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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 30 januari 1902.

Ordförande: Bankd'irektö,ren, v. Häradshöjdingen M. WALLENBERG.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr Ingenjören E. Biesert, och

) Notarien A. Dufwa.

Till revisorer för granskning af nästlidet års räkenskap utsågos Herr

Myntdirektören E. Brusewitz och Herr v. Häradshöfdingen P. R. Babe.

Det för aftonen uppställda öfverläggningsämnet:

Förslaget till förordning om inkoqlstskatt

inleddes med ett föredrag af Herr v. Här~dshöfdingen H. Palolgren.

Herr ordförande, mina herrar! Då jag ai' denna förenings styrelse

anmodats att lned några ord inleda den diskussion, som här i dag skall

hållas angående det nu på dagordningen stående förslaget till förordning

om- inkonlstskatt och obligato~isk själfdeklaration, h~r jag ansett mig ·

kunna taga för gifvet, att af mig begärdes endast, att jag skulle lämna

en objektiv framställning af hufvudgrunderna för nämnda förslag. Den

omständigheten, att jag tjänstgjort såsom sekreterare hos de. herrar kom-
1
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mitterade, SOlD afgifvit förslag~t, torde nämligell för lllig innebära ett

bestämdt hinder att i detta sanlmanllang uttala mig öfver förslaget under

någon annan forlll.

Det har sedan flera år både ill0nl och utom representationen llled

allt större och större styrka påyrkats ett reformerande af vår direkta

statsbeskattning. Dessa yrkanden hafva llänfört sig llufvudsakligen till

två syftemål. Å ena sidan har lllan velat åvägabringa större rättvisa i

sk~ttebestämmelserl1a, d. v. s. åstadkolllll1a en mera jämlik beskattning.

Men å andra sidan hafva reformsträfvandena också hänfört sig till de

ökade skattebehof, som af flera olika, kända anledningar för staten upp

kommit, och hvilka måste framtvinga en utveckling af den direkta stats

beskattningen till större finansiell betydelse för staten.

Den mest" betydande af våra nuvarande direkta st~tsskatter är den

allmänna bevillningen. Denna utgöres, såsom bekant, af två bestånds

delar, bevillning af fast egerldom' samt beviilning af inkomst. I sin förra

del, bevillning af fast egendom, är bevillningen en real- eller objektsskatt,

i sin senare del, bevillning af inkolllst, är den ,en partiell ink9mstskatt.

Bevillningen är vidare så anordnad, att den, utom det att den är ell

statsskatt, äfven har till u'ppgift att normera den direkta kOll1IDunal

beskattningen, så att kOlnmunalutskylderna skola utgöras i visst förhål

lande till bevillningen.

Dessa båda egenskaper hos den nuvarande bevillningen, dess dubbel

natur att vara sammansatt af en fastighetsskatt och en partiell inkonlst

skatt och dess nödvändiga samband med kommunalbeskattningen, utgöra

emellertid oöfverstigliga hinder för bevillningens reformerande i de rikt

ningar, SOlU jag nyss nämnde, att tidens fordringar utpeka.

På en modern illkomsts,katt' ställes främst den' fordran, att skattskyl

digheten skall, re,gleras af skattef?rmågan. Då man vidare anser, att

skatteförmågan växer hastigare än inkomstens belopp,.utmynnar nälllnda

fordran i tillälllpning af den progressiva beskattningsmetoden, d. v. s.

skattefotens successiva stegring i· "Tisst förhållande till inkomstens ökning

i storlek.

Att inför~ progressiv beskattnillg' illom den nuvarande bevillningens

område skulle emellertid vara omöjligt_ med afseende på densammas nyss

angifna egenskaper. Vid' en progressiv inkomstskatt gäller det att med

största möjliga noggrannh~t utröna det ,belopp, som betecknar den skatt-
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skyldiges skatteförmåga, d. v. s. hans sallllnanlagda netto~nkomst af alla

inkomstkällor.' Men denna totala nettoinkomst är icke föremål för taxe

ring i och för bevillningen. Bevillningens ena hufvuddel, "bevillning af

fast egendom, tager icke alls hänsyn till fastighetsägarens personliga

skatteförmåga. I, enstaka fall kan väl den' verkliga inkolllsten' af en"

fastighet kOlnma att motsvara den beräknade afkomst däraf., SOln ligger

till grund för fastighetsbevillningens , åsättande. Mel1 ifiertalet fall är

förhållandet kanske motsatt. Fastiglletsbevillningen skall utgå, äfven om

fastigheten faktiskt, ej lämnar någon inkomst eller rent af lnedför förlust.

OC11 fastighetsbevillningell är densamrna, vare sig ägaren är skuldfri eller

hall häftar i större eller mindre skuld för fastigheten,' något som natur

ligtvis är bestälnmande' llled afseende på ägarens behållna inkomst af

fastigheten.

Hvad bevillning af inkomst beträffar, så äro beställllnelserna om

inkomstens taxering för närvarande sådana, att den taxerade inkomsten

ingalunda kan sägas i regel nlotsvara den skattskyldiges nettoinkomst,

hans s. k. rena inkomst. Detta beror i frälllsta rUlnillet därpå, att bevill

ningsförordningen medger ett mycket inskränkt afdrag för skuldränta.

En affärsn1an får vid taxeringen visserligeIl åtnjuta afdrag ~ för ränta å

lånt rörelsekapital, men därenlot får han' icke afräkna ränta å upplånadt

anläggningskapital eller å s. k. personlig gäld. En tjänstelnan får erlägga

bevillning för hela sin inkomst af tjänsten, äfven om en större eller min

-dre del däraf åtgår till att betala ränta å skuld. Detta, det begränsade

afdraget för skuldränta, är den mest i ögonen fallande afvikelsen' från

den rena inkomstskattens principer, Illen äfven i andra afseenden af-

'vika bevillningsförordningens bestälnmelser om inkomstberäkningen från

nämnda principer, och följden däraf blir, att den taxerade' inkomsten ofta

öfverskjuter eller understiger nettoinkomsten. Emellertid torde jag icke

böra upptaga tiden lned att närrrlare yttra mig därom.

För utrönande af den skattskyldiges salnmanlagda inkomst är det

naturligtvis nödvändigt, att hans inkomster af olika inkolnstkällor beräk

nas af en och samlna taxeringsmyndighet. Bevillningens uppgift att

äfven vara underlag ~ör den konl'1nunala beskattningel1' medför äter, att

bevillningsförordningen måste upptaga' regler, enligt hvilka vissa slag af

inkolnster ,skola taxeras inoIn vissa, kom~nuner och inkolnst af rörelse,

sorn drifves å flera orter, skall delvis taxeras å hvar och en af de sär-
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skilda orter, d~r rörelsen idkas. Bevillningens nuvarande 'allordning för

utsätter således i flera fall en splittring af den taxerade inkolllsten mellan

olika kOlnmuner, under det att en verklig inkomstskatt förutsätter ett

salllmanförande af inkolllsten till en bes.kattningsort.

Då en skattskyldigs skatteförmåga bestämmes af hans samlade in

kon1st, bör uppenbarligen i densamilla äfven inräknas honom tillfallande

utdelni1?gar från aktiebolag och därllled likartade inrättningar. I detta

sanlinanilang har jag ej' att uttala lnig Oln huruvida äfven bolaget bör

därjän~te erlägga skatt för sin inkomst. Jag framhåller endast, att del

ägaren åtlllinstone bör, i ett rationellt skattesystem, själf betala skatt för

sin inkonlst från bolaget, och att' denna inkomst, således 'bör inräknas i

hans uppskattade totalinkomst. Elnellertid lägger bevillningens samman

'hang ,llled kommllnalbeskattningen hinder i vägen äfven härför. Det" kan

nämligen' icke vara tvifvel underkastadt, att den kOlllllun, där ett aktie

bolag drifver sin rörelse, och SOln i anledning däraf ofta får vidkännas

betydande lltgifter 'för skolväsende, fattigvård o. 'd.; också bör harva rätt

att uppbära kOlll1nunalutskylder för bolagets inkomst, utan hänsyn till

om delägarna i bolaget äro bosatta inom salllina komlnun eller icke.

Dessa bevillningens båda egenskaper, att den ej beskattar den rena

inkomsten, och att den är grundläggande för komlllunalbeskattniugen,

hindra således bevillningens utveckling till större ekonolnisk betydelse

för staten, och de göra. följaktligen bevillningen mindre lämplig att fylla

den plats,' SOln grundlagen åt densalnma anvisar. Bevillningen skallnälll-'

ligen vara, en fyllnadsskatt, en skatt, som har att fylla det behof, som

uppstår, sedan statsverkets andra inkomster äro beräknade. Oln det t. ex.

också kunnat gå för 'Sig att genolIl bevillnin'g uttaga en eller högst två

kronor på 100 'kronor uppskattad- in1colllst, nled tillägg af konl1llunalut

skylder, sit kall det dock icke vara öfverensstälnmande llled en rättvis

och jänllik heskattning att uttaga ännu högre skattebelopp efter en in

kOlI1stberäkning, SOln är baserad på så otillfredsställande g!'under SOln

dem bevillningsförordningen beställl11ler.

Det ha~ därför tid efter annan ·fralllställts yrkanden 0111 ändrad be

villnlngslagstiftning. Ett uppslag, som törhända kOlnmer att föranleda

en verklig praktisk effekt, skedde år 1897, då riksdagen uttalade sig för

lösslitande af bevillningens sa;nband med den konlmunala beskattningen.

I anled~ing häraf tillsattes den s. k. kommunalskattekomlnitteen, som



Förslaget till förordning om inkolllstskatt

föreslagit dels en fristående bevillning, anordnad efter den allmänna och

rena inkolnstskattens-. principer, och dels en komlTIunalbeskattning, grun

dad på särsk~'ld taxering. KOlnmunalskattekomlnitteens förslag har emel

lertid ännll ej kunnat förekolnina till slutlig behandling. Då finanslnini

stern skulle beräkna de statsinkomster, som stode till buds .för 1902 års .

statsreglering, och lued hvilka Ulan skl1lle möta de ökade statsutgifter,

SOlll omdaningen af vårt försvarsväsende medförde, kunde han därför ej

af den nuvarande bevillningen påräkna större belopp än som förut genolll

densamma llttagits, och en höjning ställdes i utsikt först efter det bevill

ningslagstiftningen reforluerats.

