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N ATIONALEKON'OMISKA FÖRENINGENS

. sanlmanträde den 24 januari 1901.

Ordförande: Byråchefen A. HAMMARSTRÖM.

Till ledaLuöter af föreningen inva.ldes:

Herr Brnkspatrollen C.' W. Pal:mcer,

» Direktören B. Grill,

» Slottsarkitekten Fr. Lilljekvist,

Kamreraren B. L öfgren,

» Grosshandlaren j. Sachs och

» Anlanuensen F. Jl,f1-teller.

Till revisorer för granskning af nästlidet års räkenskaper utsägos

Herr Myntdirektören E. B'rusewitz och Herr v. Häradsböfdingell P. R .

.Rabe.

Herr Bankdirektören. Th. Frölander 11öll häre~ter ett _föredrag om:

:Riksbankens sedelutgifningsrätt och 'senaste kommitte
betänkandet därom.

Herr ordförande, mina herrar 1 Inledningsvis vill jag anlnärkaJ att
jag vid rnin behandling af ämnet konlmer att förutsätta riksbanken så·

.som ensam sedelutgif·vande ·centralbank. Detta därför att, enligt gällande
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lag, riksbanken från 1904 års ingång skall fylla en· sådan banks funk

tioner, och äfvendärför att jag personligen är anhängare af enbank-·

systeInet.

Bland de skäl, SOln anföras för detta system, är det blott tvenne,

som för n1ig äro af vägande betydelse. Det ena är, att systelnet lued·

för större ITlöjlighet för en konsekvent och förutseende diskontopolitik -

.. jag vågar ej säga mera än luöjlighet, enär det beror på, huru bankens

adlnini~tration,är ordnad, OlD. denna möjlighet blir verklighet. En sådan

diskontopolitik är däremot svårare att få till stånd, när herraväldet öfver

OlDsättningstnedlet är <splittradt på en mångfald slnärre ernissionsbanker.

Det· andra skälet är, att en centralbank kan llppträda stödjande och lug-
na~1de vid kriser, Oln den är stark och välorganiserad - äfvell här'

nlåste jag tyvärr u~trycka mig hypotetiskt. Vid sådana tillfällen hafva
alltför ofta de snlå elllissionsbankerna nog af att sörja för sig själfva.

Vidare vill jag nälnnu, att jag ej kommer att besvära herrarl1e med.

några vidlyfHga teoretiska utläggningar äfver täckningssysternen. Sådant

kan 111an läsa i bvarjeballda handhöcker. Jag vill, såvidt i min förmåga

står, se saken praktiskt, lTIed hänsyn till yåra speciella förhållanden och

till de lärdomar, vi bafva att draga af andra .länders 'bankbistoria.

Under den diskussion, SOlll hos oss ägt rl~m i ~rågan, är. det huf·

vudsakligen tvenne synpunkter, som gjort sig gäl1ande~ Den ena - för

at,t få ett nalDn på den skulle jag vilja kalla den lag~tiftaresynpunkten'

fäster sig nästall uteslutande vid tryggheten för sedlarnas inlöslighet OChl

har hittills sett denna trygghet uteslutande i Peels kontingentel'ingssysteln ..

Sitt Dlest pregnanta uttryck torde denna synpunkt ha fUDnit i en artiket

i Stockholms dagblad betitlad »Myntrepresentativ och kreditmede~». För-

fattaren säger där, bland aTlll'at: »Men ifråga om riksbankssedlar för·

håller det sig alldeles tvärton1: den. absoluta tryggheten för n1yntrepresen-·

tativets ständiga och ögonblickliga inlöslighet är det första och oeftergif.

liga villkoret för dess utgifni?g; r hvad lnån~ det' därjämte kan erhålla el},:

viss elasticitet såsom kreditmedel, det är en underordnad fråga~. Och.

vidare på ett annat ställe: »Denna nya sedelstock kan olnöjligen erhålla.

saUlma slags elasticitet sonl den gamla. Detta må vara obekvämt, men,.

rörelsen får på ett eller anllat sätt ordna sig därefter».

Den andra synpunkten - låtoln o~s kalla den affärsmal1l1asynp.unk..

ten - innebär ungefär följande resonnemang: Ställ med edra täcknings-
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~egler, som ni anse' nödvändigt, 111en laga, att riksbanken från. början får.

~n tillräckligt. stor obegagnad sedelutgifningsrätt,. så att vi icke helt plöts-.

ligt kOlnma till gränsen -för denna.

Under föredragets gång torde jag få tillfälle visa, att dessa båda

$Y'npnl~kter icke nödvändigtvis behöfva strida mot hvarandra, utan ätlnill

stone delvis kOlnplettera hvarandra.

Frågan' .är icl{e .lätt, och det är ej att undra på, att den inoln riks-o

d~ge~l .icke klarnat, d~ där ju finnas ytterst få personer, som haft tillfäll.e

att göra denna special-tekniska sak till föremål för särskild forskning •.

Till frågans läge har dock icke minst bidragit, a.tt riksdagen från den.

~nda .auktoritet den äger, närnligen de utaf riksdagen själf utsedda banko~

fullmäktige, icke erhållit utlåtanden, SOIU utmärka sig för. klara och le

dande principer e~ler_ hållbara' beräkningar.. Omdömet kan synas skarpt,

och jag anser luig därför skyldig att framlägga stöd för de~salnnla.

. När vid 1897 års -riksdag förslaget OlIl lag för Sveriges riksbank

fruIniades, skrefvo herrar fulllDäktige: »l\1ed antagande af en utelöpande

sedelemissiol1, lika 111ed den vid 1896. års slut, skulle således beloppet af

bankens utländska kassatillgångar hafva ungefär lllotsvarat riksbankens

reserv af obegagn~d sedelntgifningsrätt; och då dessa i .al~mäl~bet utgöra

mellan' 10 och 20 millioner, kunde väl denna reserv anses tillräcklig».

:fullmäktige hade förut beräknat, att med ett :uppnådt kontingentmaxi

111Un1 af 90 11lillioner kronor skulle riksbankens guldkassa utgöra minst 37

lui,Jlioner kronor och sålunda sedellltgifningen i sin helhet uppgå till 127

millioner. Men lTIed hänsyn till att sedelutgifningen under senaste tiden

vuxit, föres]ogo ful.hnäktige, att den bestänlda kontingenten af 90 millio

ner skulle ökas till 100 Jl1illioner. Därjämte. anlnärkte de, att guldtäck

~lingen för den senare delen af denna kontingent- eller de 40 nlillionerna

kunde utan fara sänkas från 40 till 30 procent. Båda dessa önskningar

uppfylldes vid lagens antagande.

Vid 1899 Ars riksdag hade af herr Lithander. framlagts ett för

slag att öka sedelkontingenten lTIed 61 millioner kronor Inot en täckning

af cirka 10 procent i guld. Fullmäktige gjorde den anmärkningen mot

förslaget, hvilket eljest godkändes, att guldtäckningen för den nya kontin

genten var för svag ocl1 borde sättas till 30 procent. Fullmäktige säga

yidare: »Hvad nu slutligen den metalliska fonderingen af sedlarna eller

guldkassans förhållande till sedelbeloppet i qess helhet vidkommer, skulle
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det, i fall förslaget i fråga om sedelutgifningsrättens ökande, allt efter SOUl

de enskilda banke~~l1å upphöra, blifver antaget, icke koinma att synnerligen

mycket skilja ~ig ifrån det af banklagen nu normerade. l\tIed ett maxi

mUlTI i sedelntgifningsrätt, oberäknadt den, son) beror af de utländska

behållningarna, af 137 lnillioner kronor, skulle för närvarande riksbanken

böra innehafva ett guld förråd af 37 n1illiol1er kronor elle'r ullg~fär 27

procent. Skulle efter. tillälnpning i· dess fullhet af det nu ifrågasatta

stadgandet sedelutgifningsrättel1 belöpa sig till 216,3 millioner och guld

kassan således utgöra" 55,3 millioner, blefve procenten cirka 25,57. All
tagligen k~mme dock i praxis ej mer än omkring 200 lnillioner att be

höfva räknas, i hvilket fall- guldförrådet skulle uppg~ till olnkring 51,5

millioner kronor eller cirka 26,75 procent, hv.iJket, inom vår:t land, där

användningell af sedlar såsom rörelsemedel är så stark, bör kunna" anses

betryggande».

Vid 1900 års riksdag bade! icke minst till följd af sistnälTInda ytt

rande, inkommit en motion, enligt bvilken ett rent. kvotsystem skulle an

tagas Ined en täckning af 28 procent. Fullmäktige afstyrkte motionen

och framlade såsom sitt eget - ett förslag om blandadt kontingent- och

kvotsystem, e~ligt hvilket först finge utgifvas en kontingent af 125 mil

lioner mot en täckning af 20 procent salnt därefter, för hvad sedelemis

sianen öfverstege dessa 125 millioner, skulle hållas i metallisk kassa minst

40 proce~t. . ~"ullmäktige yttrade sig på följande sätt:·

»Vill Ula1) då, med bibehållande af det nu fastställda lllinsta beloppet

för metalliska kas~an, 25 D)illioner, stadga,' att däremot få utgifvas sedlar

till högst en summa, af hvilken den minsta metalliska kassan icke skulle

understiga 20 procent, eller 125 millioner, IDen att för hvad sedelemissio

nen öfverstiger dessa 125 lnillioller skall hållas i metallisk kassa minst

40 procent, Ryues det fullmäktige,' att därmed skulle vinnas det syftemål,

som afsetts, nämligen eu tltvidgning af riksbankens sedelutgifningsrätt,

som kan tillfredsställa rörelsens behof och på samlna gång betrygga sed

larnas inlösning, för så vidt nämligell sådan trygghet kan beredas genom

lagbestämlnelser angående sedelemissiol!ens .och luetalfiska' kassans för

hållande till hvarandra.»

Nu hafva fullmäktige för sin del tillstyrkt sedelkommitterades för·

slag, enligt h vilket får utgifvas först en kontingent af 140 lnillioner med

en täckning af 40 lnillioner i guld och sedan vidtager ett kvotsystem med
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50 procent täckning och hvari den behöfliga sedelutgifllingsrätt~ll b,eräk

nas till '174 millioner.

Granska vi nu de förslag och beräkningar, som af herrar fullmäktige

godkänts eller frainlagts, ur ,den synpunkten, att vi tänka på den beräk~

nade erforderliga sedellltgifningsrätten, vidare på guldtäckningen för de

sedlar, som utgifvas på grund af gllldinnehaf, och slutligen på beloppet

af den obegagnade sedelutgifningsrätten, så finna vi följande.

År 1897 ansågo bankorulln1äktige en sedelutgifningsrätt af 137 mil

lioner kronor, frånsedt den sedelelnission, SOIU finge grundas på behåll·

nin'garna å löpande räkning hos utländska hus, vara tillräcklig. En banko

fullmäktig försäkrade till och nled i riksdagen, att en SUlllma af 137 mil

lioner vore fullt tillräcklig för riksbanken såväl under normala tider son1

under kriser. Gå vi till 1899 års riksdag, visar det sig, att bankofull

nläktige då ville räkl?a Ined 200 millioner i praxis. Nu äro fullmäktige

nöjda lned en beräkning af 174 ulillioner.

l1-'ästa vi oss vid själfva guldtäckningen, så var den enligt .1897 års

lag så ställd,. att en s~delutgifning af t. ex. 200 111illioner skulle erfordra

100 millioner i guld, sålunda en täckning af 50 procent. År" 1899 an

sågo fl1l1u1äktige en täckning af 25 3/4 procent för nämnda sedelbelopp

vara tillräcklig. År 1noo afstyrkte fullrnäktige motio,nen aln ett rent

kvotsystem med en täckning af 28 procent och framlade själfva förslag

om ett blandadt kvot- och kontingentsystein, hvilket skulle lnedfört 27 1/2
,procent täckning för närnnda summa af 200 millioner. OCl1 nu anse

,de det bra med ett blandadt kvot· och kontingentsystem, som skulle

kräfva 35 procents täckning för 200 lUillioner.

Beträffande dellobegagnade sedelutgifningsrätten funno fulhnäktige

år 1897, att lnellan 10 och 20 lnillioner kunde anses vara tillräckliga.,

Det förtjänar i förbigående påpekas, att denna på lltländska behållningar

grundade sedelutgifningsrätt 3 år senare och 1 år efter upptagandet af ett

statslån å 25 nlillioner kronor" hvars valuta öfverlämnats. till riksbanken

.och stärkt denna sedelntgifningsrätt - i juni mån~d år 1900 - utgjorde

Ininus 700,000 kronor. 1899 räknade lnan uled en obegagnad sedelutgif

ningsrätt af 48 Iniilionel" utöfver det då uppnådda lnaximulll af utelöpande

sedlar. Och Ined de~ föreliggande förslagets beräkningar skulle lIlan få

en obega.gnad sedelutgifningsrätt af 22 lnillioner utöfver nälunda maxilnum 'I

samt 19 lnillioner utöfver senare uppnådt maxilnum.
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'Fulllnäktige synas för öfrigt för sin del 11afva betagits af' en viss

rädsla för en stor obegagnad sedelutgifningsrätt. De skrifva i ,sitt' ut

låtande år 1900, sedan de l)älnnt, att, om något af de .föreliggande för

slagen .antages med 'omedelbar tillälnpning, 111an skulle uppnå en sam

luan]agd obegagnad sedelutgifningsrätt för' saintliga banker af olllkring

145 lnillioner:

»En sådan reserv måste ej blott betraktas såsoln öfverflödigt' stor,

utan skulle därtill, såsonl fullmäktige redan vid sistlidna riksdag anmärkt,

kunna föranleda en uppblåsning af affärsverksamheten, hvilken, såsom

icke stödd på en verkligt ökad kapitaltillgång, vore osund och tillika

kunde vålla svårigheter för tillälupningen af en riktig bankpolitik» .

Vid föregående riksdag hade fulln1äktige ytt.rat, att en stark utvidg

ning af riksbankens sedelutgifningsrätt icke i större mån kunde blifva

effektiv, så länge de enskilda bankerna ägde en dylik rätt till belopp af

öfver 100 n1illioner krollor, men däremot kunde framkalla anspråk på riks

banken, . som denna icke kunde uppfylla annorlunda, än i den lnån dess

nledel att vid anfordran inlösa sina sedlar i lTIotsvarande grad ökades,

och sålunda lnåste befaras i frälnsta rUlnmet kOlnrna att föranleda en

ytterligare, på mycket osäker grund hYilande uppblåsning af affärsverk

samheten. Jag har svårt att förstå denna farhåga, allrahelst som det vai~

fråga om några öfvergångsår, och det vill af det sist, anförda nästan synas,

som GIn fullmäktige varit rädda för sig själfva. 'ryska riksbanken hade

vid årsskiftet i utelöpande sedlar 1,409 millioner 111ark oell en obegagnad

sedelutgifningsrätt af öfver 800 lnillioner mark. Oln vi tänka oss, att

herrar fullmäktige vid observation af detta .förhållande tillskrifvit sina

kolleger i Tyskland och påpekat faran af en "'sådan situation, rnisstänker

jag, att de skulle fått ett svar liknande följande: »Här i landet äro vi

icke rädda för den saken, därför att i Tyskland är det riksbankens di

rektion och .dess centralutskott, som bestän11na~bankpolitiken,och iG,ke lån

tagarnas önskl)ingar. .L~r det annorlunda hos eder, är, det bäst att låta

bli sedlar och öfvergå till klingande mynt».

KOlnn1itterades förslag innebär, såsoln nyss nämndes, en kontingent

af 140 Iniilionel', som får utgifvas mot en täckning af .40 millioner i guld,

samt att därefter utgifna sedlar skola vara till 50 procent guldtäckta.

Jag vill genast säga, att jag anser kOlnmitterades förslag vara en

förbättring gent emot de nuvarande bestämmelserna. Men jag anser
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-också nästan hvarje täckningssysteln bättre än det strama engelska kon

tingentsystemet. I{oIDlnitterade, som ju hade full frihet att föreslå det

täckningssystem, de efter pröfning funno bäst, synas emellertid hafva gått

till verket med en förutfattad mening, att det engelska kontingentsysten1et

\Tore det enda rätta och, då de likväl ej kunnat fullt försvara det, lued el~

viss motvilja kornprornissat sig till att blanda ihop det med ett kvotsystelTI.

_Åtskilligt i- kommitterades förslag synes mig tala därför.

Det är till en börjal1 egendomligt, att man, sedan kontingentsyste

lnet definierats såsom kräfvande full- metalltäckning för de sedlar, sonl ut

·gifvas utöfver ett beräknadt utelöpande miniIJ?ibelopp, hänför dit ett

;system, SOll1 stadgar en afgift för utöfver ett visst belopp en1itterade obe

-täckta sedlar, 111e11 bvars täckningsföreskrifter hvila på helt andra grun

·der. Man har också utöfvat ett visst våld på tyska lagens bestämn1elser,

,11är man beskrifver det tyska systemet på följande sätt:

»För tyska riksbanken är sålunda nledgifvet, att den obetäckta se-

~elkontingenten får öfverskridas under villkor, att banken - hvilken, som

bekant, icke är någon statsbank - till statskassan erlägger en afgift,

1:l1otsvarande 5 procent årlig ränta å öfverskjutande beloppet, samt att

;-alltid minst en tredjedel af de' utelöpande sedlarna skaU vara betäckt af

:ädel metall.»

Detta, att alltid minst en tredjedel af de utelöpande sedlarna skall

-vara betäckt af ädel 'metall, är emellertid icke något villkor för att få

,.-öfverskrida skattegränsen, utan är det primära villkoret för att få utgifva

",några sedlar alls, dessa lnå ligga äfver eller under nämnda gräns.

Det är egendoluligt att observera, huru vår gaml~ 1881 års bank·

kommitte, SOITI dock hade en medlenl gemensam med den nuvarande,

-fullt korrekt fraITIställer det, tyska systeluet på följande sätt:

»Det tyska systemet har åter, såsoln namnet antyder, sin förnärnsta

Tepresentant i' den tyska riksbanken. Denna bank är berättigad att llt

;'gifva så stort belopp i sedlar, S'Oln rörelsen kräfver, mot förbindelse att

'hålla i kassa - hvartlill äfven må hänföras s. k. Reichskassenscheine 

-ett belopp motsvarande minst en tredjedel af de utelöpande sedlarna samt

..att för återstoden innehafva diskonterade växlar· Ined en förfallotid af

-högst tre månader. Oln derl särskilda beskattning, som drabbar tyska

,\riksbankens sedlar, därest det af kassa icke betäckta beloppet öfverstiger

250 millioner rikslnark, är i det föregående taladt, en bestämmelse,
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sOln är ägnad att i tillälnpningen närnla det tyska systemet till det,

engelska» .

Samnla tankegång går igen på ett annat ställe i sedelkollltnitteens·

betänkande. Det heter där:

)Frågar man sig då, i hvilken ri~tning denna ändring bör gå, och,

. betraktar man de i andra länder -till afbjälpande af de med kontinge~t..

systemet förenade ol~genheter, så är det tydligt, att ofvannänlnda i Tysk-

land begagnade lnetod, onl den än för öfrigt kunde anses lämplig, hos

oss icke kan komma till användning.»

Historiskt är icke denna nletod tillkolnmen för att afhjälpa fet. ~

kontingentsystemet. Man hade i den preussiska banken ett kvotsystenl

llled en tredjedels täckni11g, och lnan hade i Tyskland anför noga stu-

derat den engelska bankbistoriell för att gå 'öfver till det Peelska syste-

met; man behöll därför sitt kvotsystelD för den riksbank, i hvilken preus

siska banken uppgick. Men det tyska affärslifvet hade under första.

hälften af 1870-talet råkat i svallning genolll det retmedel, de fran&kaA

milliarderna tillförde det, och däraf' följde en ovanligt hög sedelutgifning..

Man trodde en tid, att detta berodde på någon elnissionsllunger från ban-

kernas sida, och det var för att stäfja denna, som man införde i kvot~

systenlet den relativt oskyldiga bestälnnlelsen Oln en skatt eller afgift af

5 procent för de obetäckta sedlarna, när de öfverstego en viss- gräns,

hvilken bestämmelse sedan fått nalnnet indirekt kontingentering. Jag

~illät mig kalla bestämlnelsen oskyldig. En lnan, hvars insikter och er-o

farenhet äro alllllänt erkända, tyska riksbankens president, gehejmerådet.

Kocb, bör ha haft all anledning uttrycka sig försiktigt Oln den la.g, und~r

hvilken han själf arbetar, men hans ord voro likväl tillräckligt tydliga,

då han vid riksbankens jubileun1 'sade on1 denna anordning,. »att den är

af tvifvelaktigt och i alla händelser icke af· så högt värde, som man ur-

sprungligen tillagt den.» Tyska. riksbanken bar i själfva verket också helt.

enkelt negligerat den. Banken har 11aturligtvis icke kunnat negligera den

i den mening, att den icke erlagt föreskrifven skatt, lnen den har knap-

past rättat sig efter den i sin diskontopolitik. Tyska riksbanken har, då.

den ansett, att det allmänna affärsläget, äfven om skattegransen icke fun-

nits, skulle erfordrat en ränta af 5 procent eller däröfver, satt en såda11.

ränta, och då den ansett, att affärsläget trots en öfverskriden skattegrälls.

icke kräfde denna ränta, bar den bibehållit den lägre räntan, därigenonl,
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visande, att den) ehuru en aktiebank, för allmänna rörelsell är villig att.·

göra större uppoffringar, än en eller annan statsbank är villig till. .Under

23 år, från och Jl1ed .1876 till och med 1898, har denna skattegräns öfver-:

skridits vid 50 veckorapporter. 'Vid 22 af dessa har den tyska riksban

ken llållit en lägre ränta än 5 procent; i 8 fall 3, i ett fall 3 1/2 och i 13-··

fall 4 procent.

I{omlnitterade utlnönstra' kvotsystemet på följande sätt:

»Kvotsystelnet åter fordrar, att en del af hela beloppet af de u te-

löpande sedlarna täckes af metallisk tillgång. Vid behof af sedelstockens.

utvidgning verkar naturligtvis detta system icke lika stramt SOl11 kontin-.

gentsystemet. Men det är. tydligt, att, Oln en stark påkänning på den'

lnetalliska kassan nödvändiggÖr en kryrnpning af sedelstocken, denna.

krympning blir våldsammare under ett kvotsystem, enär detta fordrar en

större indragning af sedlar än som JTIotsvarar guldkassans minskning,.

under det vid kontingentsysteInet sedelstocken icke behöfver l11inskas till.

större belopp än det, hvarmed guldkassan nedgått. För att ~örebygga.

den fara) som sålunda kan föranledas af kvotsystemet, hvilket onekligen,

ställer större kraf på bankstyrelsens vaksamhet,: har man i vissa länder,.

där detta system användes, vidtagit särskilda anordningar. Sålunda före

skrifves i den i Holland för därvarande centralbank gällande lag, att den~

kvot af de utelöpande sedlarna, sorn skall vara lnetalliskt betäckt, fast-o

ställes genom kongl. förordning på förslag af bankens styrelse, hvarige-

l?Onl således denna bestämmelse gjorts lätt rörlig; och i Belgien äger"

Enanslninistern llledgifva, att den metalliska betäckningen lllft vid behor

göras svagare än' lagen föreskrifvei~».

Den fara, 0111 hvilken komnlitterade här tala och sonl skulle föran-·

ledas af kvotsysteinet, kan naturligtvis icke vara faran af för svag täck-

. ning, då denna ju icke borde kunna afvärjas genom att göra täckningen

ännu svagare. Faran är äfven, såsom- för öfrigt framgår af samn1an-·

hanget, faral1 för affärsvärlden utaf att n1an komule till gränsen' för se

delutgifningsrättell. Men denna fara' är enligt all finansiell erfarenhet.

långt större vid kontingentsystemet än vid kvotsystenlet.

Ett af de två skäl, SOlll af komlnitteen anföras 'lnot kvotsystemet är~.

att, då en stark påkänning af den metalliska kassal~ nödvändiggör en

krYlnpning af sedelstocken, denna krYlllpning blir våldsau11uare under ett.

kvotsysteiIl, enär detta fordrar en större indragning af sedlar än sonl Inot-·
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-svarat' guldkassans lninskning. Ja, detta är sant, och Oln man jälnför

:kontingentsystemet lned ett kvotsystem med t. ex. en tredjedels täckning,

.är det samlna sanning SOln att 3 gånger 1 -är 3. Men att detta Ilar nå·

:gon större praktisk betydelse bestrider jag. En centralbank komn1er

-lläppeligen till gränsen för sin sedelutgifnillgsrätt, utan att en kris llt

·bl~utit eller att förutsättningarna för en sådap äro för handen. Någon

effektiv indragning af sina sedlar kall den icke verkställa på annat sätt,

:än att den låter förfallande fordringar gå in och icke beviljar nya för

sträckningar. Finnes någon här närvarande, som tror, att en centralbank

''linder nämnda förhållanden skulle kunna fullfölja el? dylik politik? Nej,

-den kall det ej för det lands skull, hvari den arbetar, och den vågar det

-<>ftast icke - för Sill egen skull. Vi få i .finanshistorien gå tillbaka till

1825 för att finna ett sådant fall. Då försökte Englands bank det för en

tid lned den påföljd, att den redan utbrutna krisen så tillspetsade sig, att

-dess minne ännu ger eko i, Englalld.

När i 1866 års kris det stora huset Overend and Guerney störtade

-()ch en allmän kreditrubbning uppstod, hade Englands bank en mycket

lite11 sedelreserv, men den började icke indraga sina sedlar. Man hade

lärt af sina föregåenden oell diskonterade så mycket på en enda dag, att

.(len magra' sedelreserven smälte lned mera än hälften eller llled ·inenlot

.ÖO lnillioner kronor. Banken diskonterade med döden för ögonen. Jag

-säger med döden förögonel1, enär, om banklagen . dagen därpå icke sus

1Jenderats, hade Bank 01 England n1åst inställa sina betalningar.

När jag här om dagen för detta föredrag omläste bankofullmäktiges

:yttrande öfver förslagen vid 1900 års riksdag, fäste jag mig särskildt vid

följande ord, innehållande kärnan af deras argulnentation mot kvotför-· ,

-slaget: »Med en kvot af 28 procent för hela sedelbeloppet skulle för hvarje

million guld, som kan ~trömma ut, en sedelindragning behöfva ske af ,

-närmare 3,6 millioner i sedlar, under det att enligt det lllodifierade för-

-slaget lninskning af en million i guld skulle faktiskt föranleda indragning

.af endast 2,5 millioner i sedlar». Jag kunde då icke underlåta att göra

ett tankeexperiment. Jag tänkte mig, att riksbanken varit ensam sedel

.utgifvande bank 1899, att vi icke upptagit 25 millionerslånet och att den,

"Såsom då antagligen skett, komn1it till grällsen för sin sedelutgifningsrätt.

.Den skulle således enligt den nyss skildrade politiken dragit in siua sed

_Jar, allt efter som guldet gick ifrån den. Jag tror emellertid, att det då varit
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-tämligen likgiltigt, OUl herrar fullllläktige satt sig at~ multiplicera de bort-

-ilande' guldmilliönerna 11Jed '3,6 eller' lned 2~5; 'sedlarna håde nog icke

komlllit in' ändå, enär' e·n st~i~' del af ballkens gäldenärer måst inställa

:sina betalningar.

Har 111an genom en felaktig diskontopolitik eller genonl oll1ständig-'

heter, öfver hvilka ingel1 diskontopolitik är he~re, kommit till gränse11 för

-sin 'sedelutgifningsrätt, då sprängas banklagar, då' skyndar man sig att

upptaga utländska lån - men man: hämnas icke på allnlänna rörelsen l

I{ommitteens alidra skäl 'lUot kvotsystemet är, att det ställer för stora

kraf på bankstyrelsens' vaksalnhet, hvilket skäl ändå skarpare betonas af

·en bland reservanterna. Det!a är i mina ögon icke ett fel utan en för

-tjänst. Vaksaluhet är .för ledarne af en centralbank, icke blott i fråga

-OlU sedelutgifningen utan för hela bankverksamheten, en så ytterst viktig

-egenskap, att jag icke på några villkor skl111e' vilja vara 111ed OIn, att vi

'försöka lagstifta oss ifrån den. 'Vid detta från utlåtanden och 'betänkan

-den ständigt återklingande tal om, att vi här i Vål:t land ej skulle få

-ställa några större kraf på vaksa.mhet bos ledarne af vår centralbank,

känner ll1an sig till slut nästan frestad att till herrar lagstiftare rikta en

vädjan sådan som denna: Sätten' icke edra fordringar på fulln1äktiges

:kvalifikationer så låga, att vi icke få gäss pA vårt baökkapitoliuul.

Hela denna tankegång synes emellertid vara, ett utslag af en hos

-oss alltför ofta fralTI trädande tendens.. Jag menar' tendensen att söka in-

-snöra våra offentliga och halfoffentliga institutioller i de snäfvaste fornler .

Det är, som om man riktigt a11strängde sig för att utfundera så trånga

bestämnlelser som lnöjligt och, sedan man väl lyckats däri, sjönk ned i

-Sill länstol med en lättnadens suck, innebärande: Nu behöfva vi icke bry

våra hjärnor med, huru vi skola få lämpliga persOner att sköta institu

-tionen, ty nu kan nästan hvem som belst sköta den. Men detta är ett

-själfbedrägeri. Det lefvande lifvet bjuder oss alltjämt nya och växlande

[ormer. Utvecklingen visar oss alltjämt oförutsedda nlöjliglleter. Mycket

'snäfva bestämmelser kunna icke 'förekomma, att okloka eller oerfarna män

begå okloka handlingar, Inell de tvinga dären10t ej sällan kloka män att

.göra det. Därpå skulle kunna framdragas talrika exelupel, men jag skall

11öja mig med' några styckel1.

Jag erinrar mig sålunda, att här för några år sedan erbjöds åt en

kassa att öfyertaga en post obligationer, utgifna af ett järnvägsbolag och
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med garanti så till kapital SOlll ränta. af tv~ städer, men vid granskning

af stadgarna visade det s~g~ ~t~ ~a~s.a.n icke kunde taga obligation~rna!.

Hade·· endera a~ städerna varit ensam gälde.när, kunde kass~n bafva tagit

dem, men då båda städerna och ett järnvägsbolag voro solidal'~skt an~

svariga, kunde den. det ick.e. Ett annat fall är det ~behagliga läge, hvari

postsparbanken såsom bekal~t råk~t under de senaste åren. Orsaken där..·

till är .att söka i de snäfya placeringsför~skrifterna,på grund af .h.vilka.

dess sty~else icke kunnat rusta s.ig att möta. ett sådant omslag, som ägt.

rUIn ~ p.enning~arknaden. Ett tredje exempel är hämtadt från en an

stalt, som jag står nära, nämligen Sverig~s alllnänna hypoteksbank. Då.

de~l bildades, föreskref lagstift.aren, att räntan icke fick sätt~s högre än

till 5 % för låntagarna. Enär man måste. antaga, att lagstiftaren icke

trott sig kunna dekretera, att folk skola. låna pep.ningar till hypoteksban~

ken mot lägre ränta, än hvad de kunna få genom -q.tlåning .p~ annat håll,.

1~1åste stadgandet ha tillkomiDit för att skydda låntagarna mot okloka åt

gärder från respektive styrelsers sida. Bestälnloelsen har dock, så vldt.

jag kunnat finnu, aldrig hindrat någon oklok åtgärd, m.en väl har de.B i
sin lllån bidrngit till uppkomsten af de höga kapitalrabatter~p.varaf bypo-

teksbanken .ännu i dag har olägenhet.

Vi komnla nu till kommitteellS beräkningar angående den erforder

liga sedelutgifningsrätten. Om vi då först skulle se på sedelförhållalldena.

inoIll några andra länder. Vi ba bär en grafisk tablå (Bil. I.) öfver medel

talet af tyska riksbankens utelöpande sedlar från bankens början 1876 till

och med 1899. Hvad som först springer i ÖgOl1~ll är, att sedelstocken på.

det hela taget ökats men icke jämnt, och likaledes att, då den fallit något,

den därefter ·fort gått uppåt igen. Från 685 lnillioner år 1876 bar den

vuxit till 1,142 miliiqner år 1899. Betrakta vi en tablå (Bil. II.) öfver

den franska· bankens utelöpande sedlar, företer den salnina bild.

:Vi finna äfvel1 här, hurusom, då det varit något återfall eller. stille-·

stånd, . sedelstocken .därpå skjuter så mycket hastigare i höjden. I följd.

af det sätt, bvarpå franska bankens berättelser uppställas, har jag ej

kunnat. framställa medeltalen, men ll1axima och mininla äro. ingalunda.

mindre belysande.

På det att IDan icke skall kunna säga, att dessa länder bafvaandra.

förhållanden än vi, att d.e äro. stora och icke Ined ..oss jälnförliga, vill
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jag. nämna några siffror från andra, slnärre länder. Norges banks ute

löpa~lde sedlar ut.gjorde i runda lnedeltal· under femårsperioder:

1859-~63 25 mill. kr.

1864~68 27 »

1869-73 ao
1874-78 37 » »

1879-.:83 34

1884~88 37

1889-93 43

1894-98 48

(lC}1 minimuln under år 1898 var 55 millioner.
w{~.-

. Danska nationalbankens utelöpande sedla~ utgjorde vid slutet af

1860 48 mill. kr.

1870' 53

1880 84

1898 101 »

Belgiens utelöpande sedlar uppgingo vid slutet· af 1880 till i341

l11illioner francs och vid slutet af 1900 till ·596 lnillioner.

I{omulitteen bar beräknat dell behöfiiga sedelutgifningsrätten på

'följande sätt. . Den har tagit sista kända medeltalet af utelöpande sedlar,

:hvilket under år 1899 var 143 nlillioner. Därtill bar komnlitteen för sä..

.kerhets skull lagt 2 lnillioller och .sedan tagit 20 /t på den sålunda

uppkomna su~n)an s~som motsvarande den beböfiiga obegagnade sedel·

'utgifningsrätten, hvarigenom en totalsiffra af 174 millioner framkommit.

.En a~. kommitteens ledamöter har till och med i sin reservation yttrat,

ått ban ansåg den obegagnade sedelutgifningsrätten hafva beräknats allt.

.tör högt.

!{ommitteen har i sitt betänkande en tabell öfver sedelolnloppet ~nder

·de 10 senaste åren~ och jag bar kommit· att göra lnig den frågan: Olll

.kommitteen suttit under andra af dessa år, huru skulle dess nu använda

beräkningsgrund då slagit ut? Ned,anstående tabell framställer detta.

