964, ~/ '1,964': 566 = 0,00346

~ r 0,884 + 1 = .. 1,884, ) 1,884: 519 = 0,00363

Tredje platsen ~ntages alltså af b, och valet är afslutadt; de~l nya

belastningen för de röstsedlar, som inneilåIla namnet b (grupperna A och

:0), utföres för exemplets skull, jämte B:s och D:s garDIa belastningar, i

tredje kolulnnen af belastningsschemat.

Den Pbragm,enska valmetoden mötes, såsom man snart finller, af en

allvarsaln, praktisk svårighet vid tillämpningen. , Yid besättandet af plat

serIla i tur och ordning skall för hvarje särskild kandidat hänsyn tagas.

ej blott till å honom själf afgifna röster utan äfven till röster, so~ gifvi ts

honom i förening med andra, och detta så, att, SåSOlU oIvan visats, nya

försöksberäkningar måste utföras särskildt rör hvar och en efter besättan

det af hvarje ny plats. Men vid ett större val, där hvarje väljare finge

fritt följa sina egna tycken, skulle \antalet olika naulnkombinationer kunna

bli my~ket stort och antalet räkileoperationer, som beböfde utföras, oänd-
- ., i;' l ,"

ligt..Professor Phragmen finner sig därför ~ödsakad att, ..l?~ de~ antalet olika

röstsedelstyper må erhålla en rimlig begränsning, före~l~ införandet af en

föreskrift, att 'inga andra röstsed~ar godkännns än de, som öfverellsstämrna

med någon på förhand, under iakttagande af vissa formaliteter, inlämnad

förslagslista. Ett dylikt stadgande skulle icke, säger Phragmen, innebära

någon inskränkning i den enskilde valmanllens rätt att rösta efter bästa

öfvertygelse, ty bvarje valInall skulle äga rätt att fraullägga en för

slagslista, Oln han så funne för godt. ~fen det lilla besvär, som' fram

läggandet af en sådan ju alltid skulle medföra, komme att verka därhän,

att knappast andra förslagslistor blefve fralnlagda än sådal;a, om hvilka

ett afsevärdt antal valmän vore ense.

Trots sin obestridliga genialitet - som' af alla erkännes - har den

nu beskrifn.a valmetodell föga utsikter att tillvinna sig ett allmännare

gillande. Den är, såsom af flertalet granskare framhållits, alltför svår

fattlig, för att en större allmänhet skulle kunna tänkas komma att om

fatta den med fullt förtroende.

7. rhieles proportionella valmetod (Om Flerfoldsvalg. Af d:r T.

N. Thiele, prof. astron. - Overs., over D. K. D. Vidensk. Selsk. Forh.

le95) utgår från det antaga~1det, att kriteriet på ett godt val i allmänhet,
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vare sig lnajoritetsval eller. proportionellt val eller byggdt på någon annan

grund, är, att· den sumlna af tillfredsställelse, som uppnås genoln den

segrande kandidatkombinationen, är den största, som kan uppnås genom

någon kombination hvilken som helst af samma antal kandidater. Till

ett proportionellt valresultat kommer man i det fall, att, om den tillfreds

ställelse, som en väljare erfar ~id valet af en af sina .kandidater, räknas

1, ·tillfredsställelsen vid geno~drifvandet af en andra kandidat räknas

1/2, tillfredsställelsen vid valet af en tredje = 1/3, o. s. v.

Antag följande listor, antal valsedlar samt kandidater:

A 120 a b d f
B 72 b c e

C 84 a b c

D· 48 d e f
E 8~ a .d e

F 9 b f

Namnens ordningsföljd å valsedlarna är fullkonlligt likgiltig, så att

gruppen A innehåller alla valsedlar med namnen a b d f, i hvilkel1 ord

ning de än må förekomma, o. s. v.

Tre skola väljas. Det inkomna röstmaterialet medgifver tjugu· olika

kombinationer af tre nallln, och för hvarje sådan kombination lnåste ell

särskild beräknipg utföras. Tag t. ex. a b e. Inonl grllppen A räknar

denna kombination två namn, a OCll b, hvilket gör 120 + 60; inom B

två namn, b och e, alltså 72 + 36; inoln C två namn a och b, d. v. s,
. .

84 + 42; inom D ett namll, e, hvilket gäll~r 48; inom E två n~~n, a.

och e, 36 + 18, och inom F ett namn, b, gällande 9. Sumlnan häraf

blir 525. Dock är denna summa icke dell största,. enär kombinationen.

a b d ger 529. Ingen af de öfriga konlbinationerna ger så hög summa~

och a b d blir alltså den segrande kOlllbinationen.

Metoden lider af det praktiska "felet, att antalet kombinationer af

kal~didater, för hvilka särskilda beräkningar lnåste anställas,k·an, när ett.

större antal representanter skall utses, visa sig vara snart sagdt oändligt.
\ .

Om t. ex. bland 30 föresl~gna 10 skola välj.as,._ uppgår ·antalet teoretiskt.

möjliga nalnnkombinationer, såsom Thiele själf anmärker, till öfver tre

millioner. Praktiskt taget kunna naturligtvis icke fler .förekoIDlna än det

afgifna antalet ·valsedlar, men äfven detta är ju mycket för mycket. För-
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att kOllIna ifrån -;denlla svårighet föreslåi; Thiele· två .»approximationsmeto

der»", -Man går successivt till väga, Antingen börjar.man {enligt »tillägg.

11ingsregel~»} .med att afgöra,. hvilkell kandidat man. skulle få vald såsom

€llSam representallt; därpå beräknas tillfredsstäl~elsen'vid· alla, de kombi:

nationer af två, af hvilka den förre är en, och den mest tillfredsställande

af dessa kombinationer, väljes; d~rpå pröfyar man tillfredsställelsen vid

tilläggandet af ~l~ !~edje, o. S.- V., tills det fulla antalet är uppnådt., Eller

ock kan .Inall på ,den nlotsatta vägen begynna' med att beräkna tillfreds

ställelsen.. vi~. den n,ågot för stora ~(~)lnbina~ionen af alla de kandidater,

som icke. äro uppenbart .omöjliga, och ~n för en .(ef~er .»kasseringsr~geln»)

bOl'tplocka de kandidater, genom. hvilkas aflägsnande gÖ:t:'es -den minst~

förlusten af tillfredsställelse. De två reglerna föra 'stundom. till i någon
~ , .

mån afvikallde resu~tat, och då har man att göra en noggrannare beräk·

ning, hvarvid 'bufvudregeln till en del måste användas. .

. För att kunna rätt uppskatta ... del1 'Thieles~a metodell torde· mall

först böra granska de antaganden, hvarifrån den utgår. Vid ett~. vanligt

ma.joritetsval räknas, säger rhiele, tillfredsställelsen såväl vid den förstes

SOITI äfven vid dell andres, den tredjes och alla de efterföljandes val =:; 1.

Vid ett proportionellt val däremot. bö r hvarje enskild väljare endast

känna hälften, så stor tillfredsställelse vid valet af sin andre kandidat

som vid valet af del} förste, o. s. v. Huruvida detta äfv~~' motsvarar. för~

hållalldena, sådana de i verkligheten äro i de fall, då e~t proportione~lt

valsätt enligt Thieles åsikter måste anses fll1lt berättigadt, kan dock starkt

ifrågasättas.

Mell må vi fö~söka ell allllan utgångspllnkt. Q,m vid ett vanligt

111ajoritetsval två partier med fullkomligt skilda listor stå mot hvarandra,

gäller striden som bekant allt' eller' intet. Af d_et ena partiets kandidater

bli antingen alla vald'a - eller' också ingen, och utsikterna för partiet att

vinna en plats äro icke större än utsikterna att vinna två eller tre eller

så många SOln valet gäller. Vid ett val efter proportionalitetsgrundsatsen

åter är det helt annorlunda. llär' insätter hvarje parti ett antal repre

sentanter i förllållallde till sin llulnerär, och utsikten' att få två kandidater

valda är därför för ett. parti endast hälften 'så stor som utsiktell att ge·

nomdrifva valet' af en, utsikten' att få tillsätta tre representanter endast

tredjedelell så stor .som att få tillsätta'· en, o.' s. v. Om vid majoritets

valet utsikterl ··för en af kandidaterna att bli vald betecknas Ined 'l, så
5
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måste u:tsikterna -.att gå. igenom'för h var och en: af de öfriga: kandidaterna

äfven beteckn~s med '1 .. ' oIn', däre,mot vid ett proportionellt. val,utsikten

för en, af. ett partis' kandidater. att bli' ·,vald betecknas med 1.,.,så, :luåste

samma utsikt: för ytterligare ,en af' den1 betecknas'.:m'ed 1/2, ,för" en tr.edje

af deIll nled 1/3, o. -s. v... . )'"

, Och att utsikterna' till' vinnande' -af platser sålunda aftaga; beror tyd ..

ligen därpå, ~ att' 'n13l1 lä ter dem 'aftaga i" motsvarande grad,~ att' m,all' for

hvItrje vunn'ell' plats' godvil~igt ·sätiker ansprdken p-å den följan:de.. ' Det för

majoritetsvalet utnlärkande, är~just, att .de' anspråk, man framställer på 'en

andra, tredje o: s. v. plats 'icke äro i minsta m.ån lllindre än anspråkel1

på en första, och skulle' mall' vid, 'ett proportionellt val "envisas på samma

sätt~ så bletve valet -helt 'enkelt omöjligt. Det är för att 'kOn1rrl'a tilr något

resultat i proportiol~ellt 'hanseende; som partierna bekvälna' sig till att

reducera sina respektive anspråk därhan, att de endast fordra ·ett visst

antal platser i förh'~llande till Sill nume'Tär och att de sålunda llysa

precis" llälften; så 'stora allspråk på två platser som på en, tredjedelen så

stora' ansl)råk' på .tre platser som på ·en, o. s.' v. '", Om det ursprungliga

anspråket på att få ,tillsätta en representallt siffermässigt betecknas 'med 1;

måste därför- motsvarande anspråk på tillsättunde af ytterligare: en 'repre

sentant ~ just för att valet skall utfalla i proportioll' till partistyrkall 

reduceras till' 1/2, anspråket på tillsättandet af en tredje reduceras till l/S;

(). S. v.

- 'Tänka vi oss platserna tillsatta' successivt, såsom enligt ,den Phrag

menska lnetoden, så bör därför beräkningen af rösterna i det förut gifna

ex'emplet utföras sålunda (Thieles »tilläggningsregel».):

a b c d e f
A 120 120 120 120
B 72 72 72

C 84 84 84,

D 48 48 48

,I~ 36 36 36

F 9 .9

SUlnmor 240 285 156 204 156 177

Den, som 110S sig Iörenar ·de största ,a~lspråkenpå dell 'första platsell,

är tydlige11b (med' 285 röster), OCll efter Ilans -inval ,reducera .,partierna
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f.A,- "~,B, ···-.C. och ·F'f sina: i. röstetål.en:·~UttTYcktta,~anspiak:~på.'1itrnru gir: plats..till

·hälfteil, bvar}ör..tabellen ;.erh~]ler:(följ~iid;e JmsBeiude::: '.'--~':~-.'.; ---
. ' .,'

o': _~j
'1 cd·:····

r.
~ .; ._,.~ : ... }"f'"c e

60
.\ ...... :

'60.-
.;.

.,,36 36
)~ - ::

-.,42

48 4.8 48

36 36

c --------_--- 12
D-- .;... _
E . 36

li~ 4 1/2
Summ.or··138 " 78,... 144. ;120 112 1

/ 2

A ..,..,, _

B

a·

..' Ailclta·;. 'platsen -jntages~ allts~·:,.:af.·.d (med 14~ röste:r),-toch .. ·p,artierlla

..A,. D .och ;E" l~~a '11U s'itll .,al~språk··mins~as,~det'föi~r~ tilV e.fl ir~djede1 och

-.de :·bådri.andra iill: ·bälftell~::~ Tabellen; blil' al1~tså:: . ".-:

. \.'

a " :'.iC le; ·':t'·
40.L~ 40

. ,-B' __ ~ __ ~~_<' -·,·36 ... '36

C _.:.~ __ ~ __ ~. 42' :,42

D . ~. . 24. ·24

E :._~'__ :.. ; 18~ 18,

'F :'~~ ', ~: ' . ,4 1/2
. Summor 100.' .78 ·78··68 1/2.

• • 0. ~ : ;' il

Tredje platsen intages följaktligen af a (med JOO .röster) ;o:Ch~'SUlTI

man af de 'lned röstetal uttryckta anspråk, ,scini genoIH valetuf a, b och d

:tillfredsställas, är 529 :(j.fr, o.f.van)~

.- ... Men' att' ,plafserna sa1unda :su,ccessivt .. skola' ..tillsättas, :är- endast ett

:alltagaride, SOIU .här gjorts JÖr ..att ,demoilstr.era tankegången~. i (vei~k1igheten

:tillsättas ;platserl1a på ;en .gång, och då uppstar frågan: 'Är den nyss funlla

$Ull1mi;tll verkligen-.den .största ~som -kan .:uppnås?Sku11e,' icke 'väljarnas

'.anspJ:'åkmöjligell 'genonl i1ågon an1?-an .ko'lnbil1ation ..af tr'e 'kandidater

~k:unl1a ännu bättre tillgodqses? : - ,

, .. ;1', ifrågavarande ,exempel -,'är ·detta, såsafm. 'vi: förut ~v.eta,- icke' .fallet;

-men det fi.nnes ir.lgenting, sorg :1:?erättigar. ,,oss' :till ,den· a 11111 ä'Il fl a slutsatsen,

.att när val af flera äger rum, den' ll1est tillfredsställande. 'k01TIbin'åtionen
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äfven l Sl~ illllefattar de.' ,n1indre kombination8<r, som llvar. för sig skulle

i högsta möjliga grad motsvara välj~rnas repres~ntationsansl?rå~. Visser

ligen är detta oftast händelsen, men undantag gifvas; efter 'l'hiele må

följande exempel anföras:
a b c

....~------------ 10 10
B__________._~ 8 8
C_______ ._.____ 2 2
D_________'___ 5
E____________ 4

Sun1mor 18 16 15

Så~om ensam representant skulle här a Ined silla 18 röster bli vald;

luen beräknas, vid val af två representanter, de väljareanspråk, som skulle

tillgodoses genoln' insättande afa + b eller a + e, så befinllas de

för hvardera' kombillationell endast utgöra 29, medan kombinationen

b + c tillfredsställer 30 sådana anspråk och väl därför också bör erllålla

företrädet.

Slutomdölnet om den, Thjeleska proportionella vallnetoden blir

alltså, att den ur aritmetiskt proportionell synpunkt synes vara fullkomligt

riktig, men att den på grund af. de mångfaldiga försöksberäkningar, SOlU

vid dess tillämpn.ing erfordras för att med säkerhet kUllna utpeka der~

kandidatkombination, 'genom hvars insättande vallnännens anspråk bäst

bli tillgodosedda, icke . är. - åtminstone vid större val - fullt praktiskt

användbar. Gäller det endast att utse ett-mindre a.ntal, torde den dock med

fördel kunna brukas.

Det återstår emel1t?rtid att för Thie.les ..lnetod föreslå samma utväg',

so111 Phragtuen tillgripit, eller att icke godkänna andra röstsedlar än .så

dana, som· äro fullt lika med någon på förhand, under vissa föreskrifna

formaliteter, inlämnad .förslagslista. Göras de erforderliga formaliteterila

, tillräckligt stränga, skulle härigenom deförekomnlande kombinationernas

a11tal äfven vid ett större. val kanske kunna inskränkas till ett tjugutal

.eller så, och lnetoden; vore då n~gorlunda handterlig. Men luan hyser

en viss tvekan att föreslå en åtgärd, hvarigenorn. antalet af de nan1n

kombinationer., lnellan hvilka .hvarje enskild. väljare har att göra sitt val,

l. skulle inskränkas fråll tre millioner till tjugu. Thiele själf har icke föl'e·

sla.git .:·;·något sådant.
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8. Medall Pllragmens och Thieles metoder' hvila på grundvalen 'af

platsernas aritmetiskt proportionella' fördelning mellan partierna, utgår

111atematikern G. Eneströln vid framläggandet af sitt (i öfversikt af kong!.

vetenskapsakadeluiens förhandlingar 1896 publicerade) förslag till pro

portionell , valmetod från' en fördelningsgrund, som han kallar »statistiskt

proportionell». Denna är byggd på den oförminskade (Andrreska) val

kvoten, och de p-latser, SOlU med användande af det Andrreska fördel

llillgstalet icke kunna besättas, tilldelas, enligt det förfaringssätt" som vid

statistiska beräkningar är vanligt, en för en åt de partier, som efter för·

delningen hafva de stö~sta resttalen att uppvisa.

.l1"'ör att metoden Inå kUllua tillämpas äfven i sådaria fall, då da

skilda grupperlla äga gelnensaluma kandidater, tillsättas platserna succes

sivt. Första platsen tilldelas den kandidat, SOlll erh~llit det högsta röste

talet. För besättandet af den andra platsen minskas därefter de röstse

delsgrllppers, röstetal, å hvilka den redan valde kandidaten varit upptagen,

11led tillsamnlans så lnånga röster, sonl lllotsvara en valkvot, efter den

regel, att minskningen fördelas mellan grupperna i proportion till deras

storlek, och den andra platsen' tilldelas den kandidat, som efter ny sum

mering befinl1es vara i besittning af det högsta röstetalet. På detta sätt

förfares, till dess alla -platser äro besatta.

För att visa, huru metoden tar sig ut vid tillälnpningen, kan man

allvända samma exempel, som anförts för belysning af den Phragmenska

'l11etoden. Tre platser skulle besättas, och röstfördelning.en var följande:

519 519 519

90

47 47

9090

47

A

B
C

D

Antal Antal röster, som tillfallit kandidaterna:
Parti:

röstsedlar: a ' b c P q r

1,034 ~-_---------_---- 1,034 1,034 1,034
519 _

90 _

47 _

SU1l11nor 1,690 1,171 1,124 1,034 566 656 519

Första' platsen intages af a. Därefter skola grupperna A:s, C:s och D:s

röstsummor gemensalnt luillskas med ett tal, lnotsvarande valkvoten, eller

med 1,690: 3 = 563,3) och på hvarje röstsedel, tillhörande någon af dessa

grupper, uppstår alltså en minskning af 563,3/1171 , För hvar och en af
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dessa ~ ·röstsedlar: (ursprungligen: beräknade (== 1Y åt~rstår:, sålitnaa e:l1' röst

kr~Jt~af.,l ~,:5G3'3jl17i';~_ :O~'5l-9,:och .efter:,a:nv~ndf:tnde·af detta tat.'såsom.

reduktionsfaktor för ·df3' 'röster,-: S:Ol~ f tillfalIit .. A:s; C:s orh~D:'s: 'k~llldidater:

(utom : a~' som' är vald], 'erhåller man' följålide" rösttabell :för besättande- ~'a~

den, ai1dra" platsen:1 "
I

.b c ,p q r
,'. :

~.i~_'., ~~ __'_ 0.36,6,. ~3$,6- ",

B ------ . - 519 519 519.

C
. "

------ ~~)~ 4~),7,

D ______ 24,4 24,4
S'ummar 583,3 536,6 543,4 590,l 519

Andra platse~ tillfaller alltså q. Red~ktionsfaktdr för d~ röster, som

tillhöra: B:s, C:s o~h. D:~ äterstå~ride kandi?ater,' ä~ följaktlig'en l

563,3/590 ,1 ~ 0;045, och. tabellen' ål1tager' nu följande utseende::
. ; \ ' ~ "

b c
; .Lt\ ' .: , :. __:_ 536,6 ' 536,6"

·B'

p r

c~ _______________ '. 2,r' i-.-----

'D .. _~_~ .. _.... :. "1;1 " -----'

, SumIjlor '538,1'" 636,6 24,7,; 23',6 .

Af dessa SUllllTIOr fral11går, att b är den, åt hvilken den tredje plat-

sen bör tillerkän:nas.· . ,

Äfven denna metod s:aknar beställlrnanden för suppleantval. ':

.Gemensamt ,för de nu skildrade proportionella valmetode1"na och~

särskiljande dem från de metoder, som skola beskrifvas under nalllnet

»distinktiva», är,' att vid dem: likasom' vid vanljga,majoritetsval icke före

kommer ,något: nämnande af. "partil1alnn eller-' al1Iian. :yttre ,distinktion af:

partierna~ De försöka, alltså att. under,:ni aj,ori tetsvåle'l1s' form :'reali~.

sera' proportiorialitetsvalsideells'iullehålL ·~Hvilkaae~.' i valen' .deltagallde,
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partie.rna :äro :oc'h' huru: de·. är:o' fördelade~ därom hva-rken· begära eller

lämna de någon dii'"e kt upplysning; det önskade" resultatet, söka de:upp~

nå> på :: ållehanda.: olllvägår... !\1en däraf· blir ock· en· följd~"att 'de',aldrig

, kunna' få den öfverskådligliet i fråga Oln sina verkningar, SOlU torde vara

ett .ouildgängligt villkor" ~ör att e11' valmetod -skall komrna i "atnjutande af.

den s,to:ra"allmänhetens :förtroende. Icke ens f lued· de enklare 1?land dess~

llletoderkan "det ,förutsättas, att ,det· stora flertalet valmän . ~. ~ycket

111.indre !då; alla ~ kOJnmer fullt på det klar.~i. Den stora lllassanfår nöja

sig med-··a.tt' tro, att det, hela går rättvis~ ocl~ riktigt till väga.', Men

detta 'kraf' på blind tillit-:till nvad af ile styrande uppfunnit är, likasom

andra lika~'"tade kraf, i· hÖ'g grad äglladt att i längden utöfva en förslöande.

inverkan på både intelligens och moral.

En a~nall följd aforisten på pa~'tidistinktioner ät' 'den, ett de ~ flesta

hithöraIIde luetoder, föi' att kUl~l1~' 'funger~ på ett' någor1unda titlfreds

ställande 'Sätt, .fÖrutsätta en' sträng samrnailhåll~illg inol~ h-varje' särs'kiidt,

parti, ett· blil~dt åtlydadde.' af p~rtik~~mitt~erllas befallningar. . Detta.

är nu visserligen ett förhållande, hvarvic1' vå'r~ variliga rriajo~'itetsval

gjort f oss 'tälnli'geil' fÖ~{l~ogna; In'en' förhäliandet i och föi'" , 'sig är eJ bättre

för det.

Hvad åter de l1letoder af denna grupp angår- de rnatenlatiska -,

SOln icke synas kräfva några partiunderkastelser utan till en början ut

lofva åt -valmännen den mest Oblll1dlla .frihet, så befinnes det, att de vid

större val lnestadels leda till så ändlösa räkneoperationer, att de faktiskt

äro oallvälldbara utan vissa på förhand gjorda partigrupperillgar (»listor»).

Men lned tillgripandet af dylika grupperingar kon1nla de till en viss

grad att tillhöra de distinktiva metoderna; och är steget taget så långt)

så har man ll1ycket enklare utvägar att nå Inålet.

Slntligen är ock med. majoritetsvalsforluen samlnanhängande, att

flertalet af de nu beskrifna proportionalitetsvalsmetoderna icke på ett till

fredsställande sätt lösa frågan onl suppleanter. Såsom förut framhållits,

får enlellertid en. proportionell valmetod icke undandraga sig att lösa

denna. fråga samtidigt med den egentliga valfrågan. '

När en ny samhällsfråga uppstår, har ~all ofta'· sin blick så fäst vid

själfva ideen, vid innehållet, att man ej ägnar nödig uppluärksalllhet åt

Iortnen. Man väljer åt den nya ideen en form, sorn rnan ägde förut; det
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uppstår oemotsvarighet emellan .innehåll och form, och frågans lösning

blir i' det ena eller andra hänseendet otillfredsstäUånde.

Detta gäller ~fven frågan' om proportionella val. De samfällda valen

gällde ursprungligen endast personer; InaD har ej haft någon tanke ~å

.eller i alla händelser ej ägnat nödig uppmärksamhet åt möjligen blifvande

gruppering i partier, och formen för valet har därför helt naturligt och

·riktigt endast medgifvit" nämnande af personer. När valideen, 'såsonl i

frågan om proportionella val, får ett delvis nytt innehåll - ej· blott per~

.son, utan äfven parti - bör formen lämpas därefter. Och för' att har

moniera nled det nya innehållet måste den nya formen vara 'sådal1, att

den medgifver en yttre. distinktioll af såväl pa'rtier som personer..

Att det just varit den formella brist, sonl består i saknaden af yttre

partidistinktioner, hvilkell. varit vållande till den oklarhet, som hYllat äfver

· förut beskrifna proportionella valmetoder, äfvensom till deras praktiska

bristfälligheter, skall tydligare framgå af den öfversikt, jag går att

gifva öfver de proportionella valmetoderna af den senare bufvudgruppen

- de 'distinktiva nletoderna..

(Afslutningen af föredraget uppsköts till föreningens till den 29 mars

utsatta sammanträde).



',NATIONAL"EKONOMISKA FÖRENINGENS

samnlanträde den 29 mars 1900.

Ordförande: Bankdirektören Friherre K. LANGENSKIÖLD.

'riil ledamöter af· föreningen invaldes:"

. Herr Professoren E.. Phragmen och

» Grosshandlaren O.. S. S. Balle.

Härefter fortsattes och afslutades föredraget om:

Olika.. metoder för' s. k. proportionella val:

B. Distinktiva metoder.

Det är .lätt insedt, att Olll partierna och deras kandidater kunde vid

ett val titl det yttre åtskiljas, den proportionella valfrägan i öfrigt icke

skulle möta. några större svårigheter. De röster, som tillfallit 'hvarje

parti, kunde då räknas och representantplatserna fördelas mellan partierna

i proportion till dessas" resp. numerärer.. Inom partierna finge de högsta

röstetalen afgöra, hvilka af partiernas resp. kandidater skulle intaga: de

erhållna platserna, och .suppleanter åt de valda blefve· det som. i röstetal. '.
stode' de' valda närlnast.

Dessa äro. ock .de .bufvudgrul1der, efter hvilka hithörande lnetoder

arbeta och sonl äro gell1.enSalnma för dem alla.
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Det enklaste sättet att vinna den behöfliga partidistinktionen är att uppdela val
akten i två, den ena gällande partierna och den andra representanterna för hvarje
parti. Denna lnetod har funnit tillälnpning i Danlnark, där den sedan 1890 aflöst .den
äldre Andrreska valmetoden. vid utskottsval inonl folketinget. Reglern~ därför äro föl
jande: Om före ett, val skriftlig begäran om användande af propotionellt vals~i,tt af 15
lnedlemnlar i förening franlställes till tingets ordförande, indelas tingets nledlell1mar
i vissa röstningsgrupper, i hvilka de - för det föreliggande fallet, för en viss tid eller
tillsvidare -- för ordföranden anmält sin önskan att få rösta. Hvarje grupps 111ed
lelusantal . r,äkn~s, .och. utsl~ottsplatserna_fördelafS nlellan. de särskild.a gruppel:n~ ~fter

D'Hondts regel' (~e -nedan), -hvarvid, oln't~å eiler· flera grupper .befi~rias ägå lika stora
anspråk på en plats, genonl lottning afgöres, hvilken. grupp skall äga företrädet. H varje
grupp får sedan inom sig bestänllna, hvilka af dess Inedlemnlar skola intaga de grup
pen tillfallna utskottsplatserna. Onl någon grupp afstår från sin rätt att bli represen
terad, fördelas platserna efter samnla grunder ll1ellan de öfriga.

Denna lnetod är, såsom lnan lätt finner, icke gärna tillämplig annat än inoul
mindre valförsamlingar. Den kan för öfrigt Knappast -göra anspråk på namnet pro
portionell valmetod, då d~t;i sJälf,ra ve~ket icke ä~,'ett ,utan två val; som Ined den
salnnla förrättas.

De former, som Inöjliggöra i en enda valförrättning koncentreradt

dubbelval, d. v. s. val SO]l1" sumtidi·g~ gäll~r parti och pe'rson, .»double

vote simultane», äro två: partinamns eller partioeteckJlingars upp

tagande å valsedlarna jälute perSOl)narnnen ,ell~r 'ock -anlnälning

af kandidater lned angifvande af det parti, till hvilket de skola

räknas. Mestadels förekolnma bägge formerna tillsaminans.

Vi skola nu ~aga en, öfverbli9k.. ~fve~ d~i .~le~Qd~r~, sOllf äro byggda

på sådan grund. Dessförinnan torde det dock vara lälupligast att i ett

san1manh~ng.b~hundla:~~-;oli~a·sä:tt, ~1va~på man sök~,lö~~,_'d~"proportio

nella vallnetodernas andra stora hufvudfråga eller frågan Oln representant

platsernas proportionella fördelning mellan partierna.
- .,' , !. " '. f '" - ~ i" ; " • '

••1 ,l..
#', '.1

",Frågan: .".om sättet': för platsernas',' fördelning" n~ellan' partierna~ har'

redali fÖl-ut, >vid- redogöi~elsell,för' den' A11drreska och' den dliirllf-'utgåligna

S'vensenska' .;vabnetoden,;. 'i förbigåeno·e-·'vidrötts." : Till,· grhnd'för den,förra

metodens: fördelning,'af :repl'esentanterna' låg den :S.' k.:~ :valkv.oten ;eller all.;

talet', -väljare~" divideradt ~ meo '/ antalet '., platser~' .'soln!' ~kulle -besattas;' -ined·

utelälnnande af bråk. Det är tydligt, att IDan lnåste' ailsH 'ett 'vantal-\Tal-

män;"; :fullt'i 'm'otsvårallde"'VsJkvoten; nutneriskf -berättigadt tilt:' en" -represen

tantplats, och valkvoten skulle !däi-föl~ vara'Jeri:tTI)tcket -Jänlplig ';grund- för
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en, 'prop,ottionell' fördelniu'g" 'flIn: "filan'· , nied: enbart användande, åf den-.

samma,: ~ alltid finge de~', fulla :' a~talet represeritaptplatsEh~" besatt. :,' Olll ;ö()

l'~stande ~ 'sköla:,.' besätta 5 :pla~ser,. så ,är valkvoten 10." Partiernas, atltal

m~, tä'ukas:'vara ~re":; Äro.. d~, s.å fördelade~ ,at,t hvarj~ p·arti u·tg.är,en jämn

lnultipeL~Gtf ! 10" sa blir fö.rdelnjng~11 .tillf.redsst~llande: ;20'.' +20~'. + ,lO ~r-".

håUa~2:'.+ 2 ;+.~·1 platsex; ·30 :' + '10 .+ lO' erhålla 3 +. t' +: '1' platse.r.~ .