Häraf tog sig en enskild motionär vid 1901 års riksdag anledning

att föreslå, att riksdagen, under· afvaktan på· beskattningsreformens

genomförande i hela dess vidd, skulle söka genom en särskild bevillnings

förordning, som blefve ett supplement eller bihang till den nuvarande,

afhjälpa en del· af de lTIed bevillningen förenade olägenheter och där

igenaln på ett lättare och rättvisare sätt än nu förskaffa staten ökade

inkolTIster på dell direkta beskattningens väg. 11otionären angaf också

de grunder, han an8åg böra tillälupas, och fraluhöll särskildt, att inkoIn

sten af fastighet icke borde uppskattas till sitt verkliga, belopp utan be

räknas i förhållande till taxeringsvärdet. 'rillika föreslogs af såväl samma

som andra luotionärer införande af obligatorisk själfdeklaration till grund

för taxeringen. Riksdagen biföll båda förslagen. Den llttalade, att obli

gatorisk själfdeklaration erfordrades ej blott vid en ren inkolustskatt utan

äfven vid hvarje ann[lll forn1 af skattelagstiftning, och begärde därför

hos Kungl. ~1:aj:t frainläggande af förslag till författningsbestämmelser

angående deklarationsskyldigl1et. Och riksdagen anhöll vidare, att Kungl.

1\1:aj:t täcktes för nästa riksdag, d. v.· s. innevarande års riksdag, fralTI·

lägga förslag till förordning om en s,ärskild såson1 bevillning till staten

utgående, men från alllTIänna bevillningen fristående, direkt skatt, att,

efter viss progression, lned rätt till afdrag för skuldräntor, erläggas för

alla slag af inkomst, hvarvid inkomst af fastighet' beräknades efter viss

procent af taxeringsvärdet..

Chefen för finansdeparteluentet tillkallade därefter tre s~kkullniga

personer för att utarbeta de af riksdagen begärda förslagen. Dessa

kommitterades egentliga arbete började den 1 augusti, och redan den
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17 oktober aflälnnade de till" finansministern sitt betänkande ll1ed förslag

till bestämmelser om inkon1stskatt och obligatorisk själfdeklaration.

~1ed afseende på den obligatoriska själfdeklarationen ,hade kOlnmit

terade. således täPJligen fria händer, men i fråga Oln inkomstskatten hade

därelnot deras uppdrag i l1Ög grad karaktären af ett imperativt mandat.

Riksdagen hade i allt väsentligt angifvit, efter hvilka grunder den ville

hafva· det begärda förslaget utarbetadt. Denna olTIständighet torde böra

beaktas vid frågan Oln kommitterades personliga ställp.ing till förslaget, .

h vilket vid sådant förhållande knappast lärer böra betraktas SåSOlll ett

, exakt uttryck i ålla detaljer för deras egna åsikter.

De grunder, riksdagen uppställt i fråga Oln inkomstskattens anord

nande, voro delvis hämtade från den lTIoderna inkomstskattens principer.

Sålunda, skulle den l1ya skatten träffa alla slag af inkomst, äfven inkomst

'af fastigllet samt inkolTIst af aktier och lotter i enskilda bankbolag. Vidare

skulle skattskyldigs inkomster beskattas SåSOlTI ett, helt och följaktligen

på en enda ort. Vid inkomstens taxering ~orde afdrag medgifvas för alla

slag af skuldräntor'. Och slutligen borde skattefoten göras progressiv. Men

därjälnte gjorde riksdagen en bestälTId afvikelse frånderl rena inkomst

skattens grunder, då riksdagen llttalade, att inkomst, af fastighet ej skulle

upptagas till det, belopp, hvartill inkonlsten verkligen uppgått, utan anses

utgöra en viss procent af fastighetens taxeringsvärde.

I fråga Oln den föreslagna inkomstskatten bör till en början, ihåg

komlnas, att densamnla af riksdagen uttryckligen afsetts att vara endast

en provisorisk skatteforlTI, att tillämpas till dess den genonlgripande refor

meringen af skattelagstiftningerl' llunnit genolnföras.

Vidare bör man fasthålla" att den nuvarande bevil1ningell skall ullder

samn1a ,tid, utgå oförändrad. Det skall blifva två direkta statsskatter, af

bevillnings natur jämsides ·med hyarandra, dels den allmänna bevillningen

och dels inkomstskatten. Hvarje år skall det sa1ntidigt ske två taxeringar,

en för bevillningen OCll en för inkomstskatten. Vid bevillningstaxeringen

skola tillälnpas bevillningsförordningens nu -gällande bestämmelser, vid

inkornstskattetaxeringen de nya bestämmelserna.

Dessa, båda omständigheter, inkomstskattens provisoriska karaktär

OCll den samtidiga taxeringen för 'båda skatterna, hafva medfört, att konl

mitterade, vid :konstruerandet af den nya inkomstskatten ansett sig böra

iakttaga en viss varsamhet i sådana detaljer,som riksdagen ej uttalat
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sig om, -- så att .kolnmitterade, i många fall, äfven där inkomstskatten

efter ll10derna grunder bort anordnas på annat sätt, ej velat afvika från

bevillningsförordningens bestänlmelser, för att ej bere'da taxeringsmyndig

Ileterna och d~, skattskyldiga själfva alltför stora svårigheter. vid tillämp
ningen. ,

Under inkomstsskatten ,skola således enligt förslaget falla tre hufvud

grupper af inkomst, nälnligen dels inkomst af kapital och arbete, som

också beskattas ,enligt bevillningsförordningen, dels inkomst af fastighet

och dels inkomst genom utdelning från aktiebolag och enskilda bankbolag.

Beräkningen af inkomst af kapital och arbete skall ske efter samma

grunder, SOln äro fastst'ällda i bevillningsförord'ningen, 111ed undantag

först att afdrag må ske för ränta å all slags gäld utan hänsyn till Oln .

det upplånade kapitalet användts' för af den skattskyldige idkad närings- .

verksalnhet, vare sig i form af anläggningskapital eller såsom rörelse

kapital, eller Oln detsamma är att anse såsom s. k. personlig gäld, Gell

för· det andra, att vid taxeringen afdrag må ske_ för alla förluster å rörelse

eller yrke, såvidt de ej äro att anse såsom kapitalförluster. Af skäl, SOlll

jag redan nämnt, 11afva kommitterade afstått från att söka' genomföra

några andra smärre afdrag, SalU emellertid visserligen borde ske för ut- .

rönande af den rena inkomsten. Genom medgifvandet af obegränsadt

afdrag för skuldränta är i allt fall ett så stort steg taget emot dell rena

inkomstskatten, att kvarståendet tills' vidare af dessa smärre oegentligheter

i,eke torde böra möta afsevärd betänklighet. ,

Inkomst, som utgöres af utdelning å aktier och banklotter, skall

beräknas enligt samma grunder SOlU kapitalinkomst, d. v. s. i allmänhet så,

att den första året den åtnjutes upptages till det belopp dell under året

utgör, 111en eljest filed det belopp, hvartill den uppgått näst föregående år.

Inkolnst af jfastighet skall enligt riksdagens beslut, upptagas till viss

procent af fastighetens taxeringsvärde. De enda procenttal, som enligt

kommitterades åsikt därvid kunnat ifrågakomma, äro sex procent för

jordbruksfastighet och fem procent för annan fastighet. Taxeringsvär-·

denas bestämmande bör nälnligen ske efter den regeln, att afkastninge~

af jordbruksfastighet i lnedeltal utgör 6 % å 'taxeringsvärdet och inkom

sten af annan fastighet 5% af taxeringsvärdet.

Beträffande inkomst af jordbruksfastighet är särskildt att lnärka, att

däråt gifvits samma omfattning sonl enligt bevillningsförordningen. ,Däri
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inbegripes således resultatet af det å dylik fastighet drifna jordbruk och

skogshusllållning, eller, med andra ord, inkomsten omfattar, med afseende

å utarrenderad egendom, för hvilken bevillning erlägges, äfven afkast

ningen af arrendatorns på egendomen nedlagda kapital och arbete.

Från båda de nytillkolnna slagen af inkomst, utdelning å aktier och

inkomst af fastighet, få naturligtvis också göras afdrag för skuldränta.

Den' fråga, SOUl torde" kOlnma att uppkalla det största lnotståndet,

rör beskattningen af aktiebolag och enskilda bankbolag. Det invändes,

att, då delägarna blifva beskattade för utdelningen, det innebär en' dubbel

beskattning att därjämte beskatta bolaget för dess inkomst. ' Med afseende

å kommitteförslaget har jag härvid' endast att erinra, att riksdagens beslut

innebär, att en dylik dubbel beskattning ,skall äga rUIn. Tillika må det

framhållas, att i främmande skattelagstiftningar, särskildt i Preussen och

Baden, ~n liknande anordning är vidtagen.

Af ordalydelsen af riksdagens beslut skulle man vara berättigad sluta,

att riksdagen åsyftat, att ifrågavarande slags bolag skulle skatta för hela

sin behållna inkolllst utan afdrag. Emellertid hafva kommitterade, för

att mildra verkan af den dubbla beskattningen, föreslagit, att vid taxe

ring af aktiebolags och enskilda bankbolags inkomst afdrag lnå ske för

ett belopp, som motsvarar fyra procent af det inbetalade kapitalet, därvid

kommitterade i det närmaste följt föredömen i Preussens och Badens skatte

lagar. Innebörden häraf är den, att dllbbel beskattning inträffar, endast

i den I11ån den utdelade vinsten öfverstiger 4 %af det inbetalade kapitalet.

I salnband med frågan om bolags beskattning torde böra nämnas,

att den fordran, som man luåste uppställa därom, att vid inkonls~skatten

skall för utrönande af den skattskyldiges skatteförmåga all bans inkomst

upptagas i ett salnmanhang, medför den konsekvensen, att för inkolTIst,

som åtnjutes af handelsbolag eller' komnlanditbolag, skola taxeras icke

själfva bolaget utan delägarna. Handelsbolags och kommanditbolags in

komst skall således vid taxerillgen fördelas på delägarna och hvarje del

ägares inkomst från bolaget sammanläggas med Ilans inkonlst. af andra

inkomstkällor.

,Med afseende å ekonomiska föreningar hafva kommitterade däremot

af särskilda skäl föreslagit,. att föreningen själf skall beskattas för sin

inkolnst och icke delägarna. EIneIlertid torde jag ej böra upptaga tiden

med, att närmare redogqra för denna detalj.
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Såsom jag redan förut framhållit, förutsätter en inkomstskatt, sär

skildt en progressiv inkomstskatt, att den skattskyldiges' alla inkomster

taxeras i ett sammanhang, hvilket då n~turligtvis måste ske på en och

samma ort. Med tillämpning häraf llafva kOlnmitterade ,såsom hufvud

regel föreslagit, att enskild skattskyldig skall för hela sin inkomst taxeras

i sin n1antalsskrifningsort, j uridiska personer" å den ort, där styrelsen

eller förvaltningen Ilar sitt säte, samt utländska skattskyldiga å den ort,

hvarifrån inkolust hufvudsukligen erhålles.

I sin skrifvelse till Ieung1. Ml)j:t' angående 'den nya inkolns~skatten

uttalade riksdagen, i anslutning till hyad Konung OCll riksdag förut

sammanstälumande förklarat, att inkomstskatten skulle byggas på pro

gressiv grund, på det att en icke alltför ringa del af de nya skattebör

dorna komme att hvila på de förmögnare salnhällsklasserna. Därigenom

vinnes också det mål, som för den moderna inko111stskatten uppställes,

att skattskyldigheten skall lämpas efter skatteförlnågan.