.Konlmitteens beräkning gäller den sedellltgifningsrätt, som vår central

bank beböfver, då den börjar 1904, och man räknar således. tre år i

förväg.
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" M I l l i o Ii' e .r' I{ r' o n o r' - '-

J\Iedeltal

1890 102,3

1891 ~ __ 100,5

1892 0_________________ 98,4

1893 101,9

1894 . .__ 105,2

1895 --- 110,5

1896 - 119,1

1897 128,9

I . - - -Maximum

1893 __ .. .__ . ~~.~'_~ 109,2:

1894 ---------.------~:-,-- 113,2 .

1895 ------ .::_.:. .~---- .. 118,3'

1896 -------- ~~--- .~28,6 .

1897 ------ __ -:.-.------:-:---- 141,.0

1898 --- .~------~---- 151,9

1899 ---------.--,-.-----.-~-- 1~5,2 .. 1

1900 ---. 1D5,o

Spänning

6,9

12,7

19,9

26,7

35,8

41,4

36)1

26,1

. Reserv

22,9

22,5

22,1

22,8

23,4

24,5

... 26,2

28,2

Första kolulnnen upptager medeit~let ~telöpaild~ sedlar under 'hvart",

och ett af åren 1890--1897,' andra' kolumnen de lnaxima, SOlD inträffade

3 år däre-fter,. tredje kolumnen' :skillnaden" mwlan dessa båda tal eller'

spänningen, såso'nl den tekniska terlnei1 lyder, och fjärde kolumnen den~

sedelntgifningsrätt utöfver nämnda medeltal, som enligt den följda beräk

ningsgrunden skulle ha funnits.

Det visar sig då, att om kommitteell suttit åren 1890 eller -1891,.

hade beräkningen ·gått i lås. Redan med 18~2 års beräkning 11ade v~

kOlUD:lit högst betänkligt nära gränsen för sedelutgifningsrätten. 1893~,

1896 års beräkningar bade slagit nlycket illa ut, oc11 rned 1897 års hade

det ~ter visat sig .gå jämllt ihop, 111e11 d.å ~lade luan stått nära .sede.lutgif-

. ningsrättens gräns, hvilk'et är' en stor fara.

KOlurnitteen har naturligtvis framställt skäl för att b~räkna. sedelut-'·

gifningen. såsorn stillastående, OCll den har haft ~~or anledning att fram-.

lägga sådana, därför att mall hittills an~id räkpat n1iste i detta hänseende.-.

i881 'års kommitte ansåg också, att sedelbebofvet.bos oss icke skulle ökas}.

men väl nlinskas. De utelöpande sedlarna uppgingo det år, då denna.

kommitte tillsattes, till 85 lllillioner kronor i medeltal nlen harva nu

ökats till 143 luillioner eUe~' med cirka 79 proce·nt. Kongl. ~laj:t före-o

slog 90 ~illioner såsonl kontingent vid '1897 års riksdag. Denna kon-

tingent visade sig enlellertid otillräcklig, redan innan. beslut fattats under'

rik~dageD) och på bankofulhnäktiges initiativ höjdes den till 100 millioner..

Och det är enledan äfven detta befunnits otillfredsställande som sedel-o

kommitteen kommit till. Den stöder sina beräkningar på följande sätt:

»~fal1 må ju hoppas på en i det hela stadigvarande utveckling af
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d-et ekonomiska -lifvet,. och' man är på grund härafberättigad antaga; att.

rörelsens behof af on1sättningsmedel skall komma att allt 'mer ökas. ·,Men

i hvad mån denna stegring i den ekonomiska utvecklingen skall kräfva',

en ökad sedelemissioll, är däremot icke lätt att afgöra. Af I intresse för'

en beräkning i detta afseende äro de i bila.gda tabell 1 meddelade siffror,: ,

hvilka äro hämtade från de vid hvarjo riksdag afgiflla berättelser onl',

hvad i rikets styrelse sedan föregående riksdag sig tilldragit.' Däraf fram

går, att, under det att bankernas försträckningar till alllnänheten under

perioden november 1890-novelTIber 1899 ökats lued ungefär 100 pro-:

cent, beloppet af de utelöpande sedlarna under samma tid ökats med(

allenast onlkring 35 procent. Motsvarande procenttal för tiden Dovember

1897-novernber 1899 utgjorde respektive 32 och 6, och från november

1898 till november 1899 ökades försträckningarna till allmänheten· med.

114 millioner kronor, Inedun de utelöpande 'Aedlarna därelnot minskades,·

med 900 tusen kronor. Dessa siffror tyda ju därpå, att bos oss allt mera~

börjat korrlula till användning anordningar, llvilka lninska sedelbehofvet ;:

och särskildt torde härutinnan det under de senare åren tillämpade-

I clearingsförfarandet spela en framstående roll. Att detta förfarande och:

andra till sin verkan i afseende å' behofvet af sedlar likartade anordnin-·

gal', särskilJt checkväsendet, .bos oss skola komma till ökad användning",

blir ock _otvifvelaktigt ell följd däraf, att efter, del1 enskildasedelutgifnin-

gens upphörande de enskilda bankernas intresse skall-drifva dem att i

~törsta möjliga utsträckning bereda användning åt andra omsättnings·

111edel än sedlar.»

För luin del har jag af särskild anledning kOlll1nit att rätt mycket.

syssla lned sodelstatistik och därvid funnit, att maxilna och minima samt,

llJedeltal äro luycket goda faktorer att röra sig med. Jag har äfven varit·.

inne på den tankegång, SOlU konl1nitteen har, men fått tillfälle konstatera,.

att det icke äger någon parallelisll1 TunlIneIlan bankernas fordringar hos·

allmänheten -och dell utelöpande sedelstocken af sådan art, att man däraf

kall dlaga några slutsatser. . Det händer till och 11led icke sällan, att de

röra sig i 11lotsatta riktningar, utan att ens detta bevisar något för fralTI-

tiden.

Kornluitteen har en nio-års, en två·års och en ett-års period. Jag-'
skulle kunna leverera åtskilliga nioårsperioder af sistnälnnda art, mell låtom,

oss exempelvis taga perioden november 1875-llovember 1884. Under-
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..denna tid ökades bankerna.s försträckningar till allmänheten med omkring

113 lnil1ioner, under det att samtidigt de utelöpande sedlarna sjönko med

'9 millioner, Iuen icke· har sedel?ehofvet afstannat sedan dess; man kan

:snarare säga, att det gått i jälnllbredd nled våra sig kraftigt utvecklande

-budgeter, för att använda eu känd fras. Vill man hafva en såda.n två

:årsperiod, kunde kOlnmitteen hafva funnit den i sin egen tabell 1. År

1890 utgjorde bankernas försträckningar till allmänheten enligt tabellen

..513 millioner, år" 1892 564. millioner, således en ökning af 51 nlillioner.

Under tiden föll det utelöp"ande sedelbeloppet med omkring 5 millioner, .

"Inen ökningen af sedelstocken har seda~ dess varit starkare äl~ någonsin.

_Farligast är dock, då kommitteen af en jämförelse mellan sedelförhållandena

-i en neutral· lnånad af ett år och i samma månad nästa år vill draga

"llågra slutsatser. l?enna ofÖrsiktighet. bar emellertid redan funnit sitt

~tiaff, bvilket lnan· skulle kunna formulera sålunda: om tryckningen af

({ölnmitteens betänkande af någon anledning ~lifvit fördröjd, hade kom

-mitteen fått tillfälle att mellan sin premiss - att bankernas försträckningar

iill allmänheten från november 1898 till november 1899 ökats med 114

·millioner, medan de. utelöpande sedlarna _däremot lninskats med 900 tusei.1

"kronor ~ samt·· sin slutsats - att detta tyder på att bos oss allt mera

-börjat komma till användning all0rdningar~ hvilka minska sedelbehofvet

-. införa följande mellansats: af senast utkomna berättelse om hvad i

"rikets styrelse sig tilldragit finna vi, att bankernas försträckningar till all

nlänhet~n ökats" Illed 96 liiillioner och att samtidigt sedelomloppet ledsamt

-nog för vår slutledning ökats med 2,400,000 kronor, uDder detta 'riksbank

..clearingens första verksamhetsår. Om kommitteen suttit i lnedio af 1870
-talet, hade -den väl knappast unnat oss mer 'än en femma bvar i detta

~ögon~lick, ty under periodell september 1874--september 1875 ökådes

bankernas fordringar hos allmänheten med 19 millioner, medan sedelonl

:loppet samtidigt sjönk med icke mindre än 14 millioner kronor.

Den allmänna grullden för kommitteens antagande af ett stillestånd

-i vårt sedelbehof är, att che~kväsendet skulle komma att taga en sådan·

"utveckling, att vi därmed skulle kunna ersätta sedl~rna. Först och främst

lnå vi besinna, att sådana anordningar icke komma af sig själfva. De

.äro y.tterst svåra att locka fram, taga sin rundliga "tid och kunna icke

~frari:ltvil1gas. Vi äro ett fa~tigt" fo~~, och en" stor del af vår Datiori lefver

lUr haDd och i mun. Här är icke såsom i England, där hvarje något så
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när väl situ'erad person har sin bankräkning, och det dröjer, innan vi

komma dit. Det lärer väl dröja, innan vi ens komma så långt SOlU i

Frankrike, Tyskland och Belgien i detta afseende, och i dessa länder har

användningen af checkar icke förmått hejda sedelstocken:s tillväxt. Det

skulle då vara England, som varit kommitteens förebild, men jag tror"

icke, att vi få räkna med att. göra vårt land till ett England, och i alla

händelser måste vi vänta med att grunda våra beräkningar därpå, tills

vi k0111lnit därhäu. Låtom oss för öfrigt kasta en blick på de engelska

förhållandena. 'Englands banks utelöpande sedlar utgjorde år 1844 i rne·

deltal 201/4 milliol1er pund. Under sistförflutna år utgjorde' de 29,4 lu~l

lionel' pund, således en ökning under denna tid af omkring 9 millioner

pund. Men äfven denna ökning är) så att säga, endast skenbar, därför

att medeltalet för öfrig~ sedelutgifval1de banker i England uppgick 1844

till 8,170,000 pund och uppgår nu till 1,200,000 pund, hvadan den verk

liga ökningen af sedelomloppet i En,gland endast utgjort cirka 2 millioner

pund, en för detta land obetydlig siffra. Det finnes likväl äfven en annan

sida af saken. England har jämte sina sedlar en stark metallcirkulatjon.

Mr Newrnarch, Tookes medarbetare i det berömda verket History of pri

ces, uppskattar' guldcirkulationen år 1844 till 46 millioner pund. För

1885 års slut föreligga tvenne olika uppskattningar, den ena af den fram

stående myntstatistikern Soetbeer och dell andr~ af Haupt. Båda kOlnma

hvarandra tämligen nära och anslå den utelöpande guldmassan i Eng

land vid denna tid till 75 millioner pund. I våra dagar uppskattas den

till olnkring 100 millioner pund. Därjänlte har sllfvercirkulationen sedan

1844 ökats rned minst 10 millioner pund. Äfven England - detta

check- och clearingväsenclets förlofvade land - har således kräft en stor

ökning a~ det. cirkulationsmedel, som består i metall och sedlar, ehuru

ökningen l1ästan helt och hållet fallit på metallcirkulationen. Med våra

vallor kornmer denna ökning, åtminstone under en öfverskådlig framtid,

att 110S oss däremot falla så godt som uteslutande på sedehnassan.

Jag går nu att med några drag ur finanshistorien belysa faran af

en för trång sedelutgifningsrätt. Englands bank har, såsom herrarne

veta, ett rent kontingel1teringssystem. Bal1kakten har där måst suspen

deras årell 1847, 1857 och 1866. Må vi ulldersöka 1857 års förhållan

den i några detaljer, hvilka äro af särskildt intresse. Vi finna då,' att

under den utbrutna krisen engelska bankens reserv den 11 novenlber
2
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hade nedgått till 1,462,000 pund. Detta var allt hvad Englands bank hade

att röra sig med. Situa~ionen blef fruktansvärd. Man befarade, att cir

kulationsmerlel snart icke skulle finnas att få. Deputation efter deputa

tion uppvaktade finansmiliistern och bådo honom upphäfva bankakten.

Hade Dagbladsförfattaren .då varit finansministern, hade han väl trogen

Sill ståndpunkt måst svara: detta må vara obekvämt, Inen rörelsen får på

ett eller annat sätt ordna sig därefter. Så svarade emellertid icke sir

Cornwall Lewi~. Han. fick sina kolleger i regeringen med sig och sus

penderade bankakten. När man icke hade sörjt för en laglig elasticitet,

tvangs Ulan att skaffa sig en olaglig. Sir I.Jewis, själf anhängare af bank

akten, medgaf, att denna under en enda vecka af krisen åstadkommit

mera ondt, ä11 den förut gjort nytta under åratal af normala förhållanden ..

Granska vi bankens ställning vidare under denna tid, visar det sig,

att reserven påföljande dag, den 12 november, samlna dag, på bvars afton

banklagen suspenderades, nedgått till 581,000 pund. Detta var allt hvad

engelska banken haft att möta anspråken med. Samtidigt utgjorde de

privata depositionerna omkring 13 millioner pund, och det bade blott be

höfts, att de, som hade dessa tillgodohafvanden, börjat taga ut af dem, för

att engelska banken hade måst inställa sina betalningar och stänga sina

portar. Det förtjänar ·observeras, att guldkassan .vid samma tid utgjorde

cirka 6,5 millioner pund och de utelöpande sedlarna cirka 21 millioner

pund, hvadan ~åledes guldkassan med detta säkra och stränga kontingent

systern kommit ned till en kvot af 31 procent, hvilket är lägre än den i

kvotsystemet vanligen antagna, eller en tredjedels täckning.

Engelsmännen äro ett praktiskt folk, och då det händer något dy

likt, bruka de sätta till en undersökningskonllnission. De gjorde så äfven

nu, och denna kommission höll förhör med dem, som bade något med

saken att skafta eller antogos kunna lämna upplysningar. Bland dem, som

förhördes, var äfven mr Salomons, direktör för London and Westminster

Bank. De frågor, som ställdes på honom, och d~ svar, ban afgaf, äro i åt

skilliga hänseenden belysande. Han tillfrågades först, om de hade be

räknat, ·att bankakten skulle suspenderas. »Ja», svarade han, »det gjorde

vi, därföre att, om Englands bank stoppat, hade också hela regeringsma

skineriet stoppat, och ansvaret för en sådan calamitet trodde vi icke, att

regeringen skulle taga på sig.'> »Nå, om ni icke hade trott det, hvad hade

ni då gjort?» »Då hade vi uttagit våra tillgodohafvanden i banken i
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tid». Vidare tillfrågades. han: »Huru skulle det gått i landet, om sus

pensionen icke ägt rum, när den skedde?» Härpå gaf han till svar: »Då

hade det sannolikt blifvit lika illa här som i Hamburg, där de icke hafva

några sedlar». Svaret' är karaktäristiskt. I Hamburg fanns icke någon

sedelutgifvande bank utan blott en girobank, och omsättningsmedlet ut

gjordes, förutom af klingande mynt, utaf anvisningar på denna bank och

öfverföringar i dess böcker. Förhållandena där blefvo mycket olyckliga.

Skildrare af krisens förlopp omnämna, att där under ett' skede icke mot

någon säkerhet kunde uppbringas penningar. Ur lagstiftaresynpunkten

var täckningen högst tillfredsställande, ty. den uppgick till 100 procent,

men den nödvändiga elasticiteten saknades helt och hållet.

Låtom oss gå till förhållandena under denna kris i Newyork. I

Förenta Staterna finnes, såSOln bekant, icke någon centralbank utan ett

system aJ en lllängd smärre emissonsbanker med starkt begränsad sedel- .

utgifningsrätt. Då krisen utbröt, började krediten svikta, alla ville stärka

sina kassatillgångar, och dessa banker blefvo rädda för sin sedelinlösning.

Därföre . indrogo de sina förfallande fordringar och vägrade a.tt bevilja

nya försträckningar. Räntal1 'steg till 1 a 3 procent om dagen, och till

ståndet blef olidligt. I sin förtviflan samlllanslöto sig då Newyorks affärs

lnän och hotade med att på en gång uttaga alla sina avista behållningar

hos bankerna. De ktlnde icke utbetalas, och detta ledde till, att bankerna

tvungos ändra politik och inställa inlösandet af sina sedlar, hvarigell0m

egendolllligt nog krisen lugnades på några dagar och förtroendet åter

vände. l"'illvägagåendet var icke lagenligt, men regeringen måste under

för handen varande omständigheter blunda därför. Sedlarnas inlösen var

inställd under tvenne månader, oktober-december, och under denna tid

fanns knappast något agio på delll, i alla händelser öfversteg det aldrig

1/4 a 1/2 %.. Här förelåg ett exempel.på riktigheten af hvad John Stuart

Mill framhöll för 1858 års undersökningskomn1ission, när han lade bank·

akten till last, att den i syfte att trygga sedlarnas inlöslighet satte det

allra viktigaste på spel, nämligen bankafdelningens solv~l1s.

Vid 1873 års kris i Österrike, där man skaffat sig ett kontingen

terillgssystem, sådant som i England, skyndade sig finansministern, utan

att ens bankens direktion begärt .. det, att suspendera banklagen, och detta

hade man att tacka för att krisens olyckor jämförelsevis begränsades. År

1886 afskaffades kontingentsystemet och infördes det tyska kvotsystemet.
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Det ~kulle icke förvåna mig, ~m mina åhörare nu tänkte i sitt

sinne: Du kritiserar och kritiserar, men har du något att själf föreslå?

För den, som icke fått· gåfvan att lätt bilda sig bestämda åsikter, är

emellertid kri~ik en nödvändig vägledning.

Af det sagda torde framgå, att jag icke rädes för kvotsystemet. Vi

behöfva hos oss elasticitet af flera skäl. Vi hafva en ung, såsom ~et

tyckes sig kraftigt utvecklande industri. På grund af vårt afskilda läge

och andra förhållanden verkar diskontopolitiken relativt långsamt hos oss

Det förflyter 8 månader från det riksdag upplöses och till dess riksdag

åter sam-1as, under hvilkell tid mycket kan hända, och jag betviflar, att

vi vid kritiska tillfällen· skulle hafva en så modig finanslllinister eller en

så modig ministär, att den skulle spränga banklagen, och äfven om så

skulle vara, betviflar jag; att bankofullmäktige skulle följa med på denna

stråt, ty de hafva strängt taget icke något med regeringen att skaffa, utan

svara endast. inför sina principaler, riksdagen. Men man får icke före

ställa sig, att kvotsystemet skall tillämpas - såsom det alltför gärna

skildras af dess motståndare - så att Ulan ständigt dansar på kanten af

.sedelutgifningsrätten; man måste i praktiken under normala förhållanden

hålla en långt starkare guldtäckning äil den i lag föreskrifna, bvilken

endast anger mininligränsen. Vill man hafva bestämda siffror, så' skulle

jag anse en kvottäckning af en tredjedel vara lämplig för oss, men vi

borde då ,börja vår centralbank år 1904 lned en guldkassa af 70 millio

ner, hvilket skulle medföra en sedelutgifning;rätt af 210 millioner, utonl

dell som är grundad på utländska fordringar. Man kan anluärka, att

det är dyrt hålla en sådan guldkassa, men i detta afseende kan jag hjärt

ligt instäm~a med den förut citerade Da,gblådsförfattaren, när l1an säger:

»Det nya omsättningsmedlet lnåste också blifva icke så litet dyrbarare än

det gamla; detta är .kännbart, ,men alls icke någon riksolycka». Vi skulle

då hafva trygghet i två hänseenden: trygghet mot inre kriser, därigenom

att sedelutgifningsrätten vore tillräckligt stor, och trygghet äfven däruti,

att guldkassan vore stor nog för att tåla vid en minskning under en

period af ogynnsam betalllingsbalans, utan att man komme till gränsen för

sedelutgifningsrätten, hvarigenom :'TIan finge tid på sig att träffa anstalter

för att upphjälpa förhållandena. Bankoful~nläktige skulle hafva två var

ningssignaler: den ena, låtom oss kalla den ringklockan, då de utländskit

fordringarna började sjunka, den andra, ånghvisslall, då guldkassan ned-
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ginge. Det vore enligt mill mening klokare' att låta dem regera vål'

centralbank med öppna ögon och med dessa båda varningssignaler eller

väckareklockor vid sin sida än att gifva dem en bräcklig och skymmande

kontingenteringsskärm tillika med en oförsvarbar, omotiverad och farlig

vink onl att de kunna slumra bakom den.

Skola vi vara fullt trygga, måste vi dock underkasta grunderna för

vår centralbanks organisation en fördonlsfri och allsidig pröfning, innan

den inträder i sin fulla maktutöfning, och för att kunna göra detta måste

vi låta bli att uppställa en tre år gammal, efter mycket kompromissande

ocb många afprutningar i en på frågan uttröttad riksförsalnling genom

drifven lag såsom ett »illonumenturp. rere perennius», hvilket Inau blott

får nalk~s lned batten i band och mot hvars klassiska sköl1het det vore

ofosterländskt att framställa anmärkningar. Napoleon I - detta jättegeni,

SOln från sina krigsläger skref bref om bankförvaltning, hvilka än i dag

äro instruktiva att läsa - sade till sin nlinistre de tresor, comte de

Mollien, efter 1805 års kris för franska banken: »Vi hafva ingen bank i

Frankrike, och vi skola icke få någon ännu på en tid, därför att vi sakna

män, som veta hV3:d en bank är; det är ett släkte, som först lnåste ska

pas - c'est une. race a creer». .Så hård kan likväl icke dOInen blifva

öfver oss eller vår centralbank, äfven om kommande bittra erfarenheter

skulle öfverbevisa oss om, att de slutliga bestämmelser, vi komma att

träffa, icke i allo varit d~ klokaste. Med dem, som i likhet Ined mig

anse, att frågan om organisationen af vår centralbank är af djupt ingri

pande betydelse för hela vårt framtida ekonomiska lif - för dem, SOlll

anse detta vara en likgiltig srnakfråga, är det språk jag talar ett fräln

mande· tungomål ~ skulle jag vilja lägga på hjärtat att icke låta all

varliga, bankteknisk~a fodringar bagatelliseras, för att de icke skola stå

vägen för partipolitiska syften, önskenlål eller lnaktbegär.

I anledning af föredraget yttrade sig:

Herr Bankdirektören Friherre K. Langenskiöld: Den ärade före

draganden har vurit ganska sträng i sitt omdöme om kommittee11s betän

kande och om riksbankell i allmänhet. Såsom ledånlot af komlnitteen och

tillhörande dess majoritet, skall jag taga mig friheten ,nämna några ord,

öfverlämnande åt andra ått försvara riksbanken. Efter lnycket stränga
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anmärkningar Inot kommitteens betänkande kom föredraganden till det resul

tat, att han ville förorda ett kvotsysteln 'med en täckning af en tredjedel eller

33 1/3 procellt. lIan tillade, att han önskade en kassa på 70 millioner såsom

begynnelse. Detta sistnämnda är e~t önskemål, som jag tror, att alla

bankmän i viss Illän skulle vilja instämma uti, men jag kan icke undgå

att uttala en viss förvåning öfver, att, då han själf framställt ett förslag

Olll en' kvottäckning med en tredjedels guldkassa, ban. i själfva' verket

uttalar sig så strällgt om komInitteen, ty granskar man dess "tabeller litet

närmare, skall man fillna, att, såsom kommitteen föreslagit sedelutgifnings

rätteilS ordllande, banken vid en guldkassa af 70 n1illioner vore berättigad

att utgifva sedlar intill 200 nlillioner, medan enligt direktör Frölanders

förslag banken vid denna guldkassa skulle äga ~n sedelutgifningsrätt å

210 millioner. Det är således endast 10 niillioner, eller 5 procent, som skulle

utgöra skillnaden mellan de båda förslagen, och enligt kom"mitteens förslag

skulle täckningen uppgå till 35 procent i stället för 33 l/S procent. Detta är

yerkligenen så liten skillnad, att man icke på den grunden allenast har an

ledning att bryta stafven öfver kornmitteens förslag. Beträffande åter det för

hållande, att kommitteen förordar ett kombineradt system - till en början

ett kontingent- och sedermera ett kvotsystem - torde det för dem, sorn

närrnare känna till för handen varande omständigheter, lätt framgå, att

förslaget beror därpå, att vi för 11ärvarande redan hafva ett kontingent

system, som medgifver en ganska stor sedelutgifning på en relativt liten

guldkassa. Ville man öfvergå till ett rent kvotsystem, blefve följden den,

att för en mindre sedelstock betydligt strängare regler för guldtäckningen

kOlnme att gälla, än hvad nu är fallet, lDeD detta ,skulle säkert under den

upprörda sinnesstämning i dessa frågor, som nu gör sig gällande, fram

kalla ett skri om, att man gått reaktionärt till väga, i stället för att lossa

nu varande band. Ma~ ansåg därför förståndigast att till en början följa

det system, som allaredan fanns, och låta kvotsystemet taga senare vid

salnt att sätta gränsen för. detta sistnämnda systeln. så, att man i verklig

heten finge ungefär samma procent, som föredraganden föreslagit, eller

33 1/3procent. Naturligtvis skulle denna procent variera: till en början näm

ligen, så länge guldkassan vore 45 millioner, skulle täckningsprocenten

enligt komlnitteens förslag vara endast 30 procent, vid 50 millioner 31,2

procent, vid 55 millioner 32,(! procent och vid 60 millioners guldkassa

33 l/S procent; sedan skulle den stiga något, men jämförelse"vis långsamt.
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Direktör Frölander klandrar kommitteen, därför att den icke följt den

tyska riksbanken och framhållit de i tyska riksbanken gällande reglerna

såsom tillämpliga hos oss. Det förefinnes dock den skilluaden i detta

hänseende mellan, tyska och svenska förhållanden, att tyska riksb.anken

är en privatbank, medan svenska riksbanken är en statens bank, och det

måste erkännas, att en beräkning af en räntegodtgörelse till staten icke

skulle här innebära det korrektiv som i Tyskland. li~ör öfrigt förefaller

det, som om den anmärkning, ban uti ifrågavarande afseende riktat lUOt

kommitteens förslag, försvagats, då han själf åberopat sig på, att nyss

antydda -bestämningar för tyska 'riksbanken icke varit effektiva. Det synes,

som om vi icke hade någon anledning att följa dem, då det.visat sig, att

de till och ITled i Tyskland blifvit i viss lnån en död bokstaf och endast

tjänat till allarmklocka för att varna riksbankens styrelse att i tid vid

taga nödiga åtgärder för att höja räntan och därigenoln hämnla guldut

flödet.

Herr B~l1kofullmäktigen O. Jonsson: Det skall icke falla lnig in att

yttra ett ord beträffande kommitteens betänkande, ty det har redan försvarats

af en kOIDlnitteledalnot. Men alldeles stillatigande kan lnan icke åhöra för

slagsställarens sätt att citera, då han lösrycker ord ur det sammanhang,

hvari de hafva ställts, såsom t. ex. beträffande yttranden af fulhnäktige

1899 och 1900. Vid det första tillfället afstyrkte fulhnäktige alldeles

bestämdt dell föreslagna ändringen och ansåg den onödig, och när man

, då vid bestämmandet af det framställda förslaget gjort åtskilliga anmärk

ningar om huru det i vissa fall skulle komma att ställa sig, är det icke

så mycket att undra .på. Vid det senare tillfället satte sig fullmäktige

icke emot, att en ändring till öfvergångstidens slut skulle vara af behofvet

påkallad af vjssa skäl, bland annat för att lugna den oro, som på grund af

agitation ansågs skulle kunna uppstå i landet. Om fullmäktige 1897, lB99

och 1900 icke kunnat framlägga siffror, lämpade för ett sekel, undrar jag,

huruvida föredraganden själf, om han försö~t sig på det experimentet,

skulle lyckats konstruera sådana, som äro 11ållbara under alla tider.

Jag tror, att det skulle hafva varit orätt att. lned tystnad åhöra detta,

då den man, som jag tror skött riksbanken på ett sätt, S01l1 ej är förtjänt

af klander, icke längre är i tillfälle att försvara sig 1110t föredragandel1.s

kritik.
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Herr Bankdirektören Th. FröIander: Jag skall be att få päpeka, att

jag icke kritiserat kommitteeri med afseende på styrkan eller svagheten i deRs

täckningsförslag och att således det förhållandet, att dess sedelutgifnings

rätt uppgår till 200 million~r med den guldbehållning, som jag föreslagit,

är en anlnärkning, som ,icke träffar mig. Men jag bar framhållit det rena

kvotsystemet såsom illera elastiskt än det af kommitteen föreslagna, och jag

ser icke något som helst skäl att blanda båda systemen. Jag måtte, lik

visst hafva uttryckt mig mycket otydligt, då baron Langenskiöld fått den

uppfattningen, att jag klandrat kommitteen därför, att den icke antagit det

tyska systemet med dess skattegräns. Detta har icke kunnat falla mig in.

Jag refererade endast dess sätt att beskrifva det tyska systemet såsom

varande ett -kriterium på, att den gått till verket med en sådan förkärlek

för kontingentsystemet, att den icke korrekt kunnat framställa det tyska

kvotsystemet.

Hvad herr Olof Jonssons anmärkningar beträffar, har jag svårt att

finna dem befogade, då jag kritiserat bankofullmäktiges utlåtanden, där

"för att de icke innehålla några klara principer eller hållbara beräkningar,

men icke sagt, att bankofullmäktige lagt i dagen någon sträfyan att få

vare sig det ena eller andra systenlet. Om riksdagen hänskjuter till

,bankofullmäktige att yttra sig öfver en sak, synes det 'mig likväl, då de

äro den enda auktoritet i landet, som riksdagen har att vända sig till,

tillhöra dem att pröfva ärendet, undersöka, huruvida förslaget kån och

bör tillälnpas, och göra de. anmärkningar, hvartill de finna fog, men göra.. "

det så, att tankegången det ena året något så när hänger ihop med'tanke-

gången det andra.

Med hänsyn till beräkningen af den erforderliga· sedelutgifningsrätten

tillåter jag mig erinra, att vi nu liksom 1897 räkIla för år 1904, och de

anmärkningar, jag gjort mot grunderna för de, nu framlagda be;räknin

garna, torde förtjäna en bättre invändning än den, att hvarken herr J 011S

son eller jag vet, hur det ställer sig ett sekel härefter.

Herr Bankdirektörel1 Friherre K. Langenskiöld: Jag kan icke under

låta att ännu en gång taga till ordet för att nämna något om de beräk

ningar kommitteen gjort öfver det sannolika sedelbehofvet i landet. Det

är nat'urligt, att, om man skall kunna bilda sig något omdöme, huruvida

de nuvarande reglerna för riksbankens sedelutgifning äro tillämpliga för
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framtiden eller icke, man rnåste utgå från det sedelbebof, som förefunnits

och som för närvarande föi'efinnes i landet. Jag vet icke, hvad annat

man öfver hufvud skulle kunna lägga till grund för dessa beräkningar

än de senaste 10 årens faktiska siffror. "Erfarenheten visar, att sedelstoc·

ken, såsom allt annat i det ekonomiska lifvet, företer en vågrörelse: den

går upp och ned, lnen lägger man de årliga nledeltalen under det senaste

decenniet till grund för sina beräkningar, synes det nlig, att man följer

den enda norlnala väg, lrlan har för dylika beräkningar. Ser lnan härvid

efter hvad under åren rnedeltalet varit af lnaximum och minimum, före

faller det mig, att man med ledning af dessa lnedeltal får en siffra, som

, något så "när angifver den sannolika reserv, sonl är behöflig. Kommitteen

har Oler än fördubblat denna reserv och dessutolll ökat sedelstocken för

de föregående åren med ett par mjllioner. KOmll1itteen ansåg, att den i

själfva verket icke kunde kornma till några andra siffror, utall att man
i

skulle kunnat förevita dell, att den 'konstruerade fram siffrorna ur sin egen

fantasi. Men då kommittE~en beräknat sedelstocken efter dessa grunder, kOln

111er den till ett belopp af 174 millioner kronor; hvilket under de när

lnaste åren skulle vara tillräckligt för riksbanken, och såvida icke det

framvisas särskilda skäl för motsatsen, torde denna beräkning få anses

vara riktig. Det är möjligt och tämligen sannolikt, ja, till och nled önsk

ligt, att sedelbehofvet skall i framtiden blifva större, men då måste lnan

förutsätta, att riksbankens styrelse skall i tid kUllna vidtaga åtgärder för

att öka de fonder, sonl behöfvas för att möta detta större sedelbehof.

Herr Bankdire~tören Th. FröIallder: Jag är i det fallet af en annan

mening, därför att jag förut uppvisat, huru sedelbehofvet vuxit i andra

länder liksom ho~ oss. Det är icke rätt att, då man skall göra en beräk

ning af det fralntida behofvet, gå ut från det närvarande såsom stillastå

ende, åtluinstone har det hittills i vårt land visat sig orätt. Ingen 111än

niska kan med full säkerhet. känna, huru sedelbehofvet under de närmaste

åren kommer att utveckla sig; det synes sannolikt, att' det nu ett par år

framåt kommer att stå stilla eller till och med blifva mindre, men det är å

andra sidan lika sannolikt, att det efter en hviloperiod "~f några år 1904,

eller något år därefter, åter springer upp. I fråga om sedelbehofvet måste"

vi beräkna, att det på det hela taget ökas ungefär jämsides med utveck

lingen af vårt ekonolniska Iif, och hvad detta beträffar, hafva vi ju en
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viss förtröstan, att det skall gå framåt. Därpå hoppas bankofullmäktige,

därpå hoppas sedelkommitterade, och därpå hoppas finansministern högst

betydligt i sin finansplan till nya härordningsförslaget. ]Ylen är det så, att

vi hoppas detta, rnåste vi också bereda oss på dess oundvikliga följesla

gare: ett ökadt sedelbehof, och bereda oss därpå i god tid. och icke vänta,

till dess det är alldeles iIi på oss. Man bör rusta sig att väl möta icke

blott hvad man fruktar, utan äfven hvad man hoppas. Det är långt säk

rare att räkna lned denna' utveckling än att beräkna, att vi skola stå stilla.

Jag vågar påstå, att saken är så viktig, att det icke får bero på vår betal

ningsbalans, om riksbanken skall skaffa sig den behöfliga guldbehållningen.

Det är för mig tydligt, att, om vi icke hafva den år 1903, vi då måst~

taga upp ett utländskt lån i detta syfte, ty en centralbank får icke redan

från ~sin början göras svag.