~Ien: .fö):'ek(nn'naer '.:d·eu., mi.nsta,: :ojän1nhet i: partifördelning~n".t:.. ex; 21~+ ,1.9,

+ 10, .~,', så: 'fär Iuan: tydlig.e'u":endåst fyra, platsel' .besatt~ med· användande·

af valkvo~~n"sQIn fördelnin,g$giTln.d~ om partifördeln'ingen är, 23 +::.18. +,.9~'

så kunna endast tre· platser besättas; o.. S.V.,' 'OCll då u'ppstår. ~rågan,:.

huru lämpligast skall förfaras med de platser, som ej kunnat besättas.
.·O;i.

.... o',

, Den· utväg,.: som 11ärvidmåhända kan ansBs Jigga närlnast, till hands,.

är den af den franske deputeraden Pernolet och andra föres1agna, .att
tilldela d~ öfver.blifna platserna ät de. vid divisionen· uppstående 's.törsta.

bråktalen., 'l· det· nys~; anförda exelllplet., där' partiet lt h.al~ 23'"B ·18 ooh:
. .

C 9. aubängäre, erhållas~ vid '. divisio~1: med ,valkvoten: ·10 bråktaleu: ,3/10 (för,.

'A),; 8/10 (för B)- och., ~/lO:' (för C};,;och~ fjärd~ platsen bör' alltså efter d~l~na...·

princip tilld~la~ C, den, femte B., Detta synes ock vara tän1ligen~ i sin

o~dning;: men'" det äl~""långt :ifl~ål1 .. alltid, s'oin 're~ultatet ;a( ifrågavara~1de!

regels tillälnpuing ,blir så tillfredsställande- SOlI~ i. det anförda ffLllet~.· T.änka-
• ~ \, • -.' #

vi oss t. ex., partifördelningen A 24, ..B 15 .'0«11, C .1..1, så får A 2, B 2
och C' 1 ~~epl~ese];t~nt. ' 'Härvid:' :går' d~t "stÖrst~ 'pai~tiet: :A, lni~te."o~ el~:

del af sin nUlneriska rätt - en del, SOlU' motsvarttl' ej mindre äii 4/~~ ~ ~f'
,;.1 l·".".".'... " .. ', .' ", ".

en valkvot .---:;. h'vilken järnte' öfver~köttet fö'r e,' 'l/io,' k'ollimer' det ~v~gare

partiet~ . tilfgodo; men 'detkal~;d~ck icke anses' praktisktlämpligt at~
iilföra' ett proportio~1eiit 'våtsittt, sorb" event~el'lt'berö:fvåi~ den hiakthafva~1de

. ".... .,. { . ' ,

lnajoriteten in 'e'i~ af dess rn'~kt äl~"'hv~d' den .{bii:lig~'etei1S ila~li 'bö~: afs~.å~~'

\lisserligen k:unde i ofvanstående' fåll ~ i~ai~tiet 'A: genoln'~ att' uppdela :"~ig :i

~vå l~ipq.re paf.~~e~.: på ~·esp.. ? :001 ,~7 .eper ,~:, ~c11 ,16. '~älja;r~. ha~v~ .:kunllat
tillför~äkra sig tre, platsel~,,men icke p,eller, el1 sådal1. möjlighet .~ynes.göra.,

pril;cipen ~~~a' ~~t~gllg·. .Pa:rtimanövr~r bli :alltid iör~atliga: .'.:- -(. ' ..... ,

Genom:: siu·:: enkelIlet har .dock·: deu 'ifr.åga:varande fördelning~ptincipen.

tillv.ullnit. sig .rätt stora, sympatier! och" tillälnpas.·'i. kanto.nerna. 'Geneve och

Freiburg" e;a-~lt. (villkorlig.t)-··:i.· Zug.:. . ..'
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För att majoriteterna er skola beröfvas ens någon del' af hvad dem

l'ätteligen må tillkomma, kan den utvägen tillgripås att utall vidare till·

{lela öfverblifna platser åt det eller de partier, som erhållit de största

röstsummorna (schweizarna Alphonse Frey, Jules Gfeller, belgierll Struye .

m. fl.). Denna fördelningsprincip til!ämpas i Neuchåtel samt, villkorligt,

i Zug. Mot densamma hal~ de'n invändningen "riktats, att den i vissa fall

medför en ur proportionalitetssynpunkt mycket litet tilltalande fördelning;

om t. ex. 61 och 44 skola. besätta sju platser, synes lämpligell de 61

böra erhålla fyra och de 44 tre, men fördelningen efter nu ifrågavarande

regel ger till resultat resp. fem och två.

. På en helt afvikande grund är den fördelning byggd, som förfäktats

af Hagenbach-Biscboff. och S0111 införts i de norska kOlnmunala vallagarna

af 1896 samt (ehuru med någon förenkling)' antagits i Tessin, Solothurn

och i' staden Bern.
Det torde emellertid vara af mindre intresse att i detalj redogöra

för dell Hagel1bach-Bi~clloffska fördelningsmetoden, och jag anmärker

därför endast, att den söker fördelningssifiran genom att dividera antalet

väljare med antalet platser, som skall besättas, ökad t ln ed e11; och Oln

man beteckllar dell oförll1inskade valkvoten med ~ (v = väljare; r == re-. r .

presentanter), är fördelningstalet, enligt Hagenbachs rnetod, ~1 eller,
, r+

noggrannare uttryckt, det hela tal, som ligger närmast öfver kvoten af

v:r + 1.

Det är naturligt,. att .man med användande af ett sålunda funnet

fördelningstal ofta nog kan få det önskade antalet platser med ens besatt.

Men å andra sida!l illuebär metoden ingen säkerhet för att alltid hela

antalet representanter ur densamma omedelbart skall framgå. För dessa

fall måste därför särskilda regler uppställas.

Till ett fördelningstal, som gifver j ust det önskade antalet represen

tanter,' .~kan' man, när p~rtierna äro fullt" åtskilda" (hvilket·äfven för Ha

genbach.Bischoffs metod förutsättes), direkt komma genom användande

af en· af Victor D'Hondt uppställd, enkel regel,' lydande sålunda:

Dela det antal röster, som hvarje parti erhållit, med 1, '2, 3 o. s. v.,'

tills hvarje partis röstsumma är delad så många gånger, som partiet 11ÖgSt
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kan tänkas få representanter. Det största af de sålunda uppkomna del-··

nil1gstal~n,. lued uteläu1nande a.f bråk, som ger det fulla antalet .represen

tanter, är den sökta delningssifirun.

ii-partiets

röster.

Delade med 1____________ 2,652

» . 2__ ::________ 1,326

~J B______ 884

» u._.. . _

B-partiets

röster.

4,662

2,281

1,620 2
/ 3

1,140 2
/ 4

912 2
/ 5

C-partiets

röster.

2,8H3

1,416 1
/ 2

944 1
/ 3

D-partiets

röster.

2,306

1,153

768 2
/ 3

Om nu t. .ex. 12 skola väljas, uppskrifver man alla des~a delnings

tal i ordning efter storleken med det största (4,562) först; de~ tolfte talet.

är då 912 2/5. Detta är sålunda det största af deltalen, som .medgifve~

.val a[ 12 representanter, och är följaktligen ~ med utelämnandet af bråk- .

talet - äfven den sökta del~ingssifiran.

Ot:vifvelaktigt leder - D'Rondts regel till' en . i aritlnetiskt hällseende~

så långt förhålland~na det medgifva, fullkomligt proportio1.1ell. fördelning. .

Det är också .dellna regel, som bland anhängarna af ett proportionellt

valsysteln j allluänhet åtnjuter det största anseendet.. För dens.a~lna. ut~

talade sig den internationella konferens för proportionella val, som bölls

i Ant,verpen 1885, den är antagen af det belgiska sällskapet för propor

tionella val, återfinnes i de nya belgiska vallagarna och a.nvändes sedan

1890 vid utskottsval i. det danska folketinget~ Emellertid går icke heller

.den .;D'Hqndtska delningsprincipen fri från anmärkningar. I det förut.

antagna f~llet af 50 röstande och 5 platser får man t. ex. vid ell parti-;

fördelning 8 + 10 + 32 en platsfördelning 1 + 1 + 4, alltså 6 platser i

st. f. 5. För sådan händelse måste särskilda föreskrifter gifväs. Vid en

fördelning 6 + 14 + 30 få partierna resp. O + 1 + 4 platser, d. v. s. ett.

parti på 30 får fyra gångar så Inånga representanter som ett par~i på 14.

Ett parti Oln 23 får, när de' två andra fördela sig .i· 6 + 21, tre platser,

men när ;de fördela sig i 8 + 19, endast två platser. Vid fördelningen

37 + 7 + 6. få' de 37 alla fem platserna, fastän de icke ens utgöra 4/5 af

hela antalet valmän. O. s. v. - Det gäller för öfr~gt öm den D'Hondtska.

1netoden .likasoln. om Hagenrach-Bis~hoffs, att l11an kan ifrågasät~a d~

ll1indre partiernu:s nUlneriska rätt till hela. det ant~l representante~', som
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:(le~ ~ genom'· ~de8sa' ; luetoder ',stundom'. .kuDna· ·Vinna.: ·····~N~r~. 50'~ ",aljare: skola

mellan - ~sig ,. dela· ,5 .1'epresentallterj så:' äga,~: vid·,en:',för.tlelniug; 3.3'..+17.,. .de

17 visserligen rätt till mer än 1 representant'; me,u:.ide" '33: ~.~~:;y.! .s.. ~~m:a-

joritetell - äga också rätt till Iller än 3 representanter, och när då de·

17 få' ~2,' sasom vid' tillälnpning' af D'Ho'ndts =regel, och de 33 endast 3,

-så bar"bärvid majorIteten fått ~ppoffra el) del af sin rätt till lninoritetens

Iörlnån ~_ 'en utgå~g, 'som väl kn~ppast är 1ärnplig.· ' ~

Så~~r'n man af nu gifna öfversikt öfver de olika principerna för en

proportionell fördelning af d~ ~valda. mellan de vä~Jal1des olika p~rtier

-finner, är det ingen af d~m, som kan anses vara i alla afseenden tillfreds

ställ~rid~. . Svårigheten 'ligger na'tl1rligtv-is: '!diiti, .~tt :represen tailtplatserna,

~SOl~ skola för:d~ia~, ~äi:'o odelbårå storheter~ .' 1 • o:.

'.:. On<5jaktigh~t~rna 'bli' 'tydligtvi~' relatIvt: miildi:~, ju stö~r~'de{antal
platser är, 'somfinne~ tilf fordeining,och vid 'iMöl:ande 'af'eli p~oportio.

-llell valreform är det därför af vIkt~ att'va1mån~kåi~el1 ma uppdelas' i så

:stota- "valkretsåi", SOlU - meu '., territol'iella ~O'ch.'alldra förhålhinden praktiskt

-fÖI~llligt är. Men, hur~l1 stort anbil platser man .län ~på .611·,gång ·låter be

'sätta, 'så 'äro' dock -svårigheterna därigenom. icke Jullständigt häfda., ·Huru

·de· läm'pligast·· böra lösas, skall· län'gre: fram tagas i betraktande•.

De distink'tiva 'metoderll'a kunDå jndelas -i: tvit "slag, allt efter SOlU

·de . fö~·u\tsätta eller" icke förutsätta 'användandet af "på förband inlämnade,

.offentliga ·partilistor.

1.' Disti'n~ktiva listmetoder..

. ' I: så godt: - som .alla länder,., däJr . val till Tepresentationeri 'försiggå

·omedelbål't,· skåll, till ·undvi;kande ,'af! rösternas 'splittring -på alltföi' många

'personer, ·den egentliga-'Val~Ö'rrättl1il1gen. föregås åf ett :offentligt n:ämnande

a{··kandldater. '. Af oenna.·.offentliga-··kandidatur -i. som endast i Sverige

(de. jure) icke 'Jörekommer'--, ..betjäna. ·.sig· nu:de s.. k. ,Jistmetoderna för

.stt- .': ååt-adkorrim~a . 'en :. 'yttFe '·distinktion mellan partierna på. så ··:sätt,.·· att de
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p'artier, .,som, önskaatt.i :ett val, deltaga,,'före valet till den valför~'ättande

nlyndigheten i~läml~a ,'li8tor. på sina' respektiv,e kandidateI:~ Dessa listor

behöf.vå, icke upptaga något bestäi.ndf antal namn; .de qöra. 'dock, natur~

'Jigtvis innehålla mill~t'Bå ,många' namn," SOlIl:, vederbörand~ parti hoppas

kunna vinna p.latser, och, de~sutom några till, :-dels för att} ett verkligt'.,ur~

val mellalJ partikandidaterna må kunna försiggå, dels för att det evell r

tueIla behofvet af s~ppleanter må .bli, tillgodosedt.. , ,- ~nligt '.n{tgra af de
'. . .. __.... . .. , .' . '.' , '. "' ....

hithörande .. metoderna är det tillåtet, att samma namn eventuellt före-
• . • - . • ',r f' 1.

kom~er å skilda listor; ~nlig~ andra, är ,detta .fprbj~d~t.

Mellan de inlämnade listorna och deras kandidater Ilat:. nq, den· eu;

skilde valmannen. att välja. Han är därvid antingen bundell vid en enda
.: .' • • r • •• '. • •• ','

~istas. kandidat,~r (system !peJ »bundna» list?f), rpel~.:fål~ på ~tt ell~r .al~nt.lt

sätt, t. ex. genom ,namnel,1s o~~dningsföljd, genom företrädestecken" genom

~pprepal1de af ~tt 11a~n '(kumulation') el1e'r ~ ~1egativt - g~~10'm. ut~tryk~

ning af några namn, utlnärka, åt hvilken eller hvilka af listans kandi

dater han ger företrädet. Eller. ~r valmannen per~ttigad att »paI?-~cl;1era»,

d. 'v. s. "san1manställa Sill. l~östsedel rrieaelst 'urval bland samtlIga' listors

kandidater (frilistsystem,. »concur.rence ·des· listes})'). Om och till hvilken

grad han .äfven i detta. fall. kan visa sig' ~åsonl anhängare' af ett visst

parti, b~ro~, på. de särskilda .föreskrifter. so~i.;detta hänseelld'e.gifv.as :i

de olika hithörande me~oderlla.. i

De~ .f~~st~ u;phofsmanneIl till en verklig.proportionell listmetod iii e? amerikans~
fabriksäg~e Thomas Gilpin, SOlU redan 1844, framlade ett förslag därtilL SåSODl fri
listsystenlets uppfinnare' gäller Antoine Mori~, ,hvilken.j sitt, år 1862', utgifna arbete
7>De la Representation. des' Minorites» föreslog dettasysteln för -vai 'till :.stora "rå(iet.:i
kantonen Geneve. Listmetoden "harse"derineia förbättrats och; utvecklats särskildt af
Hage~baci;-Bisci10ff''och ,Victor D'Hondt.: Den ·..sistnämndes fÖrslag är antaget af det
belgiska .r~forJ.?1s~~lskapet·:ochka~ ans~~ ~ltgör~ grciud,;al~n"förde ~ya belgiska vallagarna.
Hagenpach-Bischofis, arbeten~·'bilda" till·, 'Väsen·tliga· delar.' utgån~spunkten för de i de
schweiziska kant6nernå ."ge~omförda nya valreforrherna, SOlU nästan alla äro varianter
~f fri1istsysteme(' ~i~t för '1e n~rska':vaU-agar'na. I

E!l. ~etalj~rad; re'dö-gor~lse' rÖr ~a~tl,iga 'llith(jta11d~ valsystem är icke

ffi'ö]ligt att här länll1a. ',Jag' 'inskrätiker;:mig d~rf9r: til~ att .anföra ett par'

. mera anmärkningsvärdai exempeL" . ,

"fl. Grundbestämmelserna i den,belgiska valhtgen:af den 29 decelnber
'189{f ~~b~~' följa~lde: '.... ,',< •
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Fjorton dagar före valet ·inlämnas af. de partier, sonl' önska, i valet

deltaga, listor, upptagande nanlnen å .deras respektive kandidater i den

ordning., hvari partierna önska se deln valda. Listorna skola vara under~

tecknade af minst 100 väljare och kontrasignerade af 'de, nämnda kandi.

daterna. En' och sam·ma. kandidat får ej vara: upptagen' på mer än

en lista..

Efter listornas 'lnottagande låter valförrättaren trycka ett erforderligt

antal valsedlar, å hvilka listorna äro ställda vid' sidan af hvarandra; salut

offentliggör medelst. anslag 'kandidaternas' namn tillika med ett facsitnile

af valsedeln.

Utseendet aJ de vid dessa val' använda officiella valsedlarnå är l1ä~

stan' oföräl~dradt detsan1mai som det varit vid' de belgiska valen allt sedan

t878, och åskådliggöres af följande, ·den nya vallagen bilagda v.alsedels~

fornlulär:

ARRONDISSEMENT DE

Le .... '

Election de .

. 19 •. '.

'representants. .

11:1
Vertbois

Dubois

Anllllan

Delcanlpo

Niemand

Suppleants

Xhoffer

Tilquin

'Van Diest

Robin

Nicolas I-----
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Andra än sådana tryckta valsedlar få vid valen ej användas *; de

tillhandahållas väljarna vid vallokalen. Hvarje väljare får till sin disposi-

,tion, i enligllet med ~r 18?3 ant~gna bestämmelser, en, två eller tre röst..

sedlar efter civilstånd och sa,mhällsställnil1g. Röstningen tillgår vid de

proportionella valen likasom förut vid majoritetsvalen sålunda, att man

llled en blyertsp~nna dr~gel~ igenom den hvita, pricken ofvanför en lista

eller vid si~al1 af .~et namn, för bvilket man röstar. Genomstrykningen

af pricken ofvanför en lista utlnärker, att man röstar för alla namnen å

samma lista i den ol:dning, -hvari de å listan äro upptagna; genomstryk

ningen af. pricken bredvid ett nalnn betyder, att man visserligen röstar

för det parti listan tillhör, mell att man sätter det namn frälnst, som man

medels genomstrykningen utmärkt. Hela skillnaden lnellan röstningen

vid de äldre majoritetsVfJ.1ell och de föres~agna nya proportionalitetsvalell

är den, att mall vid de sistnämnda endast får rösta för (antingen el1 hel

lista eller) en enda person, medan vid de förra valen röster kunde gif~

v'as åt flera personer, vare sig tillhörande en enda eller flera skilda

listor.

Sättet för röstberäkningen är egentligen det enda, som åtskiljer de

belgiska proportionalitets- och majoritetsvalen. Medan vid de sednare

röstberäkningen är den vid dylika val vanliga, tillgår den vid de förra

sålunda. Valsedlarna ordnas först i flockar, hvarvid endast fullt lika

sedlar sammanföras, så att t. ex. en flock bildas af de valsedlar, som ge

nom svärtande af pricken ofvanför listan 11:r 1 angifva, att de gälla för

hela denna lista (oförändrad), en annan flock af de' valsedlar, som rösta

för samma listas förste kandidat, en tredje af rösterna för salnma listas

andre' kandidat, och så undan för undan för hvarje särskild kandidat och

lista. Härefter räkl1as hvarje flocks sedlar för sig.

Såsom tillfallna vederbörande lista räknas nu alla valsedlar, som

antingen röstat för hela listan eller någon af dess kandidater, och dessa

valsedlars antal är partiets röstsumma. De skilda partiernas röstsummor

sammanställas, och disponibla platser fördelas mellan partierna med till

11jälp af den D'Hondtskadelningssiffran.

Den för röstbei"äkningen inom partierna gällande (»devolutiva»)

* .A.fsikten lued deras införande var att förhindra, att valstyrelserna skulle kunna
tvinga partimedlelnnlarna att märka sina vaJsedlar på ett sätt, sonl nlöjliggör deras
igenkännande af vid valen närvarande partiagenter.

6
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regeln påminner i viss luån om den Anclrre·Hareska lnetoden. Antag,

att en lista erhållit 32,000 röster, sålunda fördelade:

Liströster ... _~ . ..... . .. _'19,000

Kandidaten a (den förste å listan)________________________ 2,000
» b (den andre» » ) .: 1,000

» c (dell tredje» » ) __ • . ~ .._ 2,500

» d (den fjärde» » ) . ._____ 7,500

Om c1elningssiffran vid ifrågavarande val är 10,000 (och partiet

alltså bar tre platser att besätta), skola partiets platser intagas af deln

bland dess kandidater, sorrl hvar för sig erhållit 10,000 röster eller, on1

detta röstetal ej uppnås af så rnå11ga kandidater, som partiet äger besätta

platser (i detta fall tre), af dem, som därnäst erhållit de högsta röstetalen.

Af de 19,000 liströsterna tillräknas den å listan först upptagne kandida

ten, a, så många röster, som han behöfver för att hela bans röstetal skall

uppgå till 10,000, d. v. s. 8,000 (enär han äfven fått 2,000 separatröster),

vidare dell andre, b, 9,000 - ban äger förut 1,000 separatröster -, och

återstoden af de 19,000, eller 2,000 röster, den å listan tredje, c, sonl

alltså sanlmanlagdt får 4,500 röster. Valda bli sålunda i första rummet

a, i andra b och j tredje d, SOlU näst de båda föregående erhållit det

största antalet röster eller 7,500.

H'ärförutom gifvas särskilda be~tämmelser för val af suppleanter.

2. IIufvudbestämmelserna för val till stora rådet i kantonel1 l'es

S111 äro, jämlikt lag af den 24 november 1891 med ändrillgar af den 2

decelnber 1892, följande:

Valen ske efter proportionalitetsgrundsatsen, med listor och under

användande af officiella valkonvolut. H varje grupp af röstberättigade

äger, under uppfyllan.de af de i lagen f~reskrifna villkor, rätt att företrädas

i förhållande till det antal röster, som tillfallit gruppens lista.

Rvarj-e grupp upprättar själf sin kandidatlista. För listas giltighet

fordras, att den skall vara undertecknad af minst tio röstberättigade och

innehålla lninst två kandirlatllamn. En kandidat får ej vara upptagell

på mer än en lista. En oc11 sarnlna person får ej underteckna mer än

en kandidatlista. Listorna skola vara il1läml1ad~ till vederbörande val

kretskomnlissarie minst tio dagar före valet. H varje grupp bestämmer

vid inlämnandet af sin lista dess benämning.
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Valkr~tskommissarien .~kal1 ombesörja tryckning ar alla inlämnade

listor och minst två dagar före valet till 111ärierna i valkretsens; alla kon1

n1uner öfverlä~na nödigt antal a) officiella valkonvolut, b) tryckta val

:sedlar och c) valsedlar iIl' blanco llled gruppernas' 11amn. Dagen före

valet låter kommu~1alrådettillställa bvarje röstberättigad ett tryckt exemplar

;af alla listorna, el1 valsedel in blanco ar hvarje grupp och ett officiellt

·valkonvolut.

\Talsedel skall vara ar hvit färg och bör innehålla uppgift Oln den

grupp, för hvilken del~ väljande öl1skar rösta. Den kan vara tryckt eller

skrifven. UtstrY~l1ing af ett eller flera namn å en tryckt valsedel med

för icke dennas kasserande. Valsedel, som ej är innesluten i officiellt

valkonvolut, är ogiltig.

H varje grupp äger rätt att' utse ett 0111bud att öfvervara röst

'ningen.

H varje röstberättigad förfogar öfver lika, många röster, som valkret

-sen äger utse representanter. Han, har frihet att rösta för kandidater

tillhörande olika grupper. Om en röstberättigad röst3r för ett antal kan

"didater, understigande det antal represental1ter, som valet afser~ tillräknas

nOluinellt ej uttryckta röster, den lista, fqr hvilken' valsedeln skall gälla.

,Flera röster få icke gifvas åt en och samlIla kandidat. - Valsedlar11a

~sändas, sedan protokoll öfver dem uppsatts, till dOlnbafval1den i val

,kretsen.
Valförrättare är domhafvanden tillika med två olnbud från hvar

,och en af de i valet deltagande valluansgrupperna. Vid förrättningen

fastställes i första hand a) antalet röster, SOln tillfallit hvar och en ar de

;olika gruppernas kandidater, sa~nt b) antalet nominellt ej uttryckta röster,

SalU enligt nyss gifna bestämmelse böra tillräkllas hvarje grupp. Summan

.af de röster, som girvits åt en grupplistas salntliga kandidater, tillika

111ed sumn1an ar de ej uttryckta röster, SalU tillräknats gruppen, utgör

,gruppens röstsumma.
Hela SU.lnman af röster, såväl uttryckta SOln ej uttryckta, delad n1ed

.det antal representanter, som skall väljas, ökadt med en, gifver val

kvoten. Till vid denna divisiol1 uppkon1met bråkta~ tages icke hänsyn.

H varje gl~UpP har rätt till så många representanter ~ som motsvarar det

.antal gånger valkvoten uppgår i det antal röster gruppen erhållit. Onl

.efter denna fördelning hela antalet representanter icke är disponeradt,
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tilldelas de återstående' el1 för en åt de grupper, söm uppnått åtlninstone

valkvoten och de högsta röstetalen.

För hva!je grupp förklaras de kandidater vara valda, S01l1 erhållit

det högsta antalet röster. I händelse att flera' kandidater erhållit lika

röstetal och om deras antal öfverstiger det antal· representantet, son1 till

delats den ifrågavarande gruppen, skiljes mellan dem genoln lottning,
I

såvida icke kandidaterna sinsemellan träffa frivillig öfverenskommelse Oll1,

hvilken eller hvilka som böra träda tillbaka.

Om en representantplats blir vakant, intages den af' den kandidatt

som inom den grupp, bvilken platsen tillhör, erhållit det största' antalet

röster ,näst efter de för samma grupp valda. Är gruppens kandidatlista.

uttömd, skrides till nytt v~l, vid bvilket tillälnpas reglerna för vallned

absolut majoritet, dock så att 'kandidaturerna' fratTIföras i enlighet med

bestän1melserna där01TI härofvan.

* '* *

SåSaln man af det föregående finner, ligger för listmetoderna i all..

mänhet den tysta förutsättning till grund, att vahnanskåren i sin, helhet

själflnant uppdelar sig i grupper eller partier och att ingen röstar uton)

dessa. partier.

Men 'det torde icke kunna förnekas, ,att en sådan obligatorisk parti

uppdelning har' sina betänkligheter. Där, i någon valkrets en verklig

partibildning icke är för handen, finnes ju ,intet skäl att söka framtvinga

en sådan. Och för en lnajoritet - absolut eller relativ -, SalU är säker

på 'sin sak, innebär ju proportionalitetsideen med dess offentliga och

tvungna partigrupperingar icke något lockande. Men, det är för minori·

teternas skull, som inlämnandet' af grupplistor tillgripits, och man' bör ej

inkommodera majoriteten för att skydda de mindre vallnansgrupperl1a,

då det icke är beböfligt. '

"För., rätten. att deltaga i val bör alltså icke stadgas såSOln villkort

att lnan skall rösta endast på sådana kandidater, som äro upptagna å

någol1 på förhand, inlälnnad partilista. . ,Tvärtoln bör i detta fall råda

fullkomlig frihet att ,rösta på ensamstående kandidater, anmälda eller icke}

efter beha.g,' och bör mellan sådana kandidater valet afgöras efter van-
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liga majoritetsgrundsatser. Men till minoriteternas skydd bör stadgas

att GIn de med presenterande af listor tillkännagifva sig" önska 'rösta

i g ru p p-e r, hvarje anlnäld grupp skall erhålla ett antal representanter

i förhållande - till sin nulnerär. Valet bör alltså vara ett sarnfäldt val

jn·ed fakultativ partiutb1~ytning.
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parti de än månde tillhöra, och dess vilja finner sitt uttryck i flertalet

af sa In tliga afgifna röster, de lnå vara och kallas partiröster "eller icke.

- Huru röstningen och röstberäkningen i detalj bör anordnas, "skall när

lnare angifvas längre fraIn.

Frågan om för de olika partilistorna gemensa'ynma kandidater är

n1.åhända listsystemets - lik"asom" för öfrigt alla proportionella valsystenls

~ svåraste. Huru lIJed å s~dana gemensamn1a nalnn afgifna röster bör

förfaras, bestälnmes i olika metoder olika. Belgien, Norge salut bland

de schweiziska kantonerna 'ressin, Zug, Solothurn och Bern lösa svårig·

beten belt enkelt genom att förbjuda de genlensarnl11a kandidaturerna,.

och det synes knappast kunna betviflas, att, 0111 man icke vid lösningen

af den proportionella valfrågarl vill inveckla sig i lnångfaldiga svårigheter,

man till sist lnåste besluta sig för detta radikala steg.

Det synes ju, som om detta vore ett mycket ·betällkligt ingrepp i

väljarnas frihet, men lnå vi taga saken något n~Tn1are i betraktande.