Riksdagen llttalade sig ell1ellertid ej vidaI:€ 0111, den' närU1are heskaf

fenheten a.f den .progression, som skulle införas. Det är, också klart, att

progressionens styrka måste bestäluma.s' olika under olika förhållandell.

Ty, såsorn finansministern nyligell yttrat till statsrådsprotokollet, »den

faktor, hvilken i en fråga som denna dock till sist luåste fälla utslaget,

är stateilS skattebehof» . I hårda tider måste staten upptaga större bidrag

af n1edborgarna, och den relativt största delell måste då' falla på dem,

som hafva de starkaste skuldrorna att bära den.

Den ,skatteskala, sonl kornmitterade föreslagit, kännetecknas i alhnän

het däraf, att den i möjligaste ,mån skonar de små och medelstora inkorn

sterna, nlen däremot lägger ett 'starkare 'tryck: på de stora ocll i synner

het på de mycket höga inkomsterna. Skattskyldighet skulle enligt för

slaget inträda vid 1,000 kronors 'inkomst, oberoende af inkoln·stkällan.

11ell full skattskyldighet skulle inträda först vid 4;000 kronors inkomst.

Å belopp lnellan 1,000 kronor och 4,000 kronor skulle medgifvas lindring,

l1ämligen för 800 kronor å inkolllst 111ellan 1,000 OCll 2,000 kronor, för

600 kronor å inkomst lnellan 2,000 OCll 3,000 kronor salut för 400 kronor

å inkomst mellan 3,000 öch 4,000 kronor. Progressionen skulle börja lued

inkomster öfver' 5,000 kronor· OC]l är anordnad efter en s. k. glidande

skala, så att skattefoten skulle blifva 2 J6 för en inkomst' af 25,000 kro

nor, 3 % för en inkomst af 53,000 kronor, 4 %för en inkomst af 102,500
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kronor och' 5 % för en inkomst af 200,000 kronor, hvarefter skattefoten

för. ännu högre inkomster skulle så s.nlåningoln närma sig sex procent

utan att dock kunna nå upp till detta procenttal.

Konlmer, jag härefter till 'frågan Oln den obligatoriska själfdeklara

tionen, ber jag att till en början få erinra om några uttalanden i den

riksdagsskrifvelse, llvari franlställning gjordes aln lltarbetande af förslag

i ämnet.. Riksdagen framhöll, att taxeringsmyndigheterna behöfva till

gång till ett rikare material, .af faktiska upplysningar till grllndval för

taxeringen än det mycket bristfälliga, som för närvarande står dem till

buds, och att i sådant afseende säkrare och tillförlitligare upplysningar

icke torde vara att finna än de, hvilka meddelas~ af de skattskyldiga

själfva. Därefter fortsatte riksdagen: »Då staten söker att, såvidt lnöjligt,

lämpa skattebördan efter -skatteförmågan, bör den ock rimligtvis kunna

begära ,en medverkan från de skattskyldigas sida vid skattefördelningen,

och det är i, hvarje ·fall under sådana förhållanden, som den frivillighet

och, lojalitet snarast kan utveckla sig, genom hvilken skattens rättvisa

fördelning säkrast garanteras och det synnerligen eftersträfvansvärda mål

vinnes, att beskattningen jämväl beträffabde den ensl{ilde antager karak~

tä~en af själfbesk:attning».

Såsom herrarne hafva sig bekant, är en viss deklarationsskyldighet

införd redan i vår nuvarande bevillningsförordning, i det att obligatorisk

deklaration äHgger -. verk eller bolag, SOln är med Kungl.- Maj:ts oktroj-

'försedt eller' blifvit såsom aktiebolag registreradt eller står under offentlig

kontroll, och efter ann~aning åligger det äfven en hvar allnan att lämna

uppgift angående sin inko1l1st nästföregåel1de år. Enligt bevillningsför

ordningens bestän1lnelser ligger det således _i bevillningsberedningsord

förandens hand att årligen faktiskt införa själfdeklaration.

Med afseende på dell obligatoriska själfdeklarationerls anordnande

har man företrädesvis att tillse, att deklarationsskyldigheten icke göres

onödigt tryckande, och att de afl~ml1ade uppgifternas offentliggörande

förhindras.

Det kamIner då först i fråga, hvilka som böra vara skyldiga att

utan -anrJ~aning deklarera sin inkomst. De s1närre inkomsttagarna hafv.a

ofta svårighet att fullgöra uppgiftsskyldigheten, och uppgift från dem

kan' också i allmänhet -undvaras, därför att det stora flertalet af dem ut

göres af sådana i annans tjänst anställda personer, Oln hvilkas inkolTIst



Förslaget till förordning' om .inkomstskatt 11

uppgift aflälnnas af arbetsgifvaren. Härvid maste dock undantag göras

för inkolnst af kapital. Kapitalinkolllst har näinIigen en större förlllåga.

att dölja sig än' annan· inkomst, ,och just 'därför får själfdeklarationen,

Sill kanske största betydelse, med afseende å kapitalinkolnsten.

,Komlnitterades förslåg innehåller, att skyldighet att utan an'Jnaning /

lämna; uppgift om sin inkomst skall inträda .vid ett inkomstbelopp ·af

2 ,000 kronor, dock att med afseende på kapitalinkolnst .uppgiftsskyldig

Ileten sUlnmanfaller lned skattskyldigheten, så att redan den, SOln har 1,000

kronors inkomst af kapital, skall vara .pliktig deklarera sin inkomst. Efter

annlaning skall därjämte en hvar annan vara pliktig att lälllna sådan uppgift. .

Hvad angår uppgifternas innehåll, ,så kan·detta natllrligtvis icke ·få

inskränka sig allenast till ett naket angifvande 'af totalinkomsten. Detta

förbjudes redan af den omständigheten, att uppgifterna skola tjäna ·till

ledning för tya olika taxeringar, bevillningstaxeringen och inkolTIstskatte

taxeringen. Då vid dessa taxeringar delvis olika regler skola tillälnpas,

blir' det mycket. vanligt, att den taxerade slutsumman blir olika vid den

ena taxeringen i jänlförelse llled' den andra. Häraf blir en följd, att

uppgifterna måste innehålla så pass utförliga upplysningar, att taxerings

myndigheterna kunna tillämpa de' regler, sonl gälla vid hvardera taxe

ringen. Men å andra sidan har !tlan '.också att taga hänsyn till den mot

vilja, SalU mången nog till en' början kOlnnler att känna för att .lämna

uto111stående en inblick i sina enskilda förhållanden, ·innan det allmänna

uppfattningssättet blir uppfostradt till att anse själfdeklarationen såSOln

el). naturlig skyldighet. Därför böra ,uppgifterna till en början inskrän

kas till tälnligen sllnl111ariska upplysningar. Uppgifterna skola enligt

förslaget lämllas . efter faststäldt formulär OCll på blanketter, SOIU kost

nadsfritt tillhandaIlålIas af statsverket.. Blanketterna lneddela anvisningar

och råd för uppgiftsskyldighetens fullgörande, oell därjälnte äger uppgifts

pliktig, att hänvända sig till bevillningsberedningens ordförande för att

få besked om den honom .åliggande .uppgiftsskyldigheten.. Deklarationerna

skola således· angifva i särskilda summor inkolllst af fastighet} inkolllst

af ,tjänst, inkolllst af rörelse' eller ,'yrke, annan inkomst af arbete, ränta

å utlånade penningar, utdelning å aktier och ballklotter saInt de afdrag,

sonl 'påyrkas för ränta å gäld och för förlust. För kontrollens skull skall .

därjämte upplysning lämnas Oln de särskilda slag af inkomstkällor, som

stå till den-uppgiftspliktiges förfogande.
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För att betrygga sekretessen framhålla komlnitterade först och frän1st

nödvändigheten af sådan ändring i tryckfrihetsförordningen, att ingen

annan får tillgång till aflämnade deklarationer iill den, som i och för

taxeringen skall erhålla del d~raf. Och vidare föreslå ·kolnmitterade, att

granskningen 'af uppgifterna skall verkställas icke af taxeringslnyndig

heternas samtliga lnedlelnmar lltan endast af ordföranden jälllte en leda

mot i närvaro af kronans ombud.

Tvånget att afgifva deklaration blir näppeligen effektivt, 0111 ej där

till fogas bestälnmelser, som för försu111melse att aflälnna uppgift eller

afgifvande af oriktig uppgift stadga påföljder, hvilka äro ägnade att

framtvinga ett' behörigt fullgörande af deklar'ationsskyldigheten. I sådant

afseende hafva, komlnitterade föreslagit, att den, som försummar aflärr1na

uppgift, skall förlora rätt att öfverklaga den taxering, SOln blir hononl

åsatt. Anmanas han att fullgöra sin uppgiftsskyldighet, men hörsamrnar

~j heller anmaningen, skall han böta 10 %. af den inkomstskatt, som

varder honom påförd för den inkomst, uppgiften skolat afse. Aflämnar

han oriktig uppgift och föranleder därigell0ln en oriktig taxering, skall

han straffas med böter, vissa gånger inkolnstskatten, men minst 50 kronor.

En konsekvens af den obligatoriska själfdeklarationen är införandet

af ·ett i det stora hela nytt institut i vår skattelagstiftning, nämligen efter
taxering. Taxeringen skall ju i regel grundas ·på atlämnade uppgifter.

Har någon försulllmat aftänlna uppgift eller afgifvit oriktig deklaration,

bör han naturligtvis ej därför åtnjuta skattefrihet, utan så snart den ute

blifna eller för låga taxeringen kommer i dagen; bör han beskattas för

dell inkomst, som ej förut blifvit beskattad. EIneilertid hafva komlnitte·

rade förordat en begränsning af eftertaxeringen till feln år efter det år,

då inkomsten rätteligen b·ort taxeras.

Motståndarna till obligatorisk själfdeklaration böra icke glönlma, att

densamma åtminstone kommer att medföra en ostridig fördel gent elnot

de ;nuvarande förhållandena. Den, SOln någonsi11 klagat i ett taxerings

lllål eller eljest har känlledo111 om sådana måls behandling, känner alltför

väl med hvilka stora svårigheter det .är förenadt att vinna ändring i åsatt

taxering. Beskattningslnyndigheterna presumeras hafva rätt, och för att

kullkasta denna presulntion erfordras det, att den klagande förebringar

full, juridisk bevisning om riktigheten· af sitt påstående, något SOIU ofta

nog är mycket svårt OCll ibland kan vara nästan omöjligt, särskildt med
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afseende därpå att den klagande ofta icke vet, hvad han skall ,bevisa.

Häri kamIner den obligatoriska själfdeklarationen att åstadkomma en

nästan fullständig omkastning. Då taxeringsmyndigheterna erhålla täm

ligen noggranna uppgifter af den skattskyldige om, hans inkomstförhål

landen, ligger det i sakens natur, att hans uppgifter följas, så att han

blir ta.xerad för den inkomst, han själf uppgifvit. Men därjämte är det

föreskrifvet, att om uppgiften icke följes~ skälen därför skola tydligen.