Herr Bankdirektören Friherre K. Langenskiöld: Jag måste ännu en

gång yttra några ord lned anledning af dessa beräkningar. Jag förstår

icke, 11vart föredraganden vill kOIDlna med denna anmärkning, ty on1 han

själf säger, att vi bellöfva en tredjedels täckning för våra sedlar, förut

sätter det naturligtvis, att om sedelstocken ökas, skola vi också öka vår

guldkassa. Det är icke något annat komlnitteen velat, då den för~s~agit, att

riksbanken, då guldkassan öfverstiger 40 millioner, skall få utgifva dubbelt

så lnycket sedlar, som kassall öfverskjuter dessa 40 millioner.. Om vi

skola beräkna det salTnolika sedelbehofvet för de närmaste åren, kan man

icke 'hugga till och säga, att det är 210 eller 250 millioner, Ulan måste

anföra skäl. KommittE~en säger endast, att komnlitteen anser sig kunna våga

det antagandet, att de utelöpande sedlarna skola åtminstone under några år

framåt hålla sig omkring och ~cke synnerligen öfverstiga 145 millioner i

medeltal.

Herr Bankdirektören Th. FröIander: Det är just däri vi skilja oss

åt. J?aron Langenskiöld påpekar, att sedelkommitteen sagt, att den antager,

att detta sedelbehof kommer att hålla sig några år framåt. För min del

fordrar jag, att man skall taga i beräkning en ökning och icke nu, i likhet

med hvad InaD gjort förut, beräkna samlna sedelbebof för år 1904, SOlU

varit rådande 1899. Det synes mig icke klokt, därför att man bör räkna

lned utvecklingen i detta liksom i andra fall.----
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Herr Docenten A. Åström,
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Herr ]"il. Doktor O. Snlith höll härefter ett föredrag om:

Majstullen och följderna af dess ifrågasatta borttagande
eller sänkande medan äfriga spannmålstullar

lämnas orubbade.

Frågan om majstull "eller icke-majstull "~}ar, som bekant, stått på

dagordningen i Sverige nästan oafbrutet under de senaste 20 årel1 och

gifvit anledning till lnånga heta riksdagsdebatter samt utgjort ämnet för

otaliga föredrag i olika delar af landet och tidningsartiklar både i Stock

holm och landsorten. Men är det sålunda e11 mycket omdebatterad fråga,

som utgör ämnet för aftonens föredrag och diskus~io~l, så ~an man lik

väl icke säga, att det är en fråga, som hitti.lls erhållit en n1era allmänt

tillfredsställande lösning. Den nu gälla.nde tullsatsen å majs - 3 kronor

70 öre per 100 kilogram omalen 111ajs - bar visserligen ägt bestånd sedan år
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1895, IneD år ~ör år har ändring häruti föreslagits, och det har tydligt nog

visat sig, att dessa ändringsförslag haft beaktansvärdt stora sympatier och

att för dem anförts ganska viktiga skäl.

Under de senaste åren har frågan, såväl i riksdagsdebatterna som i

tidningspres~ent tillspetsat sig därhän att gälla, huruvida den nuvarande

luajstullen i potatisbränningens intresse bör bibehållas oförändrad eller

huruvida den, i främsta rUffilnet för främjande ~f landets svinafvel, bör

afskaffas eller åtminstone sänkas. Å ömse håll hafva för dessa olika åsikter

anförts verkliga sakskäl, som af opartiska måste tillerkännas betydelse.

Och helt naturligt hafva de fått olika stor tillslutning i olika delar af

landet, dessa hvarandra rakt motsatta åsikter, allt efter som de olika in

tressena varit '~fvervägande i olika landsändar. Så har under årens lopp

Kristianstads län, som har att uppvisa den största potatisodlingen och

den i ännu mycket högre grad största potatisbränningen i landet, konlnlit

att framstå såsom förkämpe för. majstullens oförändrade bibehållande, me

dan å andra sidan' i Stockholms län ifrigast yrkats på lnajstullens afskaf

fande eller åtnlinstone dess sänkande.

Bevillningsutskottet i första hand har det varit förbehållet att nära

nog årligen väga de å ömse håll anförda skälen emot bvarandra~ och korn

det därvid år 1899 därhän, att detta utskott föreslog en nedsättning' af den

gällande tullsatsen å omalen majs från 3 kronor 70 öre till 2 kronor per

100 kilogram, ~vilket förslag i riksdagen dock icke lyckades samla erfor

derlig majoritet omkring sig utan förka-stades. Då därpå vid förra årets

riksdag ånyo m9tion väcktes Oln Inajstullens afskafiande, llemställde be

villningsutskottet, att riksdagen måtte besluta ~tt bibehålla gällande tullsats

för omalen majs oförändrad, hvilket också vid gemensam votering blef

riksdagens beslut med 212 röster filot 148.

Under senare hälft~n af år 1900 bar emellertid ett nytt uppslag in

träffat, som påtagligen måste tillerkännas en ganska stor betydelse. Det

blef i slutet af oktober förra året bekant genom de dagliga tidningarna,

att jordbruksrninistern den 6· juni samma år, d. v. s. kort efter nyss

nämnda gemensamma votering, ·därvid majstullens afskaffande afslogs,

till finansmi~istern aflåtit .en så lydande skrifvelse:

»Uti särskilda under de senaste åren inom riksdagen väckta motio

ner har föreslagits borttagande af tullen å omalen majs, hvilken sedan

år 1895 utgår med 3 kronor 70 öre för 100 kilogram.'
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Ehuru majsens synnerliga värde såsom foderämne icke kunnat

inom riksdagen bestridas, hafva d~ gjorda framställningarna icke föran

ledt till någon riksdagens åtgärd, efter hvad såväl de af bevillningsut

skottet i frågan afgifna betänkanden som den uti riksdagens kalurar

förda diskussionen gifver vid handen, hufvudsakligen af det skäl, att

111an befarat, det den i vissa trakter af landet betydande potatisodlingen

skulle, om majs blefve tullfri, lida därigenom, att denna va.ra då komlue

att i stället IÖl~ potatis användas till brännvinsbränning.

Då det emellertid för dell svenska jordbruksnäril1gen och särskildt
för den under senare åren alltjälnt i tillbakagång stadda gren däraf, som

afser uppfödning och gödnil1g. af svin, är af största betydelse, att priset

på ifrågavarande foderluedel blifver nedbringadt under det nu gällande,

samt detta icke lärer kunna ske på annat sätt än genom tullens bort

tagande eller sänkande" har 'jag ansett frågan aln Illöjligheten af en så

dan åtgärds vidtagande böra tagas i noggrannare öfvervägallde.

För sådant ändamål tillåter jag mig anhålla om herr statsrådets

benägna medverkan, och hemställer jag till el1 början, att herr statsrådet

ville låta föranstalta om en .utredning, huruvida en. sänkning af det un

der de senaste åren gällande priset å majs med 3,7 öre för kilogram 

motsvarande tullens hela belopp - skulle kunna antagas komma att

verka därhän, att brännvinsbränning .af ~otatis, odlad illO,n) landet, blef\"e

afsevärdt försvårad 'eller omöjliggjord, saInt, för den händ~lse så skulle

vjsa sig blifva förhållandet, huruvida och i så fall, hvilka åtgärder lälnp

ligel1 skulle kunna vidtagas för att, utan att kontrollel1 blefve försvagad,

brännvin, tillverkadt af lnajs, må kunna blifva beskattadt högre ~n sådant

tillverkadt af potatis.»

Att denna skrifvelse, bvars innehåll ju ganska tydligt ådagalägger

jordbruksrninisterns redan förut genom riksdagsdebatterna kända åsikt i

frågan, skulle, då den blef bekant, väcka ganska stort uppseende och

blifva lifligt kommenterad, var naturligtvis gifvet. Likaså gifvet var, att

åsikterna om skrifvelsen skulle blifva ganska olika, allt efter bvars och ens

egen åsikt i frågan. Om en sak borde dock alla omdömesgilla personer,

oafsedt om de äro protektionister eller frihandlare, k~nlla enas, och det

är, att det i alla hälldeIser är ett glädjande initiativ { rätt riktnil1g, som

häl' tagits. i det att en grundlig utredning påkallas af denna u~omordent

ligt svårlösta fråga, byars mera ornfattal1de ·pröfning omöjligen torde
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kunna förväntas af bevil1nings~tskottet, hvars tid är allt för strängt

tagen i anspråk af e11 mångfald olik~ frågor hvarje år för att hinna till

för vidlyftigare utredningar. Och en sådan äi~ här af nöden, det kan

icke betvifias af någon, som gjort sig mödan att tänka sig in uti följderna

i de mest olika riktningar af ett plötsligt borttagande. af majstullen just

nu, då prisskillnaden mellan majs och öfriga' sädesslag är större än nå

gonsin och majsen d~rför i en mängd länder lyckats tilltvinga sig mång

dubblad afsättning för olika älidamål.

Det skulle visserligen måhända kunna tyckas lnången,· att en fråga,

som stått på dagordningen i så många år som denna och ventilerats så

flitigt i press~n, redan borde' vara så tillr~ckligt utredd, att knappt något

)Ttterligare i sådant hä11seende erfordrades. Så är dock helt säkert icke

förhållandet, såsom jag i det följande skall söka visa.

Det värdefullaste 111aterialet för frågans sakliga utredning har hittills,

så vidt jag kunna~ finna, åstadkommits i bevillningsutskottets många be

tänkandell i frågan ä11da sedan I8BO-talet, ty i dessa vägas skäl ,och mot

skäl mot hvarandra, medall pressens inlägg i frågan helt naturligt i re

geln varit mera ensidiga och, allt efter ~e olika orgallens tullpolitiska

ståndpunkt, förfäktat lnajstullens afskafTande eller bibehållande utan att

därvid alltid tillmäta motsidans verkliga sakskäl den betydelse, de förtjäna.

Det är emellertid ganska öfverraskande, att ingen hittills, så vidt

jag kunnat, upptäcka, sökt .ådagalägga, hvilka utomordentligt vidtgående

verkningar ett borttagande endast af tullen å omalen majs skulle komlna

att få utom i afseel1de på potatisbränningell och svinafveln inom landet.

Just på sista tiden ha.r det visserligen förekommit yttrandell sådalla som

att majstullen .vore att betrakta såsom en af ·tullsystemets hörnstenar 

ett y~trande, SOlD denna gållg för örrigt torde innehålla vida Inera san

ning än många andra dylika slagord -, men något verkligt försök att

påvisa verkningarna i detalj af, ett plötsligt borttagande af tullen å detta

för ,sin utomordentliga prisbillighet märkliga sädesslag tyckes icke hafva

gjorts. Men är det då möjligt att betvifia, att majstullens plötsliga bort-

, tagande, samtidigt som alla ö~riga spannmålstullar lämnas orubbade, skulle

komma att leda till majsens omedelbara användning för en hel mängd

nya ändamål och i en, hittills i vårt land icke anad utsträckning? Jag

tror det knappast, ty erfarenheten från andra länder talar därtill ett allt

för tydligt språk.
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Eller kan det finnas någon, som tror, att vi redan kommit därhän att

anse äfvell de öfriga spannnlålstull~rna såsom öfverflödiga eller olämpliga?

I detta afseende torde svårligen verklighetell kunna sägas gifva stöd åt

,några illusioner. Det är af· största vikt att i detta afseende hafva en

klar och bestämd utgångspun~t, och jag tror lni~ icke riskera att begå "

ett misstag, om jag formulerar. denna utgångspunkt sålunda:

Om lnajstullens afskaffande nu verkligen af riksdagen beslutades i

syfte att få in ett för många ändalnål IneD särskildt för svinafveln värde

fullt och prisbilligt fodermedel, så kunde däraf visst icke dragas den slut

sats, att riksdagsl?lajoriteten därmed blott tagit ett första steg emot ett

snart afskaffande äfven af de öfriga spannmålstullarna. Det torde fast

hellre kunna sägas, att, om detta troddes komma att blifva följdell af

majstullens borttagande, så vore detta borttagande både nu och för åratal

framåt otänkbart, ty protektionisternas dominerande kan väl sägas vara

oomtvistligt tillsvidare.

Då nu så är och då ,i öfverensstämlnelse 11ärmed nog utan vidare

kan tagas för afgjordt, att de protektionister, som funnit öfvervägande

skäl .tala för lnajstullens borttagande eller sänkande, komnlit till dellna

åsikt i den fulla öfvertygelsell, att en sådan åtgärd icke kOJl1me att in

verka nlenligt på tullsystemet i öfrigt, så måste häraf dragas den slut

satsen, att, om det efter majstullens borttagande visade sig, att detta finge

oförutsedda verkllingar i den riktning att nlenligt inverka på effektiviteten

af öfriga spunnmålstullar, så kon1me detta icke att föranleda ett borttagande

af jälnväl dessa öfriga spannmålst.ullar, utan det ledde tvärtoln till en häftig

reaktion och till återinförande af en, då kanske ytterligare förhöjd, luajstull.

Denna sida af saken förtjänar helt säker~ att särskildt beaktas af de

frihandlare, SOIU annars i ll1ajstullens borttagande kunde känna sig frestade

att se inledningen till en helt ny tullpolitik.

Den förmodan har, med anlednillg. af statsrådet Odelbergs förut

nämnda skrifvelse, uttalats på flera håll, att regeringen änlnade inkomma

till riksdagell med en proposition Oln majstullens borttagande under vissa

villkor, men ännu har intet i den riktningen försports, och det förefaller

åtmil1stone högst osannolikt, att regeringen skulle inkomma med ett sådant

förslag till innevara~1de års riksdag, som kominer att behöfva koncentrera

sitt arbete på det ännu vida viktigare härordningsförslaget och allt hvad

därnled sammanhänger.
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Emellertid blef det i slutet af sistlidne december kändt, att finans

departementets kontroll· och justeringsbyrå afgifvit yttrande i frågan, och

skall jag, enär detta yttrande är ganska kort men på samma gång mycket

belysande i afseende på flera sidor af saken, tillåta mig ·att härmed upp

Tepa detsamma. Det lyder' enligt tidningarnas referat sålunda:

»Genom statistiska uppgifter visas, att användningeli af majs under

de senaste tjugu åren växlat högst betydligt, varit lägst 1887--1888

rr1ed 8,300 deciton, högst 1899-1900 filed 294,500 deciton. Dessa väx

lingar bero ej så mycket på tillverkningens storlek, ej heller på priset å

. majs, utan så godt som uteslutande på potatistillgången. Majsen har så- .

lunda hittills vid brännvinstillverkning endast användts som ersättning för

potatis.

Under nuvarande förhållanden är det således alldeles obehöfligt att

vidtaga några särskilda åtgärder för att hindra den allmännare använd

ningen af majs vid brännvinstillverkningen. Skulle däremot den nuvarande

tullafgiften å majs - kronor 3: 70 .för en-deciton - borttagas och majs

priset därigenom komn1a att nedgå till 9 kronor eller kanske ännu lägre,

om majspriset å världsmarknaden skulle sjunka, kommer frågan in- i ett

annat läge. ·Härv'id är emellertid att märka, att det torde vara omöjligt

att för en längre tid förutsäga majsprisen, hvilka nu snarast tyckas visa

en fast stigande tendens. Vid ett majspris af 9 kronor skulle enligt af

byrån anställda och framlagda beräkningar för potatisen ännu kunna er

11ållas ett pris af kronor 1: 50 per hektoliter och vid ett majspris ända ner

till 8 kronor ett~ pris af 1: 33 för potatisen. Jämväl må man erinra sig,

att i vårt lifligast brännvinsbrännande län, Kristianstads, brännarna i all

mänhet afverka sina egna produkter, i det jordbrukarna sammansluta sig

i bolag för att i gemensalnt bränneri idka brännvinstillverkning.

Skulle det emellertid anses beböfligt att i sammanballg med bort

tagande af tullen å lnajs vidtaga några särskilqa åtgärder till förekom

mande af en vidsträcktare anVändning af lnajs vid brännerierna., finnas

därtill, framhåller byrån, två utvägar, dels att belägga den till brännvins-

.brä1111111g använda majsen med en särskild afgift, dels att pålägga det af

majs tillverkade brännvinet högre skatt än annat brännvin. Bägge dessa

metoder medföra emellertid sina olägenheter. Skall man särskildt beskatta

·den majs, som åtgår för bränningen, uppstår svårighet vid kontrollen

·öfver, huru mycket majs som användes, och måste för öfvervakandet
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häraf kontr911ören vara närvarande hvarje stund, under det bränning

pågår, då alltså vid brännerier, där fabrikationen pågår hela dagen, minst

tvenne kontrollörer måste hållas. Den utvägen skulle ju kunna tänkas,

att man för underlättande af kontrollen förbjöde, att majs finge vid brän

l1erier, där den användes för bränning, finnas annat än i ett visst maga-.

sin, därifrån all för bränningen erforderlig majs då skulle tagas. l\1en där

igenom skulle återigen uppkomma den 'olägenheten, att .majs ej kunde

på gården användas för något annat ändamål, SåSOlll för fodring af kreatur etc..

Skulle man åter söka frågans lösning i det andra alternativa försla

get, nlåste man, enär det är omöjligt att, då brännvin tillverkas af flera

råän1nel1, särskilja det af det ena råälnnet tillverkade från det andra,

bestämn1a den llögre skatten för allt brännvin, som tillverkas vid. bränneri,

där majs al1v~ndes. EUlellertid är det, såsom af nuvarande förhållanden

fraIngår, så, att majs med' fördel anväl1des jämte potatis vid bränningen,

då därigenom bättre drank erhålles etc., och en bestämmelse af detta slag

skulle därför på kännbart sätt ingripa i bränlleriernas nuvarande verk

salnbet, elluru 111ed denna metod kontroll skulle vara lättare att genom

föra än lned den först nämnda.»

Detta kontroll· och justeringsbyråIls yttrande i frågan är, såsom

redan af dess korthet framgår, tydligen icke att betrakta såsoIn en slut·

lig utredning af llela den invecklade frågan utan blott såsom ett preli

minärt uttalande. Äfven denna omständighet kan säkerligen anses

·gifva stöd åt den nyss uttalade uppfattningen, att regeringen alls icke

bar för afsikt, att redan under innevarande års riksdag framkalla ett af

görande af denna viktiga fråga, som dock genom samme Illotionär, som

förut i flera år föreslagit majstullens afskaffande, ånyo bragts på dag

{)rdningen.

Ett par uttalanden i kontroll- och justeringsbyråns korta skl'ifvelse

förtjäna emellertid att i detta salnlnanhang säi"skildt betonas. Det be-

kräftas däri, dels att majsell hittills vid brännvinsbränning endast anvälldts

såsom ersättning för potatis, men att, aln majstullen borttoges, ett helt

annat förhållande skulle inträda, dels också att svårigheterna att åstad

komma en fullt effektiv men på samma gång icke alltför dyrbar eller

besvärande kontroll äro mycket stora, i händelse 'af majs tillverkadt

brännvin skulle beskattas högre än annat, i och med borttagande af lnajs

tullen. Till båda dessa uttalanden skall jag strax återkomma.
3
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, " 'Årets, bevilluingsutskott fann' dessa kontroll- och justeringsbyråns ut- \

taland~n ' utgöi-a' skäl nog föi.~ att äfven i år afstyrka lDotionen ·om majs

tullens afskaffallde, och denna, uppfattnhig delades af första kammaren,

söm' den 16 d:s' Ined '77 'röster n10t 46 antog utskottets förslag, medall i

-andra 'kalnmarell däremot samma dag för detsamma afgåfvos endast 64 röster,

-medan 133' röster afgåfvos för en reservation till bevillningsutskottets bet~n-

kande, afgifvenaf herrar Brodin: och Meyer och gående därpå ut, att riks

. dagen ~nåtte till Kongl. Maj:t ingå rned en skrifvelse, i hvilken begärdes utred,

ning,. huruvida icke hindren för majstullens borttagande kunde' undantödjas.

Då frågån, på grund af formen" för an'dra kammarens beslut, ick~

kah äfven i år blifva förem,ål, för gemensam votering, har den fallit 'äfven

dellna' gång. Men det sätt, hvarpå detta skett, visar tydligare än' någon

sjI} , 'att,':frågan',. såsom man brukar' uttrycka ,det, fallit. fråmåt, ,d. v. s~ med

ökade ',utsiktei~" att' ett komulande år vin'na' sin lösning. SåSOl11 ett ytter

'ligare' tecke11 härtill, och detta till och med ett högst märkligt 'sådant,

kan uppenbarligen det tal betecknas, som förre statsministern' Boström

under debatten den 16': d~ennes om lnajstullen holl i första kammaren.

Detta tal, SOln i hela landet väckt ett ofantligt uppseende, kan, väl i

själfva verket sägas rent nf utgöra e'tt forebnd till ett' nytt tidsskede inom

vår tullpolitik ~. en tid, hvarunder äfven tullfrågor kunna påräkna dell

allsidiga och grundligt sakligautrednillg,,"som helt 'säkert erfordras i all

deles exceptionellt hög grad just i, afseen,de på sådana, med nutidens kom

plicerade ekonomiska förhållanden. och 'lifliga samfärdsel, ytte~st inveck

ladefrågor, lnellh'vilken sakligauttednin;g under 'de' många år, SOIU re

dan gått sedan de stota tullstriderna på 1880-talet,', icke' sälla11 blifvit

Iniridre, grundlig; då det :varit fråga om tull eller ,.icke :tul1, emedan detta

enda faktum varit tillräckligt afgörande för majoriteten a.f de röstande.

. En ändring i detta hänseende' borde belt visst hälsas med glädje af båda

partierna" såsom i' alla händelser kommande. landet till go'do l Men' har

det ena partiet större anledning till glädje än det 'andra, så ar det, utan

tvifvel det protektiollistiska' partiet, som' är att gratulera.' Ty att detta

parti har oändligt, större utsikter att förlanga sitt bestälnmal'ide inflytande

på är'enden'as lednillg, öm det" ,ingår i, yerklig pröfning :äfven: af ,tullfrå

gor, utali att i ringaste män' afgöta dem' efter förutfattad menirig~ än- om

sådan pröfriing anses mindre behö'flig, ,'det är väl tillräckligt 'påtagligt för

att icke behöfva 'ledas, i bevis.
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Andra' kamma.rens lned ganska stor majoritet fattade beslut i år sy

nes i alla händelser utgöra' en ytterligare anledning för regeringen att till

nästa år föranstalta om frågans grundliga utredande. Min afsikt är nu

visst icke att gå denna välbehöfliga fortsatta utredning i förväg och att

uttala en bestä1l1d åsikt onl lämpligaste sättet att lösa frågan på;' ej 11el- .'

ler är jag nog förlnätell att tilltro mig kunna åstadkolnma någon sådan

tillfyllestgörande utredning själf. Däremot skall j-ag försöka påvisa en del

viktiga synpunkter, dels mera allmänna och dels äfven speciella sådana,

från hvilka jng tror,' att hela frågan 11låste skärskådas, -om den skall

kUllna nästa 'årlösas på ett sätt, S9m icke leder till bakslag 'och- högst

oväntade följder:"

Jag' måste därvid tilL en början yttra mig något om lnajsens pro

duktionsorter och om de~ta sädesslags förhållande till de öfriga så' väl i

fråga om 'ptis SOlU i fråga om produktiollsmäugd och allvä~1dlling i olika

länder. 'Det 'är förvånande, huru föga dessa förhållanden gjorts till fÖre

mål för grundligare undersökl1ingar ännu hos oss, om Hlan frånser det

oupphörliga påpekandet af förhållandena i Danmark såsom bevis för, hvil

ket gynnsalnt inflytande lnajsens tullfrihet därstädes haft på landets svin

afvel. Och dock borde väl q,en omständigheten, att n1ajstullen på sin tid

infördes i Sverige, icke samtidigt lned de öfriga' spanlllnålstullarna, lltan

åtskilliga år före dessa, vid en tid då. frih'andlarna ännu voro i majori

tetell, tillräckligt tydligt visa, att dess afskaffallde, eller till och 111ed sän

kande, nu, då lneningen är att bibehålla de under tiden tillkomna andra

spannmålstullarna oförändrade,' lnåste föregås af en grundlig och, sakkun

nig pröfning af, hvilka verkningar en sådan förändring skulle lnedföra

bland an'ltatäfven på' effektiviteten af cle öfriga spannmålstullarna. -

Härel:not kommer naturligtvis att invändas: »ja, lnen hos oss, där

lnajsen icke kan produceras, användes den ju alls icke, såSOln t. ex. i

Amerika, till -föda äfven' för nlänniskor, så att den skulle kunl1a blifva

en farlig k'onkurrent till de inom landet odlade sädesslagen~. utan här i

Sverige bar den hittills nästan uteslutande användts såSOln råmaterial vid

brännvinsbränning, och det gäller därför blott ätt, tillse, att den, då den

fralndeles användes för detta ändarnål, genom sä:rskild beskattning

i en eller anna~ forlllblifver lika. rnyck~t fördyrad som' hittills ge

nom tullen, för 'att majstullen därefter' saklöst skall kunna borttagas; till
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stor båtnad för svin- och hÖllsafvel, som därigenom finge ett, i förbållallde

till värdet, vida prisbilligare foder än hittills.}>

Felet i detta resonnemang är blott, att det är ofullständigt, eller

med andra ord, att det tager hänsyn endast till pvad som har varit un

der en tid, då majsen vid införseln fördyrats genom. tull, som senast upp

gått till nära nog hälften af hela varuvärdet, medan det åter undviker

att sätta sig in i de' oundvikliga följderna af att hela eller en, större del

af 'detta tullskydd borttages, på samma gång som de öfriga spannmålstul

larna i det svenska jordbrukets föregiflla intresse bibehållas oförändrade.

~enägenheten att lätt och trankilt hoppa öfver d,essa följder eller,

ännu Inera, att bagatellisera dell1 såsom obestyrkta eller till och med

osannolika vore dock mera rimlig, om icke förhållandena i andra länder

och den utomordentligt viktiga omständigheten, att majspriset, sedan

majstullen infördes, nedgått vida mera än priset på de öfriga sädessla·

gen] gjorde det fullkomligt påtagligt för hvar och en, som tänkt sig in i '

saken, att väsentliga rubbningar af hittillsvarande förhållanden måste

blifva följden, därest' majstullen, som med kortare afbrott ägt bestånd se

dan öfver 20 år, nu borttoges, utan ,att öfriga spannmålstullar ändrades.

Det är i främsta rummet i afseende på dessa helt säkert oundvik

liga rubbningar, som jag tror en grundligare utredning än hittills vara'

erforderlig och behöfva åstadkolnn1as genom sarnarbete af olika slags fack~

män, hvilkas åsikter åter borde jämföras och pröfvas af kompetenta och

fullt opartiska personer. Jag är icke oförberedd på att få höra denna

lnin uppfattning betecknas säsom pedantisk och såsom bevis på en allt

för långt gående försiktighet. Men jag vågar påstå, att ganska få frågor,

som komma före i riksdagen i våra dagar, äro i större bebof af grundlig

utredning än denna, t~T effekten af majstullens borttagande på de mest

skilda områden skulle icke låta vänta på sig en enda dag längre, än det

skulle erfordras tid för att hinna från utlandet - det vill bär i första

rummet säga fråll frihamnsområdet, i, Köpenhanln - få in större kvanti

teter majs.
Utvisa icke för öfrigt de under mer än tio år oupphörligen ändrade

tullsatserna ett tydligt trefvande efter en fullt lämplig sådan? Eller har

det anförts något verkligt skäl för, att i?ke den nuva.rande, sedan 1895

bestående tullsatsen skulle stå i ett naturligt förhållande till de öfriga

spalll1målstullarna? Jag tror det knappast.
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Bedömde InaD frågan helt ytligt, så skulle man af en blick på våra

importsiffror, som utvisa en majsimport af i runda tal:

år kilograIn
1890._. .__ .._. __ .. . _,,,_______ 4,900,000

1896__ . 0 ._. '. _. ._ _ __ 5,200,000

1897--. ___ __ 7,900,000

1898 . 27,100,000

1899 __ . __ ~____________ __ ___ 38,200,000

snarast frestas att draga den slutsatsen, att majstullell med hvarje år visat

sig alltmera otillräcklig att utestänga den utollllands nästall oafbrutet i

pris sjunkande och i allt ofantligare kvantiteter producerade majsell.Så

är dock, såsoln kontroll- och justeringsbyrån bekräftar, icke förhållandet,

lltan den så godt som uteslutande anledningen härtill är den dåliga sköra

af potatis, som Sverige under åren 1898 och 1899 haft att uppvisa. Ett

afgörande bevis härför är, att nära nog all den importerade majsen år

för år bevisligen åtgått ensamt till brännvinsbränning, hvaraf uppenbarli

gen fralngål~, att majsen, så l.änge den nuvarande tullsatsen verkar såsom

nu, icke med fördel kan användas för· andra ändamål än såsom ersätt

ning för potatis vid brännvinsbränning.

Kan någon människa på allvar tro, att häruti icke någon ändring

skulle inträffa, äfven om majsen. hädanefter plötsligen kunde k~pas för

ungefär två tredjedelar af sitt hittillsvarande pris?

Det är .verkligen frestande att söka åstadkoffilua ett mera fullstän

digt svar på denna fråga genom framläggande af en statistisk utredning

rörande hithörande förbållallden i andra länder, och detta så myc.ket

hellre, som ett för ändamålet ytterst lämpligt InateriaI finnes samman

fördt och bekvämt tillgängligt i de l1Ulnera, sedan 1895, årligen af stati~

stiska b~yrån i Statistisk tidskrift publicerade öfversiktstabellerna för olika.

länder, hvilka för öfrigt i alla möjliga afseenden lämna värdefulla upp

lysningar och underlätta lItredningar, som förr skulle kräft en opropor

tionerligt lång tid eller rent af varit omöjliga för en icke-fackll1an inom

det statistiska ·området.

Men det skalle tydligen upptaga alltför mycket tid, om jag försökte

lälnna en sådan· mera omfattande öfverblick, som dessutolTI kräfde fram

läggandet af en stor mängd siffror, hvilket icke lämpar sig vid ett munt-
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ligt oföredrag, hvarför jag nödgas inskränka .mig till att i största korthet

gifva blott en antydan om den ställning, majsen illtill denna dag genom

sin för många tropiska växter kännetecknande afkastningsförmåga och

däraf föranledda utomordentliga prisbillighet lyckats tillkämpa sig bland

öfriga sädesslag. Jag börjar då 11led att omnälnna:

Ma}sens produktionsorter och några statistiska data beträffctnde clp,n

årliga majsskörde1t i världen.

°Majs växer numera öfver en ganska stor del af jordklotet, men är

allt (ör känslig f9r fr<?st för att någonstädes uled ofördel kunna odlas i

kallare klimat. I oEuropa förekoffilner majsen mest i Ungarn, Italien, Ru

lnänien sanlt i de öfriga Balkanländerna. Dess egentliga helnort är dock

i Nordameri.kas förenta stater, i hvilka den utgör det, så väl i afseen~de

på' den odlade arealen SOIU i fråga oin den årliga skörden, utan oall järn..

förelse förnälnsta sädesslaget. Näst majs odlas i Förenta statei~na me~t

hvete och därnäst hafre. Men skillnaden är så ofantligt stor, att medan

år 1897 den uled rnajs odlade arealen uppgick i rundt tal till 32 lnillio

ner hektar, uppgick den lned hvete odlade till 15 millioner och den med

hafre till blott 10 milTio11er, medan till korn användes blott något öfver

1 ll1illion och till råg icke ens 700,000 hektar samt till potatis rnärkligt

110g likaledes blott obetydligt öfver 1 lnillion ohektoar. Såsoln häraf franl

gål:; oödlas i Förenta staterna ,en större areal ensamt olued lnajs än med

alla oöfriga sädesslagen och potatis' tillsammans.

De -stater inom den oamerikanska unionen, som företrädesvis odla och

exportera majs, äro de, som ligga 11lidt inne i den amerikanska kontinen

ten, °söder och
o

sydvästoo om
o

de stora sjöarna: Tack
o
vare i främsta fun1 ...

filet dessa staters bördighet °och lämplighet för. mOajsodling,. utvisa Förenta

ostaterna enolnajsskörd år 18~9 uppgående till oden för våra förbållanden

nästall ofattliga; siffran aJ 527,848,000 deciton, d. v. s. 052,0784 .. millioner

kilogran1 eller filer äIl 2/Soaf deno för b~la ovärlden~ beräknade rnaj$SkÖl~del1

salnnla: år, hvilkeon uppgick till :710)678;000 odeciton eller 71:067 -onlillio

ner kilogram!

Dessa i ooch för .sig häpnadsväckande siffror blifva- oför
o

del1- här oi

afton föreliggande frågan ännu märkligare därigenom, att sköl:den af rnajs

i °Förenta .staterila under :deo osOenaste 20 åren o~ eller sedan lnajstullen

först infördes i Sverige - stigit så betjrdHgt, medan majspriset åoandra

sidan gått ned i så hög gi~ad~ att om-ajsen nu blalld sädesslagenointagit
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den 'saregna,.-ställning, S01)1 gör densamma så efterlän'gtad' bär, liksom öf

ver allt annorstädes, af den)" som önska et~ prisvärdt fodermeQel; ,och' som

gjort; att den, 'trot$ aen höga ,tullsatsen,under iLr af dålig potatisskörd

kunnat, i' Sverige nästan undai1tränga. potatisen $åsom råämne, vid bränl1~

vinsbränningen. '

Detta fö.rhållande är enligt min öfyertygelse af så! stor, betydelse fQr

ett .rätt _bedömande. af det bos oss ifrigt förfäktade afskaffandet af. majs

tullen, lnedan öfriga 'spannmålstullar lämnas orubbade - ett förslag, som

jag för öfrigt tror sakna motstycke i' något annat land- att jag finner

mig' med' ytterligare några, siffror böra' belysa detsalnma.

Storbrittannien. är det land i .Europa, dit mest majs iInporteras. Det

deklarerade' 'värdet . å. den majs; SOln dit infördes under femå.rsperiod~n

1881~ till 1886, utgjorde 11., kronor .16 öre per 100 kilogran1. M~n år

1897 hade samlna värde fallit till 6 kronor 11 öre, .hvilket är det lags~a,:

som· hittills förekoilllnit. Varuvärdet har sålu~da sjunkit till föga' m~era,
än häl{tel1/ af hvad det utgjorde, då majstullen år 1880 införde$' i' Sve
rigel 'l?etta stämnler fullkolnligt' med. 1899, års 'bevilluingsutskotts betän

kande n:r 14, som' angifver ,värdet åf den år 1883 införda tullfria Illajsen

till 13 kronor. per 100 kilogram' och konstaterar" att majsvärdet, efter af

drag af tullsatse,n, år 1896 därelnot sjunkit till 7., krono,r' per 100 kilogram.

I. betl~aktande .af ,detta enastående· prisfall tror jag, att man gör klo-

kast uti at.t t innan' den l1UVarallde tullsatsell å majs, rubbas ~lls, sätta sig

,så noga SOIU' ln?jligt, in uti följderna däraf.i' olika riktningar ~- äfvell on)

,detta: skulle kräfvä .för låDg tid, fö'r att frågan skulle kunna hinna afgö

ras redan un'der: den n'u pågående ,riksdagen. Ty' bättre än att förhasta

sig ,.och ,därigelloln troligen fralnkalla, ett svårt ,bakslag red~n till nästa år

tro:r dag .~ara att låta d~n viktiga: f tågans· afgör~nde ~llStå. helt och hållet
till .nästa ,år. . ;"

, Jag fran1höll 11YSS, att Thajspriset varit. lägst år 1897·, och: :ville därmed'

äfveXi ,säg·a,. att~et sedan· dess varit hö'gre;,ön1 ock'så icke särdele's'lnyck.et.'