Att vid val enligt uu gällande former listor llled gemensamina nalTIl}

äro så vanliga, bar till mycket stor del sin orsak däri, att närstående

partier, för att försäkra sig om seger, nlåste sinsemellan ingå komprornis

ser oell uppsätta gemensalnlna listor, som upptaga namn fråll alla i kOlll

proInissen intresserade partiernas speciallistor. När åter de särskilda pa.r

tierna genom själfva valmetoden tillförsäkras hvart ocl1 ett sin vederbör

liga andel" i representationen, bli sådana sammanslutningar obehöfligu r

och därmed bortfaller alltså en af de väsentligaste anledningarna till ge..

mensamma kandidaturer. - En an11an sådan anledi1ing är den under

nuvarande valforlner 110s mindre partier stundom förekolIJllJande bristen

på lämpliga egna kandidater att fylla det obligatoriska antalet, 11var

vid andra, besläktade. partiers kandidater måste så att säga lånas. Det

proportionella listsysteinet åter fordrar ic'ke, att ett parti skall uppsätta

"flera kandidater, än det högst tror sig Oln att kunna genolndrifva, hvar

för dylika »lån» också blifva obeböftiga. - Slutligen kan nlan såsonl

ytterligare en anledning till gemenStllnma kandidaturer tänka sig, att flera

partier" kunna vara benäg11a att hvart för sig räkna just sig till godo en .

framstående och omtyckt person af mindre utpräglad partifärg. Men det

kan knappast a11ses för något intrång på partiernas frihet, 0111 en sådan

person skulle" själf få bestämma, till hvilket parti han ville räknas eller
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om han öfverhufvud ville tillhöra något parti alls. Hvad det beträffar

att enskilda valmän, tillhörande andra partier, än det han eventuellt för

klarat si.g önska tillhöra, i sådan händelse skulle vara hindrade att skänka.

honoln sina röster, om de så önskade, så är detta, såSOln vi strax skola

se, ingalunda, fallet.

Listsystemets andra stora hufvudfråga är den om lJanacherade*
'röstsedlar~. Det är ju långt ifrån otänkbart) att en person, som i hufvud

sak ansluter sig till ett visst parti, dock i en eller annan punkt äfven

hyser sympatier för andra partiers sträfvanden och skulle önska att å

sin valsedel få ge uttryck åt dessa syrnpatier. En sådan önskan lnöter

ur teknisk synpunkt icke heller några svårigheter, och de s,ch,veiziska

valn1etoderna tillåta nästan alla panacbering. H varje röstberättigad dispo

nerar så många röster, SOlD valet afser platser, och får fördela dessa röster

på olika listors kandidater 'efter behag. Vid samu1anräkningen anses alla

röster, SOlU tillfallit en listas kan di da ter, äfven hafva tillfallit l i s ta 11

eller p a r t j e t i fråga, och de sålunda UppkOlTIna partiröstsummorna läg

gas till grund för represental1tplatsernas fördelning Dlellan partierna.

Det kan dock starkt ifrågasättas, om denna panachering verkligen

är metodologiskt berättigad. De proportionella valens gtundtanke är ju,

att valmännen g"enarn att sammansluta sig i partier kunna för

säkra ~ig om val af ett lnot partiernas l1UD1erär svarande antal represen

tanter af önskad politisk riktning. Orn i en valkrets, som har att utse

tio representanter, några valmän af salumanstälnmande åsikter - ut

görande t. ex. omkring en femtedel af hela valkretsens valmanskår -

vilja förvissa sig om, att deras särskilda åsikter skola bli företrädda inOln

representationen, så tillåter dem det proportionella valsysternet att vinna

detta önskelnål ; det utlofvar åt deln ett antal representanter - en eller

två eller möjligen tre; det exakta antalet beror på deras verkliga relativa

numerär, hvilken först genom själfva valet blir känd -, men endast under

villkor af en lllotsvarande uppoffring: de måste samlnansluta sig onl valet

* Det i svenskan sällan sedda ordet »panacherad)) be~yder flerfärgad och bru
kas i franskan, från h vilket språk det är lånadt, egentligell för att utmärka bro
kigheten hos fåglar, blo111mor och andra naturföremål. Med' uttrycket »pana
cherade röstsedlar» Inenas naturligtvis sådana) S 0111 upptaga namn, hämtade från flera
olika listor.
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. af dessa 1-:-3 representanter och afstå från alla anspråk på deltagande i

valet af andra valmansgrupp~rs speciella representanter. De n1åste bilda

så att säga en ulldervalkrets för sig inOln den stora valkretsen.

~1:en undervalkretsar, grupper eller .partier eller hvad man vill kalla

dessa sammanslutningar, kunna endast bildas af.personer, icke af röster!

Panacberingsrätten 11vilar alltså på en fiktion: den förutsätter, att en

person kan dela sig luellan flera partier. Och konsekvenserna häraf äro

icke så ofarliga, som det vid första ögonkastet kan tyckas.' Om man vill

intränga i ett främmande parti för ·att inverka på valet inom detsamma,

så ·går visserligen ens eget parti miste om precis lika många röster, SOln

man' offrar åt det andra·' partiet; och så till vida är allt rättvist. För

representantplatsernas riktiga fördelning mellan de olika partierna betyder

det ingenting, om .man opererar med hela persol1er eller persondelar så

sorn röstallde. Men oegentligheten ligger däruti, att, ehuru man endast

delvis ansluter sig till· ett visst parti, mån dock inom' detta paTti,

vid bestämmandet af '. deu' ordning, hvari dess kandidater skola ifråga

kOlnrna såsom partiets representanter, verkar såsonl el1 hel röstallde

'och kan utöfva precis lika stort inflytande på valet som hvar och en af

partiets egentliga, »odelade» anhängare. Antag, att hvarje väljare' har tio

röster att disponera samt att partiet A har hopp om att vinna två platser.

En valman af partiet B kan då gifva åtta röster åt sitt eget parti och

dessutom rösta på två af A:s kandidater; men en valman af 'A~partiet,

som röstar på tio A-kandidater, utöfvar tydligen icke större inflytande på

valet af partiets två represel1tanter än B-lnannen gör ~ snarare mindre.

Och en sådan lTIöjligbet för partierna att göra intrång' på hvarandras

områden kall lätt komma att framkalla missnöje.. Det är icke lTIer än

billigt, att partierna få, utan inblandning från ljumma vänner eller kanske
, .

rent af från afgjorda motståndare, helt och hållet inon1 sig afgöra- sina

egna inre angelägenheter och utse till representanterdeln de själfva helst

önska se' såsom sådana. I staden Bern, hvars municipalg, vallag ursprung

ligen tillät panachering af valsedlarna, har man ock, på grund af de

lnisshälligheter, som därigenom framkallades, sedermera frångått detta sy

stem och antagit systerpet nled rena röstsedlar.

Mot systemet med rena valsedlar kan emellertid riktas den anmärk

ningen, att· om redan genom förbudet mot gemensamn1a kandidater å de

särskilda partilistorna någon inskränkning kan synas vara gjord j .väljar-
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nas frihet, detta .i, ännu, högre grad luåste anses vara fallet gen01TI för

budet lnot panacbering, af valsedlarna. Man kan t~ll och. med säga, att

det i själfva verket först är genom detta sistnämnda förbud, SOUl ,det

förra blir fullt efiektivt. Må vara att så är fallet; det är en verklig olä

genhet med listsystemet, att det i, större eller mindre måil inskränker,

denkandidatkrets, inOln hvilken den enskilde väljaren har att röra sig.

Men såsom föru~ f~~,~!DbålIits, är denna inskränkning endast ett offer, son1

Inåste göras för vinnande af en motsvarande fördel: tryggheten att få

egna partiåsikter vederbörligen representerade. Det är en, hopträngning

af 'valkretsen, som af praktiska skäl är nödvändig och som i myck~t på

lIlinner om den verkliga uppdelningen i valkretsar, hvilken äfvetl den

endast af praktiska skäl är betingad.

För öfrigt ligg~r den egentliga olägenheten knappast i inskränknin

gen såSOln sådan utan endast i deq omständigheten, att framstående för 4

lnågor, Oln hvilka flera partier skulle vilja förena sig, på grund af för

budet mot gemensamma kandidater icke få uppföras på' mer än en lista.

~1al1 torde emellertid, nödgas erkänlla, att sådana allmänt omtyckta per

sonligheter icke pläga vara många, och om i en' ordillär valkrets endast

gåfves frihet att med full effektivitet rösta på en eller två personer utall
\

l1änsyn till den lista, hvarå de låtIt sig uppföras, ,skulle den öfverklagade

olägenheten till väsentlig del' vara afhjälpt.

Och en sådan frihet nledgifver verkligen vår metod. 1Ian kall en

ligt densamrna .till och llled, om man så önskar, rösta uteslutande på

främlnande partiers kandidater,' utan att rös~erna gå förlorade och utan

att de komma att gälla, annat än . just de personer, för hvilka man

röstar.. Detta tillgår sålunda:

Å valsedlarna får på något sätt utmärkas, till hvilket af de anu1älda

partierna de skola räknas. De valsedlar, å hvilka sådan partibeteckning

saknas, 'räknas icke till något parti. J.i"ör öfrigt få 'valsedlarna upptaga

nalTIn vare sig ensamt' från det partis lista, de eventuellt tillkällnagifvit

sig vilja tillhöra, eller från' flera listor eller äfvell å personer" som' ej äro

.å någoll lista upptagna. Efter antalet af de· valsedlar: (icke enskilda

röster, såsom vid panachering), som afgifvits till förmån för de olika

partierna, bestämmes först det antal platser,', SOln bör tillkomma hvart

och ett af dem, på sådant sätt, att hela antalet afgifna ,valsedlar divide~

ras filed antalet dispollibla representantplatser, och därvid uppstående
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kvottal, med utelämilande af bråk, blir fördelningstal. Vid dellna plat

sernas fördell~illg uppstår, såsom ~:vi förut funnit, äfven i det fall att

h va rj e valsedel skulle vara försedd lned partibeteckning, så godt ,SOUl

alltid ett öfverskott af valsedlar, som, samlnanräknade, åtn1instone be

rättiga till en representantplats och - om partierna icke endast äro två"

eller om någon betydligare del af valmanskåren röstar utoln" partierna

- kunna motsvara flera platser. Dessa öfverblifna platser tillfalla majori

teteIl och besättas före partiplatserna samt intagas af den1, som u t a n

afseellde på parti erhållit de högsta röstetalen. För besättandet af

partiplatserna åter tages hänsyn endast till de röster å med vederbörande

partis namn utmärkta valsedlar, som afgifvits till förlnån för å partiets

lista upptagna personer.

På detta sätt komma röster, som afgifvas å" personer, upptagna å

fräulmande partiers listor, de ifrågav~rande personerna i re 11 t pe rs o11lig

hånsyn fullt till godo utan att vare sig i nlinsta rnån befrämja valet

ap andra, å salnlna listor upptagna personer eller på något sätt inverka

på den ordning, hvari de främmande partierna själfva önska se sina kan

didater ifrågakonlma vid besättandet af deras egna plat~er.

Frågan om de särskilda partiplatsernas besättande är en snlula be

svärlig, så enkel den än vid första påseendet synes vara. Dell lättast

tillämpa_de grundsats man härvid kan följa är, såsom förut framhållits,

att tilldela partiplatserna åt de personer, SOln inorn vederbörande parti

erhållit de flesta rösterna. Där användandet af" tryckta valsedlar blifvit

en vana, uppstår emellertid härvid en viss svårighet att mellall de sär

skilda kandidaternas röstetal erhålla tillräckligt stor differentiering. Och

dessutom kan" det tänkas, att lnajoritetsprincipens användning vid parti

platsernas besättande kan komma att il101n .partierna själfva föranleda

intriger och val~anövrer likartade med dem, hvartill san1ma' princip

nu så ofta ger anledning inaDl valmanskåren såsom helhet.

Man bar sökt afiägsna de antydda svårigheterna på flera sätt. Ett

af dessa är att låta de:' väljande genom något slags företrädesmärkell

eller genaln l1amnens ordningsföljd å valsedlarna utmärka, åt hvilket eller

hvilka llamn företräde skall lämnas. Exen1pel på sådant tillvägagående

lämnar bland annat den belgiska valmetoden, för hvilken ofvan (sid. 79)

redogjorts.
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Mot alla sådana anordllingar, som innefatta ett utmärkande af något.

eller några på valsedlarna upptagna nanln fl"alnför de andra, kan eIneIler..

,tid en mycket viktig al1nlärkning riktas. Denna annlärkning gäller för

öfrigt äfvell de valn1.etoder - den Androo-H;areska, den Burnitz-Varren

trappska ffi. fl. -, som i sin helhet äro byggda på sådan grund, mell,

den har förut icke framställts af det skäl, att dess betydelse är,milldre, så.

länge röstningen -.--. såsaln för dessa metoder förutsättes - i· hufvudsak

sker efter valkolnmitteernas på beräkningar grundade föreskrifter. .Där

åter' vissa kandidaters utmärkande franlför andra tillgripes såsom en ut

väg att vinna differentiering inom partierna själfva och följaktligell blir

en angelägenhet ej för beräknande partikonllnitteer utan för de enskilda

väljarna, framträda också olägenheterna af tillvägagåendet i fråga med

full tydlighet.

Om bvar och ell verkligen upptage sina kandidater i den' ordning~

hvari ban önskade se dem valda, så vore allt godt och väl; Ulen det är

all anledning att betvifla, att så i regeln skulle ske. Vid val till en

ständig församling, sådan SOITI en folkrepresentation, är det nämligen van

ligt, att kandidater uppställas, som äro af två skilda kategorier: dels ~

och företrädesvis -.:.. förutvarande representanter, hvilkas återval befinnes

lämpligt och af alla önskas, .dels nyföreslagna, 0111 hvilka mellingarna,

kunna vara lnycket delade. Men hvarje enskild väljare är naturligtvis

angelägen att drifva. just sina kandidater igenom; och af den gifna möj

ligheten att genoln ordningsföljdell stärka utsikterna för dem, aln hvilka.

han vet, att enighet bland valmännen ej råder, kan Ilan därför lätt för

ledas att ställa dessa i främsta rurrl1net, frainför de äldre, hvilkas återval

han anser vara i alla händelser fullt.. betryggadt. Och så kan det in

träffa, att de nya bli valda men de äldre uteslutna.

Antag, att tre skola väljas och att a och b äro två förutvarande

representanter, hvHkas återval af alla i främsta rUlnlnet önskas,. men att.

meningarna äro delade' om huruvida den tredje platsen bör intagas af

c eller af d. Tänker man sig därvid e~empelvis dell BUI'llitz·Varren

trappska rangmetoden använd, skulle, under antagande att 50 önskade

välja c och 50 d, valsedlarna antagligen kOlnma att uppställas så, att 50

röster afgåfves på c a b och 50 på d a b. Första. namnet på val

sedlarna skulle ha värdet 1, det. andra namnet värdet 1/2 och det tredje

värdet l/S, och resultatet blefve, att c finge tillgodoräkna sig: 50 röster~
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d likaledes 50, a 25 + 25 = 50 och b 16 + 16 :;:= 32 salut att alltså b

blefve utesluten, ehuru å alla valsedlarna upptagen.

Det synes mycket sannolikt, att den belgiska -' »devolutiva» 

valmetoden , icke kommer att ge bättre resultat. Ett parti räknar' 32,000

~nbängare (jfr exemplet sid. 82) och tror sig veta, att det· skall vinna

tre, platser. Majoriteten inom partiet önskar välja på a b c men en

liten fraktion - låt oss säga 7,500 - föredrager a·b d. Å dell inläul

Ilade partilistan blir då ordningsföljden naturligtvis a b, c d, och a b c

borde odisputabelt ·bli valda.. Men skulle den mindre fraktionen sätta

-sig' i sillnet på· att drjfva d igenom, blir det ytterst svårt för lnajoriteten

.att förhindra detta.. De 7,500 rösta helt enkelt på d ensam, och on1 de

·öfriga 24,500 rösta för listan, blir följden den, att 10,000 röster (den i

-exemplet antagna delniugssiffran) tillfalla aj 10,000 b och endast 4,500

Jroluma c till godo, medan d får 7,500 och sålunda uttränger c.' ()m

majoriteten, såsom ju tänkbart' är, får kunskap om lninoritetens planer

-och vill, lnotarbeta derl1, har del1 intet annat att göra än helt och' hållet

frångå sin lista och försöka sig på en uppdelning i tre grupper, så att

8,000 rösta på a, 8,000 på b och 8,500 på Cj men en sådan' uppdelning

.är naturligtvis mycket vansklig att, med lyckadt resultat, sätta i verket.

Att de betänkligheter, son1 här uttalats mot kandidaternas upp

tagande å valsedlarna i viss värdeordning, ' icke endast äro, af teoretisk

betydelse, har flerfaldiga, gånger visat sig. under tillänlpningen af den

förut (sid. 57) omnämnda rangmetoden vid styrelseval i publicistklubben.

Den beräkning, SOln vid dessa val följes, består, såsom IDan torde er

inra sig, däruti, .att det första namnet å valsedlarna får siffervärdet 5,

det andra 4, det tredje 3, det fjärde 2 och det femte 1. Och resultaten

af denna beräkning .hafva ej sällall blifvit, att äldre och af alla värde·

rade styrelsernedlemrriar fallit igenom eller åtminstone varit mycket nära

att uteslutas till förJ;llån för andra," llvilkas inval från .flera båll rönt

starkt motstånd, men hvilkas kandidatur just därför så nlycket kraftigare)

genom deras uppsättande i "de först~ rurnmen å valsedlarna,' af deras

resp. anhängare förfäktats..

Af schweiziska teoretici, å ;detta område förordas" till vinnande af

större differenser mellan., enskilda kandidaters -röstsiffror tillåtelse att

»kumulera» eller upprepa ett 11alnn, bvaråt lnan vill ge företräde, och

kongresse'n i Ant~Terpen 1885 .uttalade sig äfven till förmån för denna
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anordning. "Den återfinnes i de norska vallagarna. Men äfven denna

utväg träffas åtminstone delvis af ~am]na anmärkning som ordningsföljds-'

,metoden och har ej i någon af de nya schweiziska vallagal"na antagits,

llndantagandes i kantonen Zug, hvarest ,Inan, likasom i Norge, dock redar}

är mindre nöjd Ined densamma.

Huru frågan' bör lösas, skall angifvas i nedan uppställda l~egler.

Den närmare motiv~ringen måste på grund af tidens knapphet uppskjutas,

till ett annat tillfälle.

Med några detaljtillägg, som icke torde behöfva ~ärmare motiveras~

skulle alltså hufvudreglerna för ett samfäldt val med partiutbrytning en

ligt listmetoden kUIlna sammanfattas sålunda: '

1. Hvarje röstberättigad äger vid val af1änlna en valsedel, upp~

tagalide högst så många natnn som valet afser platser. Upprepa.dt namIl

räknas endast en gång OCll öfverstrykes på alla ställen utom det första;

där det förekommer. Innehåller valsedel flera namn än valet gäller

platser, strykas de å densamma sist upptagna nalllnen, till dess antalet

kvarstående 'ej 'är större än medgifvet är. Valsedeln kan vara 'tryckt

eller skrifven eller delvis tryckt och delvis skrifven. Öfverstrykning af

tryckt eller skrifvet llamn utgör icke hinder för valsedels giltighet.

2. a. Önskar ett antar valmän att deltaga i valet såSOln grupp"

äga de att i god tid' genom ombud Il0S valförrättaren anhålla, att ball

ville förordna lämplig' person att fungera såsom ordförande vid deras:

förberedande valiDöten; och skall sådant förordnande meddelas skriftligen",

med ai1gifvande äfven af deras namn, som' om detsarnma anhållit.

b. Viss tid före valet skall den konstituerade valgruppen, 'n1ed till

känriagifvande af den benämning, hvaraf den vill begagna sig, anmäla.

sig till deltagande i valet, ocb' skall denna anmälan vara åtföljd af en>

lista, upptagande namnen på gruppens valkandidater -- minst två -'

äfvensom af en skriftlig förklarilJg från, hvar och' en aJ de å listan upp

tagna kandidaterna af innehåll, att...de äro villiga att mot~aga kandidatur för·'

den ifrågavarande gruppen.' En och' sanlma person får icke mottaga.

kandidatur för Iller än en, valluansgrupp.

c. Den annlälall, bvarorn i föregående punkt näm11s, skall 'vara.
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uridertecknad af den af valförrättaren i enlighet med § 2 a. förordnade

ordföranden samt därjätrlte af Ininst tio röstberättigade medlemlnar af.

valgruppen_ i fråga, hvilka blifva att anse såsom gruppens förtroendemän.

En och samma person får icke underskrifva U111nälan för mer än en val

mansgrupp.

3. Valförrättaren pröfve de å sålunda inlä~nade grupplistor upp

tagna kandidaters valbarhet och läte, i händelse någon befinnes icke vara

valbar,. anInoda vederbörande grupps förtroendelnän att, om de det önska,

'utbyta den ifrågavarande kandidatens namn Inot ett annat. Därefter skall

valförrättaren, senast ett visst antal dagar före valet, låta offentliggöra

-llamnell på de anmälda valgrupperna saInt deras respektive kandidater,

IIled -utelälnnande af namn p-å icke valbar person.

4. Väljare, som vid valet önskar ansluta sig till någon af de an

mälda grupperna, tillkännagifve detta genoln at.t öfverst å sin valsedel

'utsätta orden: Gällande för N. N'. valgrupp (N. N.. parti).

5. a. _Vid valförrättningen, vid hvilken två af hvarje anmäld val

-grupps förtroendemän skola närvara, räknas först antalet af dehvarje

:-särskild grupp tillfallna valsedla.r äfvensom antalet .valsedlar, hvilka icke

.afgifvits till förmån för någoll af grupperna.

b. Därefter delas sammanlagda antalet af samtliga afgifnavalsed

.lar med det antal representanter, SOln skall väljas; härvid uppkommande

kvottal, SOID, OIn divisionen icke går jämnt upp, afrul1das till närmast

11ögre hela tal, kallas VCtlkvot.

c. H varje i valet deltagande v,algrupp tilldelas så lnånga represen-.

tantplatser, som valkvoten innehålles hela gånger i det antal valsedlar,

~om tillfallit gruppen.

d. Efter denna fördelning återstående platser skola icke tilldelas

i1ågon af grupperna utan anses tillhöra -samtliga de röstande gelnensamt.

6. ~. De platser, om hvilka i § 5 d. nänlns, intagas af dem, h vil

'kas llamn äro å det största antalet valsedlar upptagna, oafsedt on1 val

-sedlarna äro för någo11 viss grupp afgifna eller ej.

b. Platser, som i enlighet -lned § 5 c. tilldelats ~ särskild valgrupp,

intagas af deln bland å gruppens lista· upptagna kandidater, som å för

.:gruppen afgifna valsedlar erhållit de högsta röstetalen näst efter

<eventuellt i enlighet med föregående 'punkt valda. Vid denna röstberäk

,11ing tagas dock elldast så många 11aml1, från början räknadt, å
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l1varje valsedel i betraktande, SOln vederbörande valgrupp erhållit

})latser. Oln lika röstetal för två eller flera kandidater förekomma, hän

skjutes till vederbörande grupps förtroendelnäll att bestälnma, hvilken

.eller hvilka skola· äga företrädet.

7. Om, innan llytt allmänt val skall bålias, någon representant-··

111ats genoln innebafvarens afgång blir ledig, intages denna plats, om

.den varit tilldelad viss valgrupp, af .den bland gruppens kandidater,· som

näst förut valde å för gruppen afgifna valsedlar erhållit de högsta röste

talen; men Oln platsen icke varit tilldelad någon viss valgrllpp, af den

som vid särskildt (yllnadsval erhåller de flestas röster. Vid fyllnadsval

l11å röstning i valgrupper ej ske.

8. rrill representant eller ersättare lllå ingen anses vara vald, SOUl

ej erhållit ett antal röster, motsv~rande lninst hälften af den för valet

gällande valkvoten. Orn, llled iakttagande bäraf, det nödiga antalet re

presentantplatser icke kan besättas eller ersättare för afgången representant

-ej kan finnas, skall valförrättaren, 0111 det gäller en plats, som tilldelats

vis,s valgrupp, sammankalla gruppens förtl.'oendemän, hvilka äga att utse

-och därefter hos valförrättaren skriftligen, med minst sex underskrifter,

.anmäla den person, som skall ·den ifrågavarande platsen intaga; men Oll1

.(l8t gäller plats, som icke tilldelats viss yalgrupp, genast utlysa nytt val,

:som förrättas utan föregående anmälan af valgrupper.

2. . Distinktiv metod utan listor.

Samfälda val med frivillig utbrytning af valgrupper kunna äfven

.anordnas utan ofielltliga kandidatlistor. I hufvudsak bli bestämmelserna

för sådana val desamma som för del1nyss skildrade metoden: valgrup

perna måste låta al1lnäla sig, med angifvande af Sill benämning, genolll

.ett antal förtroendemän; de valsedlar, som skola tillräknas någon af de

.anll1älda. grupperna, böra llled vederbörande grupps naU111 utmärkas;

platsernas fördelning mellan grupperna och majoriteten ske efter samma

beräkningsgrunder som vid val efter listuletoden; majoritetens platser be

sättas af den1, sonl från såväl grupp- som icke-grupp-valsedlar erhållit de

flesta rösterna, och grupplatserna intagas af dem, som inDlll grupperna, .

näst efter möjligen redan valda, uppnå de högsta röstetalen, dock med
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iakttagande däJ."af, att endast' så lnånga namn, från början räknadt, a
hvarj~ valsedel tagas i betraktande, som vederbörande grupp äger platser

att besätta. Men' saknaden af kandidatlistor medför dock några afvikel

ser i, ett par hänseenden.

Då något åläggande för partierna icke finnes att offentligen anl11äla

sina respektive kandidater, är det llaturligtvis omöjligt att förekonlu1a,

det ,en och samma person eventuellt upptages, såsolll 'kandidat för och

vinner röster inom flera partier. Blir' en sådan person vald gellom det

samfälda val, som föregår besättandet af de särskilda partiernas platsert

förorsakar, den nämnda omständigheten, inga olägenheter; men i annat,

fall är det ju åtminstone tällkbart, att ban blir vald såsom partirepresen

tant för två eller flera af de partier, 'inom hvilka han lyckas vinna röster.

Den' eventualitet, som härigenom uppstår, att det fulla antalet represen-,

tanter' ej blir valdt, torde ,lämpligast kunna undgås på följande sätt.

, ,Den för två (eller, flera) partier valde betraktas såsom verkligel!

varande dessa partiers geme~nsåmlne representant, och partierna i fråga

få, till fyllande af det antal representanter de äga rätt till, utse ytterligare

en (eller flera,. beroende på partiernas antal) genlensamma sådana på det

sätt, att deras 'respektive' röstkoluruner sammanslås och efter Tbieles

hufvudmetod sedan bestämmes,bvilken eller hvilka skola intaga de

lediga platserna. Då det icke gärna kan inträffa, att Iller än på sin böjd

ett par sådana gemensamma platser blifva att besätta, vållas härigenom

inga afsevärda svårigheter. O'ch det 'är 'dessutom att antaga, att där en

sådan metod som den ifrågavara~de blefve införd, pa~..tierna så småningorn

skulle lära sig att med valniötens och tidningars hjälp på förhand för

skaffa, sig visshet OlD, till hvilket af dem' en från flera håll föreslagen

person själf önskade bli räknad. Att en och samma person illom flera

partier erhölle så många röster, att han kunde bli vald för dem alla,

skulle där~ör förmodligen just icke oftare förekomma än i sådana fall):

då den ifrågavarande personen' samtidigt finge dell röstöfvervikt öfver

samtliga sina lnedtäfiare, att hall blefve vald såsom majoritetsrepreselltant

utan afseende 'å parti.

Utom den sålunda antydda' - såsom vi dock sett, ingalunda oöfver

komliga - svårigheten med gemensamma kandidater medför befrielsell

från skyldigheten att presentera offentliga ,kandidatlistor äfven den olägen.

heten, att »panacbering» icke kan förbjudas. Och härigenom möjliggöras
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vissa s. k. partimanövrer. Genom det offentliga näffinandet af kandidater

tvingas partierna till att så ,att säga bekänna kort. Om däremot inga

kandidater på förhand behöfva nämnas, låter det tänka sig, att ett starkt

, och väl disciplineradt parti vid valet uppträder under den benämning, som

ett annat parti anmält sig vilja använda, men röstar med egen lista oCQ

sålunda genouldrifver insättandet af, uteslutande egna partivänner på alla

de platser, som tillialla det »förenade» partiet.

En . sådan, möjlighet kan dock tämligen lätt förebyggas. Af hvarje

anmäldt partis förtroendemän böra två såsom kontrollanter å partiets väg

nar öfvervara valförrättningen. Dessa kontrollanter märka naturligtvis

genast, om något svek af ofvan antydda art lnot partiet försökts, och äga

då att mot valet afgifva protest. Valförrättaren bör i sådant fall låta

sammankalla partiets samtliga förtroendemän, hvilka tillerkännas rätt att

underkasta' de Ined partiets namn märkta röstsedlarna ell revision samt

att, Oln de därtill finna sig äga anledning, kass,er,a så många af de

ifrågavarande valsedlarna som de vilja. För att en sådan rättighet icke

skall godtyckligt begagnas, bör ~mellertid sanltidigt stadgas, att kassatio

nen skall ske genom 'enhälligt beslut och omfatta minst en tredjedel af

de röstsedlar, som- för partiet afgifvits. Sistnärnnda bestämmelse' utgör

en garanti för att kassationen, som sålunda kommer att innebära en känn

bar reduktion af partiets röstetal, icke tillgripes i annat fall än då verk

ligt skäl därtill föreligger, medan å andra sidan, i betraktande däraf att

en manöver af det ifrågavarande slaget aldrig torde komma att försöka~

annat än af ett till numerären öfverlägset parti, det måste anses, att' de~l

gjorda inskränkningen i kassatiollsrätten icke kaminer att försvaga dennas

verkningar Uler äll tillbörligt.