, angifvas .i taxeringslängden eller i taxeringsmyndighetens protokoll, och

. att särskild underrättelse Oln att uppgiften icke blifvit följd skall kost

nadsfritt llled alhllännaposten tillsändas den skattskyldige. Denne får

således icke blott underrättelse om att taxeringen afviker från uppgiften

utan äfven nödig allvisning om llvarpå han skall koncentrera sin bevis

ning, om han önskar anföra besvär emot taxeringen.

* **

Med den framställning, jag nu lämnat, och ,vid hvilken jag i det

stora hela. följt den af kommitterade begagnade motiveringen, tror jag

mig hafva i dess hufvllddrag tecknat kommitterades förslag till bestäm

luelser om inkomstskatt och obligatorisk själfdeklaration.

Det återstår mig nu att i korthet redogöra för den behandling för·

slaget fått i kalulllarrätten, till- hvars yttrande det remitterats. Oafsedt

åtskilliga anlTIärkningar i detaljfrågor och några foru1ella invändningar,

som jag nu icke torde böra vidröra, riktar sig kammarrättens kritik af

förslaget. hufvudsakligen på tre punkter, frågan om beskattning af in

komst af fast egendom, anordningen af den progressiva skatteskalan och

beskattningen af aktiebolag. .

Beträffande .frågan Oln beskattning af fastighetsinkomst erinrar jag,

att kOlumitterade därvid hade fått sig förelagd en bestämd föreskrift an

gående fastighetsinkomstens beräkning. Kan1marrätten däremot torde

hafva vari~ oförhindrad att kritisera' själfva utgångspl1nkten. Och sär

skildt .har kammarrätten därvid lned skärpa betonat, att förslaget skulle

leda till el1 vidtgående befrielse för fastighetsägare från skyldighet att

bidraga till inkomstskatten. Då det inkomstminimum, vid 11vilket skatt~

skyldighet skulle, inträda~· föreslagits till 1,000 kronor, motsvarar det

efter 6 % en skuldfri jordbruksfastighet om 16,700 kronors taxeringsvärde
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och efter. 5 % en skuldfri annan fastighet, taxerad till 20,000 kronor.

Den SOITI af arbete förtjänar 1,000' kronor -skall således erlägga inkolllst

skatt, men den son1 äger, en skuldfri jordbruksfastighet om 16,600 kronors

taxeringsvärde är befriad. Full skatteskyldighet för fastighetsiIlkomst

iuträder först vid ett taxeringsvärde af 66,700 kronor för jordbruksfastig

het och 80,000 kronor .för annan fastighet,. och detta endast .under förut

sättning att ägaren är skllldfri. HärigenOlTI '. uppstår; säger ka.llllnarrätten,

en förskjutning af det nuvarande skattetrycket, hvilken blir så lnJ~cket

mera afsevärd därigenolTI att taxering af inkomst af kapital och arbete i

följd af den obligatoriska. själfdeklarationen blir lnera, effektiv än förut,

medan inga. garantier finnas för: att. fastigheterna också uppskattas till

sina verkliga värden. Det hade därför varit önskvärdt, att äfven beskatt

ningen af fastighetsinkomst hade uppbyggts på den allmänna 'och rena

inkomstskattens grund, så att också fastighetsägarna finge erlägga skatt

i förhållande till inkomst.

Beträffande skatteprogressionen anser kamInarrätten, att kommitte

förslaget gått längre än som bort ske, då det kommer till nära (3 %. Då

fråga föreligger om en ny" i det hela opröfvad skatteform, hade nödig

varsamhet bort bjuda att· icke gå längre än i andra länder, där, med' få

undantag, skalan ej öfverstiger 4 eller 5 %.
Kamlnarrätten l1ar slutligen framhäft betänkligheter emot den dubbla

beskattningen af aktiebolags inkomst, både af delägarna för utdelningen

och af själfva bolaget för dess inkomst med afdrag dock af 4 % å det

inbetalade kapitalet. Emellertid riktar sig kalnmarrättens kritik i detta
l

afseende egentligen emot att äfve'n å själfva bolagens· inkomst .tillämpas

den progressiva skattemetoden. Då denna är. en i egentligaste mening

personlig skatteform, så hänför den sig,' säger kalnmarrätten, naturligt

endast till fysiska personer. Kammarrätten föreslår· emellertid en 111edel

väg, så att aktiebolagen .skulle, beskat~as progressivt e~dast för den del af

vinsten, son1 icke utdel~s till delägarna,. och proportionellt för den utdelade

vinsten, vid hvilkens taxering bolagen därjämte. skulle få åtnjuta afdrag

för. högst 4 % å det inbetalade kapitalet.

Såsom ~ekant och· såSOln a~sedt var,. kommer kommitterades förslag

att föranl~da en kungl. proposition till innevarande riksdag. . Om inne

hållet i denna proposition har ännu, ej kommit· till alhnänhetens. känne

dom n1era, än bvad som framgår af finansministerns yttrande. till stats
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rådsprotokollet i fråga Oln inkomstberäkningen för år 1903. Af detta att

döma komnler propositionen att baseras på' kommitterades förslag, endast

med några ändringar, af llvilka de väsentligaste afse vissa lättnader i

den föreslagna skatteskalan. Sålunda lär skattskyldigheten skola intruda

först vid 2,000 kronors inkomst i stället för vid 1,000 kronor, såSOln korn- .'

lnitt~rade föreslagit. Detta innebär, att fastighetsägare, som ej bar annan

inkomst, befrias från inkomstskatt för skuldfri jordbruksfastighet till 33,300

kronors taxeringsvärde och därunder salut för skuldfri annan fastighet

·under 40,000 kronors taxeringsvätde. Finansminjstern luedger, att en så

vidsträckt skåttelindring för fastighetsinkon1st kan möta betänklighet, men

han anser, att denna betänklighet bör få vika, .. af skäl, som han: seder

lllera skall utveckla.'

Vidare skall enligt den kungl. propositionen skatteprogressionen få

stanna vid· 5 %, hvilket tal, likasom enligt kommitterades förslag, skall

uppnås vid en inkomst af 205,000 kronor.

Härefter yttrade sig:

Herr Bankofullmäktigen O. JOIlsson: Själfva förslaget är uppgjordt

efter vissa former, som riksdagen i sin skrifvelse föreslagit, men däre

mot finnes det vissa detaljer, som icke voro preciserade fråll riksdagens

sida, OCll som jag vill något beröra. Det är i fraga om' beskattning. af

aktiebolag jämte delägare i bolag. Likasorn i den tyska -lagen bar det i

kommitterades likasom i skattekommitteens förslag medgifvits befrielse för

4 % af inbetaldt aktiekapital hos bolagen, 11vilket skall afräknas vid be

räknandet af bolagets beskattningsbara vinst, under det att aktieägarna

däremot skulle skatta för hela .sin utdelning. Det· kall synas ligga en

rättvisa till grund för detta sätt att gå tillväga, men likasom jag inom

skattekommitteen med luycken tvekan till sist gaf llled mig för dessa in

tressen och icke brydde mig om att reservera mig, tvekar jag likväl fort

farande om det riktiga' i denna princip. .Det förefaller 111ig llämligen

så, att skall det vara någoll rim och reson uti en beskattning först af

ett bolags hela vinst och därefter hos aktieägarna af den utdelning dc

fått, skall deu grunda sig på, att det är två olika skatteobjekt, att bo

Inget är en juridisk person, som .kan .uppträda såsom .. sådan, under det

att aktieägarna äro enskilda personer, hvar för sig, som hafva ått' föra

talan inom bolaget men icke kunna uppträda på samma sätt som. bolaget.

•
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Hvarför jag hyser tvekan om principen af ett afdrag af 4 %, är,

att i icke så få fall kommer denna princip att strida med den redan

gällande principen i vår bevillningsförordning, nämligen att aldrig afdrag

göres för eget insatt kapital i en affär af hvad beskaffenllet som helst,

men här blir det så, att, så fort vinsten fcke öfverstiger 4 %, komlner

skatten helt och hållet att torka in, därest icke bolaget i alla fall delar

ut till aktieägarna något af dessa 4 %, men i hvarje fall, så fort hela

denna vinst reserveras för bolagets räkning, blir bolaget skattefritt, och

staten får icke heller nf någon annan igen, hvad som undandragits be

skattning, under det· att för närvarande bolagen alltid ln"åste beskattas

för den vinst, som vid bokslutet bolaget befunnits hafva. Detta är så

lunda en detalj, som tål åtskilligt att tänka på, innan förslaget genom

föres i form af lag.

En annan omständighet, som sammanhänger med denna, har jag

fäst nlig viil i förslaget, .nälnligen att kommitteen fraInför allt har försökt

blifva kvitt de svårigheter, som anses härflyta från att taga reda på hvad

son1 är inbetaldt kapital hos. bolagen. Den har klippt af denna svårig

het för alla äldre bolag, som hafva registrerat sitt kapital före 1 januari

1891, under det att denna svårighet fortfarande skulle komma att kvar

stå för alla därefter bildade bolag. Det sättet att anse i bcs~attningsväg

såsom inbetaldt kapital allt, som registrerats, är ett ,godtköpssteg, SOUl

kan leda till konstiga följder, ty 'det är icke så, att icke annat registreras

i afseende på kapital, än hvad som i en eller annan farIn har influtit af

verklig valllta, utan vi se ofta exempel på, att det registreras på papperet,

hvad som icke influtit till bolaget, och i det fallet vill jag blott nämna

ett kändt bolag; som bildades med 35 millioner registreradt kapital, hvaraf

sannolikt icke, ett ellda öre influtit. Därför tror jag, att det vore lyck

ligt, Oln man läte svårigheterna kvarstå i fråga om hvad som skall anses

vara inbetaldt kapital lika väl för äldre som nyare bolag, och det blir

nog någon råd att söka ut, .hvad SOlll verkligen kan anses vara att räkna

som inbetaldt eller icke. Det leder till, egendomligIleter, om luan skall

tillämpa den principen att helt enkelt låta registreringen vara afgöraIlde

för afdraget, ty det kan bända, att i synnerhet bolag med otillräckligt

rörelsekapital under en längre, tid reservetar hela vinsten, och då sålunda

beloppet bli fvit tillräckligt stort, delar det ut nya aktier till de gamla.

aktieägarna. Då blir följden den, att det blir ett större aktiekapital, på

•
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hvilket skall räknas afdrag, OCll så, i de fall rörelsen utvecklas, undan för

undan, så att till sist det icke är något att hämta af den nya skatte

källan. Det är dessa två omständigheter jag velat fästa uppmärksam
heten vid,.