Forska .,y~ . efter., alllednil1gen tUl, att. det ju'st år, 1897' var så :exernpellöst,

lågt, .' så," fillna· vi"'genast samma.h ufvudanleduing därtill sonl i nästal~" ~lla

dylika. ~ falL:. 'Det är· den il~dtn d~t ekonolnisk~ lifvet, dOlnilierande faktor,

SOUl " kallas, ,.förh·~llandet 111ellan tillgång och' efterfrågan,' som här 'spelat;

den afgöralld~ -rollen. ;.Åt .1895'~ således just·det år, då den Iluva.rande~:

hittills .hÖgsta tullsats.e~l å majs' infördes ·i Sverige, hvilket tillfälliga ,sam~~
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manträffande visst jcke saknar sin ganska stora betydelse - frambragte

världen den dittills största majsskörd, som l1ågonsin förekolnmit, och föl

jande år blef skörden ännu större eller den största, som intill denna dag

förekommit. Den tredje i ordningen i storlek var 1900 års och den fjärde

1899 års nlajsskörd. Det torde tillåtas mig att fästa alldeles särskild upp

märksamhet på det förhållandet, att världens 4 störst~ majsskördar in

höstats _just u.nder de 6 år, som följt på införandet af den nuvarande tull

satsen å 1najs i Sverige, hvars borttagande helt och hållet nu ifrågasät

tes, ehuru den infördes redan under frihandelstiden och ehuru priset å

majsen då var nära dubbelt så högt som det, hvartill det sedan fallit!

Verka11 af de båda- på hvarandra följande oväntadt stora majsskör

darna åren 1895 och 1896 blef så mycket större, som året därförut, d. Y. s.

1894, frambragt den minsta majsskörd, som förekommit ända sedan 1881~

Det bIef ntl, en sådan uppsjö på majs som aldrig förut, så att nlajspriset

troddes kOlnma att hålla sig Bere i åratal framåt. Men hvad inträffade

i stället?

Jo, det låga majspriset gjorde skillnaden mellan detta OCll prisen å

öfriga sädesslag så i ögonen fallande, att litet hvar i alla länder,äfven

där majs icke kunde odlas, började fråga sig, om de icke möjligen kunde

bruka denna billiga nlajs i stället för andra vida dyrare sädesslag eller

foderälnnen. I detta afseende fanns nu ett slående exempel just uti För

enta staterna, där majsen, som bekallt, icke blott användes i en storartad

skala till - utfodring af flera slags husdjur, utan där majs, i snart sagdt

alla upptänkliga former; utgör ett af de mest omtyckta födoämnena för

människor. Följden bIef också den, att förbrukningen ökades med en

hastighet och på ett sätt, SOUl vida öfverträffade alla beräkningar. Detta

åter Ilade till följd, atl priset så småningom ånyo började stiga och nu

står icke obetydligt högre än år 1897, ehuru de båda sista årens skördar

varit så stora, som nyss framhölls. Det torde vara skäl uti att fästa till

börligt afseende vid detta förhållande, den ofantliga stegring i förbruk

ningen af majs på -alla håll och för olika ändamål; som föranledts af

majsprisets fall under de sista åren, innan vi, med bibehållande af de öf

riga spannmålstullarna, besluta att nu plötsligt, "för ett, i förhållande till

de sannolika öfriga verkningarna af ett -sådant beslut jdmf6relsevis U11

derordnadt ändamål sonl svinafvelns höjande, borttaga majstullen. För

att icke härvid blifva missförstådd, nödgas jag på det bestämdaste be-
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tona, att jag icke hör till dem, SOlU betvifia, att majstullens afskaffande

skulle hafva ett ganska betydande inflytande på svinafvelns höjande i

vårt land, eller som underskatta betydelsen häraf, äfven 0111 iag under de

säregna förhållanden, som här föreligga, i det att meningen är att bibe

hålla de höga tullsatserna å alla öfriga, i alla fall dyrare sädesslag, håller "

före, att äfven andra, ännu viktigare följder, till hvilka hittills för liten

hänsyn tagits, blefve oundvikliga, om en sådan ändring företoges.

Helt annorlunda ställde sig saken uppenbarligen, om det vore fråga

Oln att, jämte majstullen, borttaga äfven de öfriga spallllmålstullarna, men

så länge man icke med fog kan hängifva sig åt någon förhoppiling Oill,

att vår riksdagsmajoritet anser landets jordbruk kunna undvara dessa och

till och med reda sig bättre dem förutan, så tror jag försiktigheten bjuda

att först efter en vida grundligare undersökning, än som hittil1,s åstad

kommits, tillgripa en åtgärd, som, o~ den skulle medföra de följder, SOU1

jag redan antydt, måste leda till ett ytterst häftigt bakslag. och en svår

konfusion bland vida kretsar af vår affärsvärld.

.Tydligt är emellertid, att mycket beror på, huruvida lnajspriset kan

komma att förblifva så lågt som 11U eller möjligen blifva ännu lägre.

Det är icke min mening att framkomma Ined 'några gissningar i detta

afseende -- och annat än gissningar skulle väl knappast i sådant hän

seende kunna åstadkommas -, men det förtjänar måhända att nälnnas,

att såSaln tillförlitliga ansedda firmor i Amerika på senare tiden uttalat

sig därhän, att farinarna därstädes rätt allmänt förklarat sig snarare ämna

minska sin lnajsodling och odla mera hvete än att i fortsättning sälja

sin majs till sådana priser, som redan förekommit, hvarjänlte det ju torde

vara uppenbart, att någon gräns nedåt måste finnas. Statistiken visar

dock, att den med majs odlade arealen i Förenta 'staterna de sista åren

varit stö~re än någonsin förut~ hvarföi'någon sådan lninskning åtnlin

stone ännu icke kan ~ägas hafva inträdt.

Jag s~all härmed öfvergå till att' omnämna:

Sveriges hittillsvarande' m,ajsimport, hithörande tullagstiftning samt

användning af den importerade majsen.

Majs bar enligt den officiella statistiken ilnporterats till Sverige sedan

lnera än 30 år" men endast i helt obet)Tdliga kvantitete,r före brännings

äret 1874-1875, då den första gången började användas till brännvins-
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brälllliu·g. '. Sedan :i~föxdes årligen l1~gra p:1illio\)er kilogram,; .alltjämt ,tull

fritt,' ä1?da till ål~ 1880; ~åmajsimporten på en gång, steg från icke fullt 5
millioner .året. förut till ~et. högst .betydliga kvantume~ af inemot 43 J;llil

lioiier kilogram, .eller: det högsta kvantu'm, som ända hittills. inkolnluit.. ~ill

Sverige· något :år. Den' hufvudsakliga .anledni~gen till den plöt$liga steg

ringen i majsirhporten' var den gången just, .att m~jsp;riset å världslnark

naden under året förut gå.tt .ned högst betydligt, hvarför· den då· i ~v~rige

ännu tullfria' majsen med ens blef' mJTcket begärlig för olika i älldamål.

~·fen, ehuru .då ännu inga andra; spann~~]stullar e~iste~a~.e,.-'ltan. frihand

larna änn'u utgjorde majoritetell inom' riksdagen,' befanns deppa enorma

D.ch .hastiga. ökning i, majsimporten ~lltför betänklig. för de ·inolll. laudet

odlade' sädesslagen, hvarför en till 1 krona :50 öre' pet 100 kilograp.l upp

,gående tull genast åsattes majsen. Denna tullsats 'ägde· bestånd från 1881

års bÖl~jan till, den 15 maj 1882, då majsen åte!. blef tullfri; "eQär majs~

priset under tiden stigit med mera än tullsats~ns,b.elopp_ och, majsitnp.~r

ten på grund däraf ånyo ,11edsj unkit till en ·r~11. obetydlighet eller under

2rrlillioner kilogram. ...' - . I

'Det dröjde dock. blott några år igen, tills:Plajspriset åter nedgått, .oell

·denna _gång lägre. än nägönsin fö.rut, hvarför majsimporten år' 1885. konl

upp ända till öfver 28- million~er kilogram. ' ..,Som en följd ·häraf ble'f Inajs--_

tullen återinförd .och har. nu ägt bestånd .oafbrutet ända sedan den 15 juli

1887,_ om än .tullsatsen under dessa., år ;:.varier~t:fl.era gånger, till dess den

lned den ·4 april 1895,- som ,bekal1t,.:-hÖjdes, till sitt nuvarande, belopp,. 3
kronor ,70 öre per 100 kilogråm.'·~ för omalen -,nlajs och 6 kronor 50. öre

för malen ;lnajs. l' ,

" Rvad därpå ,majsens al1v.änd'iliug: i Sverige vidkomrper,',så ~ar hvad

,af .detta sädesslag .importerats' liästan.uteslutande Hl1vändts såsoln rå~inne

föi~- brännvinsbränning.' : De~.';_ QlTIständigbeten,',: att' den. årliga m,ajsimport~l)

i statistiken angifves för kalellderår,...·niedall åtgången' ,af rn'ajs :till brälln

villsbränning. alltid angifves -för. brä1111ingsår,.,-hvilket ,'som. beka~l~ 'börjar

,den 1 oktober och slutar den 30 september påföljande år, gör det visser

1igell b~öJligt att ~·:~taIi:'·;vidare'· jämföra" dessa' siffror', s'olD'till'och "Ined före-

falla slående olika vid första påseend~. "Meri görmal~ sig" det' lilla besväret

att~: -me~····bjälp;;af_ gener~lti.lllstyrelsen.s 'månadsr,apP~l~ter. ölver,"l~ikets in

·oc~ ;utförsel j ~ "bvilka "-rapporter, ~ ,en._ gång :hvarje.· månad ~tfö]ja Po.st~ pch
.inrikes' .tidnii1gar,: uträkna'; .~m~j'sih:l:porte'll:und;~r h.varje~_.bräl)iliIlg$år~:.:,dåi får
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inan därelnot fl~aln en lika' slående öfverensstämrnelse. mellan 'denna och.

den sedermera af kontroll-' och justeringsbyrån för samma'år konstaterade

majsåtgållgen för brällnvinsbräl1ning, bvarigenom är till full eviden~sbevi-:

sadt, att nästatl all lnajs, som under en följd af år' ilnporterats, "användts

for sIstnämnda ändarriål. Något anilat bar i .själfva 'verket heller' åldrig,

påståtts' annat än' af· den lTIotionär i riksdagen, sonl nu j', flera -år å rad

föreslagit nlajstullells afskaffande OCll till stöd därför anfört 'en, del: stati-:

stiska siffror,! son1 enligt håns uppgift skulle 'utvisa ett tydligen ökadt

behof i' landet' af 'lnajs. Så säger denne motionär i sin. vid förra .riksda

gen väckta lnotion: ' '

»Den 'under' år 1899 11led -öfver 11,000 ton ytterli

gare ökade införseln .af majs' talar, jämte ofvan anförda

förhållanden, sitt tydliga' språk.»,

Härom är jag nog fullkomligt öfverens lued lnotionären, nlell jag

anser, efter hvad redan fralnhållits, fullkolnligt uppenbart, att detta; tyd

liga" språk är ett 11elt annat språk än det Illotioi1ären angifver.. Det för

håller 'sig nämligen helt enkelt sa, som kontroll- och justeringsbyrån i ~två

kOrta satser· af sitt nyss upplästa yttrande säger, hvilka satser jag därför

skall ,bedja att få cit~ra. De lyda:

»Dessa växlingar i majsimporten bero -ej så 11lycket

, på til1verkuingen's storlek, ej .heller på priset å majs, lltai1

så godt SOlU: 'uteslutande på potatistillgangen. :Majsell har

sålunda hittills vid brähnvinstillverkning 'endast användts

SåSOlll ersättning för' potatis~» ' .

. : . l' full och påtaglig' öfverensstämm'else härnledvardet 1898 och 1899

årens dåliga potatissköi~dal~, 'llppgående .till en'dast' hälften mot :goda :års,

detta:' och - jag vågar .påstå: det ~ iIJtg'enting annat, som vållade; rriajs

iltipoi~teilS" stegring: från

; :~., :: 18'96 ._ ........ _.. :-_~_. __ ..;_ öfve'r. 5.1uillioner'kilograln

:: "och; 1897 ~ __ "~ '_~ __ ~ ..:;.... nära.'. :8 ' '» '.'

till 1898 öfver 27 » , .»

:' och ,J'899,·.:~__ ~ __ j_~~_ ... ~_.__ ~_\~.; öfver. 38,.. , .»;' . :})'

/ f:' • "': ~. '< ; ~ " .: )

111ed ", h vilkell sistl~ämndå.I,ilu'portsiffra, vi- kommit ,helt·· nära dell högsta,

SOlU; någonsin för'ek'ommit: ieliål"'cjtist.,·den,';. sq!TI":på,sin;r:tid ·,g3:f:al?l.edn.~ng
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till nlajstullens införande l I förbigående beder jag att få framhålla det

egendomliga uti, att det sålunda är en ungefär lika stor och plötslig im

port af majs, som 1880 utgjorde skälet till lnajstullens första införande i

Sverige, hvilken nu åberopas SOlll stöd för densammas afskaffande. Denna

egendomlighet lninskas nog icke heller däraf, att det år 1880 var frihand

larna, som funna införandet af tullen å lnajs nödig vid en tid, då ännU!

inga andraspanIlluålstullar funDos och då majspriset var nästan dubbelt

så högt som nu, lnedan det nu är protektionisterna, SOUl taga initiativ

till majstullens afskafiande, vid en tid då alla andra sädesslag äro belagda

med höga tullar, hvilka skola förblifva orubbade, och då majspriset sjun-.

kit till nästan hälften af hvad det var för 20 år sedan och då det slut

ligen just visat sig, att den l1uvar~llde höga majstullen, dell högsta, som

förekommit i Sverige, visat sig otillräcklig. för att under år med dålig

potatisskörd förhindra en nästan fullständig öfvergång från ·potatis- till majs

bränning l

Inför en så slående nlotsats som denna kan Ulan nog icke gärna.

underlåta att finna märkvärdigt, huru hastigt förhållandena och därmed

åskådningarna i våra dagar kunna växla i afseende på lagstiftningsfrågor,.

som beröra det ekonomiska lifvet, men också att inse, huru grundligt,

dylika frågor nu för tiden måste utredas, då förut okända kommullika

tiol1smedel .föranleda nära nog ögonbUckliga följder af en sådan lagstift

ningsåtgärd SOln den här ifrågasa.tta, följder, hvilka, om ett misstag begås~

lätt blifva kännbara i åratal framåt.

Förhölle det sig emellertid verkligen så, som motiolläl~en uppgifvit~

att ett år efter år allt tydligare framträdande behof eft€r detta sädesslag,

som af klimatiska skäl icke kan odlas inom landet, verkligen framträdt,.

. då hade ju detta behof visat sig trots den nuvarande höga tullsatsen och

närmast måste tydas så, att denna tullsats, på grund af det ytterligare

fallet i majspriset, sedan' den åsattes, icke längre vore lika effektiv S0111

i början. Men kan 11U detta i all rimlighets namn tInder nuvarande pro

tektionistiska regim på allvar allföras SåSOl1l ett skäl för majstullens onle

delbara afskaffande?

Hade· rnotionären - tyd~igen utan att fästa afseende vid följderna

i öfrigt af majstullens afskaffande, utoln i fråga om kreatursafveln och

brännvinsbränllingen- i stället för detta afskaffande föreslagit, att majs

finge uppläggas å nederlag för att därefter, i den D1ån en fullt b-etryg-
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ganda kontroll kunde åstadkommas, uttagas till kreatursfoder utan erläg

gande af den annars föreskrifna tullen, då tror jag, att större utsikt före

funnits att komma till ett i praktiken genomförbart resultat, och därtill

ett resultat, som mera barmonierat lned motionernas motivering. För

dem, som tänkt sig den tullfria majsen genast allmänt} d. v. s. äfven af

de minst bemedlade, kOlllna att användas som svinfoder, lnåste naturligt

vis detta förslag Oln majsens tullfria användande under kontroll te sig

rent af löjligt, och jag skyndar därför att tillägga, att jag för lnin del

alls icke tror på denna verkan af majsens tullfrihet, ty, utom det att just

småfolket i ett så vidsträckt land SOln vårt har gal1ska svårt att hastigt

ändra vallor, så torde det nog vara otvifvelaktigt, att den svinafvel, som

består däruti, att småtorpare och andra lnindre lägenhetsinnehafvare 

och dessa utgöra helt säkert hos oss den öfverväldigande majoriteten af

svinuppfödare - hålla ett eller två svin, den är i regeln baserad på upp

födning med köksaffall och dylikt, som är ännu billigare än äfven dell

billigaste tullfria majs. Utgående från -denna uppfattning är det, SOln jag

tänker mig möjligheten af en" på ganska få händer koncentrerad, särskildt

för export afsedd svin':lppfödning med tullfri majs under vederbörlig

kontroll.

Möjligt är ju, att äfven denna "tanke visar sig olnöjlig att realisera,

men värd att taga i öfvervägande är den kanske, einedan i sådant fall

de rubbningar i öfrigt, som ined bibehållande af nuvarande tullsystem

. vore oskiljaktiga fråll lnajstullens afskafiande, kunde undvikas.

Det är svårt att icke i detta sammanhang få ingå äfven på den sida

af saken, som rör eff~kten på landets handelsbalans af majstullens bort

tagande} allrahelst SOln i detta afseende ofta talats om endast gynnsamma

verkningar, 11ledail jag tror, att äfven härvidlag olika verkningar finge

lof att vägas mot hvarandra. Men ett ingående äfvell härpå i afton skulle

taga för lång tid i anspråk. Så lnycket vill jag dock säga, att bur

billig majsen än blefve, eller kanske ännu rättare ju billigare ll1ajsen

blefve, desto mera penningar kOlnme en tullfri majsinförsel att draga ur

lal1det, utan att möjlighet "funnes att framdeles förebygga detta på annat

sätt än genom återinförande af majstullen, eftersoIn' i.ugen odling af detta

sädesslag hos oss kan ifrågakomma. Detta må nu "visserligen i och för

sig icke vara någon alldeles afgörande olägenhet, i händelse verkningarna

för öfrigt af majsens tullfrihet endast vore gynnsamma, men nog synes
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det :mera .lockande för ett land med vår stora ~real i förhållande till·folk

lnängdelt att arbeta på att göra sig alltmera oberoende af andra läl)der

än att gå i motsatt riktning.

Jag ber slutligen att få säga några ord om de olika sätt att. afskaffa

majstullen på} som hittills varit föreslagna.

. Då· herr Lars Eriksson i Bäck år 1897 motionerade OIn majstullens

'afskafiande, så· afsåg hans motion, att tullen å såväl omalen som äfven

malen majs skulle borttagas.

Svårigheterna uti att i ett land med vår långa tullgräns borttaga

tullsatsen å ett slags mjöl, men ·bibehålla de. höga tullsatserna å alla öfriga

slag af..mjöl, äro emellertid till den grad· uppenbara, att ett dylikt förslag

omöjlige11 .kunde :vinna' riksdagens bifall.

- I sina därefter årligen återkommande motioner om majotullens bort

tagande' har m'otionärendärför också inskränkt ändringsförslaget till endast

den omalna majsen, medan ·den maln~ sålunda skulle fortfara att draga

en tull af 6 kronor 50 ~re per hundra kilogram.

Härelnot har nu af såväl bevillningsutskottet som flera talare j riks

dagen med påtagligt fog gjörts gällande, att detta skulle leda till ett oskä

ligt gynnande af kvarnindustrien. Detta är också tydligt nog för att icke

tarfva vidare belysning, men helt visst förtjänar det att ytterl~gare fran1

11ållas, llurusom det mjöl, SOln· inom l~ndet komme att malas af d~nl tull;

fritt importerade luajsen, enligt hvad redan från andra länder .vunnen

erfarenhet. gifver vid handen, blefve en, genom sitt billiga pris, ytters.t

farl~g konkurrent på alla möjliga områden till de af inhemsk spannmål

åstadkomna mjölsorterna, helst priset'å dessa senare genoln tullarna upp

drifvits o~h en uppolandning med det ojämförligt billigare majsmjölet icke

kunde- anses ohederlig, sedan majstullen i laga ordning afskaffats och därmed

en. så godt SOUl direkt inbjudning till dylik uppblandning kunde åberop3ts.

Den därnäst viktigaste invändningen elTIot. afska.ffalldet af tullsatsen

å endast den olnalna lnajsen torde vara, att en obegränsad import af

tullfri majs skulle kOll1ma att hastigt· och nästan fullständigt undallträ~lga

p.otatisen såsom .råämne för bränl1vinsbränningen. Emot denna olä.gei1het

. hafva .dock, i mot~ats mot den nyssnämnda, som torde befinnas obotlig,

redan. två.- särskilda botenl-eqel före$l~gits,' ~f hvilka.· åtminstone det eng

syne~ motsvara sitt ändamål, äfven OIrl d~ss användning är förenad med

stora syårigheter.
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Det- har å ena sidan föreslagits att icke alldele"s' taga bort -tullet1 å

den omalna majsen, utan' att blott' n-edsätta den -från '3 krorior 70 öre till

2kroil0r per_' 100 kilogralll,C och detta förslag har vunnit åtskilliga allhän

gare. ' För luin del tror jag detta ,vara den -nästan minst lä111pliga ,åtgär

den af alla; ty -därlued vunnes ju icke ens hälften af det, som i svinaf-,

velns intresse' anses önskvärdt att ~vinna, inen ändringen vore enligt min

bestämda öfvertygelse fullt tillräcklig fö'r att utöfva ett nästall ständigt

tryck på potatispriset.

Å andra sidal1 har det föreslagits, att antingen genom en särskild

skatt- å 'all' till brällnvinsbrä11ning, a1lvä~ld-lnajs eller genom' i11förande af

en högre tillv.erkningsskatt ä- allt -måjsbränl1viri förebygga någon rubbni1ig

i _: 'de hittillsvarande förhållandena, bvad denna 'illdustrigren arigål\, Här

för. erfordrades, ,utan tvifvel," såsom k-ontroll- och justeringsbyrån .också i

sitt förutnämnda utlåtande ;redan 'fram-hållit, ett vidlyftigare och dyrbarare

kontrollväserl' än hittills, men outförbar synes en sådan allordning icke

vara. - -Ganska a.llmänt och ;äfven af den- 111eranämnde motioriären själf '

har nu 'också denila tanke; att sålunda -neutralisera den og)7nnS3Jnma in

Verka!l'- SOlll annarsgenorD rnajstullen8 afskaffande utöfvades på potatis

odlinge1l i landet, oInfattats; hvarmed de ytterligare r'ubbningar, -som 'an

nars äfve1l på detta O1l1råde komlnit att' framkallas, synas vara afvärjda.

Men alldenstund dessa rubbning:ar, om 'ett 'nytt olnslag i ,den allmänna

meningen skulle intl~äffa i aJsee11de härå" enligt inin öfvertygelse blBfve

'till· så sto'r skada för jordbruket icke' endast i, de jäniförels'evis få län,

'i110111"' 'hvilka brännvinsbränning bedrifves' i -större omfattning, utan jän1

väl för hela ,landets jordbruk, att jag tror dessa verkningar enbart utgöra

ett, tillräckligt skäl för' majstullens oförändrade bibehållande under nu

vara11de" förhållallden, så- l1ödgas jag yttra' ännu några ord 11ärOlTI.

Redan en flyktig "blick på, vår jordbruksstatistik bekräftar att - lik

som Förenta staterna odla -mest majs och hvete - så odlas, såsom- all

lnänt bekant, hos oss i Sverige mest bafre och potatis. -' Allt· lllera väl

behöflig uppmärksalnhet har det under sådanå, förbållailden -måst väcka"

att potatisodlingen -in,om landet under _de senaste årtiondena märkbart gått

tillbaka i afseende på det korntal, som erhålles ~ detta i full motsats

mot, samtliga sädesslag, som visa ett glädjande framåtgående. Orsakerila

härtill äro utan' tvifvel -mångfaldiga och o.lika p~'-ölika o,rter. Men en ge~

, lllensam :bufvudaI1ledning är nog l för' stor likgiltighet ,vid' valet af lämpliga
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sorter till utsäde, liksom äfver hufvud taget för stor benägenhet hos fler

talet jordbrukare att just i fråga om potatisodlingen, SOlll anses enkel nog

att kunna bedrifvas nära nog' af hvem som helst, låta allt gå efter gam

lnal .vana, utan att taga mycken hänsyn till de storartade frainsteg, som

just på detta område gjorts 'i andra länder, särskildt i Tyskland, SOln är

det utan jämförelse mest potatisodlande landet, 11vars skörd häraf år 1899

kOln upp till mera än l/s·del af hela världens samnla år, och där ~ättre

resultat i fråga Oln såväl korntal som stärkelsehalt kunna uppvisas än

inom något a1111at land.

H vad jag nu lned anledning härar vill tillåta mig att. framhålla, det

äi', att den på det~a område erkändt förnämsta auktoriteten, professor Max

M(JJrcker i Halle, uttalat sig därhän, att det varit just bränningsindu

strien i Tyskland, hvilken industri där likaledes står högre ~n i något

annat land, som i främsta rumnlet bidragit till potatisodlingens höjande.

Professor Mrercker gifver mycket goda skäl för denna sin åsikt, men de

äro för vidlyftiga att nu hinna återgifvas. Från denna synpunkt sedt är

det emellertid, som jag nyss sade. mig anse potatisbränningens vidmakt

hållande vara af intresse icke blott för de län, där den hufvudsakligen

bedrifves, utan för hela landets jordbruk, SOln skulle hafva ofantligt stor

nytta af potatisafkastningens förbättrande till såväl kvantitet som· kvalitet.

.' För deln, SOlll vilja närmare sätta sig in i denna utan tvifvel yt

terst viktiga fråga, beder jag att få framhålla en i häftet 11:0 117 af Sta·

tistisk tidskrift intagen, högst intressant uppsats af aktuarien Gustav

Sundbärg, SOlD däruti lämnar jämförande statistik rörande potatisodlingen

i olika länder.

Från ett par håll har jag hört uttalas den uppfattningen, att en fi"i

majsimpQrt skulle komma att visa sig endast väckande och främjande in

verka på vår potatisodling, men detta tror jag desto hellre. vara ett af

gjordt misstag, som ett tillräckligt dylikt väckande nog torde komma att

utöfvas af dell på senare åren utomordentligt starkt stigande potatisim

porten, hvilkel1 uppgick till

år 1897 . _-_ 4,090,100 kilogralll

» 1898 32,204,884

» 1899 ~ 83,471,299

helst denna· stora ökning i importen icke framkallats endast af ·de ovan·

ligt dåliga potatisskördarna i Sverige åren 1898 och 1899, utan statis~i- .
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ken öfver iUlporten till de olika hamnarna tydligt visar, att det 'är stora

kvantiteter af äfven bränneripotatis, som införts, hufvudsakligen från Tysk

land, där en dubbelt så· hög stärkelsehalt i' potatisen som hos oss alls icke

hör till ovanligheten..

. Härmed tror jag mig ha 'vidrört de viktigaste sidor af saken, son1

tarfva ytterligare utredning, så när som på en, hvilken till sist torde för

tjäna att med ett par ord omnämnas. Det är frågan om möjligheten af

att kunna, utan alltför vidlyftig undersökning, konstatera befintligheten

af rnajsrnjöl i en mjölblandning. Detta är en fråga, sorrl tydligen får sin

ganska stora praktiska betydelse, så snart någon som helst ändring i dell

föreslagna riktningen ifrågakommer. För att få ett tillförlitligt omdöme

i dett~ afseende har jag vändt mig till professorn i botanik vid Stock

hollllS högskola Gustaf Lagerheim, som särskildt sysslat mycket med mi....

kroskopiska undersökningar af här ifrågavarande slag. Professor Lager

1)eiIn lämnad~ uled stort tillmötesgående de begärda upplysningarna och

bekräftade dessa genolIl att förevisa de olika sädesslagen genoln ett af

sina mikroskop och sa~manfattade därefter, på min begäran, sin åsikt

i ett helt kort bref af den 17 d:s, som lyder:

»På din första fråga: På hvilka sätt kan lättast kon

stater,as, huruvida majsmjöl finnes i en blandning af lnjöl,

särskildt med hvete- och rågmjöl? svarar jag, att detta

lättast och bekvämast sker med mikroskopets tillhjälp,

vid en förstoring af omkring 175-250 gånger.' Majsen~

stärkelsekorn äro bland annat genom sin rundadt kantiga

form så olika hvetets och rågens linsformade, att deras

närvaro i hvete- eller rågmjöl med någon uPI?ll1ärksam
het alltid låter påvisa sig.»

Härlned är själfva hufvudfrågan besvarad, och jag vågar icke upp

taga tiden Ined att återgifva äfven de öfriga frågorna och svaren.

Egentligen hade jag ännu mycket att tillägga, ty ämnet är omfat

tande, och här har endast varit mig lnöjligt att ~eröra några sidor af

saken. -Men jag fruktar, att alltför mycket'· ii1kräkta på herrarnas tid

och tålamod och att för länge stå i vägen för den diskussion, som en så

svålröst men intressant fråga SOlD denna torde kon1ma att .framkalla.

4
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lnna jag afstår från ordet, vill jag ~ock tillåta mig 'att ännu en

gång betona, att min mening icke varit att uttala en bestämd åsikt om

lämpligheten eller olämpligheten af lnajstullens afskafiande, utan endast

att gifva skäl för lnin uppfattning, att hela denna fråga ännu icke blifvit .

på ett tillräckligt sätt utredd för att kunlla till allmän båtnad redan nu

lösas., Skulle. jag hafva lyckats härom öfvertyga åtminstone en del af de

närvarande, så är ändamålet med föredraget vunnet.

I anledlling af f~redraget yttrade sig:

Herr Kanslirådet K. M. Lindebel·g: Utaf inledarens intressanta före- .

drag framgår tydligt, att frågan om majsens användning vid tillverkning

af brännvin endast är en detalj af det stora spörsmålet om läluplig

heten eller möjligbetell af afskaftandet utaf majstullen och därtill en detalj ,.

s~m visst icke är ellsamt afgörande för frågan, såsom ,det ser ut, att

saken från somliga håll uppfattats. .
Under sådana förhållanden kunde det tyckas vara onödigt att gifva

sig in på frågan, Inen då ett yttran~e, som jag~ såsom chef för kontroll
och justeringsbyrån, afgifvit, blifvit citeradt såväl här i afton som hä.rom

dagen under diskussionen i riksdagen, skall jag bedja att få nämna några

ord. Det memorial, jag afgaf i frågan, bar varit refereradt i tidningarna

kort före jul, och vi hafva hört ett kort referat· af detsamma af herr

Smith. Det har sedermera äfven blifvit tryckt såsom bilaga till bevill

ningsutskottets betänkande, men det oaktadt är det anledning att tro, att

detsalllmas innehåll icke är synnerligen bekant" och det kan man sär

skildt döma af det anförande, som herr Boström höll i första kammare11.

Eftersom den kritik, han ägnade rnem orialet, erhållit mycken spridning,

vill jag begagna mig ~E detta tillfälle att yttra några ord.

Den, som läser tidningsreferat öfver berr Bostr9ms anförande, får den

uppfattning, att kontrollbyrån i sitt utlåtande ansett det omöjligt att ge

nomföra en kontroll eller åtminstone att en sådan skulle medföra stora

svårigheter. Detta. är ett fullkomligt misstag, ty det finns icke någonting

i utlåtandet, som antyder något sådant. Kontrollbyrån hade ej heller

fått någon skrifvelse från Kongl. Maj:t eller från departementschefen med

uppdrag att göra .någon utredning i frågan, och ej' h~ller hade byrån. på .

något annat sätt fått något uppdrag att yttra sig, huruvida det ur jord

brukssynpunkt vore lämpligt eller icke, att rnajs användes såsoln råämne
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för brännvins tillverkning. utan det uppdrag, som byrån fätt, hade betyd

ligt ulindre omfattning. Det afsåg endast at~ länlna en statistisk redo

görelse för, majsensanvändl1ing hittills vid brännerier och att till eina

hufvuddrag angifva sättet att, om· så behöfdes,' anordlla en särskild be

skattning. Något mera beböfdes icke i frågans dåvarande läge.

Jag har i detta utlätande, såsom redar} af inledaren omnälIlndes, sagt,

att ~et finnes två. olika vägar att förekomma en utsträckt användning af

lnajs vid brännerierna. Den ena är att belägga majsen med en särskild

afgift, och den andra är att belägga brännvin, tillverkadt af majs, med

högre. skatt äll annat brännvin. Jämför m~l1 nu dessa båda sätt ur .kon

trollsynpunkt, så är det,. såsom i utlåtandet fralubållits, enklare att be

lägga det tillverkade brännvinet med högre afgift. Det är naturligtvjs be

tydligt enklare för kontrollpersonalen .att vid brännerierna tillse, huru.vida

där användes någon majs alls, än att tillse, huru mycket nlajs där an

vändes. Båda metoderna hafva sina olägenheter för tillverkaren. Denne

. torde. nog i allnlänhet föredraga den metod, som ligger' i att bestämma

afgiften för den luajs, sonl användes, och att sålullda inmäskningen sker

under stadig kontroll. Men då behöfves' ständig tillsyn vid brännerierna;

då räcker icke en kontrollör, utan det fordras två, och det blefve f?r stor

apparat. Kostnaderna för kontrollen vid brän11erierna uppgå för närva·

rande till 265,000 kronor, och des·sa blefve genom anställandet af e11 andr~

kontrollör vid en· del brännerier visserligen icke fördubblade, nlen dock

. betydligt förökade. För att nå det ifrågasatta·målet att inskränka ~najsens

'användning i brännerierna, vore anställandet af dubbla kontrollörer en

allt för stor apparat, och jag har därföre i mitt. memorial, för den hän

delse e11 särskild afgift skulle läggas på majsen, föreslagit en annan utväg,

11ämligen att 111ajsen skulle inläggas i magasin under kronans lås och där

ifrån utlämnas och ~ppvägas, i den mån den skulle användas. Detta

fordrar emellertid en komplettering, näinIigen att majs där icke får an

vändas till annat ändarnål än till bränl1vinsbränning. Detta innebär 11atur

ligtvis en inskränkning i tillverkarens frihet att använda majs äfven till

utfodring, men denna inskränkning bet)Tder egentligen ytterst litet. Om
lnajsen verkligen är af någon stor· vikt för jordbruk~t i sin helbet, är en

fråga, som jag, såsom icke varande representan~ för jordbruket, ej kan

yttra mig om, men denna inskränkning, som här är fråga OlD, är, sonl

sagdt, icke af synnerlig vikt, om man tänker på, att för närvarande finnas
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endast c:a 130 brännerier i hela landet och' att af dessa ett par aldrig

använda majs och en ~el andra endast i yttersta nödfall, då det icke

fillnes potatis att tillgå. Med lnin kännedon10m brännerierna är jag,
. \ .

ehuru jag icke kan anföra några siffror,. öfvertygad om, att det endast är

ett ytterst litet fåtal af bränneriägarnn, som använda lnajs till utfodring

af kreatur, och om dessa bränneriägare blefve förbjudna att använda majs

till utfodring, vore det icke så stor orättvisa begången emot dem, i .syn

nerhet SOln de hafva tillfälle att använda drank till utfodring.