Det må se ut, som om ett stadgande af denna art vore skäligen

besv~r}jgt att' tillämpa. Sannolikt är emellertid, att om det funnes, någon

tillämpning däraf aldrig sklllle behöfva komma i fr O ga. Dess 1?lotta till

varo skulle utgöra e11 tillräcklig borgen för attpartimanövrer af det an

tydda slaget aldrig ens kOlnm.e att försökas~

7



NATIONALEKONOMI-SKA FÖRENINGENS'

_sammanträde den 3 maj .1900.

Ordförande:· Bankdirektören Friherre K. LANGENSKIÖLD.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr Jur. Doktorn Grefve A. Ehrensvärd,

» Fil. Doktorl1 J. Guinchard och

» . v. Häradshöfdingen J. Ewerlöf.

,Herr Byråchefen Å. Hammarström höll härefter ett föredrag om:

Generaltullstyrelsens förslag till ny' tullstadga.

Med skrifvelse den 29 sistlidne mars har generaltullstyrelsen till

Kongl. Maj:t öfverlämnat förslag till ny tullstadga jämte tillhörande mo

tivering; '. och då tullstadgans bestämmelser äro af icke oväsel1tlig bety

-delse för -olika områden af näringslifvet, har jag -vågat antaga,. att en
\

kortfattad redogörelse 'för . de förändringar i ·.nu gällande lagstift~

i1ing, som i 'förslaget innehållas, skulle .kunna vara af .ett visst intresse

för ett flertal af denna förenings ledamöter.

Nu gällande tullstadga är, som bekant, icke af äldre datum äl1 den

2 110vember 1877; och man skulle väl vid sådant förhållande och om man

därjämte besinnar, hurusom lllotsvarande författningar i våra grannlän

der äga -en vida ansenligare ålder, kunna hafva anledning till den för

modan, att något mera trängande behof af tullstadgans revision för när-
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varande knappast ,kunde förefinnas. Särskildt kunde mall' måhända vara

frestad att ,betvifla, huruvida med vår nuvarande tullpolitik några till lätt-

, nad för trafiken leda11de förändringar skulle kunna utan risk för statsver- .

kets säkerhet vidt~gas i e11 författning, som tillkommit under en tid, då

frihandelns grundsatser vora de bestäm~ande för tullagstiftningen. IC,ke
desto mindre har, såsom e~1 öfversikt ,af det föreliggande ~örfattningsför.

-slaget, ger vid hapde~, generaltu~lstyrelsel1 funnit sig kunna förorda icke

så få ändringar i gällande bestämmelser af beskaffenhet att, i större eller

mindre mån, innebära lindring i gällande tullkontroller eller eljest ställa

trafiken i fördelaktigare ~tällning gent emot tullverket, och jag skall här

tillåta lllig 'att, lämnande å sido de lnindre betydande, redogöra föl' de vik

tigare af den1, hufvudsakligen i den ordningsföljd, de i förslaget före

komma.

*
*

*

Bestämmelserna om märkrulla för fartyg, som kommer från utrikes

()rt, ha i åtskilliga afseenden undergått ändringar, hvilka äro bit hänför

liga. Så har det föråldrade stadgandet i nuvarande § 12 nlOill. 2, att,

-därest lifsmedel, SOln lnedföras och upptagas såsom provision, tillsam

mans i värde uppgå till ,mer än 300 kronor, öfverskottet skall anses till

höra lasten, fått lälllna rum för ett stadgande, so~ tar hänsyn till olik

heten i a11tal af, besättning och passagerare å olika fartyg samt däraf och

:af andra dylika förhållanden betingadt större eller mindre provisionsbe

hof, i det att vederbörande tullförvaltning t~llerkänts pröfningsrätt i frå

gan, hur~ stor provision son1 i hvarje förekommande fall kan anses er

.forderlig. Vidare har, i motsats till tullstadgan" som' fordrar, att märk-

rullal1 ,ska~l redovisa för all fartygets last, oafsedt om den är ställd till

in- eller utrikes ort, förslaget upptagit ett medgifvandeför befäl_hafvaren att be

träffande den del af lasten, som kan vara destinerad till utländsk' hamn, å

märkrullan uppge endast, den eller de utländska ,bestämmelseorterna samt

.antalet konnossement rörande salnma last. Konnossementen skola i så

dant fall bifogas märkrullan och komma sedermera vid fartygets afgång

~tt under tullförvaltningens sigill biläggas den afskrift af märkrullan, sorn

tillställes 'befälhafvarell för att till tullverkets säkerhet medbafvas under
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seglationen i svenskt farvatten. I detta sammanhang torde böra ·erinras Oln de.

särskilda föreskrifter angående märkrulla för fartyg af intill 30 tons dräktighet)

SOlll innehållas i tullstadgans l:sta kap. ~fd. III. .Här kvarstår ännu den

gamla s. k. rnanifestkontrollen. Märkrullan . skall uppgöras i lastnings

orten och af svensk konsul, om sådail där finnes, viseras, hvarvid tillika

~n afskrift af rullan skall tilliställas konsuln för att öfversändas till veder-,

börande svenska tullkammare. Underlåtenhet att iakttaga ,hvad sålunda.

stadgats medför synnerligen stränga ansvarspåföljder. Så skall,' därest,

större eller mindre del af lasten utgöres af tullpliktigt gods, lasten i sin·

helhet anses förbruten och befälhafvarel1 böta såsom' för oloflig

varuinförsel. Detta stadgande har vid upprepade tillfällell under årens.,

lopp kommit till användning, men ytterst sällan torde det hafva funnits-..

anledning misstänka, att befälhafvarens underlåtenhet att ställa sig ifrå-·,

gavarande föreskrifter till efterrättelse haft sin grund i något annat för-o

hållande än okunnighet onl samma föreskrifter, en okunnighet, som, där

befälhafvare varit ntländing, torde få anses så luycket mera förklarlig, som i den

utländska tullagstiftningen något motstycke till dessa bestämmelser numera.

icke torde återfinnas. Också bar det icke varit ovanligt, att straffet blifvit i

nådeväg efterskänkt. Generaltullstyrelsen har heller icke funnit någon be-·.

tänklighet vid att berörda undantagsställning för de mindre, i utlän~sk.

fart använda farkosterna nu komme att försvinna, och tullstadgans l:sta.

kap. afd.. III har därför i hufvudsakliga delar icke någon motsvarighet

i förslaget. Bestämmelserna i tullstad~ans § 45. angående märkning af

rnindre farkoster hafva dock bibehållits, hvad angår fartyg, å hvilka re...

gistreriugsförordningen icke är tillämplig, alltså fartyg af Inindre dräktig .

Ilet än 20 ton, och affattats i något förtydligad ocb skärpt form, när

luast för att åvägabringa öfverensstämmelse med de danska bestäqlmelserna

angående märkning af fiskefartyg, en öfverenskommelse, som anses ö~lskvärd).

efter det att öfverenskolllmelse. med Danmark träffats angående fiskeriför OL

hållandena i de till Sverige och Danmark gränsande farvattnen.

Tullstadgan innehåller icke Ilågot medgifvande af lossning annor-·

städes än vid tullplats. Generaltullstyrelsen har nu framhållit, hurusom.

årligen i ett icke ringa antal fall, uppå särskilda hos styrelsen gjorda an-,

sökningar~ tillstånd lämnas till lossning' af tullfria varor i landtbamnar,

där tullbevakning icke finnes anstäl14, med "villkor att fartygen först an..·

löpa .tullplats : för invisitering och n~edtagande af den tullbetjäning, som
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•

~rfordras för lossningens 'öfvervakande; och har styrelsen med' afseend~

,härå uppställt den frågan, huruvida icke i tullstadgan skulle kunna in

rymmas ett allmänt rnedgifvande i berörda ,hänseende. , Frågan besv'aras

-emellertid nekande; ty, säger. styrelsen, äfven 'om man bortser från' frå

.gan) huruvida en dylik åtgärd skulle vara förenlig Ined den ställning, i

afseende å "den utrikes handeln) som, af ålder stapelstäderna tillerkänd,

-om ock under I tidernas lopp väsentligen modifierad, dock ännu måste

.anses lner eller mindre fullständigt utgöra rättsgrunden 'för 'vissa dem

.åliggande skyldigheter, skulle i allt fall allt för stora betänkligheter

möta vid det ifrågasatta medgifvandet. Visst är nämligell, :ttt en så·

"dan utsträckning af lossningsfriheten skulle grunda bebof af en väsentlig

-ökad tullbevakning vid lllånga tullplatsei" och alltså förorsaka statsverket

:betydande utgifter, utan att den fördel, son1 ett jämförelsevis mindre antal af

landets befolkning däraf kunde hämta, blefve af Inera afsevärd betydelse. Men

·därjämte komme ock genoln förändringen statsverkets säkerhet att i viss

måii äfventyras; ty vissa tullfria varor stå till sin beskaffenhet ·så nära

-andra, tullpliktiga' varuslag, att konstaterandet af huruvida en viss 'last

-eller del däraf är tullfri eller tullpliktig, icke kan anförtros åt tullbevak-

?ingspersonalen, utan llläste utrönas genom undersökning af någon i tull

~ehandlingsgöromål förfaren: tjänstelnan eller betjänt, en åtgärd, hvarom

för närvarande styrelsen vid beviljande i särskilda fall af lossningstill

:stånd kan föranstalta, lnen för hvars behöriga iakttagande näppeligen nöj

.aktig garallti skulle kunna åvägabringas, därest dylika frågor undan.droges

:styrelsens öfverinseende och pröfning.

I)etta hvad lossning af last beträffar. ·Rvad åter angår barlast) upp

tager förslaget ett medgifvande, att sådan lnå lossas äfven utom tullplats,

·med villkor att tullkammaren i distriktet först anlöpes för invisitering OCll

medtagande af bevakning. För nyssberörda ändamål må äfven annan

tullplats inom distriktet i stället kunna anlöpas, så vida erforderlig tull

.bevakning där finnes att tillgå eller kan från tullkammare11 anskaffas.

Enligt § 17 Inom. 7 tullstadgan gäller, att, därest man vill afsällda

-en del af 'inkommet fartygs från utlandet lnedförda last med annat fartyg

till inrikes ort, där enligt § 6 lossning ~å äga rUIn, eller till utrikes ort,

·då skall skriftlig anmälan ·därom göras hos tullförviHtIlingen samt denna

<lel af lasten, för så vidtden består af tullpliktigt gods; angifvas till ne

<lerlag eller· transitupplag och underkastas den därför' bestälnda· tuUbe-
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?andling. Med en så omständlig behandling kan- det naturligell ej

blifva fråga on1 annat än olulastning af enstaka kolli. Fall kunna eJuel

lertid inträffa, där det vore önskligt att kunna företaga omlastning i

större omfattning och unde.r enklare tu~lformaliteter. För en särskild .

trade, halländska ångbåtsaktiebolagets, har .också omlastning utan föregå

ende sådan angifning, som nyss nälnnts, blifvit af Kongl. Maj:t medgif

ven; och vid åtskilliga tillfällen under åren närrnast efter tillkomsten af

gällande tullstadga har ett allmänt medgifvande i sådant afseende blifvit

" från trafikens sida ifrågasatt. Generaltullstyrelsen bar dock städse hyst.

betällkHgbeter mot en, dylik förändring. Dessa betänkHgbeter hafva nu

emell~rtid 'fått vika, för så vidt frågan gäller stapelstäderna, där, såsom

styrelsen framhåller, erforderlig tu~luppsikt'å olnlastningen i allmän

het ,bör utan större svårigbet kunna åstadkommas och till hvilka plat

ser bebofvet af .omlastningsfrihet väl nästan uteslutande kan anses be

gränsadt.

Gällan,de tullstadga innehåller icke något särskildt stadgande, afse

ende det fall, att vid tullbehandling viss del af en vara eller et~ kollis

innehåll befinnes skadad eller förskämd. Därest godset under' transporten

hit· till riket skadats, kan naturligen tullnedsättning enligt § 11 tulltaxe-·

underrättelserna ifrågakonlma, men sistnämnda stadgande kan ju i allt fall

icke vinna tillämpning, då varuägaren vill själf disponera varan. Det.
synes ernellertid vara oegel1tligt och obilligt, att icke en tilläfventyrs möjlig'

sortering för afskiljande af det oskadade fråll det skada.de skall va.ra med-,

gifven. Hittills bar i särskilda fall generaltullstyrelsen på ansökning med

gifvit sådan sortering. För~;laget innehåller ett allmänt medgifvande, en..

ligt . hvilket utan vidare det skadade godset får afskiljas och förstöras.

under tullbevakning sarnt återstodell i vanlig ordning tullbehandlas.

Enligt §, 26 tullstadgan är varuägare berättigad att på grund af en

varas synbarligell skadade eller. underhaltiga beskaffenhet återutföra den

samma i oförtulladt skick; ~en såsom villkor därför gäller, jämte det att.

varan ,är' kvar i tullverkets vård, att anmälan Oln den tillämnade återut

,förseln göres senast förG klockan 12 å nästa söckendag efter tullbehand

.lingst.illfället. Härvid torde kunna erinras, dels att sådan åt~rutförsel

skäligen borde kunna få ifr~gakomma äfven af anna.n anledning än därför,.

att varan är skadad eller underhaltig, såsom t. ex. Oln den icke öfver-,

ensstämmer m~d gj9rd rekvisition, dels ock att tiden, inOln hvilken an-
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mälan Oln återutförselll skall ske, är för knappt tillmätt. I bägge dessa

hänseenden' intager förslaget en liberalare ståndpunkt, i ty att detta dels

"medgifver' återutförsel, icke allenast då varan är skadad eller underhaltig~

utan ock i fall ägaren eljest icke åtnöjes med varan, och dels utsträcker

tiden för anmälan om återutförseln till tio dagar från undersökningstill..

. fället, en tidrymd, som ansetts tillräcklig äfvell för en eventuell korrespon-

dens med' den utländska afsändaren.

I sammanhang därIned, att sålunda ett fullt lojalt sätt anvisats för

återutförsel i oförtulladt skick af tullbehandlad vara" har det ansetts'llödigt

att för framtiden förekomma en osed, som för närvarande allt emellanåt

förekoInnler, i det att varuägare, som vill verkställa sådan reexport, som nyss

är sagd, men försumlnat att göra anmälan däronl i rätt tid, klagar öfver

tullbehandlingen, huru oomtvistlig denna än rnå vara, endast för att be

reda sig rätt till återutförsel enligt tullstadgans § .25 mom. 3 efter an

lnäldt missnöje med beslutet i tullbebandlingstvisten.. Exempelvis må an~

föras, hurusom en varuägare på antydda sätt förskaffade sig rätt till

l~eexport. genom att anföra besvär däröfver, att cigarrer tullbehandlats

såsom »cigarrer» och icke såsom »tobak, andra slag».

F'ör ~ärvarande åligger det fartygsbefälhafvare, som för utförsel till

utlandet vill verkställa lastning eller intaga barl~~t, att, innan lastnillg'

börjas, göra lastningsanmälan och aflärrll1a ,skeppshandlingarna hos veder

börande tullförvaltning vid äfventyr af böter och i visst fall skyldighet

att åter upplossa intagen last. DenIla obligatoriska lastllingsanmälan föranle

der. naturligen å lastningsplatser, där ständig tullbevakning' ej finnes an

ställd, mer eller nlindre kännbart besvär lika väl som kostnad för' far

tygsbefälhafvaren; och det har därför naturligen bort blifva föremål för

öfvervägande, 11uruvid~ sådan anmälan är ur kontrollsynpul1kt för tull

verket så nödig, att den icke skäligen ~al1 eftergifvas. I detta hänseende

har generaltullstyrelsen kommit till den ~ppfattning, att den kontroll, som

med lastningsanmälan åsyftas, bör, jämväl utan att denna besvärande

formalitet ålägges trafiken, kunna åstadkolllmas genom vederbörlig sam~

verkan emellan kustbevakningen och den stationära tullbevakningsperso..

Ilalen. Lastningsanmälan 'har därför enligt förslaget; icke gjorts obligato

ri~k; men ett stadgande, innehållande ett råd till fartygsbefälhafvareiJ att

afgifva sådan anmälan, har i förslaget upptagits i syfte att 'framhålla, det

lastning utan föregående sådan anluälan sker på befälbafvarens egen risk
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()ch att tullverket alltså icke må göras ansvarigt för sådana däraf" till

äfventyrs härflytande olägenheter som den, att fartyget, i fall det är un

<1erkastadt ommätning, kan komma att få vidkännas kostnaden för en

tvåfaldig sådan, nämligen både enligt reg. I och enligt reg. II.
Men om än sålunda lastningsanmälan i regeln icke skulle blifva obligato

risk, kvarstår dock sådan för vissa fall, där den alldeles icke eller åtmin

stone icke utan synnerlig olägenhet kan undvaras. Hit hör först och

främst ett fall,· där den kräfves icke för någon egentlig tullkontroll, utall

för att möjliggöra uppsikt öfver efterlefnaden af den för vissa delar af
" "r

landet gällande särskilda skogslagstiftning. Så är förhållandet med last-

ning, som äger rum inom Norrbottens, Västerbottens och Gotlands län.

Sådan lastning måste fortfarande, såsom hittills, föregås af "lastningsan

mälan och lastningstillstånd, enär lastningen skall öfvervakas af tullbe

tjäning. Dock skulle icke, såsom nu, ovillkorligt erfordras, att arlmälan

göres skriftligen, ut~n den skulle äfven kunna ske lnedelst telegram.

De fall i öfrigt, då anmälan ovillkorligt skulle ske före lastningen,

.äro: då' denna afser vara, SOlTI endast under vissa villkor må skeppas till

utrikes ort, såsom förhållandet för närvarande är med kreatur och färskt

.kött af nötkreatur, vidare då enligt särskild bestämmelse fartygets hela

utländska last skall på tullpasset specificeras, såsom förhållandet. är i

'Öresundsfarten enligt år 1871 träffad öfverenskommelse med Danmark,

<>ch slutligen då last utgöres af nederlags.., transitupplags- eller tran

sitgods.
Tullstadga11 medgifver icke åt fartygsbefälhafvare någon valfrihet

i fråga om platsen för utklarering tilll1trikes ort, utan tullpass skall

uttagas å afgångsorten eller, om tullförvaltning·. ej finnes därstädes, å när

maste tullplats inom tullkammardistriktet. Detta kan medföra olägenhe

ter, såsom t. ex. om närmaste tullplats utgöres af en mindre tullstation,

dit man 'på grulld af kommuni~ationsrörhållanden ej så lätt kan komma

från lastningsplat.sen, under det att denna däremot har bekväm förbin

delse med den på något längre afstånd belägna stapelstaden. Med afse

ende härå innehåller förslaget en bestämmelse, enligt hvilke~. i de fall, då last

ningsal1ffiälan före lastningen ej erfordras, befälhafvare, som afgår från

plats, där tullförvaltning ej finnes, äger utklarera hos tullkammaren i

stället 'för vid annan, n~r.mare belägen tullplats. Då last intagits, erford

ras dock för utklarering vid annan än den' regelmässiga utklareringsorten,
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att befälhafvare och aflastare äro ense om saken. Det skulle nämligen

annars' kunna hända, att de olika lasthalldlingar, befälhafvare och aflas

tare skola iltlämna, komme att ingifvas till olika tullförvaltningar.

I bestämmelserna rörullde tullkontrollen å återutförsel af oförtulladt

gods innehåller förslaget åtskilliga lättnader;, och kan i samm·anhang här

lued nämnas, att det nuvarande förbudet mot att med fartyg, som inne

har reexportgods, inlöpa i annan svensk hamn än vid tullplats föreslagits

icke vidare skola utgöra hinder för fartygsbefälhafvare, hvilken icke med

för andra varor af ifrågavarande slag än öfverskott af skeppsprovision, att

anlöpa hamn, där tullbevakning icke finnes anställd, samt där i veder

börlig ordning omlasta gods och taga ombord personer, 11led villkor an

tingen att före anlöpandet anmälan därom göres hos kustbevakningen i

trakten eller ock att sederlnera tullplats inoln tullkamlnardistriktet angö

res eller därvarande tullförvaltning a.n~orledes sättes i tillfälle att under

söka, huruvida åsatta tul1sigill befinnas i orllbbadt skick.

Enligt särskilda bestämineisel', hvilka Icke återfinnas i tullstadgan,

gäller i afseende å gods, som vid gränsetullkamlnare förtullats genom järn

vägsförvaltnings försorg för att sederrnera med järnvägen fortskaffas till

.adressaten, att, därest denne icke inom viss tid utlöser godset, järnvägs

förvaltningen återfår därför erlagd tull, mot det att godset öfverlämnas

till tullverket för att behandlas såsom" gods, hvilket icke' från' tull

verket j behörig ordning uttagits, det vill säga godset säljes för utta'~

gande af tullbeloppet. Nu inträffar emellertid icke sällan, att den

:utländske afsändaren begär att få godset till sig -i oförtulladt skick åter

utfördt. Detta möter dock bestämdt hinder i de nuvarande bestämu1el

serna, hvilka tydligen ansluta sig till grundsatsen, att rätteligen debiterad

()ch erlagd tull icke restitueras. Fasthållande af denna grundsats har

styrelsen visserligen funi1it vara både befogadt och nödigt såsom regel,

men har icke däraf ansett sig förhindrad att i förevarande fall föreslå

den modifikation att, där intyg kan företes af vederbörande tjällstenlan,

.att godset i bestälnmelseorten icke varit utom statsbaneförvaltningens

värjo, godset 'må på vederbörandes begärall reexporteras i stället för att säljas..

I 3fseende å sjöväga varuförsändelsar inrikes ort~r'emellan, därvid

saltsjön ensamt eller till någon del befares, gäller, såsom bekant, ännu
€tt tämligen omfattande förpassningstvång. Att nederlags-, transitupplags

()ch transitgods samt sk'ogsalster från de med särskild skogslagstiftning
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förs"edda länen, on1 hvllka förut nälnnts, "måste vid dylik försändning för

passas, är uppenba!t. -Likaså· torde icke häller förpassning kunna und...

varas för -inrikes varufqrsändelser af tullpliktigt slag, som befordras med

fartyg, hvilket innebar oangifven utländsk last. Men att därutöfver, så

som nu är fallet, 'upprätthålla ett allmänt förpassniIlgstvång för ett

, flertal- -varuslag, ja, i vissa fall till och lned för alla varor af tullpliktigt

slag, för en sådan, ur trafikens synpunkt, hinderlig och besvärande anord:..

ning -har generaltullstyrelsen i.cke vidare funnit, skäl. Styr~lsen anför i

detta hänseende, bland annat, följ_ande":

»Det_ torde icke kunna förn-ekas, att bestärnmelserna om varuförpass~

ning, på samma gång de i väsentliga delar sakna den enkelhet och öf·

verskådlighet, bvilken borde anses särskildt påkallad däraf, att desamma

i berörda delar _kännbart beröra den mindre trafik, SOln bedrifves af kust-

befolkningen,.. tillika äro vida' strängare; än som numera kan anses nödigt,.

utan att de i allt fall förlnå förverkliga den med den} åsyftade kontroll~

Å ena sidan har, med undantag för trakterna vid' "gränsen lnot Finland,.

styrelsen veterligt, icke under senare tider- förekolnmit något försök till

sådant underslef, hvarernot bestämmelserna :om förpassning, för så vidt.

de åsyfta tryggande af fiskaliska intressen, rikta sig; och anledning synes

icke förefinnas, att ej, i allmänhet taget, tullbevakningen skulle ·vara i

stånd _att, äfven med betydligt mildare bestämrrlelser i ämnet, tillvarataga.

kronans rätt OCll säkerhet. Å andra sidan lnåste erkännas, att den ännu:

jämförelsevis utsträckta förpassningsskyldigheten icke är förbunden med

bestämnlelser angående sådan kontroll å skyldighetens fullgörande, hvil

ken ensamt skulle kunna gifva förpassllingen något värde. För sådant.

äridamålerfordras otvifvelaktigt, att noggrannare uppsikt utöfvas icke

allenast· däröfver, att förpassning uttages, där skyldighet därtill är stad

gad, utan äfven däröfver, att det inlastade oc~ det utlossade godset öf..

veren8stämmer nled förpassningen. H vad inlastniilgen angår lämnar väl

§ 60 tullstadgan: möjlighet till erforderlig _uppsikt, ehuruväl nled en så pass:

vidsträckt förpassningsskyldighet, sorn nu äger rum, bavakningspersona-:

len ingalunda kari räcka till för en fullt effektiv kontroll, _allra minst där

lastningen skall ske utom tullplats. H vad. åter angår nu stadgad kQn~

troll å lossningen, är densamIna, såsom icke olnfattande all den förpass~

ningsskyldighet underkastade trafiken, af föga värde. Stadgandet i tull...

stadgans § 67 'lnedgifver ju en i allmänhet fullkolnligt okontrollerad 10ss00-
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ning af allt gods, som är förpassadt till annan ort än tullplats. Med ett·.

sådant medgifva11de' åt trafiken synes det å andra sidal} vara .föga -skäl

att betunga densamilla med så hämmande band, SOl11 det i § 69 monl. 2

förekolumande stadgande, enljgt bvilket t .. ex. ett lastångfartyg, som från

inrikes ort ankollllner till tullplats utan att 1ned{öra (örpassningsskyldigt .

gods, skulle ·kullna förvägras lossning å s. k. öfvertid eller åtminstone få.

utgifva ersättning f~ tullbevakning».

Frållsedt de särskilda slag af försändelser, som nyss olnförlnälts,.

har därför j förslaget såsom allmän regel gjorts gällande, att all inrikes

varuforsling skall vara fri från tvånget af tullförpassning. Från denna.

regel hafva undantag uppställts för tvenne jämförelsevis inskränkta gräns-o

rayoner, den ena omfattande kuststräckningen inom Haparanda tullkam

maredistrikt samt ett område af en Inil långs utmed gränsen mot Fin..:·

iand och den andra kusten' utmed Öresund. flvad de norra gränstrak

terna beträffar, har den ifrågasatta undantagsställningen, hvilken saknar

lnotsvarighet i gällande tullstadga, sin grund i det olaglighetstillstånd,

som sedan lång tid tillbaka råder därstädes lJled afseellde' å införseln af

vissa tullpliktjga varuslag, hvilka där äro föreluål för en yrkesmässigt

bedrifven smugglerirörelse. För att råda bot på detta missförhållande·

har generaltullstyrelsen ansett något annat fullt verksanlt medel icke stå.

till buds än förpussllingstvång för inrikes försändelser, så väl då de be
fordras i milldre farkoster - gränsen har här liksOlll på åtskilliga andra.

ställen i förslaget blifvit satt vid 40 tons dräktighet - som äfven vid

landväga transport. I bägge fallen har emellertid förpassningstvånget.

inskränkts till artiklarna mjöl och tobak, hvilka företrädesvis varit före

mål för den olofliga illförseln; och hvad de landväga transporterna angår,.

skulle, såsoln nyss anmärkts; förpassning erfordras, endast då transporten

verkställes från ort till annall inom en mil från riksgränsen, hvarjämte

uttryckligen betonats, att den sålunda ifrågasatta anordningen, åtn1instone

hvad den landväga varuförseln angår, icke är afsedd att vara allnat än

provisorisk, till dess förhållandeIla vid gränsen 11ödtorftigt förbättrats. Dess

utom hal~, för att icke lägga alltför hänlmande band på gränsbefolknin

gens inköp, på svenska sidan, för eget behof, föreslagits förpassningsfri··

het vid så väl land- SOln sjöväga transport för mjölparti, hvilket icke

öfverstiger 200 kilogram.

Vidkommande Öresundstrafiken uppställer förslaget fordran på för-



108 1900 den 3 maj.

passning endast för_o artiklarna brännvin och tobak, och detta endast för

.det fall, .att transportell sker i fartyg, bvars dräktighet icke öfverstiger 40 ton.

Formaliteterila vid förpassning af de nyssnälnnda landväga försän

Jelserna ·vid finska gränsen har förslaget sökt göra så litet som möjligt

betungande för trafiken, hvilket också i hög grad lnöjliggjorts genom dell

lnindre o~fattallde uppgift, som tillagts detta slag· af förpassning, den sä

kallade gränsförpassningen. Dess uppgift är nämligen endast att, då gods

under forslingen anträffas af gränsb~vakningen, konstatera, huruvida detta

kommel~ från in- eller utrikes ort. Huruvida åter den transport, för hvil

ken grällsförpassningen uttagits, fullgöres eller -icke, därå skulle tullverket

icke, såsom förhållandet är i råga om förpassning underkastad sjöväga

transport, utöfva l1åg011 kontroll; och iakttagande af några till kontroll

syftande föreskrifter efter gränsförpassnings uttagande skulle icke heller

åligga ·formannen utöfver skyldighetell att lnedhafva och vid anfordran

förete förpassningen. Besväret att förskaffa sig gränsförpassning torde

icke heller blifva synllerligen stort, då sådan skulle kunna erhållas hos

l1ärmaste gränsridare och då] gränsbevakningsposteringarna, åtmillstoue

söder onl byn PeJlo, äro förlagda på föga afstånd från hvarandra. Då

formannen icke skulle vara skyldig att, sedan transporten fullgjorts, till

tullmyndighet återställa förpassningen, föreslås, till förekommande af miss

bruk af sådan ~andling, att dess giltighet begränsas till den tid, som an

ses nödig för den uppgifna transporten, och att anteckni11g däroln sker i

själfva förpassningen.