Herr Bankdirektören I{. Wallenberg: "\Ti hafva af föredraganden

hört, att orsakerna till den nya skattelagen, som ,är att förvänta, äro dels

staten's skattebehof och dels önskan att åstadkomlna en rättvisare skatte

fördelning. Vi bafva, vidare hört" att den väntade skattereformen skall

vara provisorisk, och att nlan sederinera har att vänta en mera genom

gripande dylik, och vidare att kOlnmitteen Ilar förfarit med den största

varsalnhet. Hvad det sista beträffar, tror jag, att meningarna kunna vara

något delade. H vad därenl0t den förstnämnda orsaken beträffar, eller

statens skattebebof, är den obestridlig. Hvad slutligen det andra skälet

eller en rättvisare fördelning af skatterna beträffar, torde det bö~a vara det,

som bör något diskuteras.

Jag vill. förutskicka,_ att jag är personligen för själfdeklaration, att

jag icke har något emot en personlig progressiv skatt, emedan jag anser,

att, då den såsom i föreliggande fall skall gå till försvaret, den, som har

Inera att försvara, bör släppa till Illera. Då jag tänker tillbaka på de

förändringar, SOlU skett i afseende på skatterna under den sista tiden,

kan jag ej underlåta att göra följande reflexioner: _ Då grundskatterna,

H,790,000 kronor, afskrefvos, flngo jordbrukarna ,en present af 6 millioller

på grund af att 111an ansåg, att dessa skatter voro sekelgalnia orättvisor.

SederInera gynnades samlna jordbrukare genom de s. k. lifsmedelstullarila

på de öfriga skattdragande klassernas bekostllad, icke minst på industriens,

'alldenstund det är en mängd af ,våra förnämsta industrier, &om icke äga

oell icke bellöfva tullskydd. Då vidare olycksfallsförsäkringenblef lag,

undantagos, jordbruksarbetarl13: ytterligare en, present. Då den nya för

svarsskattell skall lltgå, llndantager man 1/2 million af jordägarna, och

hvelll är det, som i stället skall betala dessa skatter? Det är arbetarna,

det är kapitalet, och det är Sveriges industri. Det ä~, just därför, att

den- nya skattell till så stor del drabbar den svenska -illdustrien, som jag

llär tagit till ordet, och SOln jag' sätter det rättvisa i fördelningen starkt

i fråga. Jag är el1 afgjord Inotståndare, lnot att aktiebolag, SOlll till stör~ta

delen drifva industri, beskattas dubbelt oell beskattas progressivt.. "'\Ti
2

•
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skola' icke glömma, att skatterna uttogos på sin tid af aktiebolagen OCll

icke af aktieägarna, därför att denna form var betydligt bekvänlare.

Oln jag gifver mig in på att beskatta aktiebolagen efter den antydan,

som är gjord ~ skattekommitteells betänkande, statsverkspropositionen

m. ID., kommer jag till mycket stora orättvisor. Jag vill anföra några

exe1npel. Jag tager t. ex. e11 sågverksägare vid Ljusneälf, som satt sitt

bolag på aktier och äger nästan alla aktierna själf. Längre norrut finnas

skogsägare, som drifva affärerna i form af handelsbolag. Onl jag antager,

att dessa aktiebolag och' handelsbolag hafva samma årsinkomster, skall

den, som satt affären på aktier, skatta flera lO-tusental kronor Iller till

staten än den andra. Ett annat exempel - jag ber om ursäkt, att jag

tager ett kändt namn. Det finnes ett bolag, som 'heter Grängesberg

Oxelösunds trafikaktiebolag. Om- jag händelsevis har obligationer i detta

bolag och lefver· på dessa räntor, skattar jag endast en gång till staten,

men vill': jag riskera att vara aktieägare i bolaget, skall jag därför be

skattas 3 gånger, för grufdriften, för järnvägsdriften ocll för Inill egen

inkomst. Nu frågar jag, är· det rättvist, att den,' som sålunda drifver

industri, 'skall skatta 3 gånger till staten, men kapitalisten, som har

obligationer i bolaget, endast en gång? - Det är- därför jag ställer rätt

visan starkt i fråga angående denna dubbla beskattning, så mycket mer

SOln den är gjord progressiv för aktiebolagen.

R våd det beträffar, som yttrades af föredraganden, att denna skatte..:

form' är provisorisk, tillåter jag lnig säga, att det är just detta provi

soriska på' alla finansiella och ekonomiska olnråden ll~r i landet, som är

så olyckligt. Rvad jag mycket beklagar är, att här icke finnes något

skatteprogram. En dag sättes i fråga att 'llöja sockerskatten. Hela

sockeriridustriel1 'vibrerar. Dagen. därpå blir det fråga Oln att höja tullen

på tobak. Tobaksfabrikanterna veta icke, hvad de skola rätta sig efter.

De importera stora kvantiteter tobak från Köpenharnn. Det blir ingetl

höjning, men 'näringen blir,' rubbad. Nykteristerna motionera Ort:! malt

skatt, 111en 1nan vet icke, om det blir' någon sådan.' Så kOlllmer turen

till kaffet. Grossörerna il11portera för att skydda sig mot första stöten .

. Det är detta provisoriska och osäkra,- som b.ör undvikas.. Det måste

kunna uppgöras ett skatteprogram. Mlan måste åtl~instone kunna be

stämma, att dessa relåtivt lätt uttagna och mycket gifvande skatt~r, som

vi för' närvarande icke behöfva, skola gömmas, till des's vi -få sådana
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oafvisliga behof, att lilan måste taga dem' i anspråk, och då är jag säker

på, att alla med nöje betala de skatter,' som påläggas, förnämligas.t i

finanstullar. Men dessutolu bör lnan äfven, i afseende på de direkta

skatterna, få veta, hvad lnan har att vänta. Man säger ju, att likheten

inför lagen är den' grundsats, på h vilken samhället skall hvila, filen man'

vet, 'att det är i två fall denna likhet för närvarande icke finnes: den

ena är den politiska röstr~tten OCll den andra den direkta beskattningen.
Man söker' bot i konträra riktningar. ~1an vill i första falle't afskaffa

det onda gel10m att utvidga rösträtten, tills 'den lnöjligen en gång blir

alllnän. I senare fallet går man i motsatt riktning: där vill,lIlan öka

orättvisall och. minska ,likheten inför lagen så lnycket som lnöjligt.

Såsom jag sagt, till en viss grad kan detta' icke undvikas och bör icke

undvikas, därföre att den starke kan släppa tillIllera än den svage,

111en man bör i en skattereform se till, att man icke grunl1ar skattekällan ;

man får icke skära af rötterna på fruktträdet utan ansa' det, så att det

bär frukt, och sedan taga sin del däraf.

Herr Professoren D. Davidson: Då de anmärkningar, som fram

ställts Inot förslaget, delvis träffa kOITlmitterade, ber jag att få nämnå

några ord, därvid jag naturligtvis icke talar annat än för egen räkning.

Det är sant,' att detta försla.g är behäftadt med brister, OCll detta hafva

kOllllllitterade själfva erkänt, men des'sa brister bero, SåSOlll' också inledaren

fl~amhöll, väselltligen på det uppdrag, som lälunats kommitterade.

Komnlitterade 'hafva' sålund~ i afseende å beskattning af inkomst at

fastighet' framhållit, att det sätt, SOIU förslaget innehåller, icke är öfverens~

stämlnaride med de rätta grunderna för en alllnän inkolnstskatt; att kom~

lnitterade ej vidlyftigare utvecklat denna punkt, har' berott på' att den

förut blifvit alldeles tillräckligt utredd. Det skäl'- som anförts emot tanken

att redan nu införa en beskattning' af inkomst af fastighet i enlighet' lned

en rationell inkomstskatts principer, har, som bekant, varit' den förmeirta

svårigheten att utröna inkomsten af jordbruksrörelsen. Nu har det vis~

serligell bestridt~, att en dylik svårighet förefinnes. Men d~ det gäller att redan

nu få en skattereform till stånd, kan man ju ej afvakta en på erf~renheten

stödd, alla eller de flesta öfvertygaride utredning af denna fråga, (jell då

finnes ju ej annan utväg än att, med afprutning på en ratioliell inkomsskatts

fordringar i denna punkt, acceptera den utväg, som riksdagen redan an-
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visat. Den skattereforn1, sonl nu är ifrågasatt, är ju ock blott provisorisk

och afsedd att frallldeles ersättas af en mer fulländad art af inkolTIstskatt.

En annan punkt, hvarolll mycket tvistats' och det' med skäl, är

aktiebolags beskattning. Kommitterade hafva därvid tillämpat den an

ordning, som antyddes af riksdagen och förut förordats af kommullal
skattekommitteen. Att denna regel' icke kan försvaras fråll en rationell

.inkomstskatts principer, måste naturligtvis erkännas, meli att finna något
sätt att beskatta aktiebolagsvinster, 'söm är på en gång praktiskt och

öfverensstämmande med dessa principer, är en ytterligt kinkig uppgift.

Det rätta kall ju sägas vara att elldast beskatta aktieägarna för deras

. andelar af bolagets vinst, d. v. s. icke blott för det, som till dem utdelas,
lltan ock' för neras andelår af "hvad som reserveras för framtiden, men

praktiskt taget skulle detta leda till, att en stor del aktieägare ginge fria
från skatt för en betydande del af sin inkomst af aktier. Beskattar man

åter blott själfva aktiebolaget för dess vinst, gäller det att afgöra, om detta
skall ske efter .progressiv eller proportionell skattefot -ell fråga som är

ytterligt svår att lösa, då ju beskattnil1gen af -aktiebols·get. afser att vara
ett surrogat för' beskattning af aktieägarnas inkolnster af aktiebolaget.

Vid' s4dant förhållande är det ju' förklarligt, att kommitterade stannat

vid. att· föreslå den metod, som i utlandet tillämpas i flertalet inkomst

skattelagar, och icke inlåtit sig på försöket att frall1komma med några
nyheter, . llvilka nog ingalunda skulle varit ägnade att befrämja' syftet

att redan nu få en skattereforln till stånd. Det förslag, S·Oln. kommitterade

fraInlagt, är ju ock ägnadt att i viss m~n afhjälpa det 'fel, som kan anses

ligga i att beskatta både aktieägare och aktiebolag, ty afdraget af 4 %
af aktiekapitalet innebär ju en lindring af ,denna dubbla beskattning.

Det har visserligen anlnärkts, att, ett aktiebolags vin'st, på grund af detta

afdrag, kan blifva alldeles fri från skatt, nämligen' om denna' Vil1st icke

utdelas och ej öfverstiger 4 % af' aktiekåpitalet.· 1\1endenila konsekvens

är ej så farlig, enär en dylik inhibering af utdelning under ett år, väl

kommer att leda till så mycket större u~·delning under något följande

år.' För örrigt kan ju'detta fel undvikas gellolll· den lno.difikationen, att

afdraget aldrig får öfverstiga det belopp, som' utdelats till aktieägarna;

bar ingen utdelning skett, skulle då intet afdrag få äga rum.