Häraf framgår, att jag icke alls uppställt några omöjligheter mot det

väckta förslaget. Jag har vis~erligen påpekat de svårigheter, SOIU finnas,

och i mitt menlorial äro dessa framställda betydligt mindre än hvad herr

Smith i aftOll ansett dem vara. Jag vill emellertid icke inlåta mig på

hvilken af oss i detta fall har rätt.

----~.....---
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sammanträde den 22 mars Igol.

Ordförande: Byråchefen A. HAMMARSTRÖM.

Till ledanlöter af föreningen invaldes:

Herr Landssekreteraren M. Falk,

Bankdire.ktören E. Sterner,

» v. Häradshöfdingen E. Nathorst-Böös,

» Hofrättsnotarien R. P. von Horn och

Grosshandlaren I. Hegardt.

Sedan den af herrar revisorer afgifna berättelsen föredragits, bIef i

,eulighet med den däri gjorda hemställan ansvarsfrihet beviljad för näst

lidet års förvaltning.

Herr Kamlnarrättsrådet J. Östberg höll härefter ett föredrag Oln:

Grunddragen af kommunalskattekommitteens
betänkande.

Det har ansetts önskligt, att, då skattefrågan nu 11lera än tillförene

kommit på dagordningen, en redogörelse här lämnades för det senaste

kOlnmittebetänkandet på hithörande område; och· har jag därför åtagit

11lig att lälnna en sådan redogörelse. Mera än sU111marisk kan dock

naturligtvis öfversikten icke blifva. Tiden har ej heller medgifvit mig

att utarbeta denna öfversikt så SOlT1 önskligt varit.
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Under 1890-talet har Inan flera gånger försökt att reformera vår

nuvarande bevillningsförordning, dels partiellt och dels totalt. Försöken

hafva dock strandat därpå, att man icke tagit tillbörlig hänsyn till den

tyngande öfverbyggnad på den allmänna bevillningen, som kommunal

skatterna utgöra.' Med hänsyn härtill skref riksdagen till Kongl. Maj:t

för att få utrönt, huruvida icke också kommunalskatterna skulle kunna

reformeras, och det icke allenast så, att de forlnellt skildes från bevill

ningen till staten, utan äfvell i sak så att kommunerna så luycket som

lnöjligt tillfördes inkomster på anuan grund än den allmänna bevillnin

gens. I anledning häraf tillsattes den s. k.. kommunalskattekommitteen,

som under år 1900 afgifvit sitt betänkande.

KOlnmitteen har framlagt sitt förslag angående den kOlnmunala

skattereforlnen under bestämd förutsättning, att äfven skatterna till staten,

den nu s. k. .alltnänna bevillningen, skulle reformeras, och reformerandet·

af den allmänna bevillningen utgör en af hörnstenarna i kommitteens

förslag och en hörnsten af sådan vikt, att det kanske utgör det väsent

ligaste i förslaget.
Den nuvarande bevillningen b~står, som bekant~ dels i en skatt på

fast egendoll), dels i ell skatt på 'inkonlst. Den skatt, som lägges på

fastigheter, utgår Ined ett högre belopp för jordbruksfastigheter och uled

ett något lägre för annall fastighet samt afser att träffa såväl själfva skatte

objektet ~åsom sådant SOlll ock den inkomst, fastigheten kan lämna.

Kornluitteen föreslår nu, att denna fastighetsskatt skall, i den mån den

är en objektsskatt, försvinna och ersättas med en ren inkomstskatt till

staten. Inom kOlumitteen hafva åsikterna' varit tämligen enhälliga därom,

att fastighetsskatt till staten borde kunna bortfalla. Endast en af reser

vanterna har framhållit det vådliga i att staten skulle släppa skatten på

ett så förnämligt skatteförelnål i landet som fast egeildom.

Det är allorn kändt, hurusom dell fasta egendomen, särskildt jord

bruksfastighet, såväl i VåI~t land som äfv~n annorstädes varit föremål för

en mycket hög beskattning. De direkta skatterna till staten bestodo hos

oss tillförene nästan uteslutande af skatt på den fasta egendomen, och

,man har beräknat, att på 1820- och I8BO-talen, då de direkta skatterna

utgjorde 60 procent af samtliga statsinkomsterna, betalade' däraf, om man

äfven lägger till rustnings- och roteringsbesväret, jordbruket 8,700,000 riks

daler, under det att de öfriga näringarna betalade endaRt 350,000 riks-
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daler. Nu äro grurid~katterna till större delen afskrifna, och rustnings

och roteringsbesväre11 äro likaledes aflyftade. Bördan af dessa skatter bar

uppskattats till 6,700,000 kronor. Den. skatt, som jordbruket nu lämnar

till staten, utgör efter grundskatternas afskrifvalide endast fasiighetsbe

villning, hvilken i den al!männa bevillningen, SOln nu utgör 7,700,000

kronor, ingår med ungefär 1,400,000 kronor. Bevillningen för all fastighet',

såväl jordbruksfastighet som annal1 fastighet, uppgår till omkring 2 1/2
millioner kronor. Bevillningen spelar emellertid för närvarande icke någon

dominerande roll i vår statsbudget, och fastighetsbevillningen .har icke

såsom statsinkomst någon så stor betydelse, att den icke skulle kunna

utbytas Inot en skatt allenast på den verkliga inkomst, fast egendom

lämnar" I hvad mån denna senare skatt kommer att bereda ersättning

för den nuvarande fastighetsbevillningen, det beror naturligtvis dels på

hvilken inkomst den fasta egendomen i ver~ligheten g~fver, del~ ock

'på huruvida man skall lyckas att tillfredsställande taxera denna in

komst. H vad betraffar uppskattningen af inkomst af s. k. annan fastighet,

som ju hufvudsakligell består af sådan fastighet, som uthyres, så blir en

sådan uppskattning ganska lätt. Svårare är däremot - menar man 

att uppskatta den inkomst, jordhruksfastighet lämnar. Jordbrukaren för

icke någon bok öfver i~komster och utgifter, och, äfven onl han så gjorde,

skulle det vara ganska svårt att uppskatta t. ex. sådana utgifter, som

bestå i jordförbättringar, samt afgöra, om dylika utgifter finge vid taxe-

, ringel~ afdragas. Dessutonl är det icke lätt att 'värdera de naturaför

, lIlåner, landtbrukaren erhåller af sin egendom.

Detta må nu medgifvas, 'men liknande svårigheter möta äfven.i fråga

Oln andra näringar. En handtverkare t. ex. för ej beller i regel bok äfver

inkomster och utgifter~ och ändå måste man för taxeringen ~aga reda på

bvad sorn kan vara hans inkolnst. .Vid jordbruket hHr m.an dessutom,

kanske Iner äll på andra håll, vissa yttre kännemärken att hålla sig

till, såsom kreatursantal, area.len odlad jord, använda arbetare m. In.,

hvilka faktorer blifva i orten lätt kända. Det förhåller sig emellertid så,

att den jordbrukande hefolkningen icke gärna vill räkna som inkoITlst de

förmåner, den åtnjuter af sina fastigheter i form af bostad, vedbrand och

föda. Men denna obenägenhet lnåste i rättvisans nalnn undanrödjas, och

då kan det icke möta några större hinder att rätt värdera dessa förmåner.

I de olika orterna fillnas härför lätt tillgängliga jämförelsepunkter i likar-
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tade och till sitt penningevärde uppskattade - förmåne~, som tillkolnma

folk-skolelärare, banvakter och andra -dylika personer., D,at-har äfven visat

sig', att man utomlands, där jordbrukarna dock väl icke lefva under så

helt olika förhållanden emot hos oss, kunnat komma till en uppskattning

af jordbrukarnas inkomster likaväl som af andra näringsidkares.

Sålunda äfven om" åtminstone· till en början, bevillning för inkomst

af fast egendom skulle gifva mindre än den nuvarande fastighetsbevill

ningen, ,torde hvarken däri -eller i öfriga föreburna skäl mot den senares

borttagande ligga något afsevärdt hinder mot att slå in på en inkomst

skatt äfven för afkomst af jordbruksfastighet och annan fastighet.

Kommunalskattekornmitteen har ock, såsom nämnts, föreslagit, att

inkomst af fast egendOlTI skulle likställas med annan inkomst, när -det

gällde skatten till staten. För all inkomst skulle säledes bevillning till

staten utgöras" men ej för fastighet SåSOIIl sådan. Den skattepliktiga

inkomsten skulle enligt kommitteens förslag delas i fyra grupper, en af

fast egendom, en af kapital, en af tjänst och en af näring eller annan

förvärfsverksamhet. Till inkomst af fast egendom skulle räknas arrende,

hyra, inkomst af jordbruk och illkomst af skogsskötsel, åtlninstone på

egen mark, samt af upplåtelse af skogsafverkningsrätt. All den inkomst,

skattskyldig hade, skulle taxeras på ett ställe, när det gällde skatt till

staten. Enskild skattskyldig skulle i regel skatta i sin mantalsskrifnings

ort och juridiska personer, där styrelsen haqe sitt säte. Vid beräk

ningen af skattskyldigs inkomst skulle afdragas de räntor, den sk~ttskyl

dige haft att vidkännas, och de förluster, han kunde hafva gjort under

det år, som låge till grund för taxeringen.' .

Komrnitteen har fattat inkomstbegreppet synnerligen vid~träckt. So111

bekant, är det föremål för åtskillig tvist,_ hvad som bör menas med inkomst.

Det allmänna föreställningssättet ~örbinder vanligen med det begreppet,

att det skall vara något, SOlll ur viss källa härflyter eller periodvis åter

kommer. Teoretiskt taget anser man, att man kan betrakta som inkomst

allt, som tillflyter en person, utan att därigenoln hans förmögenhetsställ·

ning försämras. Det är väl snarare det senare begreppet, som. ligger till

grund för kOlnmitteens förslag, ty äfven konjunkturvinst och förmögen

hetsvinst bar kOIDlnitteen upptagit som föremål för inkomstbeskattning.

Kommitteen har endast undantagit gåfva af fast egendom, giftorätt, arf,

testamente <?ch sådan afyttring af fast egendom, där den fasta egendomen
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varit mera än 10 år i säljarens ägo. Däremot blir gåfva af lös egendo1l1

upptagen såsom beskattningsbar inkonlst. Kommitteen motiverar de undan

tag, den gjort, med hänvisning till stämpelskatten och anser, att gen01TI

denna arf, gåfva af fast egendom och testamente äro tillräckligt beskattade.

Det kan icke llekas till, att kommitteen gifvit dell föreslagna inkomst- ,

bevillningen en vidsträckt omfattning och att den gått väl långt, då den

velat till skattepliktig inkolnst hänföra t. ex. gåfva af lös egelldorn, men

å andra sidan torde det vara rättvisare, att gränsen göres något vid än

för snäf.

Sedan lnan' vid taxeringen fått reda på en persons bruttoinkomst,

har lnal1 naturligtvis att därifrån afdraga de omkostnader, SOlD han fått

vidkännas för inkomstens förvärfvande. Sålunda få alla omkostnader i

en näring, alla omkostnader för drifvande ~f jordbruk afdragas, innan

man kommer. till nettoinkomsten. rfill omkostnader räknas äfven räntor

i vidsträckt mening. För närvarande är det endast inkomst af rörelse,

SOUl åtnjuter ränteafdrag, och endast för ränta å lånt rörelsekapital.

"rjänsteman, som för sin utbildning fått ikläda sig skuld, hvarå räntorna

sålunda kunna anses häfta vid inkomsten, får icke åtnjuta afdrag vid sin

taxering, utan han beskattas för hela den inkomst, han i )ön åtnjuter.

!{onlmitteen har däremot medgifvit ränteafdrag äfven för s. k. personlig

skuld. Räntor skola i första rummet afdragas från kapita.linkomst. Den

inkomst, en person bar genoln räntor å penningar i banker eller eljest

u,tlånade penningemedel, skall således, innan den blir föreluål för beskatt

ning, först minskas med de räntor, personen får vidkännas för åliggande

skuld. Har han räntor att betala, SOUl' icke kunna gäldas af bans ränte

inkomst, skola dessa i första rummet afdragas från inkomsten af den rörelse

eller näring, han drifver och för hvilken han iklädt sig skulden. Räcker

icke denna inkomst till, får han draga af räntorna från annan inkornst.

Likaså skall enligt kon1mitteens förslag eu vidsträckt rätt äga rUIn att

göra afdrag för förluster. , Detta salnr.nanfaller delvis med att kommitteen

beskattat äfven förmögenhetsvillster ..

För närvarande är det enligt bevillningsförordningen så, att man

skall afgöra, huruvida en årsförlust kan anses såsom· kapitalförlust elle~"

icke. Anses den såsom kapitalförlust, får icke afdrag' göras. Ju större

förlusten är, desto mindre utsikt är det således att vid taxeringen få af

draga den.
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Å ena sidan innebär alltså kommitteens förslag ett uppskattande af

allt, som, såvidt nlöjligt, kan falla under ett vidsträckt inkomstbegrepp,.

men kommittee.n har å andra sidan äfven velat medgifva afdrag i vid

sträckt mån för ränta, å skulder och förluster.

Man kan säga, att, då en inkomstskatt bör träffa skatteförmågan, den

bör .v~ra rent personlig.. Den bör endast drabba den enskilda medbor

garen, i regeln icke hvad man kallar juridiska personer. Kommitteen

har däremot ansett, att äfven juridiska personer böra vara underkastade

inkomstskatt, och det icke. blott sådana juridiska personer, från hvilka

inkomst sedermera icke går ut till enskilda, utan äfven sådana, som seder

mera lämna sina inkoIllster i form af utdelning till enskilda. Således.

skola äfven aktiebolag, ballkbolag; likasom de nu utgöra inkomstbevillning,

vara underkastade den' nya inkonlstskatten. Härvid har emellertid kom-o

mitteen efter utländskt mönster medgifvit afdrag, hv~d statsbeskattningen

beträffar, åt aktie- och bankbolag med 4 ~% å inbetalda kapitalet, detta,

lnå vara användt till grundfond eller, såsom ibland bänder vid våra ban

ker, till reservfond. Detta afdrag salnmanhänger dä~med, att kOffilnitteen
föreslagit, att, i lnotsats mot hvad nu är fallet, äfven den, som .uppbär

utdelning från aktiebolag eller bankbolag, skall \;rara underkastad beskatt-,

ning för sina inkomster af aktier och banklotter.

Mot, dett~ kOD1Iuitteens förslag, hvilket, såsom jag nän1nt, har sin

förebild i utlandet, i Tyskland, där man dock, meogifver endast 3 1/2 ;;(
afdrag å inbetalda kapitalet, har afgifvits en reservation, SOlU afser att

visa, att här föreligger en orättvis dubbelbeskattnIng. Ja, gifvet är att, om

man beskattar den inkomst, som aktiebolaget förvärfvar, och äfven den del

af samma inkomst, som den enskilde aktionären får från bolaget, så kan.

detta i viss rnån innebära en dubbel beskattning. Men en dubbel beskatt

niug förekommer på flera olnråden. Om en person, som är löntagare,

har en betjänt, som han aflönar af sin lön, få' båda naturligtvis skatta,

den förre utan afdrag och betjänten för sig. Likaså skall enligt vederta

gen praxis, om en person stadigvarande underhåller sin måg eller sina

barn och det årliga underhållet uppgår till beskattningsbart belopp, båda

skatta för saUlma inkomst. Vidare är det ju så, att den beskattning, som

drabbar aktie· eller bankbolag, i regel kOlTIlner mycket litet den enskilde

aktieägaren vid samt att den dubbla beskattning, SOlU härvidlag äger rum

och SOlU drabbar allenast den del af 'bolagets inkomst, som utdelas, och
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ej heller hela denna, om man medgifver bolaget afdrag för 4' % af dess

kapital, är i allmänhet ett beskattande af de större inkomsterna och de

större förmögenheterna.

Då man vid taxeringen fått reda på den skattskyldiges behållna'

inkomst, uppstår sedermera den frågan: skall staten också taga skatt på

hela denna behållna inkomst? Det är jll allJnä'nt kändt och erkändt, att

det icke bör vara så, utan att afdrag måste äga rum för bvad man kallar

existenslninimuln. Det kan icke vara någon lnening uti, att staten skall

genom skatt beröfva sina lnedlem'mar, ,hvad de nödvändigt behöfva för

sitt uppehälle. Detta är erkändt i Iluvarande bevillningsförordning, som vid

lägre inkornstbelopp lnedgifver afdrag för existensminimuln. Kommitteen

har i hufvudsak bibehållit de nuvarallde bestämmelserna för dylikt afdrag,

men med någon utsträckning, så att, då för llärvarande afdrag medgifves

blott för inkomst till 1,800 kronor, kommitteen velat medgifva sådant af

drag ända till 2,200 kronors inkomst. Däremot bar kommitteen bibehållit

samma fel, som vidlåder de nuvarande stadgandena, eller att afdraget faller

för högre inkolnst i stället för att det snarare borde stiga, såsom i Norge

sker. Således om för 900 kronors inkomst 650 kronor äro, såsoln kom

mitteen föreslagit, ett passande existensminimiafdrag, så är ingalullda 100

kronors afdrag för 2,100 kronors inkomst i detta afseende tillfredsstäl

lande. Vidare är det visst icke nog, att, SåSOlll kommitteell föreslagit,

bevillningsfria afdraget lnå ökas med högst· 200 kronor för talrik familj

eller andra önlll1ande olnständighBt~r. Man lnå~te i fråga om hithörande

stadga,udell taga hänsyn till, att existensn1inimum är betydligt olika för

olika lefnadsför~ållanden och olika ställning i samhället. Det är därför

af vikt att medgifva alla skattskyldiga ett visst afdrag, olika för olika fall,

åtu1instone så länge inkomsterna icke äro så betydande, att ett dylikt

afdrag icke spelar någon roll. Det är nämligen icke nog att vid inkomst

skatten taga hänsyn till den inkomst, den enskilde bar, utan mall måste'

äfven beakta de på denna inkon1st llled nödvändighet hvilande utgifter.

Dessa utgifter blifva olika allt efter den salnhällsställning, llvaruti den

enskilde befinner sig, och olika efter det antal anhöriga) han har att under

hålla, den familj, han har att försörja. Vill n1an därft;>r införa en rättvis

inkornstskatt, går det icke an att, såsom kOllllnitteell i det hela gjort,

blunda för dessa förhållanden. I den norska skattelagen har Inan lned

gifvit ett mycket vidsträckt afdrag för de 111edelstol'a inkolllsterna. Hos
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oss kan man säga, att det blir så, att de medelstora inkomsterna, .son1

gå öfver 2,100 och till 4,000 kronor, och där den enskilde skattskyldige

icke kan undandraga sig skatten, drabbas mycket hårdt af de direkta

. skatterna, Oln hänsyn icke tages till de skattskyldigas lefnadsbehof och

deras familjers storlek. Man måste påtagligen vid en rationell inkomst

skatt fästa afseende äfven vid. de utgifter, den enskilde med nödvändig

. bet har att vidkännas af Sill inkomst och hvilka äro olika för olika per

soner i olika lefnadsförhållanden och samhällsställningar.

Sedermera uppstår den frågan: om man medgifver afdrag för eXl

stensluinin1um, bestämdt efter olika förhållanden och med hänsyn till den

skattskyldiges familjs storlek, skall därefter all beskattningsbar inkorDst

beskattas lika? Redan medgifvandet af förr berörda afdrag och graden

af ~esamma gör, att skatt{111 icke drabbar fullt lika. Den, som har min

dre inkolDst och får större afdrag, träffas lättare än den, SOlll har något

större inkomst; men får endast litet afdrag eller icke något afdrag alls.

Således innebär nledgifvandet af ufdrag, som vi redan nu hafva enligt

bevillningsförordningen och SOIU kommitteen föreslår att bibehålla, en

viss progression, som för närvarande dock stannar vid 1,800 kronor och

enligt kommitteens förslag skulle stanna vid högst 2,200 krollor, hvarefter

all inkom~t skulle skatta efter samlua skattefot. Således, en viss progres

sion råder därigenom, att den t. ex., som har 1,000 kronor, får skatta

endast för 550 kronor, under det att den, som har 1,700 kronor, får skatta

för 1,400 kronor, och den, som har 3,000 krollor, för hela beloppet, men

all inkomst, som är beskattningsbar, skattar för samma procenttal. Något

egen.tligt skäl för, att progressionen skall stanna så tidigt SOlll nu eller,

0111 man hellre så vill, degressionen börja· så snart, finnes naturligtvis

icke. r-rvärtom bör det vara rättvist, att de större beskattlliLlgsbara in

komsterna drabbas af högre skatteprocent än de lägre inkoll1sterna. Vi

hafva i den bevillningsstadga. som utfärdades den 30 november 1810, haft

en 111ycket skarp progression, en progression, som gick ända till 15 %
på en inkomst af 80,000 riksdaler. En sådan skarp progression kan na

turligtvis icke vara på sin plats och skulle verka betydligt afskräckande

på de skattskyldiga och naturligtvis förleda dem att försöka undandölja.

inkomster från beskattning. Så skarp progression har man icke heller

upptagit i de utländs~a lagar, SOIU anslutit sig till det progressiva skatte

systeinet, där lnan i allmänhet stannar vid en skattefot af 4 procent.
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Progressionen är grundad på samma princip SOlD inkomstskattel1 t

och ändanlälet är, att den skattskyldige skall skatta efter sin skatteför

Inåga. Det är klart, att den skatt, som med tyngre procent drabbar

den större inkomsten, icke behöfver blifva tyngre att bära af den större

inkornsten än den lägre skatteprocenten af den lägre inkolnsten.

~lal1 bar hos oss uttalat, att en progressiv skatt icke borde sättas i

fråga, på sanllna gång tuan ville införa själfdeklaration. Det senare borde

ske förs~, det förra sedan. Om hvad i detta afseende är mest prak

tiskt, därom kan ju tvistas; och kOffilnitteen har icke heller fraInlagt nå

got förslag till progressiv skatteskala. I den vägen finnes utolnlal1ds en

rnäl1gd systenl att välja på. Kommitteen har emellertid velat lämna ut

rymme för den progressiva skatten genom den paragraf i dess förslag, där

det heter, att riksdagen må bestämma den procent, hvarlned inkomstskatten

bör utgå. Denna procent skulle kunna sättas olika stor för olika il1konlst.

Huruvida det är opportunt att hos oss införa en progressiv skatt, lnå bär

lämnas därhän likasom påståendet, at~ nlan icke bör göra det, därför att

man samtidigt inför obligatorisk själfdeklaration.

Onl Inan. vill genomföra en modern inkomstskatt, lnåste man fram

för allt söka få reda på, hvilka inkom'ster dell skattskyldige har. För när

varande är det så hos oss, att regel är, att taxeringsmyndigheterna skola

efter yttre kännetecken bedöma, hvad den skattskyldige kan' hafva. Det

är därför lnan tagit till stora skattenärnnder. och flera instanser af skatte

n'ämnder för att få en så omfattaude kännedom som lnöjligt. Till detta

system höra äfven de regler, SOlU i instruktionen för taxeringsmyndighe

terna gifvits, t. ex. därom att man beträffande inkomst af kvarnar och

sågar skall fästa sig vid kvarnarnas och sågarnas storlek, vattentillgång.

mäld och skogstillgång m. m. samt i afseende på enskildes kapital

inkon]sttaga hänsyn till deras bostadsbyra. Naturligtvis lnåste andra

personers kännedom om skattskyldigs inkomster esomoftast blif'va brist

fällig, och därför är det klart, att misstag måste förekolnma. De flesta mena,

. att misstagen gå i den riktningen, att inkolllsterna blifva för lågt upp

skattade, och det kan nog hända; men lnånga gånger inträffar det åter,

att inkomsterna blifva för högt uppskattade, utan att d-ell skattskyldige

kan värja sig därför.

Om lnan vill taga reda på den skattskyldiges inkomster så noga sonl

möjligt, hvilket för den rationella inkomstskatten utgör en väsentlig för-
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utsättning, så är den bästa källall den s~~ttskyldige själf. Kommitteen

har ock velat ålägga den skattskyldige såsom regel att själf opåmint

uppgifva de inkolTIster, han haft näst föregående år. Det är ock för näst

föregående års inkolnst skatten skall utgå. . Den obligatoriska själfdekla

rationen gäller dock enligt kommitteförslaget icke alla inkomsttagare utan

endast dem, SOlll hafva 3,000 kronors inkomst eller däröfver, såvida icke

inkomsten är af kapital, då den skall uppgifvas vid 1,500 kronors in

komst.

Man är i värt land kans~e icke så benägen för obligatorisk själfde

klaration, ehuru det förefaller, SOln om' motståndet däremot numera icke

vore så bårdnackadt som för en tid sedan, men man besinnar icke, att

man redan har en ganska betydlig själfdeklaration~ Det åligger 11ämligen

hvarje aktiebolag och bankbolag att deklarera sin inkomst, och i öfrigt är

nvarje skattsky~dig pliktig att på anmaning af vederbörande kronoombud

uppgifva sitt inkomstbelopp. Här skulle således kronoornbuden vid ta.xe

ringarna reda11 kUlllla införa ett dekla!ationstvång genom att låta anma

11ing utgå till de skattskyldigå att uppgifva beloppet af sina inkolnster.

Nu är föreslaget, att i själfva skattelagell skall intagas den bestälnmelsen,

att de skattskyldiga skola vara skyldiga att utan anmaning lämna upp

gifter onl sina inkomster och att dessa uppgifter skola lämnas efter ett

fastställdt formulär.

Detta fornlulär kan uppställas på lnånga sätt. Det kan göras myc

ket vidlyftigt eller .mera enkelt. !{ommitteeu har föreslagit ett mera

sUlunlariskt sådant.. Detta gör väl, att kontrollen öfver uppgifterna blir i

viss tnån försvagad, men denna kontroll kOlllpletteras ju därigenom, 'att

vederbörande eller de, SOlU skola granska uppgifterna, hafva rätt att ställa

förfrågningar till de enskilda.

Man beräknar, att en genomförd själfdeklaration skall medföra till

ökning i de ta.xerade inkomstbeloppen. Så har de~ i Tyskland visat sig"

att genom obligatorisk själfdeklarations införande högst betydligt mera

illkolllster kOlnmit i dagen, än man förut haft reda på. I Sverige är den

uppskattade inkomsten af kapital och arbete år 1900 omkring 715 milli

oner kronor. Särskildt har inkomsten a.f rörelse vuxit från 215 millioner

kronor år 1895 till 535 millioner år 1900. Det är möjligt, att inkomsten

af rörelse skall genom obligatorisk själfdeklaration visa sig stiga.. Först

och främst torde dock, efter hvad erfarenheten visat från Tyskland, sådan
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ökning komma att ske beträffande kapitalinkomsten Den har icke hos

oss stigit i -samma n)ån som inkonlst af röre~se. Taxerade inkomsten af

kapital utgör omkring 38 millioner kronor. Samtidigt innestå i rikets

olika slag af banker omkring 1,100 millioner kronor, bvilka sålunda en

samn)a böra kunna lärnna afkastning åtminstone af 38 millioner. Onl,

också icke all denna inkornst är beskattningsbar, är dock gifvet, att här

finnas stora ränteinkoinsteraf obligationer och skuldsedlar, hvilket bör

lnedföra, att kapitalinkomsten genonl obligatorisk själfdeklaratioll betydligt

stegras.

Man kan säga, att om lnan inför själfdeklaråtion, bör den vara lika

för alla skattskyldiga. Det bör icke finnas något skäl, bvarför de lägre

inkolnsterna skola vara undantagna därifrån.' Detta må vara riktigt, men

lIlan måste dock taga hänsyn till de praktiska krafven, och det tjänar

icke något till att utsträcka den för långt. Att kommitteen satt grän

sen väl högt, torde emellertid vara påtagligt, då den gått ända till 3,000

kronors inkolnst, för att deklarationsplikt skall inträda.

Slår man in på systemet att till grund för beskattninge11 lägga den

.skattskyldiges egna uppgifter, för detta naturligtvis med sig, att den apparat

af taxeringsmyndigheter, som ,vi hafva, måste och kan förenklas. KOln

lnitteen ha~ sökt nedsätta antalet ledau1öter i de nuvarande taxeringsmyn

digheterna äfvensom sörja för sekretessen vid taxeringsförfarandet genoln

bestämlnelsen, att aflämnad deklaration luå granskas endast af ordföra.n

den och en annan ledamot af vederbörande nämnd samt kronoombudet.

Elnellertid kunna ju, nog ledamöterna i nämnden genom framställande

af frågor få en ganska ingående kännedom om enskilde skattskyldigas

ställning.

För min del är jag öfvertygad Oill, att luan skall kunna gå längre,

än komluitteen föreslagit i fråga Oln, taxeringsapparatens förenkling, och

att det särskildt skall visa sig görligt att samrnanslå bevillningsberednin

gen och taxeringsnämnden till en enda skattel1ämnd. Att dessutom tryck

frihetsförordningen måste ändras, så att nörligt skydd vinnes mot obehö

rigt offentliggörande af taxeringsuppgifterna och hvad mera, son1 hör till

taxeringen och icke bör få publiceras, torde vara allmänt erkändt.

* . *
*
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Är en reforlll af bevillningen till staten påkallad, torde skattskyldig

heten till kommunen icke vara mindre i behof af granskning och reform.

Det är, som bekant, på det kommunala området, som den direkta skatt

skyldigheten för närvarande bar sin största betydelse. De kommunala

utgifterna hafva efter tillkomsten af de nya kommunallagarna ökats på

ett högst betydligt sätt, och den kommunala verksamheten har sträckt

sig till olnråden, hvilka kommunalförfattningarna knappast afsett. ,Detta

har också gjort, att den komnlu~lala budgeten svällt lIt på ett nästan oro

väckande sätt. På de senaste 20 åren har den fördubblats. Kommu

nernas inkomster uppgå nu till 82 lnUlioller kronor, under det att för. 20

år sedau de kOUJlnunala inkomsterna utgjorde 33 millioner. Samtidigt

bar skuldsättningen ökats från 35 millioner till 200 millioner kronor. Det

är naturligtvis olika uppgifter, som komlnunerna hafva att fylla. Utgif

terna för folkskoleväsendet och för fattigvården saInt, i städerna, för rätts-,

väsendet, äro deras mest betydand~ utgifter. Folkskoleväsendet kräfver

sålul1d~ en utgift af 18 millioner och fattigvården en utgift, af 13 mil

lioner kronor. l'ill bestridande af utgifterQa för folkskolevä$~ndet bidra

ger dock staten med omkring 5 1/2 millioner kronor. A ~ndra sidan dra

gas kommunerna alltmera in i ekonomiska företag, särskildt, i järl1vägs

byggnader, och skuldsättning för detta ändamål äger rum i vidsträckt grad.

KOlllmunerna bafva i allmänhet och i sista band att för sina utgif

ters bestridande lita till de direkta skatterna. Des.sa utgå i primärkom

munerna - stad och socken - för närvarande med ungefär 38 1/2 Inil

lionel' kronor. På landet utgöra de direkta skatterna omkring 68 procent

och i städerna omkring 33 procent af samtliga inkomster. Att procent

satsen är lägre i städerna beror, på, att i städernas inkomster ingå afgifter

för ekonomiska företag, bamnafgifter m. m., sä att städ~rnas budget i

följd däraf svällt ut mycket mera, än på landsbygden är fallet.

På hvarje fyrk å landet faller i medeltal omkring 50 öre i kommu

nalskatt och på hvarje bevillningskrona i stad omkring 4 kronor 50 öre.

I allmänhet hafva på. de senaste åren de kOlllmunala utskylderna stigit

med olIlkring en Inillion kronor om året. Den direkta skåttetullgan kän

nes sålunda hårdast i fråga om de kOlnmunala skatterna, då dessa i

medeltal utgöra 5 procent af inkomst eller lnotsvarande skattenorm. För

hållandena komnlullerna emellall äro emellertid betydligt växlande, så att
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det t. ex. finnes kOlllnluner, till hvilka 111an får skatta med ända till 10

procent af -inkonlsten och därutöfver.

pe flesta' och lnest betydande af kOilllllunernas direkta skatter utgå

llled bevillningen såSOln grund. Detta bar varit ett resultat af den sträf

,rall, som - särskildt inom städern~ - gjort sig gällande att göra de .'

skattskyldiga i afseende på skattskyldigheten till kOlllLDunen likställda. Under

dessa likställighetssträfvanden har den ,särskilda skattskyldighet, son1 ålegat

fastighetsägare, alltiDer försvunnit. Det finnes visserligen en bestämmelse i

kOIDITIunalförordningen för städerna, att de.ssa kunna besluta befrielse från

eller nedsättning i utskyld för visst ändalDåi för viss,a skattskyldiga, därest

de icke hafva sarnn1a för1l1åner af en .viss k01l1munal inrättning SOln öfriga

personer i samhället, men af denna bestätTIlnelse torde knappast någon

tillänlpning göra~, liksotrl ej beller af den bestämineIsen, att flera kom

Uluner på landet kunna ena sig onl gernensam k01l1munalförvaltning.En

svaghet 111ed afseende å våra kOlnmuna]a förhållanden på landet äro de

n1ånga S1l1å· kornmuner, af 11vilka hvar och en skall sörja för sitt folk

skoleväsen och sin. fattigvård.

I kOlnmunalskatteko111mitteens uppgift har ingått att söka frigöi'a

bevillningen från den tyngandeöfverbyggnad, sonl de konlmunala skat

terna utgöra, och ställa så till, att de. kOllinunaIn skatterna lälnnades under

ett flertal former ocll så att de för de skattskyldiga måtte kännas mindre

betungande. !(omolitteen har också framlagt ett särskild t förslag till lag

Gm komlllunal taxering ocl1 däraf följande kOlIllllunal skattskyldighet., där·

v;id kOlnmitteen anfört, att, under det att vid beskattning till staten

skatteförnlågan bör vara afgörande" bör med afseende å skatten till kom

munerna skatteförnlågan icke ensalll vara bestäfilmande, utan därvid. äfven

en intressebesknttning äga rUtD, så att den, S0111 har fördel af de kOlnlllU

nala anordningarna och sålunda, så att säga, större intresse i de kOlnrilu

nala 'anstalterna, äfven får draga JTIotsvarande tyngre börda.