Beträffande däremot sjöväga förpasslling skulle i fornlellt afseende

gälla i hufvudsak detsamina som hittills. Dock företer förslaget i det hänseen

det någon olikhet lned nu gällande föreskrifter, att det söker åstadkomma

en effektiv kontroll' å lastning· och lossning af förpassadt gods, hvilket

lned den ringa· omfattlling, .hvari sådan förpassning hädanefter skulle

förekomma, ansetts icke böra nlöta l1ågon betänklighet med hänsyn till

trafiken.

Det har vid mer ä11 ett tillfälle, särskildt under den diskussion, SOOl

under årens lopp förekommit ~ i frilagersfrägan, fra111kastats antydningar

om, 'att nederlagsinstitutionen· borde kunna ·ytterligare utvecklas. . Med

afseende härå bar i motiveringell till förslagets 5:te kap ~erinrats, att rned

fasthållande af .nederlagets· begre"pp några sådana ändringar, hvarigenom
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nederlagsinstitutionen skulle kunna utbildas till att ersätta frilager, icke

låta sig. genomföra. Ville Inall medgifva sortering eller rensning samt

olnpackning eller omtappning. å nederlaget ll1ed ovillkorlig rätt för ägaren.

till särskild dIsposition i tullhänseende af hvart och ett af de kolli, hvari

det ursprungligell upplagda kollit kunde ha fördelats, då hade man, ~f- .'

ven om man med afseende å' den undersökning, varan vid uppläggnin-·

gen underkastades, .-bibehölle· namnet riederlag för sådallt upplag, likväl

i själfva ve·rket infört frilagersinstitutionen i en modifierad form. En.

sådan förändring af Ilederlagsinstutitionen skulle för öfrigt kräfva afsevärda.

ekonomiska uppoffringar, vare sig att dessa skulle drabba statsverket eller

upplagshafvarna. Styrelsen har därför funnit sig böra i hufvudsak bålla.

fast vid det nuvarande nederlagsbegreppet och från denna. utgångspunkt,

sökt att utfinna de ytterligare medgifvandell åt trafiken, hvilka kunde

vara lnöjliga. Då styrelsen emellertid fråll sin utgångspunkt måst fast

hålla vid bestälnn]elserna 011~ uppläggning af emballeradt gods i helt kolli,.

sådant det inkommit, om inskränkning af ägarens dispositionsrätt öfver

godset, så länge det ligger på nederlaget, till efterseende och vårdnad samt

proftagning samt om förbud mot uttagning af emballeradt nederlagsgods.

i lnindre parti än helt kolli, sådant det upplagts, så hafva de föreslagna

modifikationerna icke kunnat blifva af någon synnerligen genomgripande

betydelse. De väsentligaste af dem äro följande.. Vid angifning till ne a

derlag skulle, lika väl som vid direkt förtullning, godset kUllna före upp

läggningen få sorteras för afskiljande och förstörande af hvad som till

äfventyrs kunde befinnas förskänldt eller skadadt; efter generaltullstyrel

sells. pröfning skulle i särskilda fall kUllna medgifvas, att innehållet i ett

kolli finge före uppläggningen fördelas i flera kolli under iakttagande af

de villkor, som till betryggande af kronans rätt kunde finnas erforderliga;

generaltullstyrelsen skulle erhålla rätt att medgifva ompackning eller

omtappning något vidsträcktare omfattlling än hvad nu jäm

likt tullstadgans § 84 får förekomma, hvarvid dock alltjämt skulle lända

till efterrättelse, att mindre varukvantitet icke må uttagas än innehållet i

ett af de kolli, SOlU ursprungligen up.pla.gts. Vidare skulle styrelsen er

hålla befogenhet att medgifva vidtagande af åtgärder med emballaget,

äfven om dessa icke afsåge godsets. vårdilad, allenast de icke komrne i

strid med något det allmännas intresse. Därigenom .skulle t. ex. etiketters an

bringande icke _vara. alldeles. omöjliggjordt utan få bero. på pröfning i hvarje
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'fall. Slutligen har e,n icke ,oväsentlig jämkning föreslagits i de' nuva~

rande bestälnmelserna angående skyldighet för ,varuägaren att utgöra tull

'för gods, som gåt~ förloradt på nederlaget. Enligt § 85 tullstådgan åt

'njuter ägaren befrielse från denila skyldighet, endast då godset gått för

loradt genom, »vattenflod eller eldsvåda eller annan olycka», och så vidt

,därvid ej förekon1mit l1ågot~ som kunnat läggas ägaren till last. »För-

komma varor på annat sätt eller varda de förskämda, vare godsägaren

pliktig att för deln erlägga tull efter den varumängd, som enligt tullver

okets räkenskaper bort på nederlag finnas» - beter det i §:ns 2:dra rnom.

Förslaget medgifver i stället befrielse från tull för allt nederlagsgods,

11vilket går förloradt annorlunda än genom uppsåtligt förstörande, äfvel1

-som för gods, som å Ilederlaget helt och hållet förskämlnes. Sortering

.af gods, som å Ilederlaget delvis ,undergått förskämning, har åter icke

,ansetts förenlig med nederlagsinstitutionen. Däremot- kunde - erinrar

.styrelsen - lued afseende å gods, ,som å nederlaget genom tillfällighet

tagit skada, tul1indring, på sätt enligt § 11 tulltaxeunderrättelserna äger

rum vid direkt förtullning, visserligen ifrågasättas, men styrelsel1 finner

,ett medgifvande i detta ämne påkalla ett riksdagens beslut och sålunda

icke kunna inrymmas i .tullstadgan:

I bestämmelserna om transitupplag hafva några Inera afsevärda än

·dringar icke föreslagits. Anmärkas kan emellertid, att förslaget är libe-

ralare än gällande tullstadga i fråga om bvad slags gods, som må läggas

,å transitupplag, ,ty ,då tullstadgan icke tillåter uppläggning af allnat än

'sådant gods, som inkommer i kärl eller omslag, medgifver förslaget tran

;situpplagsrätt icke blott för varor, som inkomma i emballage, utan äfven

för oemballeradt gods i stycken eller, buntar.' 'Vidare kan ock nämnas,

.att ett förbud, som ägt bestånd sedan år 1875 ,och som vid sin, tillkorDst

rnotiverades med ,nödvändigheten att ufiägsna ett förhållande, hvilket vid

tillfällen, då förslag om ändring i bränn~instillverkningsafgiften .för~låge,

:skulle kUl'lna inverka' störande, å bedömandet af dylik ,beskattningsfråga

- förbudet mot uppläggall~e af brännvi~ på transitupplag - ansetts

böra ~så till vida modifieras, att det' hädanefter icke skulle äga tillämp

ning å uppläggning för reexport. ,Förbudets ,ut,sträckning äfventill upp_o

.läggning för sådant ändam8~l ,är uppenbarligen alldeles omotiveradt och

har någon gång visat sig obekvämt ,:för ~rafiken.

- ,Bestämmelserna om kontrollåtgärder ,vid försä~ldning af transitupp-
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lagsgods från en till allnan transitupplagsplats, hvilka. bestämmelser äga

'Sin största betydelse därigenom, att de gälla äfven för onledelbara tran

13itförsändelser, . äro i förslaget al1lnärkningsvärdt utförligare äll i tullstad

gan. Beträffande försändelser, hvaroln nu är fråga, innehåller '.tullstad

gan, för det fall att godset befordras med järnväg, inga föreskrifter om

kontrollen, utöfver 'hvad som stadgats angående förpassning .af godset.

Emellertid har sakn.~2en .af dylika kontrollbestämmelser ingalunda ansetts

innebära, att vid befordran å järnväg af transitupplags- OCll transitgods

frihet skulle vara 111edgifven från all annan kontroll· fråTl tullverkets sida

.å transporteIl än den, som kan vinnas genom förpassn~ngen; utan .et~ af

generaltullstyrelsell år 1869 utfärdadt cirkulär i ämnet Ilar, där icke för

visst fall särskilda bestäIDruelser varit meddelad~, ansetts tillämpligt äfven

-efter tillkomsten af 1877 års tullstadga. Enligt ,nyssberörda .cirkulär,

bvilket införde en betydligt lindrigare kontroll än den förut gällande,

skulle godset; ehvad det fortskaffades såsom il- eller fraktgods, inneslutas

i täckta plomberade vagnar eller ·större slutna och plomberade korgar

reller lådor, i hvilkavagnar, korgar eller lådor annat gods icke finge

-samtidigt forslas; och. skulle i .ty fall särskild plolnbering af hvarje kolli

-ej erfordras. Vore åter något kolli af den storlek, att det icke k.unde

'inrymmas i dylik korg eller låda, .oell fördes sådant kolli icke häller i

plomberad vagn, skulle detsamma, s~ framt det befunnes försedt med

fast och säkert on1s1ag af den form, att 'ändamålsenlig plombering kunde

<1ärå anbringas, särskildt plornberas och ställas under tågbefälhafvarens

speciella uppsikt. I de kontroller, ·SOll1 sålunda, i den mån omständig

heterna icke föranledt mer eller mindre. tillfälliga afvikelser, under senare

tider vllnnit tillärnpning å oförtullade .järnvägsförsändelser, har general

tullstyrelsen ansett vissa eftergifter kunna göras med' bibehållande af .nö

·dig trygghet för kronans rätt; och styrelsell betonar, att med den.utsträck

ning, den omedelbara transitförsändningen-inrikes orter' 'emellan numera·

erbåll~t, och. llJed den utomordentliga vikt och betydelse, sådan försänd·

ning 'j våra dagar. äger för. samfärdseln, åt dessa eftergifter icke böra

gifvas an1?an begränsning, .än som finnes. obetingadt .erforderlig till före

kommande af .underslef eller annat ·åsidosättande af tullverkets rätt. »Där

vid torde .man ·dock» ~ säger .styrelsen -' .»icke få utgå från den .upp

fattning, att skyldigheten att ansvara .för· godsets framkomst till bestäm

melseorten låter vederbörande fartygsbef~lhafvares .eller trafik~örvaltnings
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intresse för transportens behöriga verkställande sammanfalla: med tull

verkets; ty den omständighet, att e~t kolli kommer. dess emottagare i be

stämmelseortell tillhanda i sådant skick, att någonanu1ärkl}ing från den

nes sida mot transporten icke' förekolnmer -- ett mål hvarvid fartyg.sbe

fälhafvarens eller trafikförvaltningens intresse torde uppböra - innebär

ingalunda någon garanti för att transport af det för tullverket till inne

hållet okända kollit äfven skett rned fullständigt tillvaratagande af tull

verkets intresse. Där omlastningullder transporten äger rum, såsom t ..

ex. under transporten å järnväg, vid öfvergång från statsbana' till enskild

bana ..af mindre spårvidd eller tvärtom, kan naturligtvis tullverkets säker

het särskildt äfventyras, i all synllerhet om godsets vidare försändning

icke äger rum mer eller mindre omedelbart efter ankomsten till omlast

ningsstäIlet». El11ellertid minskas tullverkets risk vid forslingen i samma

mån som vederbörande tullförvaltningar erhålla kännedom om försändel

sernas innebåll, ty därigenolll ocb genon1 kännedomen onl vikten vinnes

möjlighet att, där försändelsen förkommer under vägen, uttaga belöpande

tull och, där den framkoulIner till bestämlnelseorten, något så när kontrollera,.

att underslef icke ägt rum under transporten. Med afseende härå har för'

det fall, att angifningsinlagall innehåller sådana ·uppgifter Onl godset, att.

belöpande tull kan beräknas, samt dessa uppgifter kunna bestyrkas

med faktura. eller annan handling eller eljest nöjaktigt kontrolleras af

tullförvaltningen ut~n rubbning af n1öjligen befintligt e-mballage, förslaget.

lämnat vederbörande tullförvaltlling frihet att pröfva, huruvida plombe

ring af enskilda kolli, där sådan eljest skulle äga rum, må helt och hå~-.

,let eftergifvas eller ersättas nled stämpel eller ,annan beteckning, angif

vande godsets egenskap af oförtulhid försändelse. H vad statens järnvägar

beträffar, borde plomberingens ersättande lliled stämplar eller märke~ icke

komma att erfordras, då därstädes järnvägsförvaltningen själf för kontroi..

lens. skull låter särskildt märka oförtullade försändelser.

,Omlastning å järnväg af gods, som nyss omförmälts'- skulle eljest

kräfva tullbevakning; mell' försändelser, sonl icke befunnes inneslutna

under plombering eller tullås i särskildt, tillställgdt förvaringsrum, skulle

kunna .utan dylik bevakning omlastas, i fall antingell sådan uppgift om

godset, som förut, nämnts, -lämnades och 'befunnes möjlig, att kontrollera

eller också godsets emballåge· i förening med åsatt plombering ,ansåges

erbjuda nöjaktig säkerhet för tullverket, såsom i alllnänhetantagits blifva
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förhållandet filed lådgods. Generaltullstyrelsen bår föreställt sig, att' med

tillämpning af sådana bestämmelser de 'fall skulle blifva jämförelsevis få,

där tullbevakning skulle erfordras vid omlastning ~ men med afsee~de å

platser, där sådan omlastning kunde antagas oftare ifrågakomma eller

llvilka vore belägna' på längre afståIid från stad, hvarifrån tullbevaknillg

kunde rek'Vireras, har en ytterligare lättnad ansetts böra beredas trafiken,

i det att tullbevakpingens åliggande skulle kunna 'få under tjänstelnanna

allsvar utöfvas af tjänsteman vid statens järnvägar, som blefve af gene

raltullst:rrelsen därtill auktoriserad.

I afseende å sjöväga transport inrikes orter emellan af sådana oför

tullade 'försändelser, bvarom nu är fråga, innehåller tullstadgan dell be

stälnmelse, att godset skall före afsändningen plomberas samt, aln dess

lnyckel1bet eller någon annan omständighet sådant 'kräfver, nf bevakning

åtföljas. Enligt förslaget skulle äfven bär plolllberingen kunna ersättas

lIled stämpel eller annan beteckning, därest erforderliga uppgifter för tull

afgiftens beräknande tillhandallölles, på sätt nyss är nälnndt. Så väl

plombering som stämpling eller annan beteckning skulle få eftergifvas,

därest godset kunde på betryggande sätt införseglas i särskildt lastrum.

Beträffande gods, som omedelbart transitförsändes, innehåller förslaget

,i öfrigt,' af beskaffenhet att böra i detta sammanhang anmärkas, följande.

Uta11 'hinder af hvad föi~slaget i fråga om' trallsitupplag innehåller,

skulle brännvin och sprit, där sådan vara anläudt såsom omedelbar tran

sitförsändelse, kunna få angifvas till förtullning. När afgift till kronan

för gods, angifvet till omedelbar transitförsändning, i afs~ndl1ingsorten icke

ifrågakommer - d. v. s. när godset icke blifvit för sent angifvet och i

följd däraf böter skola utgå - skulle godset icke vidare behöfva under

kastas vägning före afsändningen, så vida uppgift Olll dess. art öch vikt

~eddelades i angifningsinlagan samt därtill komme, antingen att godset

skulle omedelbart återutföras till utrikes ort eller uppenbarligen vore af

tullfri' beskaffenhet eller ock att angifningsinlagans uppgift om vikten

nöjaktigt bestyrktes Inedelst faktura, kOllnossement eller fraktsedel.

Vidkommande, d.en del af förslaget, som motsvarar bestämmelserna

i tullstadgans 5:te och 6:te kap. om varor, bergade från strandadt fartyg~

'samt om SjÖfjTUd - i hvilk,a bestämmelser dessutom, uågr~ mindre, ä~

8
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dringar föranledts af nya sjölagen ~ torde' här endast böra anmärkas, att

de föreslagna'. stadgandena r Oln kungörande af auktion, där sådan. ifråga

kommer, torde· befinnas mera tidsenliga och lälnpligare än de nuvnrande.

Auktionskungörelsens uppläsande i -kyrkorna skulle näiniigen icke vidare

vara' ett 'oeftergifligt villkor för försäljningen, utan kungörelsesättet och .

tiden för auktionens hållande skulle få' bero på besiktningsmännen, då

fråga vore om »'bergade varor», och eljest på vederbörande tullförvaltning.

Efter -redogörelsell' för' de föreslagna lättnaderna för trafiken' torde

böta framhållas de mera afsevärda bestämmelser i förslaget, hvilka gå i

·motsatt riktning. Ty äfven sådana förekolnma~ hufvudsakligen grundade

på .behofvet af kontr8ll från tullverkets sida.. F'örslaget om gränsförpass

ning vid finska gränsen har. redan omnämnts; 'men förutom ·denna anord

ning, . hvilken ju, ifall .. den kommer till stånd, endast är afsedd för den

närmaste framtiden och icke har annat än lokal betydelse, upptager för

slaget åtskilliga 3l?-dra stadganden af mera allll1än betydelse, hvilka i Iller

eller mindre' mån skärpa de nuvarande bes ämmelserl1a. I sådant hän

seende. finner lnan till en början något strängare bestärnmelser angående

aflämnande af märkrulla för utrikes ifrån kOlnlnande ångfartyg, hvilka vid

Mem eller Göteborg passera in kanalvägen till nägon. af de inre stapel

städe~na, likasom äfve~ för dylika fartyg, då de vid Södertälje eller Stock

holm ingå i Mälaren för att fortsätta resan till annan stapelstad.. Under

det att eljest märkrulla för ångfartyg ej behöfver aflämnas förr än i desti-

.nationsorten, skulle i dessa fall sådan handling .uppvisas reda~ vid inseg

lingen på de nyssnämnda platserna och tillika en afskrift. a~ rullan afläln

nas till därvarande tullförvaltning för att öfversändas till tullförvaltningen

i. den uppgifna destinationsorten. Detta blifver ett slags förpassning å

fartyg och last, och en sådan är nödvändig af den anledning,' att de inre

vattendragen icke, likasom den yttre kusten med angränsande hafsområde,

äro ställda under uppsikt af särskild tullbetjäning.

Enligt gällande tullsta.dga äger tullförvaltning behålla ingifna skepps

·handlingar, till' dess ulngälderna för resan erla.gts.· FÖrslaget tillerkänner

ttillförvaltningar samma rätt jämväl med ·afseende. å de .fartygets. umgäl.

der, för hvilka rederiet eljest kan häfta till tullverket,'· äfvensom den
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ersättning till tullverkets personal, för bevakning eller annan åtgärd i

tjänsten, hvarför fartygets befälhafv~re i denna sin egenskap kan vara_

ansvarig. Stadgandet bar naturligtvis betydelse hufvudsakligen för främ

Inande nationers fartyg,· 11vilkas ägare eller befälhafvare icke äro så lätt

åtkomliga i och för eventuella kraf, sedan fartyget afgått från svensk

hamn.

Med 'afseende å de fall, där inkommen vara skall förtullas efter

värde, innehåller förslaget följande stadgande:

»Uppgift OIn tullplikt~g -varas värde, där sådan uppgift i inlagan

förekonlnler, skall, när så påfordras, bekräftas medelst påskrift, att den

samma på tro och beder vidhålles; och skall uppgift, SOln nu är sagd,

uttryckas isamina rnyntslag, hvari värdet finnes upptaget i de handlingar,

hvilka, enligt hvad i tulltaxeunderrättelserna stadgas, böra, därest afse

ende skall fästas vid uppgiften, bestyrka dess riktighet. Äro i dessa 11and

lingar särskilda- delar af värdet uttryckta i olika myntslag eller kan någon

del af värdet icke styrkas, må sagda delar i inlagan upptagas hvar för

sig utan sammanläggning».

I {llotiveringen för detta stadgande framhålles till en början, huru

som ägarens uppgift om varans värde och de handlingar, hvarmed denna

uppgift styrkes, bafva den allra största betydelse i och för tullbehandlin"

gen,' då det 'å ena sidan- ofta möter synnerlig svårighet att utal? äga'rens

medverkan konstatera värdet och å andra sidan dennes uppgifter icke

sällan undandraga sig möjligheten af noggrannare kontroll från tullver

kets sida. »Beträffande gods,' som skall förtullas efter 'värde», -heter det

vidare, »bör uppenbarligen n1ålet vara att, så vidt ulöjligt är, e.rhålla upp

gift af ägaren; om värdet saInt att i möjligaste mån sättas i stånd att

genoln tillförlitliga handlingar kontrollera det uppgifna värdet. Enhvar

lued - någon erfarenhet på detta område måste nälnligen inse det omöj

liga i -att, om också värdeförtullningarna inskränktes till att äga rum en

dast på de större förtullningsplatserna, kunna utan alldeles oproportioner

liga utgifter för tullverket anordna en på tillfredsställande sätt verkande

expei,.tinstit~tion för sådan- tullbehandling, då sakkunskap'eu därvid ingalunda

finge bestå endast i tekniska insikter, utaIl måste o~fatta ell så ingående

lnerkantil erfarenhet, - att hvarje särskild sakkunnig näppeligen -.kunde

antagas behärska något synllerligeri" betydande område. l första rummet

lärer man- alltså böra sträfva efter att frän -varuägaren 'vid .förtll11nin~en



116 1900 den 3 maj.

framtvinga uppgift å värdet jälnte företeende af ~rforderliga handlingar

. för det uppgifna värdets bestyrkande. Fullföljandet af denna angelägenhet

faller emellertid för närvarande i hufvudsak. utanför tullstadgans område,

då de viktigaste bestämmelserna i ämnet äro inryrn,da i tulltaxeunderrät

telserna. Här torde ~an endast hafva att taga hänsyn därtill, att ägare11

ofta icke finnes. på den plats, där förtullningell sker, utan företrädes af

kommissionär eller af viss trafikförvaltning såsom ombud, samt att om·

ständigllet~rna böra kunna föranleda, att tullbe~andlingen icke. uppskju

tes, till dess värdeuppgift hinner anskaffas, sås~m om belöpande tull uppel1- .

barligen utgör en obetydlighet eller om i något fall var~ns värde kan på .

annat sätt utan svårighet utrönas o. s. v. Det torde därföt böra stad

gas, ~tt värdeuppgift skall i inlagan lämnas, endast då sådan uppgift af

tullförvaltningen fordras; och ~å erfarenheten visar, att mången, som utan

vidare betänkande är färdig att lämna en oviss eller oriktig uppgift, lik

väl drager sig för att uttryckligen på tro och heder bekräfta d.ensamnla,

torde befogenhet inrymmas å~ tullförvaltningarna att, där sådant anses

ändamålsenligt, påkalla dylik bekräftelse. Beträffapde åter kontrollen å

de till stöd för. värdeuppgiften företedda .handlingar, för så vidt sådan

kontroll kan i detta sammanhang åvägabringas, kunde ju ligga närmast

till hands att för sådant ändamål tänka sig föreskrift Oln biläggande vid

packhusattesten af dessa handlingar i afskrift; lDen då det med stöd af

gällande t~yckfrihetsförordping stode en hvar fritt att bland verifikatio

nerna till tulljournalerna taga del af de sålunda bilagda handlingarna, är

.ett sådant förfarande uppenbarligen oförenligt med affärsvärldens berätti

gade kraf, att icke uppgifter, som af myndigheterna affordras rörande

affärsförhållanden, göras tillgängliga. för den uppgiftsskyldiges konkur

renter. Ett annat förfarande, visserligen icke lika eff~ktivt, men därför

ingalunda utan betydelse i kontrollhänseende, har ansetts. böra anbefallas

genom· upptagande af föreskrift om värdets angifning i samma myntslag,

11vari det fil~nes uttryckt i de till stöd för v~rdeuppgiften fö~etedda hand

lingar. Den möjlighet ·till kontroll, so.m därmed åsyftas, riktar. sig. dock

uppenbarligen mindre mot varuägarens uppgifter. än mot misstag vid själfva

tullbehandlingen» .

I sam~anhang lned frågan om angifningsinlagans innehåll kan

också nämnas en ny bestämmelse i förslaget, hvilken, litan att afse någon

ökad tullkontroll, lik,:~j,l skulle komm'a att medföra i viss mån ökadt be-
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svär för trafiken, nämligen att angifningsinlaga skall innehålla uppgift

om det lånd; hvarifrån godset blifvit till Sverige inköpt eller eljest P~ '
grund af någ~t förhållallde med omedelbar eller medelbar bestämillelse

till Sverige afsändt. Stadgandet är nödvändigt för åstadkommande af en

bättre handelsstatistik än vår nuvarande. För närvarande kan man näm'

ligen icke af statistiken få någon' tillförlitlig vägledning beträffande vår

handelsgemenskap -med särskilda främmande länder: Den omständighet,

att en vara i' statistiken upptages såsom införd ,från t. ex. Danruark eller

l'yskland, betyder endast, att den är skeppad därifrån till Sv~rige, men

om den också är inköpt där eller om den icke i stället är köpt i Belgien,

Frankrike,) Schweiz eller Ilågot annat land, därom fål' man nu ingen upp

lysning. , På samma sätt med utförselstatistiken. För möjliggöra~de af

dess förbättrande upptager också förslaget skyldighet för aflastare att i den

inlaga å inlastadt, gods, SOlD,' fortfa~1ande likasom hittills, skulle komma

att aflämnas till tullförvaltningen, så snart· godset skall skeppas till utri

kes ort, lämna uppgift angående godsets slutliga destination.

Sådan uppgift. som nu är nämnd, lärer väl, för så vidt exporten

ang~r, icke vålla någon svårighet. Annorlunda torde förhållandet kUnl)a

i visst fall gestalta sig med afseende' å importen. 'Förtullningen af gods,

som inkommer m~d järnväg, vare sig direkt eller å ångfärja. ombesörjes.

nämligen i stor utsträckning af järvägsförvaltningen i gränsorten utan

särskildt bemyndigande af varuägaren ; och vid sådant förhållande skulle

naturligtvis ett undantagslöst stadgande om uppgift angående inköpslal1

det såsom villkor för förtullningen kunna vålla en fullständig stockning i

trafiken. Med afseende därå innehåller förslaget i fråga om gods, som

förtullas genom järnvägsförvaltl1ings försorg, att. där sådant finnes erfor

derligt, tullförvaltningen äger bevilja trafikförvaltnillgen ållstånd med den

ifrågavarande uppgiftens aflämnande och i afbidan på denna utlämna

godset, hvarjämte efter godsets framkomst till bestälnmelseorten trafikför~

valtningen skulle äga att kvarhålla detsamma, till dess ägaren afiämnar

de för förtullningen nödiga uppgifterna.

Såsom säkerhet för belöpande tull å vara, hvilken~ innan' tullafgif

ten erlagts, utlämnas till ä.garen,. äger tullförvaltnin-g; ~ör närvarande att

godkänlia äfven borgen. Att detta förhållande kan m'edföra risk för stats..

verket, är tydligt Och på mindre platser, där tjänstemännen i regeln

komma i närmare personlig beröring med trafikanterna., medför nog samn1a
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förhållande mangen gång obehag 'för tullförvaltningsföreståndaren själf.

Med hänsyn härtill innehåller förslaget förbud mot godkännande af dylik

säkerhet, därunder, dock icke inbegripen så kallad bankgaranti, ett slag

af säkerhet, som är myc'ket vanlig på vissa' platser.

Som bekallt, medger tullstadgan ett .anstånd af 30 dagar för inbe

talning af den tullafgift, som belöper A inkommen vara, äfvensom för

varans afhämtning från packhuset. Först efter denna tids förlopp in

träder skyldighet att erlägga böter för försummelse i ena eller andra hän

seendet. ~~tt så pass långt anstånd med tullklareringen som det sålunda

medgifna medför emellertid afsevärda olägenheter; och det är ingalunda

tullverket ensamt, som får vidkännas dessa, utan för visso äfven och

kanske företrädesvis allmänheten. Under nuvarande förhållanden kUllna

mer eller lnindre försumliga trafikanter' under veckor inkräkta på utrym

met i packhuset till förfång för öfriga varuägare och därigenonl mången

gång tillskynda dessa senare utgifter i 'forIn ~f ersättning för bevakni~g

af gods, som i följd 'af bristande utrymme icke genast kan intagas i pack

buset. Med afseende härA har ifrågavarande tid i förslaget inskränkts

till 20 dagar, som torde utgöra ett tillräckligt anstånd.. Till jämförelse

111å nämllas, att i Norge upplagsafgift betalas för hvarje dag, vara i pack

bus kvarligger utöfvel~ tio dagar, samt att, då vara utlälnnats mot säker

bet för 1ullafgiften, salnma: afgift, så vida den icke dessförinnan opiimindt

inbetalts, skall uttagas exekutivt 'senast inom åtta dagar efter utgången

af den månad, hvarunder varan utlämnats.

Af enahanda skäl, SOlU nyss' anförts i fråga 9ffi inskränkning' af

anståndet med tullklarering, har äfven den, därefter följande bötestiden,

tInder hvilken ytterligare får anstå lued försäljning af icke tullklareradt

gods, insk~änkts från 30 till 20 dagar.

Nederlagsgods, ,som reexporteras, är för närvarande icke i och för

återutförseln underkastadt särskild undersökning - från tullverkets sida,

äfven om detsalnma förut öfverflyttats 'från ett Ilederlag till ett annat.

Tullstadgan har nämligen utgått från den förutsättning, att' nederlagsgods,

som förflyttas från en till annan nederlagsplats inom riket; skulle vid

framkomsten nöjaktigt kontrolleras. rrullstadgans § 93 mom. 4 föreskrif

ver i såda,ut afseende, att, sedan gods" som nu är nämlldt, till destinati

oi1sorteri 'i behörigt skick 'ankommit, det åligger därvarande tullförvaltning

att härom meddela attest å ett exemplar af förpassningen .och detsamUla
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därefter med posten återsända till tnllförvaltningen i afsändningsorten.