Hvad slutligen beträffar frågan om skatteprogressionen, kall ju därOlll

tvistas' i oändlighet; jåg afstår därför fråll att här ingå på densainma.
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Herr Generalkonsulerl A. Georgii: Till erl början ber jag att få

påpeka det enligt ll1in åsikt' särdeles olyckliga i att två så nya förslag

skola komma att genomföras salntidigt. Det skulle enligt min upp~att

ning vara betydligt mycket fördelaktigare, om själfdeklarationen skulle

kunna införas först, och då man sett, hvad denna komme att luedföra

för resultat med afseende på de beskattningsbara tillgångarna, kunde

IDan med större säkerhet bilda ett underlag för den progressiva beskatt

ningen. Oln det funnes möjlighet för regeringen att, till dess detta in

träffar, anlita andra skattekällor, vore det lyckligt, 11len utsikt till detta

lär väl icke finnas, och man måste väl sålunda diskutera detaljerna af

det' förslag, som här föreligger.

Jag tillåter mig att då först näiuna några ord om beskattningen af

fastigheter. Enligt förslaget O,Cll de förändringar, SOln i anledning, af

kammarrättens utlåtande lnöjligen skulle kOll1ma att ske däri, skulle

fastigheter .af ganska stort värde och, aln jag lninnes rätt, af ända upp

till .2,000 kronors värde vara skattefria. H varför skall emellertid en

ägare af en fastighet af 2,000 ~ronors värde vara fri från beskattning,

då en arbetare, som lned sina händer arbetar för sin dagspenning, skall

skatta för Sill inkomst? Detta synes n1ig vara. en orättvisa, som jag i
1110tivell icke funnit något fullt giltigt skäl till.

. H vad därefter beträffar den dubbla beskattningen af aktiebolag och

utdelningen däraf, vill jag också säga, att jag kan ansluta mig till, hvad

.sOln i alhnänhet yttrats Oln den saken. Det är enlellertid icke riktigt

att säga, att det ena aktiebolaget kan blifva skattefritt, under det att ett

annat får skatta mångdubbelt, ty onl man ser saken från verkliglletens

stålldpunkt, så är det nog så,. att för ett aktiebolag, som drar af 4 %
från sin förtjänst och dessutom skattar progressivt för resten af sin in

komst, blir det en kolossal progression, när därutöfver den enskilde

aktieägaren skall beskattas för sin inkomst af ~amma bolag. Då en

person lägger ned sina penninga~ i ,ett aktiebolag, få vi tänka, att han

bidrar i högst väsentlig grad till det uppsving af industrien och den

nationella Välmåga, som just aktiebolagen varit ett medel till att fram

bringa. Det synes mig därför vara mycket farligt att handla alltför

bårdhändt mot~ den institation, SalU just varit vår förnämsta häfstång i be

rörda afseende. Det finnes visserligen unq.antag, i det att äfven enskilda

personer ibland nedlägga sina tillgångar på industriella företag, men vi
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skulle egentligell icke hafva kOlnmit långt, om vi icke haft aktiebolags

institutionen att tillgå, .ty därigenom Ilar det blifvit möjligt att' i mycket

högre grad, än om enskilda personer drifva industri, föra denna fraln

till· en hög ståndpunkt.

Huru man nu skall kunna undgå de svårigheter, som härvidlag

förekomma, hafva vi i da.g hört olika meningar Oill. Jag tror för min

del, att den enda praktiska utvägen är, att aktiebolagen skola skatta

progressivt efter afdrag af 4 %, och att den enskilde aktieäg~ren vid llPP
gifvan4et af sin inkomst har rättighet att afdraga eller att icke uppgifva

de inkomster, han bar af aktier. Han blir fullt likställd med en person,

som lägger ned sina penningar i obligatioller och sålunda slipper· att

skatta. Det kan ju finnas olika åsikter Oln medlen, hvarigenom man

skulle uppnå. en rättvis beskattning härvidlag, men för mig. synes det

stå klart, att det är el1 grundlig orättvisa, att först bolagen skola skatta

progressivt och sedan äfven aktieägarna progressivt..

Herr Generaldirektören R. Åkerman: Jag delar så till vida full

komligt den siste talarens åsikt, som jag anser dubbelbeskattning för

bolag vara alldeles oriktigt, och detta af samma skäl som han, 11amligen

att ekonomisk utveckling af vårt kapitalfattiga land endast kan ske med

tillhjälp af aktiebolag, hvilka .därför icke böra. betungas med några

oskäliga pålagor. Men under det att han har den åsikten, att det är

aktiebolagen, som böra progressivt beskattas, och att aktieägarna seder

Inera böra slippa att skatta för silla aktieutdelningar, har jag en mot

satt åsikt. Jag anser, att det i och för sig är alldeles bakvändtatt

ifrågasätta progressiv beskattning för aktiebolag, då därigenom de stora

bolagell, som kunna åstadkomma de största resultaten, blifva, oskäligt

betungade i förhållande till de små bolagen, som dock kunna hafva

fullkomligt lika god ställning. Om vi t. ex. i ena fallet hafva ett litet

bolag ll1ed ett aktiekapital af 10,000 kronor, hvilket dock gifver en

mycket hög rällta, och i det andra ett bolag med ett aktiekapital på tio

Inillioner. kronor, 11vilket bolag dock gifver sina aktieägare sälnre ränta,

hvarför i all världen skall då det större aktiebolaget komma att betungas

med en så oskälig progressiv beskattning, att det delvis måste betala

ända till 5 % af sin förtjänst, under det att det andra bolaget, SOlU

gifver bättre ränta, får inskränka sig till att i skatt betala 1 % på öfver-
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skottet af sin årsvinst 11töfver 400 kronor. ·Endast detta exernpel synes

-Inig tillräckligt för att visa, huru principiellt oriktigt en progressiv beskatt

ning af aktiebolag måste anses vara.

r själfva verket får jag säga, att jag icke är vän af progressiv be

~kattning, allra minst i ett så kapitalfattigt land SOln vårt, ty genom en,

sådan beskattlling motverkas lnöjligheten af kapitalbildning, hvilken dock

här så väl bellöfves, men jag har icke desto lnindre med min röst bi

trädt riksdagsskrifvelsen om progressiv beskattlling OCll detta af det skäl,

att, när våra statsinkomster så väsentligt grunda sig på tullar, af hvilka

de lnindre väl lottade drabbas mera än de, som bafva större inkomster,

den progressiya beskattningen på visst sätt lällJnar en motvikt därelllot,

och det kan därföre vara rättvist, att de förmögnares beskattning i någon

lnån progressivt ökas. Emellertid bör då den, progressiva beskattningen

träffa just den individ, som Ilar den större inkolnsten, och icke ett aktiebo- '

lag, därför att det har många delägare eller af andra orsaker blifvit stort, utan

att därför den stora afkomsten betyder, att det är så stor afkast~ing på'det

insatta kapitalet, och ännu mindre att alla dess delägare hafva stor inkomst.

För min del skulle jag helst se, att, när den progressiva beskatt

ningen skall tilläulpas äfven på aktieinnellufvare, bolagen kunde slippa

att skatta, för att en dubbelbeskattning därige110nl lättast skulle kunna

undvikas, men då det kan finnas skäl för att bolaget själft såsom aktie

bolag skall skatta, så synes det mig vara all rilulig anledning att liksom

tör närvarande utan afdrag af några 4 % göra aktiebolagens beskattning

proportionell Ulot deras verkliga inkomst salut till undvikande af dubbel

beskattning medgifva aktieägarna afdrag för hvad de fått i utdelning af

aktie,bolaget, d. v. s. den enkla beskattningen af 1 % af hvad de 11afva

från bolaget skola de få afdrag för. På det sättet tror jag, att man

skulle kOlnma till största rättvisa, OCll denna anordning bör ej heller

lnöta några praktiska svårigheter.

.Jag har endast .velat yttra mig i fråga om aktiebolagells beskattning.

Med afseende på beskattningen af fa.stigheter, skulle nog också mycket

kunna vara att säga, men jag vill, som sagdt, icke i detta salnmanhallg

inlåta mig därpå.

Herr Generalkonsulen . Å. Georgii: Efter den siste ärade talarens

anförande får jag erkänna, att jag känner 111ig böjd att ändra luin åsikt
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så till vida, att jag anser, att aktieägare beskattas progressivt för utdel

ning å aktier, men jag kan då icke vara lned om det förslaget, att aktie

bolagen skulle skatta progressivt efter c!eras inkomst. Det finIles i vårt

land icke så få ocli SOln jag hoppas årligen tillväxande affärer, nämligen

sjöfartsaffärer och rederibolag, för hvilka det hittills befunnits nödvändig~

att medgifva ett afdrag af 5 % på bolagets årligen inseglade förtjänst

till täckande af Inateriaiens försämring. GIn detta' sk-ul1e tagas ,bort,

skulle bolage11 kOlTIlUa i en ·mycket sämre ställning, äfven om man kunde

säga, ått det mer än väl skulle uppvägas af att bolagen sluppe den pro

gressiva beskattningen.

Hvad jag afsåg med lnitt första yttrande, var att bestän1dt protestera

mot att såväl aktiebolagen som aktieägarna beskattas progressivt. Om

det icke skulle var.a möjligt att få 4 % afdrag på aktiebolpgens in~etalta

. kapital, så vore naturligtvis i alla fall en beskattning af bolagens inkomst

utan progression åtlninstone ett steg i den bättre riktningen, men det

förefaller ~llig, som om l11an mer än väl skulle kunna enas Oln att låta

afdraget å det inbetalta .aktiekapitalet stå kvar och på salllma gång af
stå från progressiv beskattning af aktiebola.g, llvarenlot all utdelning till

aktieägarna skulle beskattas progressivt.

lIerr Grosshandlare11 H. Åxelson: Ell anlla~ detalj i den nya skatte

lagen förefaller något oklar, hvarför' densamma möjligen behöfver be

lysas. Då i denna ärade försan11ing helt visst finnas flera, S0111 deltagit

i förberedande utredningar, skulle jag önska göra en förfrågan angående

beskattningen af kapital.

Om exempelvis en näringsidkare börjar sin verksan1bet 11led ett. eget

kapital af 100,000 kronor, så är han skyldig att särskildt skatta för in

komst af detta kapital. .Gör han en för.lust t~nder året, får han vid be

skattningen endast afdraga den beräknade räntan å denna kapitalför

minskning. Kan detta vara rätt? För mig förefaller det orimligt; att det

kapital, som är borta, på sätt och vis fortfarande skall ligga till grund för

beskattning. Jag vore glad, Oln jag misstagit mig i lllill tolkning af nya

. lagens bokstaf, och skulle ingenting hellre önska· än att blifva vederlagd.

Herr Bankofullmäktigen O. Jonsson: Med afseende på hvad herr

Axelson yttrade, torde det icke vara tvifvel om, att icke en missuppfatt-
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ning därvidlag ägt rUln. Ingen skall nämligen betala skatt på det kapital,

han använder för sin affär, tItan på afkastningen af affären.