Ser Iuan nu eIl1ellert.id efter, buru kOlnrnitteen genolnfört intressebe

skattningen, skall inan finna, att den11a nästan icke fått några andra uttryck

i fråga om den kunlll1unala beskattningen, än att konlll1itteen bibehållit den

nuvarande komrnunu]a beskattningen af fastighet och i afseende å inkolDst

medgifvit i lnindre grad afdrag för räntor och för förluster äil) vid beskatt

ningen till staten. l öfrigt äro båda lagarna nästan ord för ord lika.

I{olnu1itteen har i fråga onl k01l11nunerna i sak bibehållit den nuva

5
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rande fastighetsskatten, dock så att skattefoten för jordbruksfastighet skulle

sänkas, så att den blefve densau1ma sonl för annan fastighet, eller efter

el1 antagen afkastning af 5 procent, i stället för" såsom IlU är fallet, ()

procent af uppskattade värdet. Har ägaren eUlellertid af sin fastighet

större inkomst än SalU lIlotsvarar fem procent af taxeringsvärdet, skall för

denna öfverskjlltande iilkolust inkolnstskatt jälnväl utgå till kOll.lmUnen.

Redan 1894 års bevillningskomlnitte fralnböll, att fastigheter, borde

i högre grad än andra föremål skatta till kOlTIlnUnerna. Det har' tillförene

äfven varit fallet, att fastigheter beskattats ganska hårdt äfven i kOffiInu

nalt afseende. Så hafva de nästan enSalUlTIa varit betungade af väghåll

11ingsbesväret, sonl uppskattats till 7 lnillioner kronor. Detta besvär är

numera delvis aflyftadt från jordbruket och lagdt på äfven andra beskatt

ningsföremål.

Det är nu af vigt, att, onl man vill bibehålla en fastighetsskatt, del}

bibehålles jtlSt på det område, dit den 111est hör, nämligen det kOmlTIuJ:?ala

området. Genom koml1litteens för~lag torde emellertid detta icke vara

konsekvent genomfördt, ty det är ju klart, att, om Inan, såsom komlnit

teen föreslår, ordnar all fastighetsskatt på samma sätt sorn skatten för

närvarande är ordnad i afseende på de fastigheter, sonl användas i en

fabriksrörelse eller annan dylik rörelse, kommer någon fastighetsskatt icke

att utgå för den näring eller' yrkesdrift, SOlll drifves lned så stor fördel~

att den afkastar mer än 5 procent på uppskattade fastigbetsvärdet. Om

vi tänka oss, att det i en stad finnes 2 bryggerier, taxerade till 200,000

kronor hvartdera, af hvilka det ena förtjänar 10,000 kronor eller därutöfver

och det andra allenast 5,000 kronor, så är det klart, att, då bäda bryg

gerierna utgöra fastighetsskatt efter 5 procent af taxeringsvärdet eller.

efter en antagen afkastnin'g af fastigheten ,af 10,000 kronor samt vid

inkomsttaxeringen afdrag åtIljutes för sistnämnda, redan genolll fastigllets

skatten beskattade helopp, kOIumer det bryggeri, sonl Ilar en inkom~t af

10,000 kronor eller därutöfver, i själfva verket att endast skatta för sin

inkomst och får icke vidkännas fastighetsskatt, under aet att det bryggeri,

som har endast 5,000 kronors inkomst, .får vidkännas en fastighetsskatt,

enär dess verkliga inkon1st är så ringa, att den ej medgifver afdrag för

det genom fastighetsskatten beskattade beloppet af 10,000 kronor. Fastig

hetsskattell drabbar i högre' grad, ju lägre inkomsten är. !{ommitteen

har icke allenast bibehållit detta S)Tstem, SOln för närvarande gäller för
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fabriksrö!e]se oell dylikt,' utan utsträckt detsamlna att gälla äfven fråga

OIn kOlnmunal taxering ·af jorclbruksrörelse. På samn1a gång bar luan

sänkt skattegrundeil för jordbruk$fa,~tighet till 5 .procent i stället för förut-

. varande 6 procent. Detta senare innebär naturligtvis i sin. luån också ei1

förskjutning af förhållandena inolll landtkoIDlllunerna, och af reservationel~

från betydande landtnlannahåll ser BlaD, att den föreslagna procenten till

och nled synes för hög och att man vill sträfva för att ytterligare sänka

den.

Således kommer det, Olll kOIDlnitteens förslag blir lag, att inträffa, att,

där i en kommun två personer hafva hvar sin jordbruksegendom, taxerad

till 100,OQO kronor, och del1 ene, som är skuldfri, drager ,af sitt jordbruk

5,000 kronors inkolnst, rnen den andre, som har skuld, drager endast

2,500 kronor, båda få skatta lika lnycket till kOIDIllunen, ehuru den förres

ekonomi är dubbelt så god söln den senares. Den förre får skatta efter

ett belopp, som motsvarar hans iDkolTIst eller 5 procent af taxeringsvär

det, och den senare likaledes för sin inkomst 2,500 kronor, lTIen dessutoln

för 2,500 kronor. Den senare får således i verkligheten utgöra fastig

hetsskatt, men den förre icke. Detta är påtagligen icke något genomfö

rande af intressebeskattning. Det leder endast därhän, att särnre ställda

eller skuldsatta fastighetsägare få utgöra full· skatt för sin egendoln~ och

således blifva betungade Il1ed en fastighetsskatt, som icke n10tsvaras af

deras inkomster, under det att de bättre ställda i själfva verket gå fria

.från fastighetsskatt.

Vill Ulan införa en verklig fastighetsskatt, måste man göra den fri

stående från inkomstskatten. Man måste låta hvar och en skatta för den

inkomst, ban har, och hvar och en för den fasta egendoln, han ·äger.

Vidare har komlnitteen velat finna ett slags in.tressebeskattning i

kOlumunalt hänseende, därigenom att reglerna för afdrag för ränta och

förluster skulle göras annorlunda, då det gäller att uppskatta inkolnst för

skatt till komulunen än för skatt till staten. För uppskattning till kOln

luunen gäller likasom för uppskattning till staten, att allt slags skuldränta

l11å afdragas från kapitalinkomst, Inen finnes icke inkomst af kapital, eller

räcker den icke till, beror rätten till afdrag på skuldens natur. Häftar

skulden vid viss inkomstkälla, får afdrag ske endast från inkomsten af

denna eller från annan inkolnst under samma hufvudart och beskattnings

bar i samma kon1mun. Häftar skulden ej .vid viss inkoITlstkälla, får dell
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afdragas från alla skattskyldigs inkolllster, från hvarje efter proportioner

lig andel. För- afdrag för förluster gäller samlua regel som för afdrag

,för ränta å skuld,. som häftar vid vi~ inkomstkälla. Bilda näringar, som

drifvas i olika komrnuner, ett enda företag, lTIodifieras dock dessa regler'

så, att räntor och förluster på de olika näringarna få afdragas, och en·

dast om hela företaget därefter kan beräknas länlna vinst, uppstår be~

skattnillgsbar inkomst, sonl får fördelas på de olika konlnlunerna.

I allmänhet kan man anlnärka, att komulitteens bestämnlelser an

gående afdrag för ränta och förluster icke tillhöra de lättfattliga, utan

blifvit alltför tillkrånglade. Genom dessa bestälnU1elser har man vidare

lämnat den skattskyldige öppet att jonglera llled sina räntor .mellan de

olil{a näringar, han bedrifver, så att han kan förlägga räntorlla till dell

kommun, där skatten är högst, för att komnla undan så lindrigt S6U1

möjligt.

Vidare har kommitteen fått i visst afseende el! högre kommunal

beskattning därigenom, att för aktiebolag och bankbolag det afdrag, sonl

medgåfves för skatt till staten för 4 % af kapitalet, icke skulle komma

i fråga vid kommunal beskattning. Under det att staten medgifver detta

afdrag, därför att ,den träffar den enskilde aktieägaren eller bankdelägaren

med skatt, kan naturligtvis komnlunell, där bolaget drifver sin rörelse,

icke vara säker på att träffa någon alls a.f aktieägarna i företaget, där

för att dessa ju kunna tillhöra en annan kOlTImun. Den komnlun, där

delägaren bor" får naturligtvis beräkna kommunalskatt ä[ven å hans ut

delning från bolaget.

Mot den af kommitteen föreslagna komlnunala fastighetsskatten kan

anmärkas och har anmärkts, att kOlnmitteen velat under en form sanl

manföra olika slag af skatter. Det är samma fel, SOln häftar vid vår l1U

varande bevilll1ingsförordning och som kOlllmitteen bibehållit med afseende

på kommunalskatt för näringar, sonl använda egen fastighet. K,omnlit

teen bar velat träffa llled sa1nma skatt näringens inkomst och fastigheten

såsom sådan. Detta har ledt och n1åste leda till, att skatten träffar fastig

'beten såsom sådan, endast där inkomsten är lägre än den inkolnstprocent,

efter bvilken afdrag vid inkomsttaxeringen sker.

Vidare har kommitteen genom inskränkningen i rätt' till afdrag för

räntor och förlust~r velat i viss 'rnån skatta näringal~na i en kOmlTIUn,

äfven där de icke drifvas med ve~klig slutlig vinst. 'Detta torde dock
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knappast k0111111a att lyckas.' Vill lllan nå, målet att till kommunen skatt

lägga fast egendom, inkomst och där drifven näring, är det nödvändigt

'att gifva ~eskattningen olika former efter dess olika' syften. Inkolnstskatt

till en kOIDlnlln bör anlitas för att täcka de utgifter, till hvilka 'de skatt

skyldiga böra bidraga efter skatteföl'lllågan, i likhet lned hvad förbållan~ ,

det är beträffande skatt till staten. Det finnes icke något skäl, hvarför

t. ex. skatteförrnågan icke skall vara afgörande, då det gäller att skatta

till folkskoleväsendet och fattigvården. Å andra sidan finnes det natur

ligtvis vissa kOlnnlunala ändarnål, där intresseskattell bör komma fram

och där intresseskatten bör frarnför andra användas. Detta är t. ex. fallet

i afseende på' underhåll af 'gator ell~r vägar, kOlunlunala byggnader o. d.

I sådana fall fralnstår i synnerhet vik~en af en konlmunal fastighetsskatt.

Dessutorn har Inan ifrågasatt, att äfven näringar, son1 drifvas i en

kOIDluun, böra, oberoende af den inkoITlst däraf, som vid behörig fördel

ning bör belöpa på ko111ffiunen, skatta blott och. bart, därför att näring

drifves. Ja, man har till och 111ed ansett, att en kOlTIlllUn borde snarare

få skatt af en näring, SOln icke bär sig, och' detta därför att en sådall

näring åstadkomlner mera obehag för kOlnnlunen än den, som blolTIstrar.

Näringsskatten spelar el1 viss roll uton1lands, och lnan har på olika sätt

bestärnt densalnnla. Reglerna i detta afseende äro lIlyeket växlande. Om

en näringsskatt skall komma till stånd, torde den, lärnpligen bestäITIIUaS

efter rörelsens eller näringens hela anläggnings- och rörelsekapital. Emel·

.lertid vore en näringsskatt, i lllotsats till fastighetsskatten, S0111 ingått i

,alhnänna 111edvetandet, för oss en nyhet; och den torde icke vara så lätt 

att ordna och genonlföra.

Det är ju också så, att det är mera teoretiskt, luan kan säga, att

kOlllrnunen belastas af där drifna fabriker eller andra dylika näringar, ty

i alhnänhet, äro kOfilmunerna ytterst angelägna om, att näringar kOUltna

till stånd, därf~r att de medelbart tillföra ,kolnmullerna inkomster genom

anställda tjänstemän och arbetare; och vissa näringar använda också be

tydlig fast egendol11 salut träffas därför af en stor fastighetsskatt. Till

den fasta egendolnen hör närnligen icke endast byggnader lltan äfvel1 de

€solnoftast dyrbara maskiner, hvilka juridiskt räknas till fastigllet. Såle

des träffar man redan genom en fristående skatt på fastighet i regeln alla'

lnera betydande näringar. Man kunde ifrågasätta, att de näringar, som

icke använda egna fastigheter, skulle såsonl konlplelnent till den fastlg-
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hetsskatt, SOlll åligger de andra, utgöra ett slags llyresskatt efter den hyra,

de betalade. Ju högre hyra, kan Inan säga, dess bättre läge, lnen till

ett· läges godhet hafva de kOmlTIUnala anordningarna .vanligen.i väsentlig

lnån bidragit. Då emellertid fastighetsskatt utgår för den fastighet, SOln

förbyres, torde en särskild lläringsskatt under form af byresskatt icke

vara på sin plats.

En närillgsskatt, om en sådan pålägges, samt en fastighetsskatt till

komulunen kunna icke ensalnma fylla dess bebof. Tvärtom torde hufvud

skattekällan för kOlnlTIUnerna blifva skatt på inkornst, och frågan är då,

huru en kOilllnunal illkolnstskatt bör vara beskaffad. Onl man inför en

fristående kommunal fastighetsskatt, finnes icke något skäl, llvarför in

komsten, då den uppskattas för skatt till kOill111Unen, skall uppskattas på

annat sätt an till staten. Tvärtoln måste det vara obegripligt för den

skattskyldige, att, då staten tager skatt, anses hans inkomst så och så

stor, men då kOffilTIUnen tager 'skatt, får den ett annat inkomstbelopp att

röra sig ·med.

Om således grunderna för taxering af inkomst för -.skatt till stat och

kommun böra vara desanlma, lnöter den frågan, huru skall inkomst, som

bör fördelas på olika kommuner, deln en1ellun delas. Detta är ju en kin

kig sak. De fall? då inkolnsterna behöfva. fördelas, äro visserligen undan

tagsfall, och det stora öfvervägande antalet fall äro naturligtvis de, då

inkornst endast hänför sig till en enda kornmun, nlen å andra sidan äro

de fall, då inkomsterna måste fördelas lnellan olika kOlTImUner, just de,

där det är fråga om de stora inkomsterna.

Jag behöfver här endast erinra Oln sågverksindustrien, där inkom

sten skall till beskattning 'uppdelas å de orter, där sågverken ligga, skepp

ningarna ske och affärernas kontor äro belägna.' För närvarande går det

så till, då den skattskyldige skall skatta ino111 flera konlll1uner, att de

olika taxeringsnämnderna taga för sig i de olika orterna, hvad de tycka

vara för orten lämpligt. Någon gemensarn uppskattning af hela affärens

vinst kommer .icke i fråga, och det är knappast något taxeringsmål, sonl

är så svårt för den enskilde att få rättelse uti, SOlD då ban Ilar att göra

lTIed flera k01l11nuner. ~1an följer nämligen å de olika orterna helt .olika

grunder såväl för totalinkotrlstens beräknande som för bestäplmande af

hvarje orts anpart i det hela. För att i ett enstaka fall råda bot på de

häraf alstrade missförhållandena har lagstiftningen för bankbolag stadgat
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bestälnda regler för inko1l1stens fördelning mellan de olika kontor, vid

hvilka bankerna drifva sin röi'else. Dylika regler kunna 'nog' införas äf

veri med afseende å andra skattskyldiga, såsonl t. ex. järnvägsbolag, och

kOtnrnitteeli har äfven sökt uppdraga ·en del sådana bestäilld.a föreskl~ifter,

Inen icke behörigen beaktat och sörjt för, att inkomsttaxeringen måtte

blifva en enda och gelnensam.

I de skattskyldigas intresse Inåste lnan sörja föl', att upptaxeringen,

som är 'en allmän angelägenhet och icke koinnluner11as, sker på ett ställe

och att på SUll1tna gång bestämmes, hvad som'bör belöpa på olika komn1u

ner, med rättighet för deln att öfver detta beslut anföra besvär. Den

grund, 11varefter fördelliing bör ske, bör såvidt möjligt val~a i skattelag

stiftningen bestälndt angifveu. Härvid bar Inan beträffande enskilde

skattskyldiga att se till, att den komnlun, där den enskilde är bosatt, får

€11 större anpart, än för närvarande i nlånga fall sker. Om en person 'är

bosatt i en kOmlTIUn och där drifver tillverkning men försäljning i en

annan sall1t i den förra åtnjuter bevillningsfritt afdrag, blir deu kOllllllU

nalskatt, SOlll belöper sig på hans bevillning i bostadskolnmunen, lätt

lägre än där han drifver sin rörelse, Inen icke vidk~nnes bevillningsafdrag.

Detta är särskildt fallet med slaktare och bagare, son1 hafva sin' handelsrö

relse i städerna, Inen SOlll bo på landet. Saken kan beträffa'nde dylika

ordnas så, att man gifver den bestämda regeln, att det är den beskatt

ningsbara inkomsten, således sedan bevillningsafdrag skett, SOUl skall de

las, t. ex. lTIed hälften å den ort, där yrket drifves, och bälften i den ort,

, där försäljningen sker.

, Afven i andra faIr ll)åste, inlotsats Inot hvad kommitteen föreslagit,

en enhetlig inkolnsttaxering och fördelning genomföras, så t. ex. inoln

trävaruhandteringen. Konlnlitteen bar tänkt sig, att skogsafverkningen

skulle beskattas som egen näring och förädlingen såson1 en näring för

sig. Nu är' afverkningen vanligen endast ett led i sågver~sindustrien,

och om afverkningengår med fördel eller icke; kan icke afgöras annat

än i salnband med frågan Oln vinsten på hela :rörelsen, beståellde i af-

. verkning, flottning, sågning och skeppning. I så fallll1åste upptaxeringen

af inkomsten göras på det hela ocll inkolnsten se?an fördelas lnellan de

orter, där skogarna äro belägna, sågverken ligga samt skeppningarna äga

. rUIn, efter den 'proportion, som kan lälnpligell i lag bestäinmas. I Tysk-



72 1901 den 22 lnars.

land har man såSOln fördelningsgrund i hithörande fall bland annat valt

de inolD olika· kommun~r utbetalade atlöningarna.. .

Man bar ·ibland förmenat att, uton1 det att en kOffilllUl1 toge skatt·

för inkomst. af där luantalsskrifna personer och af där drifven rörelse

saInt för all inom komluunen belägen fastighet, komnlunen borde få

beskatta äfven sådan näring, son1 drifves i dess närhet. En inom en grann

kOlun1un idkad rörelse kan ibland vara långt Inera oläglig för en. kOll1

IDun än den rörelse, SOlD idkas inoln dess egna gränser. Så uppstå ofta

i närheten af stora 'städer industrier, hvilkas personal är bosatt inoln sta

den, där den ,drager fördel af skolor och sjukvård TIl. m., hvarjämte in·

dustrien själf kan hafva hela sin afsättning i staden eller eljest draga

nytta af densamn13, utan att den industriella rörelsen skattar till stads

kornmulJen. Det vore då billigt att skattlägga en sådan industri' äfven i

viss, lnål1 till graunkOlnlTIUn. I rryskland har lnan försökt att formulera

förslag till el1 sådan lagstiftning, l11en något tillfredsställande resultat i

detta --afseende har dock ännu icke vunnits.

Ett annat spörsrnål, SOlU alltemellanåt fraulkomuler och hvarn1ed

kOlnnlunalskattekolumitteen lika litet SOln med det ~yss behandlade tagit

någon befattning, är, on~ icke, utom den "allmänna fastigbetlsskatten, i de

fall, då vissa fastigheter draga särskild fördel af kOlTIInUnala anstalter, t. ex.

gaturegleringar, de fastigheter, SOlU däraf hafva en direkt nytta, äfven

borde påläggas en särskild afgift för ornkostnadernas bestridande. Genom

en ny gatas franldragande kunna förut mindr~ värdefulla fastigheter steg

ras betydligt i värde, och att komnlunen, SOlll bidrager till detta stegrade

värde, tar 'för sin del i anspråk en del däraf, ka~) ju icke anses ohehö·

·rigt. Svårigheterna att i detta afseende träffa en tillfredsställande anord·

ning äro ernellertid särdeles stora; men 11 u berörda förhållande järnte

lnycket annat pekar på nöd vändighetell däraf att hålla fastighetsskatten

fristående från annan skatteform, så att alltså fastighetsägarna få skatta

icke blott för den faktiska inkomst, de hafva, utan äfven dessutolll för

den fasta egendom, de besitta, därvid dock naturligtvis fastighetsskatten

lnåste hållas lägre än den nuvarande, som skall utgöra äfven ett slags,

inkolnstskatt.

!{ommitteen hade vidare äfven till uppgift att söka minska skutte

trycket inOlTI kOilllTIUnerna. Det är naturligtvis af synnerli.g vikt för alla

skattskyldiga, att skattetrycket icke blir för högt, 'och likaså af betydelse,
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att s~atterna icke växla alltför lnycket olika kOlnllluner elnelIan. Dell

komlnunala skattebördan kan nu lninskas på olika sätt. Ett sätt är, att

lllan afskär eu del uppgifter, som komluunerna för närvarande hafva.

Man' skulle jn kunna säga, att det icke finnes någon grund, hvarför kom

luunerna skola bestrida fattigvård och folkskoleväsen. Detta är ju egent-"

!igen statsuppgifter, och utgifterna härför skulle kunna ~äggas på staten,

i hvilket fall den kornmunala budgeten betydligt skulle reduceras, i syn

nerhet på landsbygden. En sådan reduktion torde emellertid icke böra

k01TIlna i fråga.

Ett annat sätt att lätta skattetrycket vore, att staten gåfve k0111ffiU

nerna subventioll. Detta gör den .för öfrigt redan nu. Den bidrager till
olnkostnad~rl1a för folkskoleväsendet, och dell delar också ut vissa skatte

nledel till kOlTIlnUnerna att efter behag användas. Så är fallet Ined bränn

vinsmedlen. Af dessa 'tager staten omkring 20 millioner kronor, och kOlTI

munerna saInt llushållningssällskapen erhålla ungefär 11 1/2 lnillioner kro

nor. Af dessa få landstingen 2 millioner och hushållningssällskapen 11/2
lnillion kronor. Städerna erhålla 6,600,000 kronor och landsbygden 1,400,000.

Den milldre andel, landsbygden får af brännvinsförsäljningslnedlen,

har länge varit en nagel i ögat på landsbygdens representanter i riksda

gen, och Inan har sökt åstadkomma en annan fördelning af dessa 111edel.

Kommitteen har också för sin del' gjort ett lnycket djärft grepp i detta

afseende, i det att den föreslagit, att kOlnrnunerna på 'landet skulle i stäl

let för de nuvarande 1,400,000 erhålla 8,300,000 kronor. Hela utskylds

beloppet inom landsbygdskommunerna är omkring 20 millioner kronort

däraf 14 millioner kronor utgå på bevillningen SåSOlTI grund. Lands

bygdskommunerna skulle således i brännvinsmedel erhålla ungefär, hälften

af hvad SOln för närvarande uttaxeras, och detta belopp skulle fördelas

hufvudsakligen efter folkmängden.

Kommitteen har gjort det lnöjligt att på detta sätt dela ut bränn

vinsInedel, utan att städerna, i &tort sedt, egentligen beröfvades något af

sina nuvarande inkomster af dessa nledel, därigenom att kommitteen upp

delat den tillverkningsskatt, S0111 för närvarande betalas för bräl1l1Vin och

hvilken skatt utgÖl'" 50 öre för hvarje liter af norlualstyrka, i en egentlig

tillverkningsskatt, som sänkts till. 40 öre per liter och hvilken s,kupe fort- '

farande tillfalla staten, sanlt en »särskild afgift» af 20 öre för hvarje liter,

llvilken afgift skulle fördelas lnellan kommuner, landsting och hushåll-
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Iiingssällsk~p. De 111edel, SOlll på detta sätt erhölles på statsverk~ts be

kostnad, skulle jänlte de särskilda br~nnvinsförsäljningsilledlen lällJl1a till

gång .till att på nälTInda sätt dotera laudsbygdskommunerna.

Då nu emellertid staten, om det nya 'härordningsförslaget antages,

'väl behöfver sina inkolnster, torde detta" förslag icke kOlnnla till någon

€gentlig praktisk tillämpning. Det är ju också synnerligen våldsamt, iSYIl

nerhet genonl att begränsa bräl1nvinsmedlen både för staten OCll äfven

för stadskolTInlUnerna, hvilkas utgifter dock i många fall äro baserade på

tillgången till dessa bränl1vinsll1edel och hvilkas utgifter för polis 111. m.

(lelvis äro fraInkallade af den brännvinsförsäljning OCll bränl1vinsutskänk

ning, som äger rum i städerna. Bräl1.nvinslnedlen ut.göra - såson1 kom

lnitteen på annat ställe" fran1båller - i många fall ett slag~ kOlnmunal

själfbeskattning, d. v. ·s. skatten utgöres - åtminstone i de större kom

nlunerna - ~f dessas invånare, 111en kOlntnitteens förslag innebär, att

vinsten på utskänkningsbolagell icke ens skulle få af de respektive kom

lnunerna behållas till större belopp än motsvarande 5 kronor för h varje

invånare. Detta kan emellertid, bland annat, äfven komll1a att 1110tverka

.det syfte, lnan haft Ined utskänkningsbolags bildande, nämligen att in-

skränka konsulutionen. aln komlnui1erna icke få behålla mera än 5

kronor· per invånare, blifva bolHgen icke på något sätt intresserade att

bålla prisell högre, än' att just en sådan begränsad vinst uppnås.

EU1ellertid erbjuda bräunvinslTIedlen en tillgång till inkolTIst i högre

grad äi1 för närvarande äger rU111, därigenom att icke allt brännvin för

säljes genom bolag. Statens tillverkningsskatt drabbar naturligtvis' allt

tillverkadt brännvin, men de afgifter, som utgå för försäljning af brälln

vin, och den vinst, SOlD uppstår på bolagsrörelse, drabbar icke allt bränn

vin, utan endast det brännvin, son1 försäljes genoln bolag, hvarenlot det

brännvin, SalU försäljes af andra, är mycket svårt att träffa med beskatt

ning. Detta visar sig däraf, att under det bolagen år 1899 försålde 26

Iniilioner liter och läu111ade det alllnänna en vinst af 10,400,000 kronor,

försålde enskilda och med dem jäluförliga personer 17 millioner liter, men

lälnnade det allmänna en afgift af endast 1,200,000 kronor. Det bränn

vin, som bolagen försålde, beskattades ll1ed en försäljningsskatt af 36 öre

per liter, under det att det brännvin, som försåldes på annat sätt, beskatta

des endast med 7 öre per liter. Detta beror på svårigheten att rätt uppskatta

det litertal, efter bvilket afgiften utgår för det brännvin, som försäljes af dessa
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andra. Därför har det ocksåo föreslagits, att" brännvillsbeskattningell" skulle

"ordnas så, att" det blefve en enda skatt och SOln lades på tillverkningen. Däraf

skulle då följa, att staten öfvertoge denua skatt, 1uen i stället läll1l1ade

kOlumUnern3. ersättning för lnistade brännvinSll1edel. Om all skatt lades

på tillverkningen af brännvin, har 111a11 menat, att försäljningen då också o"

n1åste lämnas fri. I{01l1111unalskattekoIDlnitteen åter bar velat gå en annan

väg och säga, att bolag skola försälja allt brännvin, och således velat 

fast icke uttryckligen - stadga bolagsluonopol för försäljningen. 1{ou1

mitteen har i enlighet med denna sin åskådning velat utsträcka n1öjlig

·beten att försälja brännvin genom o bolag, på sätt SOlll sker i städerna,

äfven till landsbygden.

Eluellertid, äfven Oln det nu visar sig, att någon sådan present, SOlll

af kOll11uitteen afsetts, icke kan komu1a komuiunerna till godo, utan att den

Iluvarande beskattningen af brännvin Inåste i det hela bibehållas, ehuru

någon jämkning i afseende på brännvinsnledlens fördelning lnå äga rnn1,

så återstår frågan: Oln kOIDrr1unerna skola af statsmedel understödjas, efter

hvilken grund bör sådant ske? Det torde icke vara någon lämplig grund,

att n1edlen fördelas efter folkmängden." Det. finnes komnluner, SOln med

lätthet bära sina kornlnunala utgifter och där en sådan present vore all-

"{leles opåkallad. Och om man å andra sidan ansåge, att det länlpligaste

vore, att staten understödde kommunerna för vissa ändalTIål, så kall där

€mot invändas, att de komlnuner, som lTIed lätthet bära sina utgifter för

ifrågavarande ändamål, få en lättnad, SOlU sker på bekostnad af invå

narna i andra, mera skattebetungade kommuner. Det rationella i afse

ende på subvention vore, att kOlnmunerna understöddes i den 111ån, de

för sina rent lconlrnunala uppgifter behöfde upptaga större skatter, än

SOln kunde anses normala. Man kan då först och frälTIst ifrågasätta, att

kommunernas rätt att uppbära utskylder skulle begränsas så, att utskyl

derna icke finge gå utöfver ett visst maXilUU1TI. Det är ju lllÖjligt, att

detta vore för våra förhållanden frälTIlnande, lTIen det vore nog icke opå..

kalladt, ehuruväl kOluitteen för sin del afböjt att taga någon befattning

med en sådan tanke. Om då utgifterna kräfde utskylder öfver ett visst

ma.ximum, kunde staten träda emellan till en viss gräns, så att kOlllmu

nerna finge vidkännas en del af de öfyerskjutande utgifterna och staten

resten. Detta förutsätter naturligtvis också en viss mera ingående kontroll

än den nuvarande öfver kOlnmunernas sätt att halldhnfva sin hushållning.
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!{olnlnitteen bar vidare - utom det stora förslaget Oln brännvins

rnedlens utdelning och utom sitf förslag till reglering af den direkta in

kornstskatten ocll den därnled salllrnankedjade fastighetsskatten till korn

munerna - hänvisat kOlunlunerna till vissa andra inkonlstkällor vid si

dan af de nämnda; Det har varit ett letande 111ed ljus och lykta för att

hitta på något, SOlll kunde tillföra kOlIllnunerna inko111ster, men att finna

något har icke varit så lätt. De stora städerna hafva i sina ekonolniska

företag källor, SOln kunna gifva betydande inkomster och S01l1 väl delvis

kunna användas i beskattningsafseende, luen det är den olägenheten tued

att använda dessa källor till täckande i viss mån af kommunernas utgifter,

att det vanligen äro dessa personer, hvilka äro afnälIlare, som bestänl1na

afgifterna, och dessa äro icke intresserade för att afgifterna skola länlIla någon

behållen inkolTIst åt komrnunerna, utan i stället att få varorna så billiga

SOln möjligt.

I(0111mitteen bar, SOln nälnndt är, sökt få tag på några afgifter, som

kunde lämpa sig för vederbörande kOlllllluner, IDen det har icke blifvit

myc~et utaf. Det måste också erkännas, att det är främn1al1de för vår

åskådning att lägga afgifter till kOlnlllunen på särskilda förmåner eller:

särskilda anordningar eller tillställningar, under det att utomlands, särskildt

i lfrankrike, sådant i hög grad användes.

!{ommitteen har emellertid föreslagit en kOD1munuI afgift för för

säljning till förtäring på stället af vin eller maltdrycker, så vida försälj

ningen icke sker vid gästgifveri eller skjutsstation eller ock för egen räk

ning bedrifves af, sådant bolag, som omförmäles i bränl1vinsförsäljnings

förordningen, äfvensoln för försäljning af Vill eller maltdrycker till af·

bälntning eller för kringförande af sådana drycker till försäljning) bvilken

afgift dock icke lnå öfverstiga 50 krollor i lnånadell. I Tyskland har

föreslagits, att lnaltskattell skulle reserveras åt kOlnmunerna, eller ock att

kOlnnlUl1erna skulle äga rätt att beskatta lnaltdrycksktillverkningell inOlTI sitt

olnråde äfvenSOITl upptaga en afgift 'för alla maltdrycker, som infördes till en

kOlumull. Det kan ifrågasättas, huruvida hos oss rättigheten för kOII11TIU··

nerna att upptaga ifrågavarande afgift för utskänkning eller allnan för

sälj11111g af öl In. lU. skulle blifva i någon högre grad gifvande.

Vida.re har komlnitteen föreslagit en a.fgift för hållande, af frivillig

auktion) åtminstone då auktionssumluan icke understiger 500 kronor.

Detta skulle egentligen hafva betydelse för landskon11TIunerna, mell har
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fralllkallat reservation från en representant för 'landsbygden iuonl kOlll

-mitteen, hvilken representant vill hafva auktioner fria.

Härjälnte föreslår kommitteen el1 afgift för- hållande af offentlig mu

sikalisk eller dramatisk' föreställning äfvensolll för offentlig cirkus- eller'

varieteföreställning, utgörande högst 50 kronor för hvarje gång eller ock_

viss andel, ej öfverstigande tre procent af bruttoinkolTIsten, för hvarje

föreställning.

I{offilnitteen föreslår vidare en afgift för offentligt förevisande af

djur, panorama eller dylikt, att utgå llled visst- belopp för lnånad eller

vecka. Ji"ör hållande af dans-, skjut- eller kägelbana skull.e ock en afgift

kunna upptagas. Slutligen skulle äfven e11 kOlnmun äga att sär~kildt

beskatta en näring, hvarigenolnsärskilda utgifter för hälsovård, a1l1nän

()rdning och säkerhet eller dylikt tillskyndades kOilllllunen.

Det skulle vara fu11koinligt fritt för hvarje kOmlTIUn att pålägga

dessa afgifter eller icke, och de skulle regleras genoln en särskild af Ko

nungens befallningshafvande fastställd stadga. På san1111a gång Ilar kOlD

lnitteen velat utsträcka till landskommunerna den frihet, som finnes för

städerna att bestäl11ma, om vissa invånare skola fritagas från fastställda

sllrnänna utskylder, en förrnån, som dock städerna icke begagnat sig af

och som landskomtllunerna icke heller torde komn1a att använda.

Utom rätt att pålägga ofval1 omförn1älda olika slag aJ afgifter bar

kommitteell föreslagit, att kommunerna skulle äga att, om de så fUllne

för godt, upptaga skatt å velocipeder och lyxe~ipager, lustjakter och auto

mobiler efter ungefär samlna systeln, hvarefter hundskatten för närvarande

är ordnad. Mera gifvande än en skatt å velocipeder skulle en skatt på

hästar blifva för kOll11uunerna, Inen komlnitteell har icke ansett sjg kunna

upptaga något förslag bärolD. _ Ej heller har den tanken vunnit anslut

ning inOlll komlnitteen, att man borde lägga en komlnunal exportafgift på

de träd, son1 afverkades och utfördes från en k0111n1Un, för -att på detta

sätt erhålla en inkolllst från sågverksindustrien för de orter, där skogs

Rfverkning sker.