Uttrycket »i behörigt skick» är ju emellertid något sväfvande~ och ~tad~

gandet torde nog allmänt tillämpas så, att, så snart godsets yttre icke

tyder på, att något underslef ägt rum under t;ransporten, den föreskrif~a

attesten meddelas, utan att godset dessförinnan underkastas formlig tull

behandling för utrönatlde af, huruvida det befinner sig i behörigt skick

eller icke. Om ~u också detta förfarande icke är förenadt med någon

egentlig risk, hvad beträffar gods, som .kommer att 'kvarstanna i riket,

enär för detta tull skall erläggas efter dell myckenhet och beskaffenhet,

som godset vid tullbehandlingen å första upplagspl~tsen befunnits äga,

blir dock förhållandet ett annat med afseende å gods, som efter förflytt

ningen reexporteras, hvilket lätteligen inses, qå man besinnar, att neder

lagsgods under transport hvarken är plomberadt eller åtföljut af tullbe

vakning eller eljest föremål för annan tullkontroll än den, förpassningen

111ed för. Då man med den utsträckning, förflyttningen af nederlagsgods

olika nederlagsplatser emellan numera vunnit, icke gärna kan ifrågasätta

en for1nlig ny tullbehandling af allt sålunda förflyttadt gods, sedan det

frainkommit till den ~ya bestämnlelseorten, och då det, på sätt nyss har

antydts, icke häller kan erfordras, för så vidt godset sedermera förtullas,

har det lämpligaste sättet att åvägabringa kontroll å dylika transporter,

som TIll nämnts, synts vara att -föreskrifva, att nederlagsgods icke må till

utrikes ort återutföras, innan detsalnma blifvit af tullförvaltningen veder

börligen undersökt, till utrönande däraf att underslef icke ägt runl. Att

därvid göra någon åtskillnad ,mellan det gods, som före utförseln varit

föremål för förflyttning från ett nederlag till annat, och såda.nt, gods, som

återutföres från första upplagsorten, har ansetts öfverflödigt, i betraktande

af den ringa omfattning, hvari återutförsel af nederlagsgods äger rurn.

Den -numera upphäfda utgående nederlagsafgiften ~ hvilken, likasom den

inko1nmande, utgick med 1 procent af den å godset belöpande tull 

utgjorde de två sista åren, densamma utgick,- det vill säga åren 1894 och

1895, endast respektive 1,425 och 1,440 kronor, under det att den inkom

mande för samma år uppgick till respektive 147,866 samt 134,737 kronor.

'rullstadgall innehåller icke beträffande transitupplagsgods något lik

nande stadgande- som det, hvilket förekommer i fråga om nederlagsgods,

angående skyldighet för -varuägaren att inom- viss kortare tid låta- godset

föras, till vederbörande upplag... Det händer därför också, att transitupp-
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lagsgods kommer att. under längre tid kvarligga i packhuset å plats,

där transitupplagsmagasinet . är beläget på 'mera afsevärdt afstånd fr,åll

packhuset. För att afhjälpa detta mi,ssförhäl1ande in~ehåller förslaget, att

för transitupplagsgods). som icke inom 20 dagar afföres t~ll transitllpplags

lnagasinet, uttages ett. särskildt bötesbelopp, ~otsvarande transitafgiften.

Förq,röjes... transporten genom ägarens försumlighet under ytterligare 20

dagar, behandlas godset så, som om det hade legat ut den för transitupplag.

lnedgifna längsta. tid.

Åtskilliga bestäm.melser i förslaget skulle väl ytterligare kUllna llPP

räknas, hvilka innefatta eller. kU,una synas innefatta en skärpning i Ull

gällande stadganden; men, jämte det att des~a lära befinnas' vara af jän1

förelsevis underordnad. betydelse för trafiken, torde de mestadels utg.ör~

en n~turlig komplettering af g~lland~ stadganden, där dessa befunnits mer

eller mindre ofullständiga..

I allmänhet Ilar det;lned afseende å de i nlånga hänseenden förändrade

förhållanden, . so~ inträdt, sedan nu g~ll~l1de tullstadga utarbetades, måst

blifva.. en af hufvuduppgifterna vid den nu företagna revisionen .af denna

stadga ick~ allenast att komplettera de därstädes red~n befintliga bestäm

lnelserna utån också att där upptaga föreskrifter i mer eller mindre nya

ämnen, i hvilket senare hänseende företrädesvis torde böra näl11nas be

stämmelserna om .ångfärjetrafiken sault om landväga varuinförsel från

utrikes ort.

Hvad ångfärjeförbindelsen .beträffar. har i de densalnlua vidkom

ma~1de bestämmelserna ta.gits hänsyn därtill,. att 'färjan ä ena sidan är ett

fartyg, som i ~ufvudsak måste underkastas de för sjöfarten gällande kon

trollbeRtämmelser" och att dellsalnrna. å andra sidan är det nödvändiga

underlaget för öfverförande af järnbantå.get samt att åt den af detta se

nare förmedlade trafik rnåste, om ock med särskilda uppoffringar från

statsverkets sida, beredas ·den of~rdröjliga och snabba expedition från tull

verkets sida, som påkallas af ifrågavarande trafiks natur.

Rörande varuförseI från utlandet landvägen inuehåller tullstadgan inga

andra bestämmelser· än den hänvisning, som förekoIDIl)er i dess 37. §
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angående iakttagande i tillämpliga 'delar af hvad 'förut fii1n8s stadgadt

rörande. sjöväga varuinförsel, jämte tillägget i fråga om' huru. tid för va

ruangifning ID. m. skall beräknas. Denna § jämte ytterligare ett

pa.r· smärre föreskrifter motsvaras i förslaget af ett särskildt kapitel

om införsel från och utförsel till ~trikes ort af· varo~ landvägen. Kapit

lets inuehåll, för så vidt det rör järnvägstrafiken, återfiniles dock för när

varande till - störra-delel1 i s~rskilda författningar. Helt och hållet nya

äro däremot de bestämmelser, SOlU uteslutande afse varuinförseln landvä

gen annorledes än å järnväg. . Särskildt kan nämnas, att. förslaget söker

afbjälpa ett missförhållande, som under senare tider - efter nlellanriks

lagens uppbörande- framträd t i de norra gränstrakterna mot Norge.

Inom Lappmarkerna finnes för närvarande ingen fö~tullningsplats, och

verkställd utredning bar gifvit vid handen, att tills vidare skäl saknas att

i detta förhållande göra någon ändring. 'rrafiken där är näll?ligen. endast

rent lokal och utaf ringa .betydelse. 1 ett afseende äger dock tidtals un

dantag rum., . Det händer nämligen. emellanåt,. att. kreatur, särskildt hästar,

inköpta i Norge drifvas nedåt landet för att säljas. För att bereda till

fälle till deras behöriga förtullning har föreslagits, att åt generaltulls,tyrel

s~n skulle inrymmas befogenhet att meddela. närruare bestämineIser rö

rande tullbehandlingens verkställande af gränsridare eller i trakt, där äfven

gränsbevakning saknas, af kronobetjäningen.. För öfrigt är i· gränstrak

terna mot Norge befolkningens lojalitet, hvad tullförfattningarna an'gär,

numera, glädjande att konstatera, så fullständig som möjligt. Förliållan

dena därstädes gifva alltså icke anledning till några strängare vare sig

kontroll·· eller ansvarsbestäffilnelser.

"" Tyvärr kan, såsom jag redan i sammanhang med ·redogörelsen för

bestämmelserna om förpassning antydt, detsamma icke sägas om förhål

landena vid finska gränsen. Smugglingen bedrifves där rent yrkeslnäs

sigt både till lands och sjös och fortgår i afsevärd omfattning trots alla al?" ,

strängningar af den upprepade gånger förstärkta bevakningspersonal~~l.

Med afseende härå och då det är ytterst vanligt, att smugglarna därstä-'

des uppträda i hela band och försedda Ined eldvapen, har förslaget upp

tagit skärpta straffbestämmelser för oloRig varuinförsel, som föröfvas af

flera än två gemensamt eller af den, som är beväpnad, när skäligen anta

gas kan, att vapnet var afsedt att begagnas till våld eller hot. mot den,

som den olofiiga införselll hindra eller vederbörligen anmäla ville.. Bö-
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terna skulle för sådana· fall icke kunna sättas: lägre än fyra gånger

tullens belopp, och redall vid andra resan skulle urbota bestraffning

il1träd~

I fråga om straffbestäm-melserna i förslaget torde rör öfrigt böra näm

Ilas, att de i viss mån fullständigats och särskildt att i åtskilliga fall be

Iälhafvare å järnbantåg i afseende å ansvar likställts med fartygsbefäl

hafvare.· Från' tågbefälhafvares tillsyningsskyldighet bar undantagits plats

å tåget, hvilken är upplåten till medföljande resandes· personliga begag

nande; och i salnmanhang därmed har äfven befälhafvare å passagerare

ångfartyg befriats från skyldigheten att utöfva tillsY!l å dylik plats

ombord.'

StraffbestälDlnelserna i gällande tullstadga, i den mån dessa icke

af~e oloflig varuinförsel utan stadga ansvar för öfverträdelse af kontroll

föreskrifter, återfinnas, som bekant, på spridda ställen i samband med de respek

tive kontrollföreskrifterna. I förslaget hafva därelnot, för bättre öfverskådlig..

hets skull, samtliga ansvarsbestämmelser sammanförts i ett särskildt kapitel.

Förändringar i fornlellt hänseende, liknande dem, SOITI nyss berörts,

bafva äfven vidtagits med andra delar af tullstadgans innehåll.

Tullstadgans l:sta kap. sönderfaller för l1ärvarande i fyra särskilda

afdelningar, af bvilka' afdelning I handlar orn sjöfart och va.ruinförsel från

utrikes ort, afdelning 110m sjöfart och varuutförsel till u~rikes ort, under

det att afdelningarna III och IV innehålla, den ·förra »särskilda föreskrif

ter. rörande utrikes sjöfart filed däckade fartyg under 30 .ton och öppna

båtar» och den. senare »särskilda föreskrifter angående ångfartyg, som

användas vid utrikes sjöfart" samt Oln passagerareeffekters visitation och

tullbehandling »••

Denna uppställning gör innehållet betydligt mera svåröfverskådligt

och inveckladt, än; det behöfver vara. Dessuton1 medför :det·.flerestädes

ett eljest onödigt .upprepande. Och slutligen kan det ju numera knappast

anses annat än oegentligt att gifva stadganden Oln ångbåtstrafiken formen

af·. undantagsbestämmelser. I förslaget har· i stället· en saln~anslagning

ägt rum .af samtliga bestämmelser,. som röra, å ena sidan införsel, och· å
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andra sidan utförsel af vara sjöledes; och hafva dessa två afdelningar

inrymts hvardera 'i sitt särski~da kapitel.

I en redogörelse för det hufvudsakliga inneb~llet i förevarande för

fattningsförslag torde icke böra förbigås den ställning, förslaget intager till

frågan, i hvad mån .någon förändring kan anses påkallad beträffande tra

fikallters 'ersättningsskyldighet i vissa fall till tullverkets personal för tjän·

steåtgärder. Under senare tider har allt emellanåt missnöje försports med

. dessa afgifter, hvilka man förmenat i större eller mindre omfattning utgöra

en uskälig tunga å trafiken; -och denna omständighet bar föranledt sty

relsen att upptaga frågan till särskildt skärskådande..

De ifrågavarande afgiftern3 låta, öfverhufvud taget, hänföra sig till

trenne olika grupper. Den första omfattar godtgörelse för den särskilda

tullbevakning, som i vissa fall påkålias af nederlags· och transitupplags

rörelsen. I allmänhet gäller, att statsverket bekostar bevakning .vid den

ursprungliga uppläggnillgen å och vid den slutliga uttagi1ingen från ne

derlag eller trans, lpplag salllt vid reexport af dylikt oförtulladt gods,

lnen att varuägar( 1 i· örrigt, såsom dä b·an önskar tillgång till nederlags

gods för att efterse och vårda detsamma eller däraf taga prof, får vid

kännas bevakningskostnaden ; och att i detta' hänseende låta' statsverket,

till förmån för den varuomsättning, hvilken förmedlas genom de _ifråga

varande institutionerna,' åtaga sig bevakningskostnad i vidsträcktare lnån

än för närvarande, torde - säger styrelsen - näppeligen kunna ~nses

af billighetsskäl- påkalladt.

Till jämförelse' erinras, att vid· fråga om .frilagersinstitutio

Dens införande i Sverige städse blifvit förutsatt,., att densarnma icke

skulle föranleda' någon kostnad för. statsverket. .Från i'ent praktisk syn

punkt sedt, lärer det ock .vara ,nödigt att icke· på statsverket öfver·

flytta varuägarens .. ersättningsskyldighet, enär· en.' dylik anordning

skulle medföra svårighet att hålla. utgifterna 'för bevakningen ~nom mått

liga gränser.

Den .- andra- .gruppen olnfattarafgifter, hvilka- hänföra sig, till

vissa tjänsteåtgärder, påkallade däraf, att något eftersättande ägt~ rum .af

trafikens åligganden gent eInot tullverket. I allmänhet torde deras
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befogenhet. icke bestridas.. . Ett undantag i det~a hänseende äger dock

ofta nog rum med afseellde å en afgift,. som vål lär få' räknas hit,

nämligen kostnaden för bevakning af lossadt gods efter slutad tjänstgö

ringstid. Styrelsen antager, att man icke vill bestrida riktigheten af den

grundsats, hvarpå afgiftsplikten i detta fall hvilar, eller att lossadt gods

bör, så vida det icke på stället tullbehandlas, afföras till uppläggning under

kronalis lås, till dess angifning och tullbehandling ägt rum, likasom icke

heller att, dä~~est varuägaren gör sig skyldig till försummelse i detta afse

ende', det icke är statsverket,. som bör bekosta däraf föranledd särskild

bevakning.· H vad som däremot· lärer vålls, missnöje, är, att lnången gång

plats för godsets emottagande i tullpackhuset saknas och att i följd däraf

varuägaren icke kan- undgå att få vidkännas bevakningskostnad. Missnöjet

vid ett sådant förhålla~definner styrelsen förklarligt, m en anser detsamma icke

bö'ra riktas mot tullverket eller föranleda ändring i afseende å ersättnings

skyldigheten, då det åligger städerna och icke' staten att tillhandal1ålla för

trafiken erforderliga packhus.' Hvad 'från statens sida kan göras till åstad

kommande af ett bättre förhållande, torde inskränka sig· till vidtagande af

åtgärder, ägnad'e att hindra, det varuägare, som fått sitt gods i packhus

illtaget,. läter detta' kvarligga därstädes längre än- skäligt är..

Den' godtgörelse till tullverkets!," personal,. som för den trafikerande

all~änheten äger största betydelse,. lärer emellertid vara afgifter, hvilk3

hänföra sig till någon trafikens fördel eller bekvämlighet afseende- tjän

steåtgärd, som äger rum utom den åt vederbörande tullpersonal anvisade

tjänstgöringsplats eller å annan tid än stadgad tjänstgöringstid, vare sig

sådan tjänsteåtgärd· grundas olnedelbart på de i tullstadgan åt trafiken i

allmänhet inrymda medgifvanden eller på särskildt,. i vederbörlig ordning

utverkadt tillstånd. Härom yttrar styrels~n:

»Att sådan- tjänstgöring utom tjänstgöringsplats~ S0111 nu orhförmälts,

icke gärna ka.n bekostas af statsverket, utan bör gäldas' af den, som på

kallat åtgärden, lärer väl ligga i' öppen dag. Huruvida 'åter. tullverkets

personal må åtnjuta särskild ersättning för tjänsteåtgärder, som från trafi

kens sida påkallas å tjänstgöringsort, beror nu, såsom ofvan blifvit antydt,

'därpå, om åtgärden enligt vederbörande trafikants begäran äger rUln inom

'eller utom tjänstgöringstiden. Därvid framställer sig alltså först frå

gan om det 'berättigade i den ordinarie tjänstgöringens begränsning till

tiden.



Generaltullstyrelsens förslag till ny tullstadga. 125

Uppenbart torde dock vara, att, öfver hufvud taget, alllnänhetens·

betjänande från tullverkets sida måste med afse~nde å tiden inskränkas

till viss del af dygnet och icke kan fortgå lika oafbrutet,. som 'förhållan

det bör vara med den tjänstgöring inom tullverket, hvilken endast afser

förekomluande och upptäckande ~f öfverträdelser Inot tullförfattpingarna.

. l(:ke rnindre tydligt lärer 'väl .ock vara, att m·ed afseende å måttet af

berörda inskränkning någon befogad jälnförelse icke kan 'göras mellan

förhållandena inom, å ena sidan, sådana statens verk som post, telegraf

oell järnvägar, vid bvilka uppbörden ~ndast utgör ersättning för vissa pre

statioller åt allmänheten och där sättet för allmänhetens betjänande icke

lärer behöfva bestämmas med llufvudsaklig hänsyn till statsverkets behållna

inkomst af företaget, samt, å andra sidan, tullverket, hvars uppgift är att

förmedla upptagandet af en pålaga, hvilken, hvad ändamål"den än i öfrigt

111å tjäna, dock städse förblifver en skatt. En af de fordringar, som böra

ställas på en sådan, för att del1 skall kunna anses rätt. anordnad, är qock,

att uppbördskostnaderna . icke äro oproportionerligt höga; och med behö·

rjgt beaktande af denna grundsats kan det icke gärna ifrågasättas att be

stämma .den för allmänhetens betjänande afsedda tullpersonalens ant~l så

stort, att i någon mera afsevärd omfattning tvänne, fÖJ; olika delar af

tjänstgöringstiden afsedda personer vore att tillgå vid en och samma be

fattning, utan torde i regel tjänstgöringstiden få begränsas till det tids

Inått, per dygn räknadt, 11varunder det skäligen anses 11Ögst k~nl1a åläggas

en och samme tjänstförrättande att uppehålla de med befattningen ~öre

nade göromål. Endast Ined· afseende å den vanliga passageraretrafiken

samt befordran af gods med genomgående järn.bantåg torde denna regel

böra lida undantag i mån af behof».

I allluänhet lärer sålunda få gälla, att kostlladsfri tullexpedition icke

gärna kan beredas trafiken utöfver viss för tullpersonalen fastställd tjänst

göringstid. I afseende å denna skiljer förslaget, likasom tullsta.dgan, lnel

lan tjänstgöringstiden för kontors- och tullbehandlingsärenden, å ena sidan,

samt bevakningspersonalens tjänstgöringtid å den andra sidan. Angående de.n

. förra skulle. enligt förslaget i hufvudsak gälla, att densamma skulle sär

skildt för. hvarje ort,. efter det vederbörande myndighet på platsen läm

nats tillfälle att sig yttra, fastställas af ge11eraltullstyrelsen med behörigt

b.eaktande af lokala förhållanden, göromålens: mängd. och trafikens be

kvämlighet.
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Beträffande äter dell allmänna tjänstgöringstiden för bevakningsper-'

sonaien, ,tid för invisitatioll, 'lossning m. ID., hvilken tid nu är bestämd

olika för olika årstider, så att den i allmänhet börjar och slutar med

dagsljuset, har från, trafikens sida den förändring framhållits såsom ett

önskningsmål, att ifrågavarande tjänstgöringstid i stället komme att sam

manf~lla med· den allmänna lossningstiden 'i hamnarna, en önskan, som

styrelsen har trott sig kunna och böra tillmötesgå genom att föreslå tiden '

klockan 7 f. m. till klockan 6 e. m.,
På annan tid än stadgad tjänstgöringstid skulle emellertid expedi-

\'

tion af det ena eller andra slaget" icke få trafiken förvägras, så vida kro-

naiis rätt icke därigenom äfvelltyrades och förutsatt att lämplig tjänste

man eller, betjänt för förrättningen funnes att tillgå. Men för sådan, tra

fikens fördel o'ch bekvämlighet afseende tjänsteåtgärd, hvarigenom inskränk

ning .komme, att' äga ~um, i den hvila och fritid, som skäligen ansetts böra

tullpersonalen tillmätas, skulle ersättning utgifvas af vederbörande trafi

kant~ dock icke, såsom hittills, enligt den" öfverenskommelse, som kunde

träffas mellan trafikanten och vederbörande tjänstelnan eller -betjänt, utan

enligt fastställd taxaJ till hvilken förslag bifogats tullstadgeförsla.get. Att

,närmare redogöra för de föreslagna särskilda ersättningsbeloppen skulle

blifva för vidlyftigt. Nämn'as kan dock, att ersättning för öf\Tertidstjänst

göring vid fartygs . invi~itatiol1 eller klarering ansetts böra utgå med

olika belopp, beroende på olika dräktighet samt på egenskapen af äng-

·fartyg eller segelfartyg.

Jag t~~or' mig harmed hafva i korthet redogjort för de väsentligaste

punkter, hvari" förslaget ski~jer sig fråll gällande tullstadga. Från' trafi-

"kens "sYlipunkt. uteslutande sedt, skall måhända en 'och annan hålla före,

att tullverket borde, kriilna gå' ändå längre i tillmötesgående; och för sä

vidt "frågan gällde endast den lojala trafiken) kUlide "det ju måhända låta

sig göra~ Men mall får icke glörlllna, att tullkontrollen afser närmast den

mindre sanlvetsgranlle' trafik"anten; och i samma mån tullkontrollen f?r

svagås, ökas möjligheterna för denne' senare att förskaffa sig obehörig

vinst på statsverkets bekostnad och' darigenom .också' att ,tillskynda sin

lIlera samvetsömme lnedtäflare skada i den ömsesidiga konkurrensen.
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Att denna' synpunkt icke är frälnmande för trafikens representanter

själfvat därför tror jag, att mall' kan finna stöd bland annat i den on1stäu
dighet, att eu frå~ Sveriges allrnänna bandelsförenillgs förvaltningsutskott

under sistlidne december månad i generaltullstyrelsen inlämnad promemo

ria angåellde önskade förändringar i tullstadgall icke upptog så särdele~

många dithörallde öl~skIlingsIllål, hvilka icke redan hade blifvit, tillgodo

sedda i förslaget till den nya tullstadgan,' sådant det då förelåg.

Med anledning af föredraget y~trade sig:

Herr Grosshandlaren H. Axelson: Enär jag deltagit l en lnOlll

Sveriges allmänna halldelsförening tillsatt kOIDlnitte för behalldlillg af

förslag till ny tullstadga, bar jag varit i ti1lf~lle att i detalj granska och

framställa anmärkningar emot. dell gamla tullstadgan. Det af kongl.

generaltullstyrelsen framkomna,· förslaget till ny stadga hafva våra affärs

män all anledning att i hu{vudsak' vara fullt belåtna, Ined. Till berätti

gade a111uärkningar har i allmänhet hänsyn tagits. Införda förenklingar

innebära, rätt' mycket tillmötesgående eUl0t köpmanskåren samt emot sjö

fartsnäringens idkare. Några undantag gifva~, dock; häribland må. sär

skildt framhållas nya stadgans § 24 Inom. 4, SOlll' föreskrifver angående

bibehållen skyldighet, för varuägare att betala dragarpengar, hvilket jag

anser principiellt oriktigt.

För att utröna tullens belopp fordras icke allenast packhuskarlarnes

(d. v. s. dragarlagens) arbete med uppackning och vägning af godset, det

fordras äfven tullkontrollörernas och notariernas åtgärder' för granskning,

debitering och uträkning. . Denna senare kostnad är statens. Man frågar

sig ovillkorligen:' med hvilken rätt kunna föreskrifter meddelas, att en del

af kostnaderna skall drabba den trafikerande allmänheten? Drager Inan

konsekvenserna af lnetoden, kan man. vänta, att ·den förtullningsskyldige

.slutligel1 ålägges att äfvell ersätta resten af kostlladell för tullens utrö

nande. Då riksdagen lagstadgat Oln tullar, i öfrigt; dryga ,nog, har tan

.ken helt visst varit, att· inga tilläggskostnader därvid skulle förekomIna.

Några mindre detaljer 'ln~d afseende på··nederlagsförordnittgen gifva

äfven . anledning till påminnelser, men därå är jag för ögonblicket ej

beredd.
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Med afseende på författilingarna . angående tra'J1,siträtt och transit

upplagsrätt ·vill jag inskränka mig till·att j allmänhet erinra om önsk

värdheten af vidtgående lilldringar inOlll tillbörliga gränser. .Det 'är 'aU

-förmoda, att de nya kommunikationslederna i Ryssland skola .föranleda

transitförsändelser genom vårt land,: synnerligast vintertiden, af gods af

'sedt "för England och öfriga' västra Europa. 'Gods, till Ryssland kan nog

dragas samma väg. Med de stranla tullförhållandell, som äro rådande i

Ryssland, kan det väl hända, att transitupplagsrätten hös oss kan komma

'till stör~'e användning än hittills. Hade vi frihamn, eller åtminstone fri

lager, skulle vi för den ryska trafiken häraf efter allt antagande kunna

draga' stor nytta. Då eUlellertid fördelen af dylika institutioner 'ledsamt

nog ej förstås af lagstiftarna,: böra' vi vidga möjligheterna i transitför

fattningarna.

Herr Byråchefen Ä.. Hammarström : Frågan om dragarpenningarna

har jag icke ansett mig böra beröra, då förslaget till de~ nya tullstadgan

lika litet som nu gällande tullstadga innehåller några närmare bestäm

melser i ämnet. Att så, är förhållandet, torde vara helt naturligt, då

denna fråga rör endast rikets fyra största städer, där af skäl) som jag

'icke i detta sammanhang lär behöfva inlåta mig på, en särskild institu

-tion, de s. k. packhuskarlarne, ägt bestånd sedan äldre tider för ombe

'sörjande af han~räcknil1gsbestyrell vid förtullningarna. Dessa be~tyr ha

l1ämligell" alltid ansetts åligga varuägaren, ett åligga11de, SOlU också i för

slaget fastslås. På alla andra förtullningsplatser utom de antydda fyra

städerna komma några dragarpennil1gar icke i fråga, utan varuägaren bar

.att själf eller genon1 anskaffadt arbetsbiträde ombesörja handräcknil1gs

arbetet. Att befria honom från skyldigheten .att utföra detta eller vid

kännas kostnadell därför i en eller annan form tror jag, icke' vara ur nå

gon synpunkt. tillrådligt. Godsets f~alnforslande till tullbehandling, upp

packningen i och för tullbehandlingen likasom återinpackningen därefter

äro icke bestyr af samma beskaffenhet som de, hvilka åligga tll11persona
len, . så att därifrån torde näppeligen någon giltig rättsgrund kunna här

ledas för· fordran på, att staten skall öfvertaga kostnaden. Denna kost

nad skulle-' för öfrigt, för samtliga förtullningsplat~er i riket räknadt,

'komnla att uppgå. till betydliga belopp. Endast för tullbehandlingen i

Stockholm skulle den, enligt verkställda beräkningar, komma att, belöpa
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sig till olnkring 125,000 kronor, i fall en för ändalnålet tillräcklig, fast

afiönad personal skulle anställas i tullverkets tjänst. Så vidt jag bar mig

bekant, råder också i våra graQl1länder samma för hållande som bos oss

betr~ffande varuägarens skyldighet 'att vidkännas kostnaden, för handt

langningsarbetet vid förtullningen. .

På taldboden i !{öpenllaolll äro anställda särskilda dragarkariar

för ,tullbehandlingel~, 11elt och hållet lnotsvarande packhuskarlarne i våra

större städer, oc']. deras arbete godtgöres) på samlua sätt SOlU hos oss, af

trafikanterna.

l Norge likaso111 i rryskland är varuägarnas skyldigIlet i det af

seende, hVarOlTI nu 'är fråga, uttryckligen fastslagen i gällande författnin

gar och i det stora hela af samma omfattning son1 hos' oss. ,I norska

stortinget har t. ~. lil., år 1889, förelegat förslag OlD inrättande af en in

stitution; fullt Iu~tsvarande våra packhuskarlar. Frågan föll visserHgen ,

lnen alldeles icke af anledning, att Inan skulle ansett befogadt eller· lämp-

.ligt att på staten öfverfiytta varuägarens åliggande, utan af andra skäl,

80rn icke llöra hit.

Ett sådant öfverflyttande lnå nu visserligen, det kan D1all förstå,

kunna frams~å såsom ett önskningsmåt om Juan uteslutande, afser han·

delns ,intressen, n1ell, det finns ju äfven andra intressen, till hvilka l1lan

bör taga hällsyn ; och för .öfrigt torde väl förhållandet i regeln vara, att

handeln tager igen sina olukostnader i sista band af konsumtionen. ,

Jag torde böra tillägga, att frågan' om dragarpenningarna för när

varande är föremål för -särskild behandling, sedan börssällskapets i Göte

borg styrelse förlidet år ingått till Kongl. Maj:t InGd fra.mställning i

ämnet.

Hvad bestämmelserna om transitupplaget angår, vet jag just icke

hvilka ytterligare lättnadel" sonl skulle kunna jfrågakoluma, så vida Illal1

icke åsyftar nedsättning i, transitupplagsafgiften. Generaltullstyrelsen

Ilar dock icke ansett sig för närvarande böra taga denna fråga i när·

,mare öfvervägaJde, då afgiften i fråga, ioke uppgår till Iller än,' 3 il, 4

tusen kronor per år för hela riket och ~tt så pass obetydligt 'belopp väl

ej kan spela någon roll för den svenska handel1l.