Herr Direktören O. Carlson: Det har här varit mycket tal om

det· orättvisa i fråga om aktiebolagens beskattning och onl den dubbla

progressiva beskattningen därvidlag. Det är dock ett lnoment, som icke

blifvit berörut. Förhållandet är näInligen i .allmänhet det, att aktierna

äro sanllade på en hel massa slnå kapitalister, hvilka hafva Slllå insatser,

kanske 1,000, kanske 5,000 kronor, som äro -hela deras kapital. Det är

då Ineningell att träffa detta lilla kapital progressivt, därför att det är

insfltt i ett aktiebolag, och ·detta är orätt. Det lnå vara riktigt, att den,

som bar större inkomster, också skall bidraga lTIed större belopp för att

täcka statens behof, IDen med afseende på denl, som hafva de små kapi

talell och· hafva delll placerade vare sig i obligationer eller aktier, bör

det icke ordnas så, att äfven deras sn1å inkolnster träffas af progressiv

beskattning. När man 11U jäulför detta ·lned det för". fastighetsägare

synnerligen lyckliga förhållandet, att de slippa alldeles ifrån denna skatt,

äfven om de hafva ett långt större kapital, förefaller det lnig ändå·

olyckligare, att mall söker tillgripa de.n åtgärden att beskatta de små

kapitalisterna progressivt, så snart de 11afva aktier i ett företag. Jag är

rädd för, att lilan på detta vis kommer att försvåra hildandet af aktie·

bolag för framtiden, och jag är rädd för, att nla.n på detta sätt komlner

ait så slnåningom döda eller fördröja utvecklingen af industrien, och blir

den icke stark, så förblifver vårt land jämförelsevis fattigt."

Herr P. O. LundelI: Ja, hvad beträffar aktiebolagen, så är det, 0111

det icke är fråga Oln annat än att få den skatt, som är för staten· be

höftig, icke svårt från. statens sida att reglera denna beskattning, nän1

ligen så att man låter aktieägarna" betala skatt, men. däremot icke bo

lagen. Det kall ju icke .underkännas, att on1 lnan beskattar bolagen OCll

beskattar delTI progressivt, så kommer t. ex. ett bolag, SOln har inkomst

af 100,000 kronor och består af 100 delägare, att få skatta i alldeles för

hög progression, om bolaget skall beskattas, hvil~et är orätt.· Det är då

mycket· enklare att elldast beskatta utdelningen. Dock kan man ifråga

sätta, om icke aktiebolagen skola skatta högre för sin inkolnst än den

enskilde. Det finnes nälnligen omständigheter, som göra, att det är
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mycket fördelaktigare att drifva ,affär i bolag än att drifva en sådan

som enskild person. Man har icke dell stora risken eller den stora

ansvarigheten, Oln man drifver en rörelse såsom delägare i bolag, SOIU

man har, då man drifver den såsom enskild person.

Är det åter fråga om de,n kommunala beskattningen, uppstår svårig

het a'tt fördela aktiebolagens inkomst mellan de särskilda kommunerna.

Man säger, -att den kommun i hvilken ett bolag är beläget, har, vissa

utgifter för fattigvård, för skolor och för kyrkor, för hvilka utgifter bo

lagets arbetare taga kommunen i anspråk i högre grad, än arbetarna be-

.tala skatt. Det är verkligen ej heller utan, att sådana förhållanden göra

sig gällande. Detta kan ock gälla enskilda personer. Jag känner t .. ex.

en person, som icke har annan inkomst än utdelning å honom tillhöriga

aktier, -hvilken utdelning dock uppgår till bortåt 10,000 kronor om året.

Denne person har nu i sitt llusbåll personer, som likaledes kunna komma

fattigvården i den komluun, där hun är bosatt, till last. Det är då icke

riktigt, att denne person blir alldeles skattefri i ifrågavarande konlffiun.

Däremot är det, såsom jag nyss sade, i fråga om skatten till staten

mycket enkelt, om man gör så, att lnan icke beskattar bolaget, utan

endast dem'; som få utdelning. Det är ej heller så farligt tued den

svårighet, som en talare förut frall1hållit, nämligen att man, om aktierna

äro ställda till innehafvaren, icke kall veta, hvilka som äro delägare i bo
laget. 1'lan behöfver ju i sådant fall endast taga hänsyn till dem, som

uppbära utdelningen i bolaget.

Herr Grossha,ndlaren E. F. Larsson: Det har här talats 11lyeket

. om beskattningen af aktiebolag, och detta är nog en my.eket brännande

fråga.

Enligt min tanke bör man emellertid ordna dessas beskattning så, _

att man i första rummet beskattar' aktiebolagen och sedermera låter

aktieägarna komma att. i mindre mån få skatta.



NATIONALEKON OMISKA FÖRENINGENS

samnlanträde den 13 mars 1902.

Ordförande: Bankdirektören} v. Häradshöfdingen ]J1. WALLENBERG.

Till ledamot af föreningen invaldes IIerr A. Bergh.

Herr Redaktören G. H. yon Koch höll härefter ett föredrag om:

onsumtionsföreningarnas mål och framtidsutsikter.

Bland de organisationsformer, SOln under det nyssförflutna århuIl

dradet trädt fraIU inOIU folkets bredare la.ger, intaga konsulntionsför

eningarna ett framstående rUll. LedaI1de sitt ursprung från de missför

hållanden, som fral11kallades af den industriella revolutiollen i England

i början.. af det 18:de årnundradet och särskildt populariserad af den

store föregångsmannen Robert O\ven, blef konsumtionsföreningsid~en

pröfvad på olika sätt, n~en ständigt lned ett olyckligt resultat, tills de

ihärdiga väfvarna i .Rochdale lyckades utfinna ett sätt att i praktiken

omsätta den eljest så i dagen liggande ideen om förbrukarnas organi

sering. Deras plan gick, sonl bekant, ut på att sälja lifsförnödenheterna

till gängse handelspris, men fördela den uppstående vinsten på medlem

marna i proportion till deras inköp_ GenoIn att för öfrigt strängt fast

hålla .. vid de goda handelsprinciperna att endast sälja varorna pr extra

kontant ocll blott saluIlåila första klassens varor lyckades de 28 väf-
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varna att vinna ett stort antal .kunder och vänner bland intresserade

Iiledborgare och att så sInåningom utvidga verksamheten på ett sådant

sätt, att den manade till efterföljd. Den ena föreningen efter den andra

uppstod också Ined Rochdaleföreningen som In.ö.nster, och för närvarande

finna~ dylika föreningar öfverallt. i Storbritannien. Enligt en nyligell

publicerad officiell undersökning af Labour department of board of trade,

llvilkens sifferuppgifte~ jag i det följande skall använda, funnos ~ Stor

britannien' år 1899 1,531 konsulntionsföreningar, hvilka räKnade 1,623,111

llledlemlnar, ett andelskapital af 18,937,595 p. st. och en årlig onlsätt

ning af 45,116,797 p. st. 18 år tidigare. uppgick medlen)santalet till

allenast 547,212, a.ndelskapitalet till 0,380,246 och omsättnin'gssiffran till

10,411,185 p. st. Häraf franlgår, att såväl medlemsantalet SOln andels

kapitalet och omsättning ~er än tredubblats under de senaste 18 åren.

Det beräknas, att konsulntionsföreningarna för närvarande ha 1/5af Stor

britanniens folkmängd eller 8 lnillioner Inänniskor till sina kunder~

. l\låhäll~a ännu snabbare utveckling kan påvisas hos de båda parti

handelsföreningarna, af hvilka den engelska grundades 1863 OCll den

skotska 1868, OCll hvilka äga konsumtionsföreningarna och förse dessa

med deras varubehof.

Det är naturligt, att de .gYllnsalnma resultaten af de engelska kOll

sumtionsföreningarnas verksamhet skulle locka till efterföljd i andra länder.

Också se vi, hur den kooperativa rörelsen i senare delen af föregående

århundrade sp,rider sig öfver hela den europeiska kontinenten. I ]-'rank

rike, Belgien, rryskland, Österrike och Schweiz visade sig finnas en frukt~

bar jordmån för konsumtionsföreningsideen, och lifskraftiga ansatser

saknades ej heller i de mera efterblifna länderna Italien och Spanien.

För närvarande torde måhända utvecklingen vara lifligast i Tyskland,

hvarest i trots af förföljelse ocll,bindande lagbestämmelser konsumtions

föreningarna ha haft att glädja sig åt en ständigt växande framgång.

Äfven inom våra närmaste grannländer Danmark, Norge och Fin

land finnes ett stort antal konsulntionsföreningar. I' Danmark, där den

första föreningen bildades 1866 af en präst, finnes det nu öfver 800

konsumtionsföreningar, nästan alla förlagda till landsbygden och fördelade

på samtliga landets församlingar, hvilka göra en omsättning på öfver 20

millioner kronor och hafva ett medlemsantal af omkring 130,000. Dessa

föreningar Ila en gemensam partihandelsförening med llufvudkontor i
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Köpenhan1n och filialer i samtliga större städer. Omsättningen inonl

denna Danmarks största affär utgjorde under 1901 131/ 2 millioner kronor

och dess nettovjnst 482,429 kronor. I Norge finnes äfvenledes ett stort

antal konsumtion~föreningar, 11len 'någon saul1llanslutning har ännu ej

kOlnlnit till stånd. I Finland har under de allra sista åren en särdeles

Jiflig koopera'tiv rörelse uppbloll1strat, som understödts' från landets Dlest

framstående personer och direkt påverkats af de ryska politiska vålds

åtgärderna. Hittills har dock denna. rörelse hufvudsakligen afsett att

ordna jordbrukarnas inköp och försäljningar af land tbruksförnödenheter,

lllen under sista tiden bar äfven kraftigt· arbetats på bildandet af kon

SUllltionsföreningar.

Hvad vårt eget land beträffar, finnas här omkring 400 konsumtions

föreningar och handelsaktiebolag lued mer eller lnindre kooperativt syfte.

Somliga af dessa äro redan en 20 a 30 år gamla företag. De mest fralll

gångsrika äro belägna vid större industriella anläggningar i mellersta och

norra Sverige. I städerna äro företagen i allmänhet af yngre datuln och

ha icke att uppvisa gynnsamma resultat. I Inotsats till förhåliandet i

Danmark ha jordbrukarna ännu ej omfattat konsumtionsföreningsideen.

Sedan 1899 existerar - ett kooperativt förbund med hufvudsakligen upp

lysnings- och agitationsändamål, omfattande ett 70-tal föreningar och han

delsaktiebolag, samt sedan 1901 en partihandelsförening lned säte i Mallnö,

11vilken under förlidet år hade en omsättning på 126,000 kroIlar oell så

lunda' befinner sig i sitt embryo.

Äfvell i utom.europeisk'a länder, såsom Algier, I{aplandet, Indien nl.

fl., saknas ej heller ansatser OCll lyckliga försök lned konsumtionsföre

ningsideell.

Då härtill kommer, att konsumtionsföreningarna- änllU ,öfverallt ut

visa en särdeles lofvande tillväxt, torde tillräckliga skäl före"1igga' att här

närmare söka granska deras lnål och såvidt möjligt äfven utforska deras

f ralll tidsutsikter.