I allmänhet strider det mot vår rättsåskådning att pålägga den, som

man tillåter att utöfva en viss verksalnhet, särskilda ·afgifter härför. Man

vill hos oss, så vidt lnöjligt är, hålla sig till allmänna, för aJla lika skat

ter. D-äraf har kOlnmit detta förut omtalade likställigbetssträfvande för

skattskyldiga i städerna. Af denna sträfvan efter konfornlitet bär också
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konl1nitteens förslag en viss prägel därutinnan, att de kOlnn1unala afgif..

terlla äro gjorda uniforrna för alla kOll11l1uner. En reservant bar fralll

hållit, att detta är oegentligt och att man borde söka att lälnpa såväl

hithörande SOIU andra lagbestämnl~lser rörande kOnllTIUnala skatteför

håBanden så, att kOlllmunerna efter sin olika art af större städer eller"

11lindre städer eller ]andskolll1YlUner- kunde inrätta sig, hvar och en efter

sitt kynne, men en sådan anordning torde i alla fall vara gansk~ svår

att träffa på la.gstiftningens väg, och fråga är, onl den egentligen ärbe-

häftig, då åtminstone de större komnlunerna, för hvilka den nog skulle

bafva sin största betydelse, alltid hafva en sådan Dlångfald skiftande il1~·

komstkäl1or, att i allt fall deras inkorllstbebof ej är så svål't att fylla.

Hela uppställningen af kommitteens förslag gör på sätt och vis ett.

rätt brokigt intryck. För den egentliga direkta skatten har luan föresla·

git två lagar, sonl äro ungefär lika, en föl' statsskatt och en för kOlumn-o

nalskatt. I den senare äro dock upptagna bestämnlelser om beskattning'

äfven af fast egeildom. Härjämte återfinnas i en särskild förordning be-o

stälnluelser Oln taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering.

Det ba~ i reservationer föreslagits, att rnan i Etället skulle i en lag

salnmanföra. allt bvad SOlll rörde taxering af fast egendon1 och af inkomst

och i särskilda författningar, som allslöte sig till taxeringslagen, ordna.

dels bevillningen till staten, dels komrnunalskatten. Den senare är i

hvarje fall förelnål för Kongl. Maj:ts OCll riksdagens genlensamma beslut,"

under det bevillningsförordningen ~r rik$dagens ensak. Huru pass myc-

ket af den senare, som kan blifva föremål för gelnensam votering, torde

icke vara fullt afgjordt.

Onl vi nu skola lägga en ny grund för vårt skatteväsende, borde",

det vara af vikt att få genoln taxeringslag fastställdt, hvad SOln bör räk~

nas SåSOlll inkornst och hvad SOlll bör såsonl fastighet taxeras. Detta är'

lika så viktigt som mån~a andra saker, ~on1 gjorts till förenlål för stad-

ganden af lags natur. Säkerligen skulle hela skattelagstiftningell vinna.

i enkelhet och reda på sådant sätt och riksdagens rnakt i sak icke blifva.

-luindre efter detta än förut.

Under det nyes gångna århundradet bar en genolllgående förändring

af våra skatteförhållanden ägt r U111, och vi stå uu inför krafvet att lägga.

grunden till ett nytt skattesystenl.' Den kommitte, SOlll nu suttit,. bar så

till vida varit af betydelse, att den påvisat och gifvit uttryck åt den tan--
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ken, att man icke kan reformera en del af det direkta skattesystemet utan

att taga hänsyn till den andra delen, och att de refornler, son1 skola ske,.

böra äga run1 med stad.igt fästadt afseende vid båda slagen af de direkta

skatterna. KOlumitteen har också haft den betydelsen, att det föreligger

ett så godt SOlll enhälligt förslag till ett rationellt ordnande af skatten till.

staten, men meningarna inom kommitteen hafva i öfrigt varit betydligt

delade, såsom 11längden af reservationer mot konlmitteens betänkande vi.:.

sar. Detta är icke heller så underligt, då' Iuall rör sig på ett i och för

sig svårt lagstiftningsonlråde och ett lagstiftningsområde, där olika in

tressen så skarpt källlpa lned hvarandra. Det är eluellertid att hoppas,.

att på det sålunda gjorda uppslaget den nya grund för vårt skattevä

seude, som en ny tid behöfver, skall kunna läggas. Men det torde också.

böra varnas för att på detta olllråde gå förpastad~ tillväga och framför

allt för att införa för många nyheter på en gång, hvilka kränka folkets

invanda känslor och föreställningar. Det är gifvet, att så dåligt är icke

vårt nuvarande skatteväsende, att det icke kan blifva sämre, filen' å an

dra sidan är det naturligtvis klart, att det behöfver och måste reforlueras t

och det är också gifvet, att all~änna meningeli alltnlera lllognar för re

former på detta område. Det gäller då att se till, att dessa reformer blifva

så allsidiga och praktiskt kloka, SOIU de under för handen varande för-o

hållanden kunna blifva.

. .-
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sammanträde den 28 november 1901.

()rdförande: Byråchefe1n A. HAMMARSTRÖM.

Herr Docenten A. lstl~öm höll ett föredrag onl:

Sveriges vattenkraft och villkoren för dess tillgodo-
görande. "

Mina herrar! Sverige torde i geografiskt ocb hydrografiskt hänseende

.. lämpligen kunna delas i tre stora olnråden: det syds·venska höglandet, om

fattande llöglandet Srnåland med dess sluttningar i Blekinge, norra Skåne,

Halland samt de båda Götalandskapen, vidare det mellansvenska låglandet)

begränsadt i norr af vattendelarna mellan å ena sidan I{larälfven och

Mälarbäckellets yattenolnråden samt å andra sidan Dalälfven, sanlt slut

ligen det nordsvenska höglandet, omfattande' allt det öfriga Sverige. H vad

som bär närmast intresserar, äro förekomulande vattenområden och böjd

förhållanden.

I det sydsvenska höglandet hafva vi att räkna lned en platå, hvars

centruIn ligger i Jönköping~ iän. Högsta punkten är Taberg, 300 m.

öfver llafvet. Större delen af detta län har en höjd af 200-250 IU. öfver

bafvet. Det sluttar sederlIlera åt alla sidor, norr, söder, öster och väster,

och afbörqar floder åt alla håll: åt öster Emåll; åt söder de blekingska

oc11 skånska floderna Lyckebyå, Ivlörrumså och Helgeå ; åt väster de bal

ländska floderna Lagan, Nissan, Ätran och \Tiskan; åt norr Tidan, Lidan,

8tångån och Svartån. Detta olnråde är i· vårt land hittills bäst användt.
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Det tillhör de gan11a ,bygderna och bar sedan äldsta tider varit föremål

för tillgodogörande för hvarjehanda industriella bebof.'

Det mellansvenska låglandet skulle Inan kUllna indela i två särskilda

underafdelningar, nänl}jgen det mellansvenska illllanbafsområdet, omfat

tande Vänerns och Vätterns vattenområden, samt Mälarbäckenet. Gräns'en"

mellan dessa områden utgöres af ,Kolmården, Tylöskog ocb Tivedeh samt

vattendelaren rnellatl Klarälfveri 'och Väster-Dalälfven. Såsom nalTInet an

tyder är detta ett lågland. \Tänerll ligger p~ en höjd af endast 44 m.

öfver ,hafvet och V~ttern dubbelt så högt eller 88 m. öfver bafvet. ' De

högsta delarna finna vi i, Bergslagen, i allmänhet mel1ar). 100-200 m.

öfver hafvet. Detta olnråde ~. det lnellansvenska låglandet - kara.ktä

riseras för örrigt af att det är Sveriges stora sanlfärdselområde, det stora
- .

·kanalområdet.' Där hafva vi först och främst l'rollhätte- och Göta kanal,

utgörande delar af den stora stråkvägen 111ellan Östersjön och Västerhafvet.

Vidare hafva vi Dalslands kanal, Säffle' kanal, Hjälnlare kanal, Strölns

holms kanal ,och Södertälje kanal. Fralnbållas må också, att Helgeallds

holmsbeslutet först och ·frälnst förklarade ,dett~ olnrådes största vattendrag

.för regal; och synes det mig helt naturligt, att man i sanlmanbang med

åtgärder för den svenska· helstatens utbildning skulle inse betyd~lsen af

dett~.. samfärdselområdes behandling efter enhetliga grunder. Det är icke

.helil' .' herrarne obekant, hurusom på sista tiden. uppmärksamhetell 'riktats

·åt att än nlEn" utveckla detta stora kanalnät.. ' Sålunda har 11lajor Laurell

föreslagit att ombygga TrolIhätte kanal för att göra den fullt tidsenlig och

modern, hvarjämte lnå erinras om den projekterade Sveakanalen.

Det nordsvenska höglandets höjdförhållanden äro betydligt öfverlägsna

det sydsvenska höglandets. Sålunda har Städjan en höjd öfver bafvet af

1,176 m., Åreskutall 1,460 111. ,och Sveriges ,högsta topp Kebnekaise i

Norrbottens lappmark 2,135 m. I allmänhet kan lnan säga, att från fjälloln-

,rådet, som 'utgör omkring 8 % af hela Sverig.es landområde och SOln ligger

på en höjd af 1,200~1,500 m. öfver hafvet; härleda sig Sveriges största

vattendrag. Det nordsvenska höglandets vattenområde skulle man kunna

kalla de obegagnade vattenkrafternas land, enär det ä~ jälnförelsevis obe

tydliga vattenkrafter, som där blifvit tillgodogjorda..'

Resultatet af· denna framställning skulle således" vara det, att det syd

svenska höglandet ligg€r i, regeln 200-300 m. äfver bafvet, det lnellan

svenska låglandet 100-200 ·m. och d~t nordsvenska höglandet 1,200
6
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1,~90 ,In. Frål~, dessa. höjq.er nedfalla floderna i haf,vet, på sin "v~g bil

dande forsar och vattenfall.

. F9r :at~ få en inblick ,uti hyad detta ,b~tyde~, s~all jag kasta en jäIn

f~~~apde ,b~ip~ P~.d~ ,öfrig~ )~l~de.l~, SOl~l är9 ri.k,a, på ,vatten~raft o~h som

kO~1l1a ,att i :den "fr.an1tida in~ustri~n spela en, synnerligen stor rqll.

F.örst ~ch fr~lnst hafya vi. d~.:de_ s. k. Alplan~skapen., Alperna kunna

s~gas .s~upa näs~~n lodrä~t ned fr,åp en ,platå filed en med~lhöjd ,af..3,OO,O

-4,000 n~. öfyer '. hafvet på, nor~~a sidan Inot .de~ sch~Tei~iska högslätten

och dess sjösystem: Geneversjön, Neucbatelersjön, Ziirichersjön, Boden

sjön, Vierwaldst~t~rsjön.. I~., ,fl.) samt på. den södra eller dell italienska

si,dan ID;ot ,.Poslätt~n och. ~jöbassängerna: Garda~jön, Lago di Como, I.Jago

di Maggiore ,In. fl.. D~n. enda skillna~en är den, att på den södra ~eller

italienska sidan ligga sjöarna dj up~re n~d, så att fallhöjden blir större.

D~ it~liens~a sjöarna ligga i1~mligen p~ .en höj~ af. endast .200. m., und.er,

de~ ,att i ~ch~eiz sj~bäckenet .ligger: 400 .~. öfver hafvet.

N~rrut från det schweiziska ,~öglandet .komma vi.-till hvad Ulan skulle

kunn~ kalla det me~lal1europ~i~ka höglande~ med höjdförhåll~ndell, som

närmast kunna jälnföras med ..vi~sa dela~ af detnordsven,sk3. J1ögl~ndet.

Pla~e~~ de 'Langres t. ex. ligger 500 ill. pfver hafyet och öfre tyska hög

slätten 500 - 650 In.

, ;rcas~.~ .. vi så en jäm.föl~an~e blick på vårt grann.1and i väster, Norge,

kan man dela detta ~ två. stora dela~:. en västlig oc1.lnorqlig och en_ östlig.

D~t öst~~ .partiet h~r i ~et närmaste enahanda hydrog~afisk natur som det

svenska. P~t. yästra. och norra om~~ådet däremot ~{an närmast jämföras med

Sch~yeiz. Landet är smalt, och tloderna störta mera br~nt,och dire~t ned

i hafyet, hva~för vatt~nfallen st~.lldom hafva en mycket hög fallhöjd.

Rjukanf~rs, vid Gal1s~a. i T~lema.rken t. ex. är .245 In. hög, Vöringfors

144 ill.

Af ,d~ natur~i~a. pöjdförhållal}dena be~or vattenverkens beskaff~nhe,t.

Rydall b~fintliga vatte11ve.rk b~r _~)lan delat upp i tre grupper: hö.gtrycks

verk med ~n fa11höj~. af 50-550 m., lågtrycksverk .med en fallhöjd' af

2~12 In. ,sall?t ve'rk med medelst(}r fallhöjd ,eller 20-40 ill.', Den första

gruppeIl. finnes sonl regel i alpoqlrådet (t. ex. Matrei i Brenn~rpasset ,82

m., Etschv:er~e~ i Syd~Ty~olen. 70, lp., Ch.eve~loz ~ Savojen 52, m.) Kuf·

stein ,146. ID. och O~errnatt vid Sta_n~staq .415 nl.)., Till/andra gruppell

räkl~as t. ex. verken yid Chevres (4-8 ~n.), R4.einfelden (3~4 m.), Schaff-



Sveriges vattenkraft och villkoren för dess tillgodogörande. 88

hausen (3,7-4,5 m.) o... ~. -v. ,Såsom exempel ,på tredje gruppen må

nämnas' i norl'a Itali~n:; ~P,ader~~~ d'Adda 25~29 m'. och Vizzolo vid '!'i.;·

cino 23~28 nl.

Som man finner äro lågtrycksverken och verk med l1ledelstor fallhöjd

belägna' nedanför qet egentliga Alpområdet.' ,

Beträffallde förhållandena i S!verige i detta hänseende skall jag b~ att

få lämna några uppgifter på fall~öjder från vattenfallskonlmitteens redan_o,

afiämnade handlin'gar. Karsef~rse'n i nedre delen af Lagan ~- ett af Göta- ,

lands stÖrsta fall - är' endast 22,4 ~n., Trollhättan, som ~nnehåller Sveriges

rikaste vattenkraft, har en fallhöjd af sammanlagdt 30 m., Älfkarlebyfallet

i nedre delen af; Dalälfven har -en fallhöjd- af 14,5 m.; Hamma,rforsen ~

JälIltland 15,8 m., Storforsen i Pite älf 50 in., Edeforsen i 'Stora ,Lule' älf

21;5 m., och Harsprånget ha~' en' för svenska förhållanden synnerligen

hög fallhöjd af 70 ID. Nakerijärvis s. k. döda fall med ell fallhöjd af 192

m. är däremot att anse såsom ett .undantag. De svenska ,vattenfallen

torde med ledning af anförda exempel såsQm regel kunna a:nses hafva en

fallhöjd, som är lägre än 40 In., ,hvaraf följer, att de vattenverk, som i

Sve'rige, kunna byggas, Dläste' blifva antingen lågtrycksverk, hvilket antag~

ligen blifver det vanligaste~ elle~' verk lIled lnedelstor fallhöjd. Några hög

trycksverk sådana sonl i alperna' ku'nna icke inrättas i Sverige.

Men häraf kan man draga en viktig slutsats med afseende på an

läggningskostnaden för vattenverk i Sverige jämfördt med Alpländerna.

~ågtrycksverkblifva i regel dyrare att anläggä' än högtrycksverk. Pr~fessor

A,rrbenius anför i siri redogörelse fö'r dessa förhållanden, att i utlandet

kostar utbyggan'det af '~att~,nfall lned en fallhöjd af 3 m. 600 kr. för hkr

å turbinaxel men med 70 ln:s' fallhöjd endast. 250 kr. Af denna ,hÖgst

betydånde skillnad i anläggningskostnad för ett lågtrycksverk och ~tt hög-.

tryck'sverk följer, att· anläggningskostnaden för vattenverk i Sverige, d~tw

endast v.erk me~' -lägre fallhtJjder kunna inlrättas, måste för hkr blifva

högre än i Alplän~erna. ,,' '

Svei'iges vat~enområde utgör inalles 36,000 ky.-~ln., d. ,:. s. sj~ar_ och

vattendrag omfatta tillsarnmans 1/12 aJ hela landets område. Detta va~ten~

onlråde, som till allra störs-ta' delen är oberoende af grannländernas vatten

områden, utgÖr föremål för Sveriges territoriella äganderätt. Ehuru det

är företrädesvis en juridisk teoretisk fråga, be~' jag likväl få erinra) att jag

mitt arbete om Svensk jordäganderätt lallcerat begreppet territoriell
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~ganderätt i motsats till begreppet statens höghetBrätt.- Detta sen~re be~

grepp, som hftrleder sig från feodalväs'endet och grundades på förhållandet

mellan ]änsher~e och vasaller, alltså ett personligt förhållande, kan, om

det öfverfötes på det moderna samhället, icke betyda annat än statens

förmynderskap öfver sina medlernmar., hvadan 'begreppet »statens höghets~

rätt» ~r att anse såsonl en personrätt. .Det förra begreppet därenl0t grun

par sig på' ~tt staten, 80m i sig innefattar samtliga statslnedlemmar, är

såsom rättssubjekt ägare till d~t land, hvaröfver- den disponerar :.....- alltså

en sakrätt - hv,araf följer, att den privata jordäganderätten icke är en

naturrätt utan' en social rätt, ätföljd af förpliktelser mot staten; samt vidare

att hela det område, som faller utom den privata jordäganderättens om

råde, är underkastad statens verkliga äganderätt.

Under mina studi~r af de utländska vattenrättsförbållaudena har jag

sedermer~ funnit, att den utländska vattenrättsdoktrinen tenderar till att

slå in på en liknande tankegång. Professor Ilubert, en af de mest framstå

ende forskarne på detta olnt:åde och som författat ~et första utkastet till

det schweizisktt sakrätitsförslaget, talar t. ex. på ett ställe om statens

äganderätt till de områden, som falla utanför d~n privata ägallderätten.

Detta framhålles äfven af italienaren Ric?a Salerno" hvilkens uppfattning

i detta hänseende synes bafva upptagits af den stora italienska· vatten

rättskommitteen af år 1898.. Endast några smärre vattendrag eller delar af

vattendrag på gränsen mot Norge saInt gränsälfvarna mot Finland ·torde

kunna blifva föremål för en internationell vattenrätt.

Frågan Oln, huru mycket vattenkraft, som finnes disponibel i Sverige,

är ett mycket vanskligt kapitel. Emellertid har jag betjänat mig af en

af. ingeniören E. O. Westin år 1899 framlagd beräkning. Han antager, att

.af medeln~derbörden, som' anslås till 500 m. m. eller för hela landet till 224

milliarder kbm., l/S afdunstar, l/S nedtränger i jorden och 1/3 afrinner

såsom ytvatten. Sedan denna sista tredjedel, 75 milliarder kbm., 111ed

hänsyn till tidtals inträffande vattenflöden, därvid en del vatten utan nytta

bortrin~lerJ r.educerats till. 56 milliarder kbm. samt sedan han med hänsyn

,_ . .till höjdförhållandena indelat landet i olika distrikt, beräknar han vatten

~raften till 3;5-5,6 millioner. hkr. eller olukring 1 hkr. för ,hvarje invå

nare. Denna kalkyl torde enligt· sakkunniges lnening vara den 'bästa,

som för närvarande kan åstadkomnlas, äfven om man däremot skulle'

kunna göra den anmärkningen, att reduktionen från 75 luilliarder till 56
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milliarder kbm. torde med hänsyn till variationerna mellan låg- och hög

vatten vara alltför obetydlig.

Under förutsättning· att vårt land skulle förfoga öfver i rundt tal 5

millioner hkr., är det dock klart, att icke hela detta kraftbelopp kail vara

för industriella ändamål disponibelt, utan lnåste a,fdrag göras för åtskil- ,

liga ändamål: -först och främst det vatten, sonl' konsutueras för husbehof,

vattenledningar för. städer) vattning af kreatur ffi. m., vidare det vatten,

lnan måste framsläppa för fiskens gång, vatten för farleder och flottleder

och slutligen allt vatten, som af redan befintlig industri komsumel"as.

Huru, mycket efter dessa afdrag kan återstå, är i brist på statisti.k omöj

ligt att säga, men i allt fall torde den vattenkraft; som finnes disponibel,

.vara högst betydlig och kunna lända vår industri till stor båtnad.

Om man därefter sknlle uppställa den· frågan~ hvad man kan vinna

med denna vattenkraft, så må svaras, att den disponiblå vattenkraften

bör först kunna användas till att fylla landets beho! af yttre och inre

belysning. Så finnes utsikt till att man skall kunna använda den till att

erhålla kraft för drifvande af spårvägar och ~okalbanor samt eventuellt

äfven för de stora järnvägarna. Vidare skulle denna vattenkraft kunna

användas för distribuerande af kraft till bandtverk och mindre industrier

sa.mt för utveckling af vårt lands storindustri. Hvad vi därvidlag kunna

vinna, vill jag påpeka. Vi hafva sedan län·ge exporterat våra viktigaste

rånlaterialier till utlandet: vår lnineralrikedom och våra skogar. Vi hafva

s,edan flera lO-tal år tillbaka exporterat - företrädesvis till Amerika 

ett mycket stort antal arbetskrafter. Sist berörda export omfattar icke.

blott arbetare, utan äfvell ingeniörer, hvilka påträffas nästan i alla värl

den·s kanter. Kunde dessa råmaterial och dessa arbetskrafter finna an

vändning i vårt eget land, skulle vår industri kunna antaga lllycket stora

dimensioner. En häfstång därtill är användandet af våra vattenkrafter.

I öfrigt skall jag be att få påpeka några fördelar af användandet af

våra vattenkrafter inom landet. En- .sådan är den ekonomiska. Vi äro

utan tvifvel beroende af den utlälldska stenkolsimporten, som uppgår till

60 millioner kr. per år. Äfven om det icke är tänkbart, att hela sten

kolsimportell skulle kunna försvinna, vore det ett mycket beaktansvärdt

resultat, om man 'kunJe hejda den sä, att den· icke vidare stege

i höjden~ Ett par sociala fördelar vill jag också påpeka, som kunna

blifva en följd af ett bättre tillgodogörande af våra vattenkrafter. Jag
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har förut nämnt, att det finnes möjlighet för att disponera kraften för

handtverk och mindre industrier. Härigenom skulle man kunna främja

dessa mindre näringars utveckling och bereda möjlighet"att bättre utnyttja

produktione"ns "alla krafter med däraf följande jämnare fördelning af pro

duktionens' resultat. Man har påstått, att nutidens ekonomiska. utvecklin.g

skulle resultera r en storindustri, som skulle undantränga åll~" småindu

strier och mindre handtverk. Denna profetia har icke. gått i fullbordan,.
- ....

och säkert är, att om våra vattenkrafter . använd.a_s, böra des~a små

industrier vinl~a ett godt stöd för sin frulutida existens. En al~nan social

fördel kan uppkomma däraf, att man numera ka~ öfverföra vattenkraften

på ganska stort afstånd från kraftkällan. tvIen ju längre man leder kraf

ten bort från kraftkällan, ju dyrare blir det. Professor Arrbenius bar

beräknat, att det kostar 60-130 kr. per hkr. att föra kraft 10-20 km.

från kraftkällan. Häraf torde kunna antagas, att industrien för framtiden

kOlllmer a~t, så vidt möjligt är, söka göra sig fri. från en dylik kostnad

.och alltså förflytta sig från städerna och närma sig kraftkällorna.

Om vi då vilja vin~a alla dessa fördelar, huru skall Inan då ställa

till för att målet må kunna uppnås? Hufvudvillkoret härför är, att kraf

ten må kunna ·produceras för möjligast lägsta pris. Det är nu visserligen

redan klart, att den elektriska drifkraften är öfverlägsen ångkraften, då det

gäller drift hela dygnet OUl och då det gäller de små kraftbehofven. Be

träffande åter de stora kraftbehofven OCll för kortare drift är man icke så

fullt enig om den elektriska drifkraftens ekonomiska företräden, me!.1 allt

tyder på, att denna bör kunna afgå med segern. För att underlät~a den

elektriska industriens utveckling måste emellertid lagstiftning och admi

nistration ingripa. Och hvad de kunna göra, är att begränsa det för vat

tenkraftens tillgodogörande erforderliga kapitalet till det nlinsta möjliga.

Men huru skall detta ske? Jag såg i dag Stockholms gasverksstyrelses

förslag att inköpa det s. k. Forssafallet för kraftöfverföring till Stockholin.

Kostnaden för själfva vattenrätten och lnarken skulle uppgå till 1,100,000

kr., och då vattenkraften icke skulle utgöra mer än 6,000 hkr., skulle

vatten och mark betinga ett pris ~f nära 200 kr. per hkr.

Detta är en del af ett verks anläggningskostnad, sonl jag tror i all

mänhet skulle kunna nedbringas, ett belopp, som är mycket afsevärdt,

alldenstund många vattenfall i Sverige kunna monteras fö!." detta belopp och

mindre än detta. belopp. För jänlförelses skull ber jag få OlDnämna en
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vattenkraftsanläggning i· Ungern, lkervar-verket' vid" en biflod till" Don'au.

Detta verk har' en vattenkanal af icke mindre: än 8,940' ln:s "längd.

Vattenmängden varierar mellan 15 och 21 kbm., lllotsval~ande llled '. en

fallhöjd af endast 2 ill.·' 300 'a' 400 hkr. .En sådan' anläggning vore i
Sverige en ekonomisk omöjlighet just på' grund af det med anläggnIngen

förenade dyrbara inköpet af' vatten och mark. Men' i 'Ungern är det möj-'

ligt på grund däraf att man har' en ändalnålsel1lig lagstiftning.

Om nu elnellertid hufvudvillkoret är, att man· skall: söka producera

kraft för lägsta möjliga pris, får nian 'icke göl;a detta utan' vidare, så att

tnan :tillåter industriidkare att, så ~tt· säg'a, skumma' af :den 'bästa vattel1

kr~ftel1 först utan hänsyn' till rationell hushållning, utan' vid,' detta villkor,

nämligell att m'an' "skall 'söka produ'cera $kraft ·för billigaste" pris, måste

fogas den bestärrimelsell: för så vidt· det kail ~ke med iakttagande 'af en

rationell hushållning 11led landets vattenkraft.

'Jag kommer nu att öfvergå till att närmare angifva de särskilda 'vill

kor för vattenkraftens tillgodogörande, SOlll kUllila 'vara att· anbefalla -för

ätt vinna det åsyftade ~tora Inälet.

Hit <räknar jag då först införandet af en' 'allmän hydrografisk under

sökning och "upprätta11det af 'en vattenstatistik. Först 0011 främst lnåste

man hafva kännedom om våra floders vattehtillgång och om de rent

hydrografiska, förhållandena. Hittills har lllycket 'litet åtgjorts i ,denna

riktning. Enskilda verksägare hafva gjort något 'och hushållningssäll-

. skapen n1era. Ett godt bidrag läll1nar nog 'också'vattenfallskommitteen, men

, ,då dess hydrografiska undersökningar hufvudsakligen' afse kronans vatten

rätt, 'framgår däraf, att 'detta icke är tillräcklig,t. I öfrigt'är Sverige, efter

hvad jag tror, det enda land af dem, som äro rika P~ vattenkraft, som

icke infört' allmän hydrografisk undersökning, men är det att 11oppas, att.

denna brist snart 'blir afhulpen. Som bekant föreligger seda.n den 19

december 1900 ett genlensamt förslag af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen

och landtbruksstyrelsen till plan för införande af' en allIllän hydrografisk

undersökning..

Ett anilat villkor är det, att vid konkurrensen mellal} olika'sätt för

vattnets användning det viktigaste nationalekonolnis~a intresset måste ån
tagas utgöra norm och 'rättesnöre. Detta är 'e11 alli11änt erkänd "grundsats

i de moderna vattenrättslagarna och anses motsvara, hvad de 'nya förhål

landena kr'äfva. Men då kan man fråga: »Näi'föreligger 'ett viktigare
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nationalekonoluiskt intresse?» Därvidlag skulle jag vilja ,säga, att ,afgö

randet måste vara de samb'älliga behofvens grad af intensitet och exten.:.

sitet. Ett behof af högsta intensitet är det, på byars tillfredsställande det

behöfvande hushållningssubjektets existens #.an be'ro. Det mest intensiva

individuella' behofv'et är behofvet af n1at och dryck. Ett bebof af högsta

extensitet är det, Som eventuellt ·kan förnimmas såSOln ett ~ebof af alla ett

samhälles medlemmar.' Med denna måttstock såsom kriterium blir det

sederulera ganska lätt att rangera de' olika bebof, sO,m kunna komma i

fråga att fyllas af våra vattentillgångar.

Gäller det sålunda t. ex. att förse et.t samhälle me4 dess behof af hus'

hållsvatten , dricksvatten och dylikt, måste detta ovillkorligen gå före andra

användningssätt. Näst härefter -skulle komma kommunikationernas behof af

vatten för allmäl1hetens fria samfärdsel. 'I tredje rUtnm,et hafva vi pro-o

duktionens bebof, näringarnas särskilda behof. Dit höra då först fisket och,

'jordbruket. Fisket läulnar ju ett viktigt n,~ringsmedel och, böl' på grund af

den allmäi1na förutsättningen om bebofvens intellsitet och extensitet hafva

ett gifvet företräde. Med afseende härå bör ordnas så, att man tillser, att

vattendragen hållas så mycket öppna, att fisken kan komma fraITI. Där

Ined är dock icke sagdt, att icke industriens behofaf kraft ändock bör

kunna undantränga fisket, me1} end~st med, afseen~e på särskilda ,fiske

ställen. 'I paritet med fisket står jordbruket, 9ch därföre skulle också be

vattningsanläggningar och sjösänkningsföretag gå före vattenkraftsanlägg

ningar. Men därvid bör för hvarje särskildt företag undersöka~, hvad- som

för, det allmänna kan anses medföra det största gagnet. Vidare hafva vi

industriens behof af .vatten för konsu~tion; hvilket' emellertid är obetyd

ligt och icke torde kOlnma att föranleda kon~urrens. Härefter återstår

vatten disponibelt för drifkraft. Vatten såsom drifkraft kan också anVäll-

'das f~r alla dessa slag af bebof, sålunda för kousumtiva bebof) individu

ella och samhälliga (inre och yttre belysning), för komlnunikationernas

bebof (spårvägar ,och järnvägar) samt för produktiva behof. Det sist

nämnda slaget sönderfaller i två grupper, nämligen bebof af kraft 'för

distribution till ett nät af konsumenter och en särskild fabriks kraft

behof.

Oln det nu gäller konkurrens mellan dessa olika slag af användning

utaf en vattenkraft, synes det på grund af den förut uppställda regeln

om det större e~onomiska intressets prioritet, som Oln de konsumtiva be-
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hofveo borde gå först (belysning). :' Därefter skulle komma de, k~rnmuni

kati.va behofven (dr-ift af spårvägar) järnväga~ IU. 11;1.), och. bör ~ålun~a kraft

disponeras hellre för dylikt ändarnål ,än ,för produktiva behof (för fabriker

och dylikt). Likaledes bör, ·yid konkurrensfa~l, en sådan industr~idkare,

som vill använda den elektriska kraften· för att därmed förse ett nät med·

konsumenter, gå före den, som endast vill. förse en' enda konsument

(en fabrik).

Denna gradation af de 'olika företagell_s alhpäl1nyttighet bar en stor

betydelse, som vi sJ;lart' få' se, då j~g nu' kommer till det tredje villkoret

för vattenkrafts tillgodogörande, nä~ligep införandet af tvångsrättsligt för

vårf af mark och öfriga rättigheter, som erfor,dras för kraf~anläggDiDgars

utförande. .' Detta är så att säga själfva hjärtpunkten i· villkoren .f~r vatten

kraftens nationalekQl1omiska OCll rationella tillgodogörande. Svårast här-.

vid blir naturligtvis konkurrensen mellan jordbruksnäringen och .industrien,

och 'del1n~ konkurrens blir synnerligen tillspetsad, d~rföre att dessa 11afva

så rakt motsatta önskemål lied afseende på vattnet.. _Jordbruket är bäst

betjänadt rned att få 'vattnet undanskaffadt, bvaremot industrien vill behålla

,detsamma samt dätnma upp- det och· qka dess lua~sa. ,Det synes mig

emellertid, sonl 001 rättvisa och billighet -fordrade, att jordb,ruket med

hänsyn till denna intressekonflikt m~ste gifva ~ed sig. I 1879 års dik

ningslag har· jordbruksnäringen fåt~ sig medgifven en viss tvångsrätt

gent emot industrien. Reciprociteten ,fordrar därför, att, när industrien

i~ör sitt ändamål behöfver mark,. jordbruksnäringen måste lämna, hvad som

behöfs. Med sådant tvångsförvärf af mark kan i ö,frigt jäluftöras tvångs

förvärf ~f mark för byggnader, vägar och kraftledningar yid grufvor. Det

är ju alldeles på sålnma sätt nled en vattenkraft som med en grufya.

. Kan jag icke komma åt jordytan för uppför~nde af byggnader, för an

läggande af 'v~gar och för utförande af nödvändiga kraftledningar, måste

mineralskattei~na i jorden förblifva liggande utan någon användning.

Kan industrien icke .åtkomlna nödig mark för. dammf~ste, för kanalled

ning, för kraftstation och för andra sådana nödvändiga anordningar, måste

vattel)kraften li~aledes förblifva oanvändbar.:

Huru långt skulle '~an då kunna tänka. sig, att 'ett sådant tvångs

rättsl,igt förvärf af mark borde sträcka sig? Så~qm kriterium torde kunna

uppställas, att· ett projekteradt företag kan .ant~gas blif,Va allnlännyttigt,

och dit höra då de fall, som förut äro anförda, nämligen att man ~n-
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vänder eller ämnar använda elektrisk kraft' för inre, och ,yttre: belysning,

eller för spårvägar och järnvägar eller ~för distribution till'· ett nät: åf

konsumenter.

Expropriationsrätten är de utländska vattenrättslagarnas alpha och

omega. 'Deli är för" närvarande införd, i största' utsträckl1ing i de schwei-

,ziska kantonerna ,r~ricino, ,S:t Gallelloch Glarus och är' i samma olnfattning

föreslagen till införande i Edsförbundets geluensalnma vattenlag. "I dell

sistn~mnda har äfvell ställts i utsikt, att· expropriation skulle kunna med

gifvas för -ett enskildt, företag, hvilket likväl skulle göras beroende -af de

särskilda: kantonernas .lagstiftning. Af" öfriga länder har' Österrike-Ungerl1

en ganska vidsträckt, expropriatiol1srätt. I 'Ungern t. ex., där Ikervar

verket är beläget, 111öjliggöres: en "sådan. kanalanläggning, som den, oIvan

omnämnda, därigenom· att 'företagets ägare kunnat ~ expropriationsvis .:för

värfva' äganderätt ,eller servitutsrätt ,till för.;,'anläggningen .nödig .mark. ,I

,dessa' båda 'länder 'medgifvas t. ex. rätt till dalnmfästen ,utan ersättning.