Herr Grosshandlare11 O. Melin: Jag vill endast uttala., att jag anser

Jet vara Ined rätt OCll billighet öfverensstämrnande, att staten åtager sig
9
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en större del af kostnaderna för tullbestyren än den nu gör. Då lnan vet,

att inom and~a områden kostnaderna' utgÖras af staten, så vet jag icke,

hvarför icke bär, då det gäller att befria köpmä'nnen från en extra på

laga, det skulle spela en obetydlig roll för staten' att ikläda sig kost

naderna.

Skulle det föreslagna betänkandet blifva antaget, är jag säker on1,

att åtminstone järnvägstrafiken skulle få' väsentliga fördelar däraf. 'I SYll

nerhet skulle. el1 snabbare expeditio11 vinnas och de af järnvägarna be

roende . fartygen slippa blifva fördröjda, och därmed vore stora lättnader

erhållna. Men beträffande nederlagsrätten och anmälan om hvarifrån

varorna komrna synes mig betänkandet icke vara så fullständigt och så

klart som jag hade tänkt lnig. Det är ju antagligt, att när detta betän-.

kande en gång kommer att blifva förenlål för allmänhetens omdöme och

går ut i landet till _resp. vederbörande) att då de olika iustitutionerna

blifva i tillfälle att konferera med hvarandra och att då frågorna kon11na

att få en allsidig belysning.

Herr Kapten G. O. Wallenberg: Jag kan få nämna några ord lDed

anledning af frågaI10m statens öfvertagande af dragarpengarna. Det är

klart,' att, 0111 en person uppdrager åt en annan att forsla en vara till

eller frål? ett packhus, så är det för bonon1 angeläget, att det sker på

det billigaste sätt. Och det måste blifva billigare, om staten gör det,

än om den enskilde har e11 eller flera' karlar, som förrättar detta arbete.

Det finnes således utan tvifvel grundade skäl för att staten, om den l1ya

tullstadgan genomföres, öfvertager dessa. afgifter.

Vi måste vidhålla, att man får icke lägga någon gräns emellan de

olika länkarna i kommunikationsmedlen. En hufvudbetingelse är, att

jnga onödiga uppehåll uppstå och att, då olika trunsportnledel användas,

besväret med alla omflyttningar icke 11låtte falla på varusändaren, utal1 att

detta helt och hållet uppbäres af transportförvaltningarna, så att det hela

blir så att säga genomgående. Idealet är en genorngående fraktfart, son1·

befordrar varall hela vägen utan uppehåll. Skulle trafiken kunna utveck

las i den riktning, att därjämte' kostnader, sorn förekoffilna vid öfverfö-·

rande af varor från sjö till land, bortföllo, så skulle detta i llÖg grad be

främja handel 'och vandel.

Det är just l11ed tanke på detta ideal som jag ber få framhålla,.
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att vår sträfvall bör bli, att icke någon åtgärd vidtages, som försvårar

och fördyrar emottagandet af varorna., Järnvägstrafiken har ju utvecklats

därhän) att InaD neddragit järnvägstågen till hamnen. Detta underlättar

, i hög grad öfverförandet från fartyg till andra kOlnmunikationsmedel.

Den allmänna meningen är nog, att dessa dragarpengar verka,

hindrande på varornas befordrai.L

Det är också ~'därföre SOIU jag anser, att vi böra understödja det

här uttalade önskemålet, att luaI1 bör taga i öfvervägande, huruvida icke

denna hindrande nfgift kunde borttagas och staten öfvertoge bestyret

med transporten af varorna.

Herr Grosshandlaren J. Rettig: Det är med stort intresse jag åhört

den ärade föredragandens redogörelse för den nya tullstadgan och de

förslag till för~ndringar i densanlma, ROln äro gjorda. Jag är dock öfver

tygad Oln, att lnan tued största betänkligheter skall emotse en stor del af

dessa förändringar.

En förändring, SOln enligt 111itt förmenande bort ifrågakornma i

första rumlnet,_ är den rörande nederlag OCll rätt till behandling af varor

på, nederlag. Jag boppas eineilertid, att denna -fråga kOlIlmer fram.

Det 11ufvudsakligaste, som böreftersträfvas och genomföras, det

enda riktiga och lä111pliga är nämligen frilager.

Jag ber få uttala lnitt intresse för denna fråga genom att gifva till

känna, att, först när en fullständig frilagersinstitution blifvit införd här

i landet, kunna handeln. och industrien få den uppblomstring, som vi alla

så lifligt önska.

Herr Skeppsbyggmästaren O. .A.. Brodin: Jag instälnmer i lnycket

af hvad den ärade föredraganden yttrade' rörande den föreslagna förän

dringen i vår tullstadga, men lned afseende å kostnaderna vid tullbehand

lingen skulle jag vilja yttra några ord.

Då det gods, SOlU skall tullbehandlas, i brist på utr:yn11ne ej kan

få inkomnla i packhuset, har det hittills fått ligga på kajen, och inlpor

törell har fått betala kostnaderna för bevakning, och. vidare har han fått

betala dragarpengar i och för själfva tullbehandlingen. Dessa kostnader

bafva kunnat belöpa sig till en ganska betydlig procent af själfva tull

beloppet.
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Sedall importörell levererat den vara, SalU skall tullbehandlas i pack

huset eller inODl packhusområdet, bör tullverket, enligt min åsikt, vid

kännas alla· kostnader för tullbellandlingen, så att importören vid varans

afhemtande endast har att erlägga tullbeloppet.

Om inlportörell däremot för sin· bekvälulighet önskar få godset

tullbehandladt utoln packhllsområdet, anser jag det vara rättvist, att han

i så fall får vidkännas kostnaderna för handräckning vid tullbehandlingen

OCll äfven betala ersättlling till vederbörande. tulltjänstemän.

Herr Byråchefen A. Hanlluarström: Ett här under diskussionen

fälldt yttrande skulle, för så vidt det får antågas bafva afsett afgiften till

packhuskarlarne, kUllna gifva anledning tiI! den förmodan, att dellna

afgift är öfverdrifvet hög och att de omkostnader, SOlll dragarpenningarna

äro afseddaatt täcka,' skulle kunna nedbringas genoln. statens öfverta

gande af desanlma. Jag' tror emellertid, att man saknar giltiga skäl

för ett sådant onldölne, vare sig det gäller det. ena eller det andra

förhållandet.

.A..tn1tllstolle hvad StockbollU beträffar, är jag öfvertygad oln, att

taxan för dragarpellllingarna icke gärna kan nfsevärdt nedsättas öfver

bllfvud taget, om mall också skulle finna, att den icke alltid verkar så

. jälnnt, som önskligt vore, med afseende å olika varuslag. Jag skall till .

ledning för omdömet tillåta- mig lämna några uppgifter, sorn jag från

tillförlitligt håll förskaffat mig angående packhuskarlarlles' inkolnster för

1899 bär i staden. Skulle det synas öfverraskande, att dessa inkomster

icke uppgått till högre belopp, ber jag få erinra, att från de debiterade

och uppburna dragarpenningarna skall, innan de delas emellall packbus

kariarne, afd'rag göras för afiöning åt två räkenskapsförare, för pensioner

till äldre uttjänta f. d. packhuskarlar, för hvad SOD1 kan åtgå till inköp och

underhåll af dragkärror och andra redskap,' som erfordras i och för ar

betet, salnt slutligen för afiöningar åt. hela den stab af Iner eller luindre

tillfälliga biträden, SOln de fast anställda packhuskarlarne måste anlita

för att kunna medhinna arbetet. Antalet af dessa biträden växlar allt

efter årstiden och. trafikens lifligbet från omkring 75 till 150, ja ända

till 200 vid vissa tillfällen; och ·den aftöning, SOlD bestås den1, varierar

från 2 till 3 kronor Oln dagen. H vad som derefter återstår delas så, att

de s. k. helkarlarne, d. v. s. de äldre, få två lotter hvar och halfkarlarlle,
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d. v. s. de yngre, en lott hvar. För närvarande är antalet helkarlar 7

och balfkarlarne 18. Helkarlarne lära förlidet år haft i behållen in

kon1st ungefär 2,200 kronor hvar och balfkarlarne således omkring 1,100

kronor hvar.

Besinnar man nu, att packhuskarlarnes synnerligen hårda och ,sträf- '

samU1a arbete gör dem utslitna och i regeln alldeles otjänstbai~a vid 50
"'års ålder och att de då vanligen endast ett rin.ga antal år 'åtnjutit lott

som helkarlar, så kan lYJan väl knappast, med hänsyn tagen till nuva

rande höga arbetspris, påstå, att deras in,ko1l1st är öfverdrifvet stor. Det

torde ·väl också högeligen böra betvifias, att, därest de vore i statens

tjänst anställda Inat fast aflöning, e11 så stor arbetsprodukt skulle kuuna

uttas af den~ sonl nu, då den egna fördelen sporrar dem. Och vidare,

hur skulle man under nyss angifna förutsättning förhålJa sig med hänsyn

till det i så hög grad växlande behofvet af arbetskraft? I hvarje fall

komme sä~erligen aflö11ingar och pensioner att belasta statsverket 111ed

betydligt högre belopp, sammanlagdt, än son1 nu uttages af trafiken i

första hand.

Herr Grosshandlaren H. Axelson: On1 den nya bestämmelsen i § 9

mOln. 1 skall införas, att ångare, som anlöper inloppsstation, för att fortsätta till

stapelplats lned tullkaJllmarstation för att lossa lasten, skall vid iIlloppsstatio

11e11 länlna afskrift af nlärkrul1a, kOlun1er vid många~tillfällen, då laste.n ej be

står af ett enda varuparti, stor tidspillan att förorsakas ångaren. Nödvändighe

ten häraf kan ej 11eller inses. Inloppsstationens uppgift är att kontrollera,

att fara för slnuggling förebygges, och detta torde ske genom enklare

lnedel. Skall en stor trafik med grannländerna upparbetas, böra kontroll

bestämmelserna göras så enkla SOlU möjligt, utan att statens trygghet be

höfver eftersättas.

Herr Rådman A. Petersson: Jag ber få till föredraganden frau1

stäIla dell frågan, om i förslaget beaktats sådana fall, då för låga tullbe

lopp påförts varorn~ till följd däraf att importören vid tullbehandlingen

företett falska fakturor rned för låga värden. Ett vis~t bekant' fall, SOln

nyligen. inträffat, ger jll vid handen, att på sådant sätt ganska betydliga

belopp i tidernas längd ku~na undanhållas statsverket. Det -vore intres

sant att få höra, huru förslaget ställer sig till såd'ana fall.
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Herr Byråcbefell Å. Hammarströul: För närvarande innellållel" tull

stadgans § 24 bestämmelser, som kUllna ifrågakomma att tilläUlpas i de fall,

då det stannar vid försök till sådant bedrägligt förfarande, som nyss närnnts.

Då det emellertid ej synts alldeles tydligt, huruvida de åsyftade bestämmel·

'serna skulle kunna komma till tillämpning i antydda falL där icke någon svik·

lig åtgärd vidtagits med själfva godset eller dess emballage, har det ifråga

varande stadgandet blifvit så kompletteradt, att detsamma hädanefter

otvifvelaktigt skulle blifva tillämpligt äfvel1 vid försök att använda falska

fakturor. IJyckas ett sådant försök, så att varan blir utlämnad från tull

verket mot för -låg tull, lär väl straffbestänllnelsen, ·som i sådant f~ll skall

tillämpas, få sökas i strafflagens stadgande11 Oln ansvar för bedrägeri.

tl'l.
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Tillledalnöter af föreningen invaldes:

·Herr ·Dockn1ästarell F. Werner OCll

» Ingeniören G. Lindberg.

Herr Inspektören Å. ·Isakson höll härefter ett föredrag DIn:

Olika metoder för sjöfartsstatistiska undersökningar.

För den, son1 något litet ägnat upplllärksamhet åt sjöfartsföl~hållall

den, har det ej kUllilat undgå att väcka uppmärksalullet, hurusoln upp··

gifter och uppfattningar om sj·öfartens frarnsteg eller tillbakagång, ja i all

mänhet· rörande denna närings läge här i landet, äro i hög grad stridiga,

ja så stridiga, att för visso något 1110tstycke härtill icke finnes beträffande

någon annan näringsgren.

Ena dagen ser mal1 i en tidning eller ett kommittebetänkanae be

traktelser af den mest pessimistiska natur rörande sjö~artens allmänna läge

och ofta nog uppdragas härvid jämförelser mellan framstegen i frä~

mande land och den påstådda tillbakagången i vårt eget land af sådan

be~kaffenhet, att, om uppgifterna verkligen vore vederhäftiga och tro-
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värdiga, de i sanning vore ägnade att gifva fosterlandsvännen anled

ning till allvarliga farIlågol' för denna näringsgrens bestånd ocp- vidare

utveckling.

Andra dagen ser n1an, kallske till och lDed i satnroa tidning, uttryck

af den lnest sangviniska llppfattning rörande sjöfartens utvecklingsrnöjlig

heter, och det märkliga är, att för bägga dessa åsikter anföras i all

mänhet statistiska siffror såsom stöd.

Detta egelldolnliga förhållande har gifvit mig anledning att söka 0111

lnöjligt utforska anledningen därtill, att sjöfartsstatistiken mera äll någon

annan grell af statistis~ vetenskap kan gifva anledning till så olika slut

satser beträffande den na för alla de nordiska länderna så viktiga närings

gren. Resultaten af denna lilla undersökning, som jag dock af brist på

tillförlitliga priUlärl1ppgifter icke kunnat sträcka längre tillbaka ä11 från och

llled år 1889 till och med innevarande års början, föreligga i .bifogade dia

gram, och synas mig diagrarulnell i och för sig utgöra en tillräcklig för

klaring till det virrvarr i åsikter Oln sjöfartsnäringens utveckling eller till

bakagång, som för närvarande råder icke al~ellast bland den stora all

mänheten, utan, hvad värre är, bland näringens egna idkare, ja till och

med bos en och annan funktionär iriolll de ämbetsverk, sonl hafva åt sig

anförtrodd den förheredande behandlingen af statsverkets åtgöranden till

11äringens förkofran.

Diagrammen ifråga äro inalles fyra, och· frarngå af rubrikerna de

olikartade statistiska'grunder, som kOllln1it till användning vid deras uppställ

ning. Den vanliga här i landet gällande grund för sjöfartsstatistiska upp

gifter är det af ålder brukliga system, i llvilket endast fartygens afgifts

pliktiga dräktighet kommer i betraktan·de.. Hvarthän ett bibellållal1de i

våra dagar af endast denna t Ilumera föråldrade beräkningsgrund leder,

framgår af diagram n:1' l. Jag förutskickar den anmärkning, att i dessa

undersökningar endast medtagits fartyg af mer än 100· tOllS dräktighet

(netto för segel- och brutto för ångfartygen), detta med hänsyn därtill, att

dell internationella statistik, af hvilken jag i undersökningarna betjänat

mig, eller I-Jloyd's tabeller, endast upptager fartyg af nyss nämnda storlek.

Enligt detta diagram, llpprättadt på samma grund som dell i kongl. kOll1

merskollegii underdåniga berättelser följda, skulle den norska handelsflot

tan, hvilkel1, såsonl vi veta, ulld~r gångna decennier företett ett kraftigt upp

sving, under sista decenniet hafva gått-tillbaka, så att, då år 1889 dess tOll-
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tal var 1,380,427 ton och år 1893 stigit till 1,558,282 ton, visar statisti

ken för innevarande år endast 1,343,252 ton.

I dessa tontalssiffror äro öfverallt ånfartygens nettodräktighet anti11

gen i priI11äruppgifterna upptagen till eller ock reducerad till nettoton enligt

engelska mätningsregeln.

J.1"ör Sverige böll sig tontalet från 1889 ända till' 1896 i det närll1a

ste utan nämnvärda växlingar. Det var 1889 401,879 och 1896 401,942

ton, ll1en har på de sista 4 åren tontalet hastigt stigit, så att det i år

utgör, 478,745 ton.

För Danlnark har stigningen under hela perioden varit ganska jämn

och därtill i det hela kraftigare än i Sverige. DanD1ark började år 1889

1l1ed 206,649. tOll OCll slutar detta år llled 347,337 tOll.

För England, hvars kurva ll1ed anledning af Englands 111ycket öfver

vägande tonnage är ritad i betydligt förminskad skala, (';u), i jälnförelse

med de nordiska ländernas, visar sig stigningen vara fråll 8,104,134 ton

till 9,563,490 ton, alltså visserligen absolut en högst betydande ökning af

nära 1 1/2 lIlillion tOD, Inen, såsorn af diagramll1et framgår, är den rela

tiva ökningen vida lnindre än Danmarks.

För de flesta af de närvarande ter sig säkerligen kurvan för Norge

i diagralTI I SåSOlll ganska öfverraskande. }\tIan Ilar närnIigen vant sig,

och säkerligen ej utan skäl, att hänvisa till Norge såsom föregångslandet

i sjöfartsbänseende, och saken tarfvar därför någon närmare belysning.

Den nedgående tendensen i Norges kurva å diagram I är helt enkelt

beroende därpå, att detta diagrarrJ blifvit upprätt.adt uteslutande enligt del1

princip, SOln ännu ensaln gäller i den officiella svenska statistiken, och

att alltså däruti ingen som helst 11änsyn tagits därtill, att under den pe

riod, diagran11net omfattar, en afsevärd del af den norska stora segelflot-

tans tonnage blifvit e"rsatt lned ångtonnage~

För att få denna faktor lned i beräkningen vid statistisk undersök

ning rörande sjöfarten har den framstående norske statistikern Kjmr, chef

för Norges statistiska byrå,til1ämpat ett nytt system vid beräkningen, i

hvilket system behörig hänsyn tagits till ångfartygens större effektivitet i

transportllänseende, större kapitalvärde och, nationalekono1l1iskt sedt, alltså

större betydelse i jämförelse med segelfartyg, än som 'angåfves af en naken

jämförelse lllellan ånfartygens nettotonnage lned segelfartygens nettoton

nage. Direktör Kjrer har vid sina undersökningar utgått frål1 det anta-
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gande, att, statistiskt och Ilutionalekonoluiskt sedt, en nettoton, då fråga

är om ångfartyg, kan 'anses motsvara 3 llettoton, då fråga är om segel

fartyg. Detta då ångfarty-gens tontal är angifvet enligt tyska regeln', Angif

ves tontalet enligt engelska regeln, är den faktor, direktör Kjoor bega.gnar,

icke ll1indre än 3,6.

Innan jag öfvergår till ett skärskådande af de nordiska llandelsflot

tornas utv'eckling med tillämpning af det af direktör Kjffir använda' be

traktelsesätt, skall jag emellertid påpeka ännu en sak.

Af ifrarna för ~jöfartens utveckling framllålles ofta med styr~a så

dana jämförelser, som exempelvis att den' engelska h·and~lsfi.ottan under

ett år kunnat ökas med ända till 1/2 million ton nybyggdt tonnage och ell

i salnmanhang härmed gjord hänvisning till våra jämförelsevis sn1å för

hållanden.

En dylik jämförelse kan man vid närmare eftertn.nke ej undgå att

finna mindre på Sil1 plats. Lika gärna kunde man ju då jälnföra t.. ex.

Förenta statei'nas storartade årliga spanl1målsproduktiol1 med de nordiska

ländernas blygsamIna produktion och med samn1a skäl draga den slutsats

att det' vore n1ycket illa ställdt med vår spaulllnålsprodnktion och vårt

landtbruk. Vid undersökningar af detta slag måste naturligtvis behörig

hänsyn tagas lllera till dell relativa tillväxten eller tillbakagångeIl än,

till den absoluta ökningen eller luinskningeIl i ton11agesiffrorna.

Detta betraktelsesätt har legat till grund för diagramn1et 11:1" II, bvil

ket åskådliggör, den relativa tillväxten under omha1?dlade tidsperiod af

samnla handelsflottor, son1 uppförts i diagranl J. Af detta diagram II

fran1går~ att bland de nordiska länderna Dau1l1ark afgjordt tagit lednipgen,

då fråga är om handelsflottans relativa tillväxt, och att Sverige och Norge

llärvid stå tillbaka. Att emellertid utvecklingen i Sverige ej är alltför

nedslående, -framgår däraf, att själfva det Illållgbeprisade Eng13.nd, oln

man alltså såsom förut tager detta systern till grund för undersökningen,

icke < kon1mer upp till ens fullt så stor relativ ökning SOln Sverige.

Lämnar lnan åsido nyss nämIlda officiella system, som väl, användt

uteslutande för sig, af flera skäl I1Ulnera lnåste anses mindre väl motsvara

tidens kraf oell alllnänbetens berättigade fordran att af statistiken få ell

åtlninstone något så när verkligIletstrogen öfverblick öfver näringarnas

utveckling ur nationalekonomisk synpunkt, och Väljer man i stället det

nyss nämnda system, SOln af direktör Kjoor införts i inledningen till Nor-



Olika lnetoder för sjöfartsstatistiska undersökningar.

ges officiella s~atistiska berättel~e, får diagranlrnet ett grundväsentligen

annat utseende än diagrammen I och II.
Tontalen i diagranl III äro för ångfartygen lllultiplicerade filed

3 i de fall, där uppgifterna afsett tontalen efter t~yska regeln, och med 3,6,

då uppgifterna afsett tontalen efter engelska regeln. Till de så erhållna

produkterna har lagts segelfartygens 11ettotontal. Vi se, att i detta dia

granl framträder Danmark fortfarande såsom det af de skandinaviska län

derna, i llvilket handelsflottans så kallade beräknade eller .»förmedlade»

tOllIlage Ullder perioden 1889 och till innevarande år kraftigast tillväxt.

Norges utveckling, f;Olll urider åren 1889-1894 böll ganska nära jämna

steg med Danmarks, har därefter något sackat efter; dock icke ~å,- att

under Ilågot enda år under 11ela perioden någon tillbakagång in

träffat, såsom man skulle vara bellägen att tro af diagram l. En jänl

förelse llled England visar till och 111ed , att den norska handelsflottan i sin

utveckling icke allenast hållit jämna steg lned utall till och med öfver

flyglat det land, England, som här hen1ma af ålder blifvit ansedt såsoln

mönsterland, -hvilket det blott gällde att efterlikna. Och, hvad Sverige

beträffar, fl~amgår, att sjöfartens utveckling här i lal).det, SOlU ända till år

1896 icke varit i stånd .att hålla jämna steg, vare sig filed Englands eller

Norges relativa tonnagetillväxt, år 1897 gått förbi England och år 1898 till

och med gått förbi Norge, så att sjöfartsIläringens represelltanter här i

landet tInder de sista tre åren kunna berönlma sig .af, att det svenska

handelstonnaget i sin relativa tillväxt intager rU1l1111et näst efter Danll1arks

och under hela sista femårsperioden företett en utveckling i vida hasti~

gare tempo än- handelstonnaget i så väl England SOlD Norge.. Ja, en

blick på kurvorna visar till och med, att relativa tillökningen i Sveriges

handelsflotta under dessa sista fem är något så när hållit jämna steg med

relativa t01111agetillväxten i Danmark.

Enär dell svenska handelsflottan är till tonnaget icke oväsentligt

större än dell danska, följer bäraf, att absoluta tillväxten i form af ny-
byggda och från lltlandet inköpta äldre fartyg till OCll llled under den sista

femårsperioden varit absolut taget störr~ än 111otsv.arande tillväxt i Dan

mark.

Jag vill i förbigående nämna, att man i England valt ännu ett fjärde

systelll vid upprättandet af öfversikter öfver handelsflottans tontal. I detta

system hopSutnlneras ångfartygens bruttotontal lned segelfartygens netto-
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tontal till en SUlllmu, S0111 då anses lllotsvara landets tontal. Diagraul n:r

IV åskådliggör, huru 111ed detta systell1 SåS01l1 utgångspunkt kurvorna taga

sig ut. Dann)ark är här likasorn i diagranl II och III öfverst. Sverige

kOllllper som n:r två, England so111 n:r tre och Norge SOln n:1' fyra. För

egen del anser jag dock, att denna. grund för statistisk behalldling af

handelsflottorna, 0111 ock något att föredraga fraInför den hos oss officiellt

.ensamt gällande, dock giEver ett vida lnindre troget uttryck för den .verk

liga utvecklingen än det af direktör Kjffir i Norges statistiska byrå använda

systeln.

Af det olika utseendet hos de fyra diagralumen torde emellertid

fran1gå, att, därest lTIal1 vid jämförelsers anställande lnellan dell svenska

handelsflottans utveckling och exen1pelvis dell norska utgår från Sveriges

offieiella statist.ik, representerad af Sveriges kurva å diagram I, och inled

ningen till Norges officiella statistik, representerad af Narges kurva å dia

gram III (och sådana jämförelser hafva i själfva verket någon gång blif

vit gjorda), lnan kotnrner till en alldeles skef uppfattning af v~rkliga för

hållandena.

Till förekonl1nande af allt lnissförstånd ber jag få näu1na, att jag

n1ed det anförda illgalunda velat karaktärisera det inOlTI kongl. komrners

kollegium förrättade oll)fattande statistiska arbete rörande sjöfarten såsaDl

.till sitt systeln föråldradt. 1'värt om lärer väl icke mer än en/ nlening

kunna råda därolll, att kollegiets arbete med sjöfartsstatistiken på senaste

åren varit värdt allt erkänllande ej ll1indre för uppgifternas rikhaltighet

än för deras korrekthet, i hvilket senare afseende mycket. blifvit vunnet

efter genoInförandet af den nya regi$treringsförordningen.

Hvad jag här velat framhålla, är, att 'det vore önskvärdt ur syn

punkten af ett underlättande för alltnänheten af jämförelser med framste

gell i andra land, om äfven i inledningen till den svenska officiella sjö

fartsstatistiken kunde inrymmas ett tillägg 'rörande tillväxten i det beräk

nade eller förmedlade tonnaget. ·

...~nnu en viktig faktor förtjänar beaktande vid sjöfartsstatistiska un

dersökningar. Jag syftar på de i olika land rådande lnätningsregler för

tontalens bestäminande. De tre regler, som härvid funnit största tillämp

ningen, äro engelska regeln, tyska regeln och Donauregeln, och beröra

de samtliga Inetoden för bestänlmandet af det afdrag från bruttodräktig

heten, sonl skall gifvas för det utrymme, maskinrulu och kolruIIl upptaga
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i ångfartygen . Jag har i förbigående härofvan berört denila sak i sanl

lnanhang lued omnämnande af de faktorer, l1Jed hvilka direktör !{jffir

multiplicerar ångfartygens tonilage vid utrönandet af det s. k. beräknade

tOllnaget. Direktör l{jrer multiplicerar, saSOln sagdt, tyska regelns tontal

för ångfartyg med 3 och engelska regelns tontal 111ed 3,6, förutsättande

alltså en skillnad mellan storleken af dessa tontal af 20 procent, hvarlned

tyska regelns t?ntal. öfverstiger engelska regelns tontal.

Detta antagna procentförhållande kunde, då det först uppställdes.

anses vara ett ganska troget uttryck af skillnaden emellan de bägge reg

lernas resultat, Inen nyare undersökningar, verkställda här i Sverige, harva

påvisat, att denna procent i verkligheten ä1~ variabel och har en afgjord

tendens att stiga år efter år, hufvudsakligen SåSODl följd af n1er eller

lnindre legaliserade 11lissbruk vid tillämlJningen af den engelska rnätnings

regeln dels i England men i all synnerhet i ·Frankrike. ~"ör engelskt ton

nage torde alltså skillnaden för närvarande belöpa sig till lIlellan 25 och

30 procent och för franskt tonnage till icke så litet däröfver. Jag har

eU1ellertid i diagrammet n:1' III bibehållit den af direktör Kjmr införda

proportionen af 20 procent, enär, såsonl sagdt, denna proportion blifvit

officiellt fastslagen i Norge. 1'letoden med »beräknadt» tonnage bar i öfrigt

äfven bär i landet blifvit någon gång använd i kon11nittebetänkanden

()ch nu senast i ·publikationen »I-Ja Suede», redigerad af aktuarien Gustaf

,Sundbärg.

Jag nämnde nyss, att vä.Tlinga1"na i mät'ftingsreglernas tillämpning

.är en viktig faktor, filed bvilken man rnåste räkna, om ma.n skall vid

<lessa undersökningar komma till fullt exakta resultat, och att äfven vid

tonnagestatistiska jälnförelsen lnellan länder, där nominellt samma mät

ningssystem gäller, 111an n1åste vara noga på sin vakt mot denna smy

gande felkälla.

Jag skall gifva ett exempel, som bar ätminst~ne den förtjänsten, att

-det belyser ett förhållande, SOlU länge gått och gällt och änDU gäller för

att· val~a ett obestridligt faktun1. l1"örhällandet, jag bär åsyftar, är den all

bekanta, till snart sagdt en dogrn blifna tillbftkagången i den franska han-

. delsflottans tontal - ett förhällånde, SOlll blifvit Ul~ lnånga synpunkter

kommenteradt och bland annat fått tjäna såsom en mycket värdefull hörn

sten i bevisföringen från deras sida) som anse hvarje statsverkets lnera

direkta ingripande till sjöfartens frolnlna i form af understöd till VIssa
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linjer eller på annat sätt vara a, priori förkastligt. »Vi hafva ju») beter

det då alltid, »i Frankrik,e ett slående exempel på, hvart användandet af

dylika konstla/de meclel kan le~a. Frankrikes tontal har ju rent af gått

tillbaka».

Jag' hade förliden vinter tillfälle att, under 111edverkan af KongL..
~Iaj:ts ,beskickning i Paris, få göra en del undersökningar rörande just

denna sak i det franska fina.nsministeriet, där man llled utsökt välvilja ställde

alla llpplysningar till 111.itt förfogande.