'Rvad mall därelllot icke har rätt ,till i Österrike-Ungerli, är att expropriera

mark' för själfva kraftstationen. :Detta har elllellertid känts SåSOUl en

olägenhet, och industriidkare och ingelliörer hafva gjort uttalanden i den

riktningen, att expropriationsrätten lnåtte utsträckas äfven dit. -Ungefär

på samma sätt är det i Italien och -Frankrike.

,Jag vill till ,sist beträffande' expropriationsrätten framhålla, att.i de

länder, där ·man infört expropriationsrätt ocllnlan haft 'erfarenhet .af dess

verkningar, densaluma kommer mycket sällan till tillämpning. Det har

visat sig vara tillräckligt, att expropriationstätt,finnes, för·att den, SOlll vill

anlägga ett verk, skall kunna träffa en rimlig öfverenskommelse med veder

börande jordägare.

Det fjärde villkoret för våra vattenkrafters tillgodogörande är, att åt

gärder vidtagas för ·åstadkommande af sjöregleringar. Det är naturligtvis

ett synnerligell stort hinder för vattellkraftens fullständiga tillgodogörande,

att vattenmängdsförhållandenaså väsentligen variera. Uti vårt land hafya

vi .emellertid ,ell mycket stor mÖjlighet att begränsa dessa variationer till.

ett lninimum. Såsom på kartan synes, ·hafva :et~ stort .antal af våra floder

större eller 11lindre vattenreservoarer i sitt lopp, sådana' t. ex." son1 'Torne

träsk, Hornafvan, Stor Urnan, Storsjön, Siljan och de småländska sjöarna,

för att nu icke ~ämna innanhafven Vänern och ,Vättern, llvilka emeller~

tid allesamillans skulle kunna användas säsom 11aturliga reservoareT. Men
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skall Jnan kunna göra detta, rnå~te lagstiftningen taga.saken om hand och

möjliggöra bildandet af tvängsföreningar, ungefär. på ~am~a sä~t som vid

sjösänkningsföretag, i 11vilka intressente~na skullebJgå i förhållande till den

nytta, de kunna däraf förvänta.

Ett femte villkor är. att reglera förhållandet .mellan gamla <;>ch ny~

verk, ,en fråga, som har stor bety~else för- de galnIa orterna,· för sydliga

och melle~sta Sverige, där vattenkraften till .stor _del är tagen i anspråk

men på ett ofullständigt sätt, så att ~an .. med vår, tids tekniska anord

ningar skall kunna uttaga en ~etydligt större vattenkraft, än man hittills

gjort. Man. kan då gå tillväga på två sätt. I 8chweizförfar man där

vid så, att ett nytt, större och modernare verk tillåtes uppsluka d~t nlindre

och äldre, om icke' godvillig öfverenskommelse kall komma till stånd.

I Fraukrike och Italien har man slagit in på en annan väg. Där

vill m~~1 ordll~ saken. på det sättet,. att det nya ,verket får byggas,

men Ined villkor. att det gamla .verket tillföres den kraft, som det. de

sista åren v~sat sig hafva konsulnerat, hvilket synes vara mera med billighet

ocp. sund produktionsfördelning öfverensstämmande än det schweiziska

systerrlet.

SåSOlll det sjette och sista. yillkoret må anföras behofvet af tvångsrätt

för framf?randet af elektriska ledningstrådar. Detta är' ett nödvändigt

komplement till de öfrjga. Om icke en sådan tvångsrätt .genom lag in

föres, kommer den fördel, som. af vattenfallen kan dragas, att upphäfvas

. till skada både för de enskilda och det.all~änna. Uti de land, BOln gå

,i spetsen mBd ufseende på vattenkraftens tjllgodogörande, har man hunnit

ganska långt i detta fall. Villkoret för att få expropriationsrätt till fram

förande af leduingar bör vara lika vidsträckt som för expropriationsrätt

till anläggandet af själfva kraftanläggningen. .Således bör företagets .all

männyttighe~ vara afgörande .och expropriation kunna erhållas, när det är

fråga om f~retag för inre och yttre belysning, för' spårvägar och järnvägar

och för .distribution till ett nät af konsurnenter. Ifrågasättas kall t. o. m.,

om .icke expropriatiol1srätten bör utsträckas till alla företag, om llä~ligen

vattenkraften å stället 111ed hänsyn till de lokala förhållandena icke annor

ledes skulle' kunna tillgodogöras: Om t. _ex. vattenkraft finnes i en af

lägsen fjälltrakt, kun-na förhållandena vara sådana, att en dylik rätt ~orde

.böra medgifvas. I öfrjgt bör i sammanhang med ·lag Oln tvångsrätt för

framför3:nde af elektriska ledningstrådar ~eddelas f9reskrifter om säker-
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hetsåtgäl~der till förekommande af skada, ·och. bör, om skada sker, en vid

sträckt ~kadeståndsplikt åläggas. '

-Nu är det klart, att, om samhället för vinnande af det afsedda ända

luålet, näringslifvets förkofran, samfärdselns befrämjande och belysnings

behofvets bättre tillgodoseende, underkastar sig ofvan omförnlälda, i många

fall helt visst både för enskilda och det allluänna mycket betungande in

skränkningar oell åtgärder, samhället också måste å andra sidan vara i

högsta grad berättigadt att tillse, .att ändarnåletmed uppoffringarna icke

förfelas· eller upphäfvas .genom åtgärder, som verka i motsatt riktning.

Största faran därvidlag ligger i, att monopol i vissa verksägares händer

kunna. uppkomma, hval'igenom priset å kraft ställes så högt, att företag

sanlheten kommer att .härD-mas och förlamas. Har staten sålunda vidtagit

åtgärd.er för att kraft skall ·kunna p.roduceras för billigaste pris, bör Ulan

också hafva garantier för att kraften till billigaste pris kommer kODsulllen

terna till godo, en fråga, som i utlandet är lTIycket debatterad ..

Det verksammaste och tillika det radikalaste sätt, hvarpå man kan

tällka sig garanti i denna riktning är införande af maxilnaltarifier ~å priset

för hkr. hos konsumenten. Sådana hafva visserligen införts på ett eller

annat håll, men man kall icke säga, att systemet.har vunnit någon alhnän

nare tillslutning, och jag tror. icke, att man kan påräkna några sYlnpatier

därför hos oss.

Däremot finner Inan öfverallt en sträfvan att låta stat och kommu

ner jämte enskilda själfva drifva bydroelektrisk industri. Det blefve då,

SåS01TI med afseende på drifvandet _af våra järnvägar, ett blandningssysteln

af dels publika och dels privata företag. Bland de' fördelar, SOIU ll1an

därigenom .skulle kunna räkna på, är, att dessa båda slag af företag

kunna korrigera och komplettera hvarandra, särskildt för åstadkommaI1de

af skäliga och rimliga- mark~adspris på kraft.

En annan fördel däraf att stat och kOlnlnuner i vidsträcktare grad

själfva drifva hydraelektrisk industri, är, att vådorna af utländskt kapita

listinflytall~e kunna begränsas, en fördel, som 'man icke får förbise i ett

relativt så kapitalfattigt land sonl vårt.

En tr~dje- fördel vore slutligen, att staten och kommunerna kunde

själfva tillgodogöra sig företagets vinst. Det vore måhända ic~e olämp

ligt för staten och äfven för komnlunerna att nfven .. med t. o. m. i ut

landet upplånade· kapital anlägga och drifva· sådana företag. Olägenheten



Sveriges vattenkraft och villkoren -för dess tillgodogörande. 93

, härvidlag skulle naturligtvis be'stå däri, att staten icke skulle anses kom

petent att drifva sådan verksamhet, en synpunkt, som fi~amhållits på'sista

tiden, t. ex. i Italien, där denna fråga ifrigt debatterats. Men frågas kan,

()m det är 'svårare för staten att anlägga en kraftsta"tion och sälja kraft

till konsumenter än att anlägga och drifva järnvägar. : De gan11a och nu:

mera ,öfvel~gifl1a föreställningarna om statens oförmåga ätt drifva industri

böra i' allt fall icke få hindra,. att' saken. hos oss tages i allvarligt, örver

vägande.. I Scllweiz hafva· de särskilda kantonerna och kommunerna ut

vecklat en mycket vidsträckt verksanlhet i denna riktning'. Jag såg salnlna

företeelse äfvell i. Norge. Där söka kommunerna, särskildt stadskomnJu

nerna, att själfva skaffa sig vattenfall för att kunna förse sina invå

nare med nödig kraft.

Onl man en1ellertid äfven skulle tänka sig, att ett antal kommuner

komme 'att själfva drifva elekt~isk industri, och om äfven staten komlne

att drifva sådan, ko111n1e ,i allt fall det största antalet företag att förblifva

i enskildas bänder, och äfven beträffande sådana 111åste staten fordra vissa

garantier. Dessa garantier kunna i· utländska lagar och koncessionsakter

vara på olika sätt bestälnda, men all~ inllebära, att staten skall erhålla

tillfälle att så att säga hålla sin hand öfver företaget. Sålunda har staten

rätt att öfvertaga anläggningen, om densamma förfelas på förut bestämda

villkor. Det förefinnes bestämmelser om koncessionens förverkande genonl

missbruk eller icke brukande af densaulma. On1 man under ett bestälnd t

, antal år icke brukar koncessionen, indrages den. Vid på förband bestänlda

, pe!ioder kall staten ock öfvertaga anläggningen, och i detta syfte har n1an

infört bestämmelse om ell bestärnd koncessionstid, som man söker för

korta. I Frankrike är den enligt· nu gällande lag 99 år, l11e11 man sträf·

var att sänka: den till 50 år. Vidare har n1an i detta syfte infört bestän1- "

lnelser om återköpsrätt för staten och äfven en eventuell lösningsrätt.

Ändtligen kan staten tillförsäkras rätt att vid fornyelse af en kOllcession

föreskrifva nya bestärnlDelser, lämpade efter inträdda nya förhållanden.

Härmed har jag anfört de villkor, som staten bör uppställa för att

Sveriges vattenkrafter verkligen skola blifva på rationellt sätt tillgodogjorda

och kon1ma industrien tillgodo, och å andra sidan d~ garantier, som staten

kan fordra af den elektriska industrien, för att dess ändau1ål icke lnå förfelas.

Det tillkomnier den nationalekonomiska vetens~apeIis luålsmän 'att

pröfvfi de sociala och ekonolniska synpunkter, som beträffande tillgodo·
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gÖl~andet' af våra rika vattenkrafter böra komma till tillämpning. " Sede-r":

mera är: det 'adrninistratione11s ,'och lagstiftningens sak att ~läda det pröf~

vade" måterialet i fÖr ändaluålet'lälnpåde former. " För inin del är jag aJ "
den' öfvertygelsen, att vår' svenska' vattenrätt, sådan den till "oss öfv'ergått

från våra .fader, ~ lämnar en säker och tillräckligt bred grundval för en .

sådan 'nyhyggnad, som de ,11ya'förhållandenakräfva. Men' ~fven 'om så '

icke vore fallet, får i 'allt fall en opraktisk lag 'icke l~gga hinde'r i vägen'

för vårt nationella näringslifs framluarscb. Samhället är icke till för lagen,

utan lagen för samhället.

. . .



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 10 december IgOl.

Ordförande: BY'råchefen A. HAMMARSTRÖM.

Till ämbetsmän fö'r l1ästkolnln-ande år utsägas: '

till Ordf~rande: Bankdirektören, v. Häradshöfdingen M. Wallenberg,

» v. Ordförande: Ba11kdirektören ~. Fröl~nder"

» Sekreterare: e. o. Hofrättsl1otarien C. Oarleson,

» Ledamöter af redaktionskonllllitteen: Generaldirektören R. Åker

'man, Bankofullmäktigen lfriberre K. Lan.genskiöld, 'Byråchefen" A. Ha1n

'Inarström och Docenten J. Hellner.



Förteckning

å

Nati OnaIekon offi is ka FöreninRens
år 1901.

Le damöter

Beskyddare:

Hans Maj:t Konungen.
Förste hedersledamöter:

Hans ~ongl. ~öghe~ Kronprinsen.
Hans Kongl. Höghet Hertigen af Västergötland.

Prins Oskar" Carl August Bernadotte"

Led·amöter:

ÅBRAMSON, A., gross~andlare.

ADELSKÖLD, C. A., f. d: major.
AGRELIUS, O. M., direktör.
AHRENBERG, H. E., grosshandlare.
ALMGREN, O., grosshandlare.
ALMQVIST, J., ingeniör.
ALMQVIST, P. W., professor.
ALMSTRÖM, R., disponent.
AMNEUS, H. N. E., landskamrerare.
ANNERSTEDT, L., f. d. president.
ANSTRIN, W., kamrerare.
ApPELBERG, V., försäkringsdirektör.
AROSENIUS, E., fil. doktor.
ASKER, A., t. f. landshöfding.
AXELSON, H., grosshandlare.

BAI..LE, O. S. S., grossha~dlare.

BRCKMAN, E., fil. doktor.
BECKMAN, K. A., fil. do~tor.

BETJER, G., gross~andlare ..
BENCKERT, H. T.~ rådn1an..

. BENCKERT, R., kansliråd.
BENGTSSON, C., grosshandfare.
BENGTSSON, N. J., byggn1ästare.
BENDIxsoN, 1. O., professor.
BENEDICKS, G., bruksägare.
BENNICH,Hj., expeditionschef.
BENNICH, N. A. G:SON, .f. d. generaltul1-

direktör.
BEBENCREUTZ, F. A. G., generalko nsul.
BERG, A., stadsmäklare.
BERG, J., kamrerare.
BERGER, S., kanslisekreterare.
BERGMAN, C. G., fil. dokt., folkskoleinspektör.
B.ERG~fAN, C. O., öfverste.
BERGSTRÖM, D., fiL doktor, redaktör.
BEsKow, G., direktör.
BIESERT, J. C. N., bruksägare.
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BILLING, vV., rådman.
BJÖRKLUND, G., expeditionssekreterare. ,
BJÖRKMAN, C. A. T., f. d. landshöfding.
BJÖRNS'J'JERNA, M., grefve, generalkonsul,

kamlnarherre.
BJÖRNSTJERNA, O. M., generalmajor..
BLANCK, O., generalkonsul.
BOHMAN, H., justitieråd.
BOllMAN, K., konsul.
BONDE, C. O:SON, friherre, öfverstekan1-

marj unkare.
BORNSTEDT, E. VON, major.
BOSTRÖM, F. A., landshöfding.
BOS'fRÖM, E. G., f. d. statsminister.
EOVIN, K., bankkamrerare.
BRETZNER, W., f. d. komn1endör.
BRODIN, O. A., skeppsbyggmästare.
BROOME, L., 111ajor.
BROWN, M., bruksägare.
BRUSE'VITZ, E. H., myntdirektör.
BRÅKENHJELM, P. J.; landshöfding.
BUREN, A. O. G., öfverlntendent.
BUREN, C., bruksägare.*
BURSTRÖM, Il, aktuarie.
BÄCKMAN, P. J., direktör.
BÖRTZELL, A., hofintendent.
Böös, E. J. NATHORST-, auditör.

CARLESON, C.., e. o. hofrättsnotarie.
OARLHETM-GYLLENSKÖLD, A. T., kan1n1ar

junkare.
,CARLSON, G., kansliråd.
CARLSON, O., direktör.
CARLSSON, W., bankdirektör.
CASPAR, J., grosshandlare.
CASPARSSON, E., bankbokhållare.
CASPARSSON, E. F., civilingeniör.
CASSEL, E., justitieråd.
CEDERGREN, H., direktör.*
CEDERLUND, E., grosshandlare..
CERVIN, C., bankir.
CHAMPS, CH. DE, f. d. kommendörkapten.
CHRISTlERSON, T., byråchef.
CRAMER, C., bankdirektör.
CRONEBORO, O., v. häradshöfding.
CRONQUIST, W .., professor.
CRUSEBJÖRN, J. I., statsråd.

DAHL, S., grosshandlare.
DAHLBERG, J. P., bruksägare.

* Ständig ledamot.

DAHLERUS, G. E., stadskassör.
I)AHLIN, J. E., amiralitetsråd.
DANELIUS, B. A., grosshandlare.
DAVIDSON', D., professor.
DE GEER, L., friherre, kanslisekreterare.
DE LA GARDlE, R., grefve, f. d.landshöfding.
DrcKMAN, K., fil. kandidat.
DICKSON, C., med. doktor.*
DIC.KSON, R., öfverståthållare.
DIEDEN, J. H.E., konsul.

ECKERSTRÖM,. R. E., häradshöfding.
EGERSTRÖM) F. R., Y. häradshöfding..
EHRENHEIM, P. J. VON, f. d. statsråd.
EHRENSVÄRD, C. A., grefve, f. d. lands-

höfding.
EKENMAN, V. N., häradshöfding.
EKGREN, C. E., kamrerare.
EKMAN, O. E., bruksägare.*
EKMAN, J. J., grosshandlare.
EKWALL, A., stadskamrerare.
ELLIOT, J. E., president.
ELMQVIST, H., fil. doktor.
ELowsoN, G.; lektor.
ENELL, O., bankdirektör.'
ENGELLAU, J. P., grosshandlare.
ENGELLAU, L., grosshandlare.
ENGESTRÖM, J. VON, v. häradshöfding.
ERICSSON', E., bankdirektör.
ERNBERG, J., assessor.
ESSEN, F. VON, friherre, riksll1~rskalk.

EWERLÖF, .J., v. häradshöfding.

F ABLCRANTZ, G. E., v. häradshöfding.
F AHNEHJEJ..M, O., civilingeniör.
FALK, M., landssekreterare.
FLODSTRÖM, I., aktuarie.
FORSGREN, R., gros8handlare~

FORSSELL, A., intendent.
FORSSELL, H., president.
FR~NKEL, L., ·bankdirektör..
FRANCKE, O., grosshandlare.
FRANCKE, R., grosshandlare.
FRANCKEN, H. 'VON, direktör.
FRIBERG, F., f. d. bankokomn1issarie.
FRIEDLÄNDER, H., grosshandlare.
FRISK, O.., v. häradshöfding.
F.RÄ~CKEL, E., generalkonsul.
FRÖLANDER, H. T., bankdirektör, ledamot

af redaktionskommitteen.
7
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FÖRSELIUS, G., direktör.

GAGGE, A., bankdirektör.

GEBER, M., bankir.
GEBER, P. A., bankir.

GEORGlI, A" generalkonsul.
GERLE, O. J. H.,f. d. departeulentschef.
GIRL, C. H., bankdirektör.

GIRL, G., bankdirektör.
GLOSEMEYER, A~, grosshandlare.
GRANHOLM, :H., direktör.
GRANSTRÖM, G., grosshanalare.
GRII..L, B., kontorschef.

GRIPENSTEDT j O., v. häradshöfding.

GRÖNVALL, E., bruksägare.
GRI)NWAI.L, F., fil. doktor.

GUINCHARD, J., fil. doktor.
GULLBERG, H., ~örste aktuarie.,
GUMlELIU8, A., direktör. '

GUNTHER, E., kommerseråd.
GYLLENSVÄRD, S., öfverdirektör.

GÖRANSSON, E. F., ingeniör.

HJEGGSTRÖM, A. W. T., kapten.
HALLBERG, F., bankdirektör.
HAMILTON, R. G., grefve, godsägare.

HAMILTON, H., grefve, landshöfding, leda·
mot af redaktion8kom.mitteen.

HAMMARSKJÖI..D, H. L., statsråd.
HAMMARST~ÖM, A., byråchef, föreningens

ordförande.
HAMRIN, H., direktör.

HANSEN, H., grosshandlare.

HARTMAN,O., hofrättsfiska1.
HASSELROT, O. B., häradshöfding.

HEcKscllER, E., bankdirektör.
HECKSCHEU, I., generalkonsul.
HEDERSTIERNA, C., assessor.

HEDLUND, H., redaktör.
HEGARDT, I., grosshandlare.
HEILBORN, O., generalkonsul.

HELLNER, J., jur. doktor, föreningens sek-
reterare.

HELLSTRAND, C. A., ingeniör.
HERLITZ, K., ~. häradshöfding.
HERSLOW, O., fil. doktor, redaktör.

HERZOG, P., generalkonsul.
HESSLER, H., grosshandlare.

HILDEBRAND, H., riksantikvarie.

HIRSCR, HJ., grosshandlare.

'" Ständig ledamot.

'HIRSCH, E., civilingeniör.
H IRse H, I., grosshandlare.
HIRSCH, O., ingeniör.

HOFFSTEN, E., byggnadsingeniör.
HOLM, G. B. A., v. häradshöfding.
HOLMERZ, '0. G. G., direktör.

HORN, R. P. von, e. o. hofrättsnotarie.
IIoRNGREN, L. H., konsul.

HULTBERG, H. W., f. d. borgmästare.
Huss, M. W., justitieråd.
HUBNER, E. L. F., sekreterare.

HÅKANSSON, J., bankir.
HÄGGLÖF, R., v. häradshöfding.

HÖGLUND, O. M., fil. doktor, grosshandlare.
HÖJER, M., lektor.

HÖRNELL, R., direktör.

JANZON, O., direktör.

JENTZEN, O., med. doktor, bankir.

JOHANSSON, B. B., direktör.

J OIINSON, A., generalkonsul.
JONSSON, O., bankofullmäktig.

JOSEPHSON, S., grosshandlare.
ISAKSON, O. J. A., inspektör.
JUHLIN, J. M., byggmästare.

KASTENGREN, O. O. F., kanlrerare.
KENNEDY, J., kalnmarherre,

KEY, H., fil. doktor, redaktör.
KEYSER, O. T. G., kOlnmendörkapten.

. KEYBER, S., konsul.
KEY-ÅBERG, 1(., aktuarie.

KINANDER, E., v. häradshöfding.
I(INB]n~G, E. G., byråchef.

KINBERG, L. O., grosshandlare.
KINNANDER, O., v. häradshöfding.

KJEI.LANDER, A., byråchef.
KJELLBERG, O. O., grosshandlare.*
KJELLBERG, J., bankdirektör.

KÖERSNER, A., e. o. hofrättsnotarie.
KR.Ai:MER, A. R. VON, friherre, hofmarskalk.

KRuns, K. F., bokhandlare.
KRUSENSTJERNA, J. E. VON, statsråd.

LAGERBRING, E., auditör.
LAGERBRING, G.'O. R., friherre, landshöfding.
LAGERHEIM, A., minister för utrikes ären-

dena.
I..;AGERWALL, B., v. häradshöfding.

LAMM, H., grosshandlare.
LANCKEN, O. E. VON DER, underståthållare.
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LAND1N, J., handelskemist.
LANOENSKIÖLD, K., friherre, bankofull-

mäktig, ledarnot af redaktionskommitteen.
LARSON, A., grosshandlare.
LARSSON, E. F., grosshandlare.
LAVAL, G. DE, fil. doktor, civilingeniör.
L}}FFLER, J. A., fil. doktor.
LEIJONHUFVUD, B. A., friherre, general-

löjtnant.
LEMAN, PH., fil. doktor.
LE'l'TSTRÖM, G., f. d. bankdirektör.
LEWENHAUPT, C., grefve, envoye.
LEWENHAUPT, E., grefve, ledaInot af riks-

dagens första kamnlare.
I.JILjEWALCH, T., f. d. stadsmäklare.
LILLIESKÖLD, E. W,) kamrerare.
LILLIESTRÄLE, W., president.
LILLJEKVIST, F., slottsarkitekt.

, LILI~JEQVIS", R., civilingeniör.*
LINDEBERG, K. M., kansliråd.
LINDER, C. G., v. häradshöfding.
LINDHAOEN) D. G., professor.
LINDR01'H, C. A., grosshandlare.
LINDSTE DTJ A. professor.
LINDSTEDT, A. W., kamrerare.
LTNDS'l'RÖM, A., kontorschef.
LJUNG13ERG, c. ~., f. d. advokatfiskal.
LJUNGBERG, E. J., direktör.
LJUNGOREN, C. J., v. häradshöfding.
LJUNGl.ÖF, K., grosshandlare.*
LJUNGMAN, A. VV., fil. doktor.
LovEN, C., f. d. professor, sekreterare.
LOVEN, J., grosshandlare.
LUBLIN, J., grosshandlare.
LUNDB~RG, K., direktör.
LUNDEBERG, C., bruksägare.
LUNDIN, C. R., grosshandlare.
LUNDSTRÖM, C. F., godsägare.
LÖF, N. 'V., kassör.
LÖFGREN, B., kalnrerare.

MALMSTRÖM, C. G., f. d. riksarkivarie.
MARKS von Wiirtemberg, E., revisionsse-

kreterare.
MARTIN, B., jägnlästare.
MARTIN, E., auditÖr.
lVIAY, J., kamrerare.
lVIEuLLER, F., amanuens.
l\IEVE~, J. S., byråchef.

* Ständig ledamot.

lVII'l'TAG-LEli'FLER, G., professor.
MOLANDER, A., direktör.
MOLANDER, C. A;, grosshandlare.
MOLL, F., varumäklare.
MOLL, I., bankdirektör.
MOLL, V., kan1rerare.
MONTAN, C. O., f. d. assessor.
lVIo~TAN, E. V., professor.
MONTELIUS} W., v. häradshöfding.
MUNTHE) A., bankbokhållare.
MUNTHE, G., expeditionschef.
MÖRK, A., bankkassör.
~ÖRNER, K. A. G., grefve, alnannens.

NACHMANSON, A., handlande.
NORDENFALK, J., friherre, godsägare.
NORDSTRÖM, C.F. T., generaldirektör.
NORIN, C. A., v. häradshöfding.
NORSTXPT, E., bruksägare.

OLBERS, L., v. häradshöfding.
OLIVECRONA, A., v. häradshöfding.
OLROG, T., grosshandlare.
OLSSON, T., bergmästare.
OXENSTIERNA, B. G., greive, v. härads

höfding.
OXENSTIERNA, E., grefve, major.

PALM, I., bankdirektör.
p ALM.LER, C. W., bruksägare.
p ALME, J. H., bankdirektör.*
p ALME, S~ T., direktör.
p ALMQVIST, G., direktör.
PERSSON, N., konsul.
PETERSEN, A. F. SKOW-, bankdirektör.
P .KTERSENB, J?:. af, kansliråd.
PETERSSON, P. A. G.; rådman.
PEYRON, A., grosshandlare.
PEYRON, L., grossh~ndlare.

PHILIPSON, 'M., bankdirektör.
PHILTP80N, 'Y., v. häradshöfdi~g.

PHRAOMEN, E., professor.
PIHLOREN, A., yrkesinspektör.
PLATEN, L.,. friherre, aktuarie.
PRINTZSKÖLD, O., förste hofmarskallL

RABE, P. R., v. häradshöfding.
RAMSTEDT, V., grosshandlare.
RAMSTEDT, W., fil. doktor,.
RAPHAKL, A., fil. d~ktor'.

REHBINDER, H., friherre, komlnerseråd.
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RENHOLM, G., kong!. sekreterare.
RKNSTRÖM, A., e. o. hofrättsnotarie.
RETTIG, G., generalkonsul.
RE'l'TIG, H., v. hära~shöfding.

REtrTIG, J., grosshandlare.
RETZIUS, G., professor.
REUTERSVÄRD, P., hofmarskalk ..
RIBBING, G., hofrättsråd.
RICHTER, .F., förste intendent.
RICHTER, F., sekreterare.
RINMAN, C., bruksägare.
RISINO, H., mäklarebokbållal·e.·
ROSE'N} C. G. VON, grefve, öfverstekammar-

junkare.*
ROSEN, E. VON} grefve, juris kandidat.~

ROSEN, G. VON, grefve, hofrättsråd.
ROSSANDER, J. F., grosshandlare.
RUBEN, L. !d., bankdirektör.
RUBENSON) J., grosshandlare.
RUBENSON, L., disponent.
RUBENSON, 1\1., sekreterare.
RUDBEcK, J:, friherre, v. häradsböfdillg.
RYDIN, H. L., f. d. professor.
RYDING, B. T. G., landshöfding.

SACHS, J., direktör.
SAHLIN, M., expeditionschef.
SAMSON, E., direktör.
SANDEBERG, F. AF, kamrerare.
SANDEBE~G, H., löjtnant.
SANTESON, H., v. häradshöfding.
SCHALEN., C. A., protokollssekreterare.
SCHALEN, W., kansliråd.
SCHEDIN, E., bankdirektör.
SClIN.ELL, C., grosshandlare.
ECHUMACHER, C. 'V., fabrikör.
SCHUMACHER, G. W., kontorist.
E?cHUMACHER, J.' W., ingeniör.
SCHUMBURG, R., 'konsul.
SCHWERIN, W. G. VON, friherre~ godsägare.
SEBARDT, C. 'V., hofapotekare.
SEDER~OLM, E., bruksägare.
SEGERSTRÖM, Hj., stadsmäldare.
SETTERVALL, 'C~, grosshandlare.
SIDENBLADH, E., f. d. öfverdirektör.
SJÖGREEN, C. Jr!.) jägmästare.
SJÖGREEN, O. A., f. d. kansliråd. 11:

SK'OGLUND, F.~ bokförläggare.
SKOGMAN, C. J. A., friherre, f. d. komInen

dörkapten.

• ständig ledamot.

SMKRLING, C. F., f. d. kansliråd.
SMERLINO, G. 'V., .v. häradshöfding.
SMITH, L. O., grosshandlare.*
SMITH, O., fil. doktor.
SMIT'l', J. 'V., generalkonsul.
SOHLMAN, H., redaktör.
SPARRE, N. G...A.. , grefve, kamu1arherre.
STARCK, A., generalkonsuL
STEDT,' C. A., ryttmästare.
STEDT, N., lifförsäkringsinspektör.
STEINMEITZ, H., landtbruksingeniör.
STERNER, E., bankdirektör.
STJERNSPETZ, H., nlajor.
STOCKENBERG, J., v. häradshöfding.
STOCKMAN, G., grosshandlare.
STOLPE, C.M. G., direktör.
STRANDBERG, G., fondmäklare.
STROKIRK, G., bruksägare.
STUART, J., riddarhussekreterare.
SUNDBÄRG, G., förste aktuarie.
SUNDSTRÖM, H., grosshandlare.
SWARtrLING, A., konsul.
SwARTLING, J., bankdirektör.
SVEDBERG, C., grosshandlare.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
SVEDELIUS, A. G., landshöfding.
SVENSEN"} E., skriftställare.
SYBERG, F., grosshandlare.
SYDOW, E. G. von, bankkanlrerare.
SYDOW, F. VON, hamnkapten.
SYDOW, HJ. VON, förste polisintendent.
~YDO'V, o. VON} e. o. hofrättsnotarie.
SÖDERBAUM, B., bankdirektör.
SÖDERBERG} B., bokhandlare.
SÖDERBERG, J. E.,· förste aktuarie.
SÖDERLUND, C. A., illg.eniör.
SÖDERSTRÖM, C., grosshandlare.
SÖRENSEN, N. G., grosshandlare..'

'.'AMM, A., k~ntrolldirektör.

. TAMM, C., direktör.
TAMM:, C. G. A!J friherre, f. d. öfverståthållare.
TAMM, G., stallmästare.*
TENOW, CHR., statskommissarie.
TEscn, W., direktör.
THIEL, A., grosshandlare.
THIEL, E., bankdirektör.
THoREN, J., kamrerare.
THULIN, O. F., generalkonsul.
THYSELIUS, E. J. A., redaktör.



Ledanlotsförteckning. 101

THYSELIUS, P., kanslisekreterare.
TIGERSCRIÖLD H., kanslisekreterare.
TILLBERG, K., v. häradshöfding.
TITZ, C. A., konsul.
TROlLlUS, C. R., v. häradshöfding.
TROIL1US, H., grosshandlare.
TÄGTMEIJER, F. A.,. skeppsklarerare.
TÖRNEBLADH, l., landskalnrerare.
TÖRNEBLADB, . R., lektor, bankofullmäktig.

UDDENBERG, E., generalkonsul.

W ACHTMEISTER,H. H:SON, grefve, statsråd.
'VADSTEIN, T., revisor.
\VJERN, M. E., grosshandlare.*
WAHLIN., C. A., grosshandlare.
VALENTIN, l., direktör.
vVALLDEN, W., godsägare.
\VALLENBERG, A., löjtnant.
W ALLENRERG) G. O., kapten.
WALLENBERG, K., bankdirektör.
'VALLENBERG, M., v. häradshöfding, för·

eningens vice ordförande.
vVALLENSTEEN, J. A, J kammarrättsråd.
\tVANCKE, F., bankkassör.
\VARBURG, S., grosshandlare.
\VEBER, C. A., bankofullnläktig.
WELIN, G., byrådirektör.
WERNER, T., dockmästare.
\VESTRING, H. G., statsråd.
VVICKSELL, K., professor.
'VIDEEN, A. R., kassör.
'VIKBLAD, S. H., president.

* Ständig ledamot.

\VIKSTRÖM; C., grosshandlare.
\VIKs'rRöM, P., grosshandlare.
WILLBORG, W. R., kapten.
WINBORG, T.) fabriksidkare.
\VINROTH, A. O., professor.
'YRETMAN, F., fil. doktor.
\VÄSTFELT, C. G. N. L' J hofrättsråd.

y GBERG, H., stadsingeniör.
YTTERMAN, J., grosshandlare.

ZELLEN, J. O. AF, byråchef.
ZETHELIUS, E. G., kan~lisekreterare.

ZETHELIUS, F., t. f. byråchef.
ZETHELIUS, 'V., assessor.
ZETHRAJ::US, A. H., stadsll1äklare.
ZETHRJEUS, F., direktör.
ZETTERLUND, C. R., kontorschef.

ÅKERHIELM, L., friherre, president.
ÅKERLUND, E., godsägate.
ÅKERMA.N, G., kongl. sekreterare.
ÅKERMAN,. H., envoye.
ÅKERMAN, R' J .generaldirektör, leclamot aj

,·edaktionsko~nmitteen.

ÅS1'RÖM, A., docent.

ÖHMAN, E., grosshandlare.
ÖHMAN, E., direktör.
ÖRTENBLAD, T., ingeniör..
ÖSTBERG, G. F., direktör.
qSTRERG, J., kanl111arrättsråd.

Korresponderande ledamot:
MALARCE, A. E. DE, Secretaire perpetuel de la Soch~te des institutions de preyoyallce

de France.
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TYSKA RIKSBANKENS UTELOPANDE SEDL·AR
I MILLIONER RIKSMARK.

Medeltal.
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,FRANSKA' BANKENS UTELOPANDE SEDLAR
I MILLIONER FRANCS.
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