I den af »La COIDlnission extraparlaluentaire (la Marine marcbande)

1897» afgifna rapport öfver franska sjöfartens tillstånd och behof, hvilket

vidlyftiga aktstycke fortfarande utgör" ett slags källskrift för alla förslag

till reforlner i den franska sjöfartslagstiftningen, finner man alltså följande

statistiska uppgifter rörande handelsflottans tontal:

Ångare Segelfartyg

år 1886______ 500,484 tOll 492,807 ton,

år 1896______ 499,409 tOll 421,462 ton,

alltså ett aftagande i såväl ångarnas som segelfartygens sanlfälda tontal

under denna tidsperiod, under hvilken dock rikligt 1l1ed luillioner gått ur

statskassan till byggnads- och seglatiollsprerrlier samt "understöd i annau

forIn.

Dessa officiella statistiska siffror hafva i öfrigt kommenterats icke

blott här i landet utan i snart sagdt hela världen.

Den- undersökning, jag hade tillfälle att i vintras anställa, visade

emellertid snart till full evidens, att, ehuru de nakna siffrorna voro obe

stridliga, konklusionen on1, den franska handelsflottans tillbakagång' v~r

alldeles falsk. Under den nälnnda tidsperioden, hade nälnligen - utan att

den i Frankrike gälland,e lTlätningsregeln, hvilken är den så kallade engel

ska regel1t, blifvit ändrad eller ll~bytt luot,någoll annan regel - i mätnings

systemets tillämpni'J1tg innästlat sig oegentligheter, hvilka vederbörande

själfva icke drogo i betänkande att karal{tärisera såsom missbruk af be

tänkligaste slag, ehuru de på samU1a gång' ursäktande påpekade det posi

tiva gagn i den internationella konkurrensen, de franska fartygell hafva,

så länge sådant utan protester från frällllnande 111akter tillåtes passera, af

en tillälnpning af rnätnil1gs~ystemet, SOlll, ,utan rubbande af de diplolua

tiska öfverenskolIlll1elserna om de franska mätbrefvens erkännallde, kun

nat nedsätta fartygens tontal och därnledskeppsafgifterna i främlnande
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han1nar i åtskilliga fall till 'lDindre än l1älften U)'ot förut, utan att fartygen

i fråga undergått lninsta förändring. Det enda land, som hittills med

eftertryck protesterat mot detta sakernas tillstånd:' är Förenu.t staterna,.

hvarest, uppgaf 111an i finansministeriet, de franska fartygen, såväl ångare

som ~egelfartyg, underkastas fullständig onlulätning på grund af 'enlig~

amerikansk uppfattning felaktiga luätbref. I Sverige sker korrektion af

lnätbi"efven för ångar11agenorn den bär föreskrifna pärtiella olnlDätningel1,.

men för franska segelfa~..tyg göres här ingen korrektion.

För att elilninera bort denna betänkliga felkälla vid en jämförande

uppRkattning af franska handelsflottans storlek år' 1886 och år 1896' och

för att alltså erhålla siffror för detta senai'e år, tillkomna enligt samma,

beräkningsgrunde," son1 siffrorna för 1886, hade af en funktionär i fran

ska finanslninisteriE~t gjorts en undersökning af icke mind~e än 194 fran 4

ska ångare och 147 segelfartyg, hvilka under peri,oden blifvit OlDluätta och

fått reduceradt tonnage, utan att fartygen själfva förändrats, och af bvil

ken utredning det tilläts lnig taga del. Ena ledet i jämförelsen var dessa

fartygs tontal år 1887, före deras on1mätning, ,andra ledet tontalen efter

oll11nätningen. Resultatet frarngår af följande tablå:

1887
nettoton

1896
nettoton

Skillnad i procent
af tontalet 189G

194 ångare____________ 245,025 ] 92,638 27,2 %
147 segelfartyg 43,898 37,213 18,0 J:

Dessa fartyg represellterade llled hänsyn till typ OCll bestämmelser

hela handelsflottans genomsnittstyper, och, resultatet, blef, såsonl synes, att

ångbåtsflottans tontal år 1896, om del1 skall uppskattas på sa1nma basis

eller Bå att säga mätas med sam1na mått år 1896 SOln år 1886, 111åste

ökas lued icke mindre än 27,2 procent och segeltonnaget Ined 18 procent.

G'öres denlla korrektion, som naturligtvis är oafvisligen nödvändig,

om man skall kunna tala OlD en jämförelse lnel1an flottans storlek 1886

och 1896, erhåller Inan följande siffror rörande franska handelsflottans

storlek år 1886 oc11 år 1896:

.AT 1886

Ångare____________ 500,484 ton

Segelfartyg 492,807 ton

alltså för ångarna en ökning af

också icke vidare stor ökning

År 1896

(1,272 X 499,404 ~on) = 635,242 tön;

(1)18 X 421,462 ton) == 497 ,325 ton~

136,000 ton och för segelfartygen e]1 om

af n1ellan 4 och 5 tusen ton i stället för
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den af de 11akna statistiska siffrorna indikerade lninskningen i både ång

()ch segelflottorna. Denna ökning utgör enligt senast tillgängliga statistik

{för innevarande års början) cirka 200,000 ton för ångarna och cirka 85,000

tOll för segelfartygen, hvilka siffror gifva vid banden, att den franska

11andelst1ottan varit stadd i en synnerligen kraftig utveckling, i synnerhet

på senaste åren.

Den .11lycket omtalade tillbaka,gången inoul den franska handelsflot

tan bar alltså vid närlnare granskning af 1netoden för jä1l1förelse mellan

'flottans storlek 1886 oell ett decennioln därefter befunnits vara helt

·enkelt en lnyt -- en myt, af hvilken nog åtskilliga lagstjftningsåtgärder

både i Frankrike och i andra land påverkats.

Man kan, Oln man så vill, betrakta dessa diagraul, äfvenSOlll hvad

l1är anförts Oln fransk sjöfartsstatistik, SåSOlTI en bekräftande illustration till

<len galula och lnången gång använda paradoxen: »nled statistik kan Ulan

.åtaga sig att bevisa, hvad IleIst lnan behagar». Men så n1ycket torde

man väl dock kunna sluta) af bvad ja.g här haft ärau alJföra, att, då

man inlåter sig på jäniförelser på detta område, det tOl~de vara Iller än

-eljest nödvändigt att först försäkra sig OITl, att sifferuppgifterna, Inan jän1

för, grunda sig på likartdde statistiska undersök'ningsmetode1" Denna 111a

l1ing torde lned käl1l1edonl on1 vårt svenska skaplynne, son1 i regeln ut

märker sig för en utpräglad disposition att underskatta det svenska och

beundra,- ·hvad utländskt är, filer än eljest vara på sin plats.

I anledning af föredraget yttrade sjg:

Herr (jeneraldirektören R. Åkerolan: Jag ber att få tacka inledaren för

Jet intressanta föredraget oell särskild t för hans Ineddolande rörande de fran,

ska skepp·sfartsförhållandena. De lälnnade nämligen ett kraftigt bevis på

hvarthän det kan leda, sedan Iuan i de flesta länder frångått den enda

Tättfärdiga skeppsrnätningsmetoden att uppmäta fartygets storlek och sedan

ärligt fråndraga hvad SOlll icke tjänar tilllastrulD) utan användning af några

forrnler, hvilka kunna gifva tillfälle till sådana bedrägerier, sonl de af föredrags

hållaren om närunda - ty annat än oärligt kan Inan enligt mitt förulenande

icke beteckna, att man filed kOl1stlade nledel på papperet kan nedkon1ma

till ll1indre äll hälften af det effektiva eller frakttonnage, S01l1 ett fartyg i

själfva verket Ilar. I 1110tsats 11l0t hvad talar~n ansåg såsor11 hufvudskäl
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til~l att fransmäEn.ell fÖT.faritt f>å n,ärn'n~ sätt ~ller att sk-eppsfartsidkätllå

därigenom skulle få· m-er& hjälp af st~1eu genOEå subsidier o. d.. tr~r j~,

att skälet ~arit d:e~ln.m13;" som i allm,än;bet -l:oekat så mån-ga till clel1 Qlyck.

liga engelska matnin:gsregeln, l:l\ämrige~l - att få mindr~ afgi:tifer båd:e till

stat och h~.nar samt i sörrdiga fåll äfvet1" mi-n8kade~ k-61~sumtafgift.eT~ 1)e'tta.

ätT Il()g httf~u,dskälet, och nä:r m-åll h;yser de- åsikter i mätningsfrälgaa), som

jag gö~, är det a~etlär11tatt höra allt .som kan fFtlmdragus för att visa

orimligbetell i dell el1g.elska mätningsregelrt~

Jag begärde em€llertid ordet huf'vudsåkligen fÖT att få säga någ'ta

01:<il m:ed hän'syn _till hva(:l föredraga1:1{ilen - yttrade röralTde del~' officiella

sjöfartsstatistiken här i landet. Häll uttal:adj~r därvid vi;sserligen. åtAkilliga

f,ör koIltlmerskollegii statistiska a;fdeinil1g i i::Frålg'~varail:ide hänseende smick

rEllld€ 0rd~. men det skulle-: ick.e: desto -rni11dtre- ~art1Ddra mig, om- h€f'rar11e

ej fått d-en uppfattn<i1lgen, att vi I;rH~id a~seel1de~ pa vår sjöfärtssta:tistik

9todo kvar på en - SåsQffi' talat'en~_ kaltade det --- '~ÖFåldräd gtåndpunkt i

j:ämförelse ln~d andlra- lii111Q\er. Först och främst' vill fag flå påpeka;, att

cl'et i vår sj.öfa.rtssta:tisti:k i;ck.e ar s'ä, att det i klu·mp ell<d'aJst talas Oln, huru

stort tonu.aget i SitT helhet är' vid åTets bÖi'jRJ}l' och "id dess slut, utan

fartygen- äro uppdelade- i sege~fattyg 0'eh, ångfartyg, och för hv&rje klass

&l1gi;fves d'et afgiftspli'ktiga 11ö'nnag~t vid, årets börja.:n~ och slut, så att Intin

ser~ hu~ru, det. tillökats. Men: gtt~nås~. vissa åif åt jet ock så, att d~t gatt t~ll-

'baka. Det var i medlet af 1890-talet, som· detta senast inträffaae. Sedan

1896 hat det, SåS01:tl framhållet blifvit~ desg bättte gått väsentligt franlåt.

På n,ämnclai. Sätt, kunn~ jUl a1lå tycllig·U Se, h1

UllI'U stiOr tillväxteni ell€I'

mililsknil1gen- för bvartde11a sInget a'f fartyg.: varit. ; Sedall' stär det nV'år

odh en fritt att- mecl hänsyn.: tilt äJn.gfart)'"gefls· större eff~ktivitet multi

plic~era: med h;~ilkeu k,()-ef:fiei~n't~ han :6hu:r~r rättast tö~ eil' jälnförelse'

meBJal1 segel- 0'ch ål'lg.fail'tyg$tonnage. Få, srimma .sätt är i sjaJfva ve'rket

äfven~ 3illdra lWl1cl~ts: officiella. sjöfitrtssta;tistik u.ppg~älld. .Ä.fvel:l i Norge -har

man i d'en' .of'fieiella s:ta~tistiken ~cke ann-at'än tabeller med- de ro-tra siffr~rIia, a11

gifv:and~· så och: sli., stOlr tillVäxt elite:v. lnins-Kning' i: afgiftspl1ktigt tonnage- för

segelfarty'g oQm, så.. och: sa myck~et f1ör' an·gfartyg.- .Att-Kjoor dessutom i den

inleda~lde texten plägar meddela ett litet sanlmand~ag, hvari han med

ledning af ångfartygens afgiftspliktiga registertonnage', tillika angifver det

fierfaldt (3,6 gang€r,: större fra'kttobnage', som dessa -i jämförelse med se

gelfartyg-en af -honom anses halva, berättiga11 icke· till påståend€t, att' ång-
10
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fartygen i den officielI,a', norska' ,statietikeu .upptagas l med 3,6 ..gånger, högt~ J

tonnage, än som', motsvarar förhf\llandeto i vår· statistik. . ' , '.

~ den' officiella 'statisti~en 'eller., de: egentliga' ~ -siffertabellerna, ' som

konstituera den officiella statistiken, skiljer man., som, 'sagdt, i Norge.lika-:.

som i' ~lla' andra' ,'länder 'helt enkelt, på segelfartyg och ångfartyg, och anger

utan vidare för hvarje klgss' det afgiftsp~iktiga tonnaget.' Herrarne hafva:

för öfrigt utaf föredragshållaren själfva hört" hqru,:som, om" vi, sku;lle mul-:,

tiplicera vårt ångfartygstoDnage" med någon siffra, det icke" borde, blifva:

'med' den i Norge därtill använda eller .3,6, utan.med 3' eller den koeffi

cient, som för detta"~ ändamål .~än'gean~vändts, när man' såsom i Sverige

mäter efter~ell enda rättfärdiga eller. tyska. regeln.'

I mån som man med. tillhjälp af_ den engelska .regeln genom kon-o

stru~tionskllep lyckas i mät~,refven förskaffa, sig allt lägre afgiftspliktigt·

tonnage än det verkliga, bör naturligtvis äfven större koef~ci~nt användas,

och' den tid' torde därför ej heller, vara, aflägsen, då den af 'Kjrer 11U 'an

vända·' 3,6 blir, för ~iten. Men ,d~t bör då vara tydligt, att det icke går

all, . att göra' dylika varierande beräkningar i själfva den officiella statisti

ken, och så förfares, som sagdt, ej heller någonstädes. Däremot lampar

det sig väl att i resonnerande sammanställningar göra dylika beräkningar,

om blott de använda koefficienterna tydligt angifvas, och detta.

har, såsom inledaren omnämnt, bland ~~nat äfven skett i den i våras

utkomll~.handboken om Sverige.

, Om, nu tidningsartiklar, som gå i något visst syfte och hvilka t. ex.

liksom i Frankrike .vilja skaffa hjälp och, subsidier åt sjöfarten, söka slå

dunster i ögonen på~olk genom att jämföra vårt lands· verkliga ångfar

tygstonnage· :med ett annat lands på nyssnämnda sätt. mångfaldigade, 'är

detta ju helt en~elt ,antingell ett på okunnighet grnndadt själfhedrägeri

e~ler ock ett falsarium, och det är dylika samt därmed jämförljga tilltag,

som .gifvit anledning ,till den 'gamla paradoxen, att man· med statis.tiken.

kan, bevisa hvad 'som helst. Den officiella statistiken är,.emellertid icke

skul~ .därtill,. utan stundom-oförstånd och stundom orättfärdiga syften, af

folk, som stödja ,.sig ·på qe~ jesuitiska: uppfattningen: »äu4amålet helgar

medlen».

Herr .Kapten. G., Q.. Wallenberg~" Då,statistiken i själ:fva verket icke

är ,annat ~n ett .sl~g ~f. bo~fqring'öfve~ den' rörelse. ocll öfver de tiHgån~
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gar, 'som. ett -land ',bar i 'ett. e11er: ;:annat" h~nseende; är;. det -af största

vikt; att denna. bokföring är _sA korrekt som möjligt~ Jag förstår, såsom'

herrÅk~rnHtl1 fr.amhållit, .att r d'et är riktigt~ att' hv~rje lånd för sin bokfö

ring; .säsom, det ,.lyster;' 'man nlåste ju finna-' det 'llaturligt~ att .mall i Eng

land fö~ sina :räkenskitp.er:i pund likasom r Sverige' i kronor.. Men ytterst

viktigt är .likväl _att, vid anställan'de af jämförelser, .transportering. tilf

samma värdeu1ätare sker, och jag tror, att det är så man måste förstå

talarens syfte, då han talar om effektivt tonnage vid sådana jämförelser,

som ligga till grund för, .herr ,Kj:rers åskådningssätt' i' denna fråga.

Det syues således vara vederbörandes önskan, ·att IDan vid jämförelse bör

hafva jämförbara storheter, d., v,,' s: likartadt eller lika beskaffadt, tOllI:iage.

För(jdraganden har påvisat, att så. icke sker; då den engelska regeln till

lämpas.. Den s~at~stik, som. föredraganden. härfrainlagt och som ,visar, att

detotvifvelaktigt står bättre till Ined den svenska sjöfarten än hvad SOUl

allmänt ansetts, är icke annat än glädjande, och jag är i' tillfälle konsta

tera, att, den undersökning" som" blifvit gjord i handels- och sjöfartskom-~

mitteen, , utmynnar i detsamma, ty där har ådagalagts, att den svenska

ångbåtsflottan visat sig ·i procenttal~till' hela världens ångbåtsflotta vara,:;

år' 1885 nära 1,5 proc.,

» 1890 mellan 1,5 och 1,6 proc.,

» 1895 ,1,6 ,proc.,

» 1896 1,7 proc.,

» 1897 1,9 proc.,

således en' ganska vacker serie, och det är otvifvelaktigt, att vi för år

1898' "hafva en ännu, bättre,' siffra att framvisa,· men icke desto mindre

hafva vid flera tillfällen, både i- den statistik, som blifvit utarbetad, och' i'

alldra afseenden det blifvit omtaladt,' att en. viss' tillbakagång, ägt rum, och'

detta beror säkerligen på fela~tighet i' grunden för statistiken.,

, I ett afseende kunde, den 'framlagda stat~stiken anses Jöranleda ofördel..

aktiga' konsekvenser,: n'ämligen, .då .nu föredraganden. bevisat, ,att den sven·"

$ka. sjöfarten gått så pass' framåt, ,kan man befara,att den oms'org" SOlD

från alla håll ägnats åt sjöfarten under de senare år~n,.komm~ att.

och därigenom sträfvan att förkofra och utveckla sjöfarten möjligen

komma att förminskas. Men, mina herrar, jag tror icke, att man behöf

ver hysa någon fruktan i det hänseendet, ty kunna vi bevisa, att sjöfar-
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t~n und'er d,e. seDa~~et. åren gått framåt. icke 'a11enasi absolut, utan relativt

i . förb41~aod0 ·till .andra länder,' borde detta Hppmuntra. till förnyade

sttäIv'tll1den, och j.ag tror, att <len omstän;digbelen skall fÖFanleda,. att d;e11

stO,ra all~nl;änheten metlsina ka.pital allt m·er ocln,. mer skall intressera' sig

föl: s1öfarte.n . Dess' fortgående .förkofrao· skall' visa, a~t vi äro: på rätta·

yij,ge{l och att de~ pen11ingar, $om däri' placeras, äro '\T.äl anvä:nda och vinst

gif~G\nde.

Herr InspektöTen. Å. IsaksoJl: Jag ber att fä tacka för diet intresse)

st>tll visats fÖr denna sak. Jag vill enclast· anloorka, att det ick~ varit min

lneaing att söka uppträda som mästare och försöka i;uiöra något nytt

systeu1' för sam,manfattnin.g af prim.ärt1ppgift~rna i de statistiska tabellerna,

utan mitt syfte- h;ar end,ast varit att söka få fram den Rynpunkten, att sta

tistiken borde skTifvas icke endast, för stat-isti'Ci' utan äfven ~å~ att andra

personer, som Icke äro statist-ict, sk01a llafv:a .lätt att se, hvart det pekar

bi:ill. Då man får föl' sig stora tabeJleI! ln9d stora siffror och endast siff

:r:o.~, är det. svart att.. fa' en öfversikt öfve~ fÖl'hållamdena,' och, d-et är detta~

s~m varit D:totiv~t- till, att jag satt up'p hvad jag 'baft a,tt anföra i 11nj:er,

så att hvar och en kan utan s,~årigh.et följa ut~ecklingensgång. Jag har

icke haft pretention, att hvad jag anfört skulle i någon mån rubba det

naturligtvis högst förträffliga system för statistikens uppställning, som vi

.här i landet följa och som jag tror icke väsentligt skiljer sig från det, som

i andra länder följes, men bvad som tilltalat, mig bar varit den lilla ko

lumn, som i Norge inrättats och som vänder sig till allmänheten. All

mällhet~u är ju också män·niskor. .Deu bar rätt att få statistiken i en

sM.all. form, 'att den kau'· smälta den och s~, huru det står till med, nå-o

mngarn3 här. Detta är det Ulla strå jag velat draga tiJrt stack-en, och det

inneoär ick~ Yl;'k~,ndie; på. någon, refoTm.·

Jag ta.ck8i! särskildt herr· Wallenberg.' föl" den. sYDpun,kt~ han drog
IT3JIl och so.m f.ör- mig. vax ny och i viss' mån öfverraskande.· Jag .hörde

llågra sifJ~or, mr mig. okända, nämligen: tillväxten i ton'naget fr.ån 1,5.. till

1,9 på .de sista åren. . Jag Yisste, att det. v·uxit. något, men att'· tillväxtell

varit så betydlåg, visste jag icke..

• II
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SCHWERIN, W. G. VON, friherre, godsägare..
SEBARDT, C. W., hofapotekare.
SEDERHOLM, E., bruksägare.
SEGERSTRÖM, Hj." mäklarebokhållare.
SETTERVALL, C., grosshandlare.
SIDENBLADH, E., öfverdirektör.
SJÖGREEN, C. M., jägmästare.
SJÖGREEN, O. A., f. d. kansliråd.*

* Ständig ledamot.

SKOGLUND, F., qokfö-r1äggare.' .
SKOGMAN, 0~ :~., ·A.;· friherre, f. d. kommen~

dörka"pten.
SMERLING, C..E'., f. d. kan~liråd.

SMERLING, G. W., v. häradshöfding. '
SMITH" L~ O., grosshandlar~. * ,
SMITH, O., fil., d,oktor.
SMITT, J. W., generalkonsul.
SOHLMAN, ,H., redaktör.
SPARRE, N. G..A.. , grefve, kammarherre.
ST'ARC K, A., generalkonsul.
STEDT, C. ~., ryttmästare.
STEDT, ~., lifförsäkringsinspektör.
STEINMEl'l'Z, H., landtbruksingeniör.
~TJERNSPETZ, H., major.
STOCKENBEBG, J., v. häradshöfding.
STOCKMAN, <0"., direktör.
STOLPE, ,C. ~., G., direktör.
STRANDBERG, G., fondmäklare.
STROKIRK, G., bruksägare.
STUART, J., riddarhussekreterare.
SUNDBÄRG, G., ~ktuarie.

SUNDSTRÖM, H., grosshandlare.,
SWARTLING, A., konsul.
SWARTLING, J., bankdirektör.
SVEDBERG, C., grosshandlare.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
SVEl>ELIUS. A. G.,. l~ndshöfding.

SVENSEN, E., skriftställare.
SYBERG, F., grosshandlare.
SYDOW, E. G. von, bankkamrerare.
SYDOW, F. VON,. hamnkapten.
SYDOW, HJ. VON, förste polisintendent.
SÖDERBAUM, B., bankdirektör.
SÖDERBERG, B., bokhandlare.
SÖDERBERG, J. E., förste aktuarie.
SÖDERLUND, C. A., ing,eniör.
SÖDERSTR.ÖM, C., -grosshandlare.
SÖRENSEN, N. G.; 'grosshandlare.

'l'AMM, A., kontrolldirektör.
TAMM, C., direktör.
TAMM, C. G. A., friherre, öfverståthållare.
TAMM, G., stallmästare.*
TENOW, CUR., statskommissarie.
TESCR, W., direktör.
THIEL, .A., grosshandlare.
THIEL, E., bankdirektör.
THOREN, J., kamrerare.
THULIN, C. F., generalkonsul.



THYSELIUS, E. J. A., redaktör.
TErY&ELIlJ1S, P., kanslisekret.erare~

TIGERSCHIÖLD, H., kanslisekreterare.
TILLBERG, E., v-. h-iradshöfding.
TITZ, C~ A .. , konsul..
TROILIUS,_ C. lt·; ·V. här-adshijiding.
TROlLJUS, E., grosshan<il'are.
T ÄGTMETJ"ER, F. A.,' kontorschef.
TÖRNEELAD lI, l., lan<:lskamrerare.
TÖRNE13LAD- H, R., lekt&l', bankofnllmäktig~

UDDENBER(1, E., .gene'r-alkonsul.
UHR, G., ~rkesinspektör.

~ACHTKEISTliR, H., H:S'G'N, grefve, statSIråd'.
W AD S TEIN,. 'r.., re'v-i@Ol'..
\VlERN, M. E., grosshandlare·.*
WAHLIN, O. A.,- grosshandlare.
VALENTIN, J.., direktör. '
VVALLDEN, W., gGxIsagaFe.
W ALLENEB:R€l, A., löjtnia;n1r.
W ALLENEIDRG, G. O., kapten.
WALLEN:EERG:, K., bankdirektör.
'VALLEN13IERG, M., v~ nåradshöfding, leda-'

mot af ,oedaktionsko'YYllfnitteen
W.ALLENSTlh:N; J. A.) kam'marrättsråd.·
WANCKE, :F. , bankk:at38Ö'r:
WAR:BURG, S., grosshandlare.
WEBER, O. A., bankofullmäktig.
WELIN, G-., byrådirektör.
WERNER, T'., doekmästare".
WERS.ÄLL, C., la;nc}.shöfding.
WE&TRING, H. G., justitieråd.
\VICKSELL, K .., fil.. doktoli.

* Ständig ledamot.

WIDEEN, A .. R., kassor.
WIJK, O., growhand1a.re.* ,
WIKBLAD, .8"., H ..., st~tB~~..
'VIKSTRÖoM", C'., grosshandlare.
WIKS'l'RÖM, P., grosshandlare.
WILLBORG, W. R.., kapten.
WINBORG, T., fabriksidkare.
\VINROTH, Å. O., professor.
WRETMAN, F., fil. do;kiol'.
\VÄSTFELT, C. G. N. L., bofrättsråd.,

y GBERG, H., stadsiIll.g~niö:r.

YTTERMAN, J., grosshandlare.

Z El.LEN, J.< O. AF, byrå.chef.
ZE'PHELIUS, E. G':,., k<9;D'slisekretet"are..
ZETHELIUS, F., t. f. byråchef.
ZETHELI11r:s, W., assessor.·
ZETHRJFJUS, Å. H." mäklarehokhållare..
ZETHRlEUS; F., 4irektör.
ZETTERLUND, {J. R.., kontorschef.

ÅKERHIELM, L., friherre, pr'esident..
ÅKERLUND, E., godsagare..
ÅKER~Ä:N; G., kongl. sekl1eterare.
ÅKERMAN, H~, envoye.
ÅKERMAN, R.} gen.eraldirekter , tedamct af

redaktionsko'tnmitteen.

ÖHMAN, E., grosshandlare.
ÖHMAN, E., direktö.r.
ÖRTENBLAD; T., ingeniör.
ÖSTBERG, G. F.., direktör.
ÖSTBERG, J., kan1marrättsråd.

Ko'rrespond'erande ledamo~:

~IAL.ARCE~ Å. E. DE, Secretaire perpetuel' de la SocieM des institutions de prevoyance"
de France.
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I.

GRAFISK ÖFVERSIKT
ÖFVER

Absoluta tillväxten i nedannämnda handelsflottors afgiftspliktiga tontal' (tontalen
för ång- och segelfartygen helt enkelt hopsummerade, på sätt' sker i Sveriges

officiella statistik).

1,380,427 ton

8,104,134 ton
401,879 tOll

206,649 tOll

-
~.

----------. .

-
I

I ------

Norge: 1,343,252' ton

England: 9,663,490 ton
Sverige: 478,745 ton

Daul.nark: 347,337 tOll

1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900



II.

GRAFISK ÖFVERSIKT
OFVER

Relativa tillväxten i nedannänll1da handelsflottors afgiftspliktiga tontal (ållgfartygens
enligt »engelska regeln»), då tontalen för ång- och segelfartygen helt enkelt sum

meras, på sätt sker i Sveriges officiella statistil{.

Norge: 1,34B,252 ton

------J Danmark: 347,337 ton
I
I

~~ I ISverige: 478,745 ton
~~~ ; -±::==-==f==" 4 England: 9,563,490 tOll

Danmark:
206,649 ton

Sverige:

401,879 ton r ~ -r
England: I

8,104,134 t?l1.

Norge:
1,380,427 ton

1889 1890 1891 1892 1893 1894 18~5 . 1896 1897 1898 18fJ9 1900



III.

GRAFISK ÖFVERSIK1'
OFVER

})alunark : ~)7~ ,8H4. tOll

Relativa tillväxtelI i nedannänlnda llandelsflottors s. k. » }>eräknade tOllnage), 'd. v. s.
.sunllllall af segelfartygelIS afgiftspliktiga tOlltal oell 3 gållger ållgfartygens afgiftsplik
tiga tOlltal ellligt »tyska' regeln » (~~,6 gånger sallllna tontal enligt »ellgelska regeln»). -

~verige : 1,104,805 ton

1900

--l I Norge: 2,557,771 tOll

England: 2R,336,93~ tOll

l89Hl8B818H7189618951894189318~)2l8Hl1890

I

i

I

1

___I _ l -----'--- ._---J--------'

1889

Danll1ark:
433,567 ton

Sverige:
669,549 ton

Norge:
1,664,687 ton

England:
20,011,47f> tOll



___~ Mi J -~~. --~.-._.•---""-, ••_",- •.."",,•..•.-- .-.-".,-~._---~---_ ..............-.-----

IV.

GRAFISK ÖFVERSIKT
ÖFVER

Norge: 1,640,812 ton

1900

Sverige: 637,272 ton
...-r:: .., England: 14,261,254 ton

1899189818971896189518941893189218911890

Relativa tillväxten. i' nedannämnda handelsflottors tontal enligt Lloyd's Registers
statistik (sullllnan af ångfartygens bruttotontal och segelfartygells afgiftspliktiga tontal).

Danmark: 519,011 ton

1889

Danmark:
269,409 ton

Sverige:
462,392 ton

England: .
10,829,202 ton

Norge:
1,456,264 ton