Hvad då först beträffar lnålet 111ed dessa föreningar, så, bör genast

påp-ekas~ att detsan1ma fråll börjall hade en lnycket mer idealistisk

prägel, än 11vad som senare blef fallet. Rochdalepi6niererna ville icke

genoln konsumtionsföreningarna allenast skaffa medleu1marna deras varu

bellof, utan ville också bereda bostäder åt deln ocl1 grunda större indu

striella verk och jordbrukskolonier, de senare till tjänst för de arbetslösa.
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Så småningolll skulle ett slags kOmlTIUnistiska samhällen grundas, hvarest

medlemmarna gemensalnt skulle handhafva all produktion och distribu

tion saInt själfva ombesörja uppfostrall och styrelse. . Det var naturligt,

att ett dylikt program, SOln i· själfva verket innebar .en lösning af den

social~ frågan, sklllle .uppställas af pioniererna, då deras försök hade sitt

upphof i den rådande nöde11 oell de sociala missförhållandena. Mel1

alltefter som välståndet ökats genom konsumtionsföreningarnas verksaln

het, Ila de större sociala synpunkterna förlorat sin betydelse och målet

har blifvit mer uteslutande ekonomiskt.

Det närmaste lnålet för konsulnenternas öfvertagande af varudistri

butionen har eineilertid varit oell är naturligtvis att ordna handelsverk-'

samhetell på en redbar grund och att tillgodogöra' sig den vinst, SOlll

. mellanhänderna åtnjuta inoul' handelsvärlden. Det ligger ju i öppen

dag, att det förstnämnda målet: redbarhet inom varudistriblltionen måste

kunna nås gen·oln 'kollsumtionsföreningarna; ty dels är ju i dessa den

enskilde profittagaren försvunnen, dels äro ju kunderna delägare i affären

och såsom sådana berättigade att kontrollera affärens skötsel. Det kan

således under normala förhållandell ej finnas anledningar till varuför

falskning, försäljning under oriktiga nalnnbeteckningar eller till olika

pris' för olika kunder -- allt förhållanden, som äro allt för vanliga i·

privata 'affärer, särskildt å platser, där fattiga personer existera, eller där

kreditsystemet kedjar kunden .fast. Lika, i dagen liggande är konsu

menternas lnål att tillgodogöra sig 'Jnellanhändernas vinst. Att denna för

hvarje handelsman llnder nllvarande oorganiserade förhållanden ej är be

tydl!g, beror ju på att a11talet. mellanhä11der är .så onaturligt stort, och

att ett sådant slöseri råder i fråga om annollseroch annan reklam. 'Att de~l

sammanlagda vinsten af mellanhandsarbetet likvisst blir betydlig, visas

bland annat af de oerhörda vinster, som konsumtionsföreningarna uppnå

genom att systematiskt undvika allå luellanhänder. ' D~t är ej nog med

att undvika en eller annan 111ellanhand, Inälet är att gå förbi dem alle

sammans och göra' inköpen· i, första' hand eller själf tillverka de varor,

s'om försäljas. Detta mål har lyckats genonl upprättande af partihandels

föreningarna, hVar0111 mera senare. Resultatet är emellertid vinst eller

återbetalllingssummoI', som äro nästan häpnadsväckande.'

I,. England erhöllo ... exeulpelvis ~medlerilmarna under år 1900 (enligt

officiella redogörelsen) en utdelning' eller dividend uppgående till 2 ·sh.
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71/ 4 d. på hvarje pund, användt för varuinköp, d. v'. ,s. en vinst på

121/ 2 % på inköpssuffilnan. Endast 0,4 % aJ medlemmarna erllöll ingen

vinst' alls; däremot uppgick vinsten till 3 sh. pr pund (d.v. s. 15 %)

eller däröiver för icke mindre än 22 % af medlemmarna. I-Iärvid' bör,

dock' erinras, att detta resultat blir något fördelaktigare, därför att kon

sunltionsföreningarna i vissa delar, särskildt de norra, så behärska mark

naden, att de bestämlna varuprisen och därvid ofta höja dessa öfver

gängse marknadspris.

• De engelska konsumtionsföreningarna ha under de senaste 39 åren

lämnat sina medlelumar, d. v. s. i de allra flesta fall arbetarklassen, en

vin'st på, 100 millioner p. st., och det behöfver ej' fralllhåilas, att denna

oerhörda ökning i arbetsklassens inkomster eller, onl man så vill, minsk

ning i. lefnadsomkostriader har i 11Ög grad höjt välmågan och gifvit

arbetarrörelsell en stark ekonomisk grundval. Men hvad- som är sär

skildt af betydelse, är, ått dessa -stora vinstmedel kunna kapitaliseras

ge'norn att i form ar' andelar (hÖgst 200 alp. st.) kvarstå i föreningens

rörelsekapital. Föreningen k'ommer härigenom att tjäna som en spar

bank och en idealisk sådan, ty den, sparar automatiskt och utan dell

ringaste uppoffring eller obehag från 'den sparandes sida. I samband

härmed må betonas, att konsumtionsföreningarna äfven ha betydelse för

en utomstående allmänhet därigenom, att 'de tjäna som priAregulatorer.

Det är en allmänt känd' erfarenhet, att, när en-konsumtionsförenil1g upp

står på en plats, varupriset sankes betydligt hos salntliganärboende

handlande. HärigenoIn får hela aJirnänheten' en direkt nytta' af dessa

prisregulerande föreningar.

Ett annat luycket betydande' Inal, BOln, städse hägrat för koopera

törernas blickar, är medlemm'arnas uppfostran. Redan det koritantabe

talningssystenlet, som' i föreningarna är regel, utgör ell betydelsefull, upp

fostran. Betydelsen häraf torde ej kunna öfverskattas. Härtill kommer,

att en liten krets af föreningens medlemmar tränas i affärsangelägen

heter (20,000 kommittemedlem~ar sammanträda hvar' vecka), och att

det stora medlemsantalet genom föreningslifvet bringas till, förståelse af

·en 1l1USSa viktiga angelägenheter af' ekonomisk natu~ -och ~ fostras till

delnokratisk själfstyrelse. Man har också filed skäl kallat föreningarna

för skolor, hvarest medborgare danas, och där deras intresse för~ kom

munala och politiska frågor väckes till lift Det bal~ åter och åter franl-
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hållits af framstående kooperatörer, att den kooperativa rörelsen ej kan

få någon utveckling" OlD ej medlelnmarna uppfostras; och i enlighet

härmed bevilja föreningarna stora pennillgsummor (1899 56,185 p. st.)

för inrättande af läsestugor, afhållande af föredrag ill. ID.; det är genom

denna obligatoriska upplysnings·verksamh'et, som föreningarna spela en

så stor kulturell och moralisk rolL Denna upplysningsverksamhet torde

äfven vara af stor betydelse n1ed hänsyn till fralntida produktionsföretag,

ty det Ilar städse visat sig, att det, som fordras af medlerrnnarna i dylika

företag, är upplysning och satuarbete. .

A'tt verka för sociala reformer är jll ett mål, SOln lnan kan anse helt

naturligt förenadt med den kooperativa rörelsen; men det kan ju ej för

llekas~ att detta mål ännu så länge har blifvit jämförelsevis obetydligt

"realiseradt. Det som har gjorts, är i hufvudsak följande:

I arbetarbostadsfrågan har lnan tagit, initiativ genom att antingen

uppföra bostäde"r till uthyrning eller försäljning åt medlemm.arna eller

ock genom att lämna lån till åstadkommande af egna hem. Omkring f>

lnillioner p. st. ha hittills utgifvits för detta ändamål i England, och

'resultatet är omkring 24,000 hus (i "Tool~7ich 220 hus, värda 67,000

p. st.)." Vidare ha föreningarna gått i teten för refoflner inom handels

biträdenas ofta mödosamma yrke. Det är förellingarna, som ha äran af

att ha genolndrifvit den nu vanliga Ilalfva fridagen; vidare har arbets

tiden f.örkortats och utgör vanligen ej Iller än 48 timma.r pr vecka; äfven

löneförmånerna ha förbättras, OCll andel i vinsten har lälnnats." Äfven ge

nom konyalescelltbeln ha biträdena gifvits stora.fördelar. Slutligen ha för

eningarna på ett verksamt sätt motverkat utsvettoingssystemet genonl att

vägra: försälja "varor, som tillverkats under' osunda arbetsförhållanden,

OCll exempel gifves, att föreningarna lyckligt konkurrerat med utsvett

ni ngsfabrikerna genom att påbörja produktion af samlna slags varor.

Det är enlellertid tydligt, att mycket mer skulle kunna göras på detta

olllrAde, och 'glädjande ,nog synes·~en sträfvall härtill för närvarande före

finnas bland de ledande kooperatörerna.

Vid sidan af nu nämnda lnål~ finnas naturligtvis flera andra, som ej

äro typiska för alla länders konsumtionsföreningar.. Så ha exelnpelvis

konsumtionsförellingarna ! Belgien en särskild uppgift att vara det fasta

ekonolniska underlaget för arbetarrörelsen. Fackförenings- och koopera~

tionsrörelserna äro intimt förbundna med· hvarandra; den senare" är en
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guldgrufva för den förra,. i det att stora vinstmedel användas för åstad

kommande af en liflig propaganda. Det är klart, att under arbeta.rkon

flikter denna samverkan mellan d~ båda rörelserna skall vara af stor

nytta för arbetarna. Däremot strider denna kombination mot den prin

cip, som eljest städse gör sig gällande, att den kooperativa rörelsen skall

vara i politiskt afseende neutral och sålunda vara öppen för alla. Den bel

giska 'kooperationsrörelsen har vunnit stor utbredning och öfvat inverk'an

särskildt på de franska förhållandena. Som förbrukarnas organisationer ha

konsumtionsföreningarna slutligen en stor uppgift att fylla gent emot

osunda kapitalistföretag 'och trustbildningar. Mer än en gång har det

visat sig, att dessa föreningar genom enig samverkan lyckats bryta pro

ducentringar, som varit skadliga för förbrukarna; dessutom ha förenin

garna genom sin kolossala periningmakt och sitt stora medlemsantal

lyckats tvinga storindustriella företag eller transportbolag att vidtaga

vissa nödvändiga' reforn1er för arbetarnas bästa, OCll likaså har i utlan

dets lagstiftande församlingar påtryckningar' gjorts, som ledt till önskade

resultat i ena eller andra afseendet. ,Det lider intet tvifvel, att de ko

operativa företagen förr eller senare tvingas ~- att taga en aktiv' roll i social..;

politiken. Och det är tydligt, att, när t. ex. de engelska kooperations

och fackföreningarna ~örena sina krafter på detta olllråde - något som

för öfrigt redan är påtänkt - de skola representera en oerhörd makt,

sonl, rätt använd, skall blifva till fromma för landets sociala lagstiftning.

N,är ~ärtill lägges, att konsumtionsföreningarna sakta men säkert åstad

kOlnma en' utjämning af rikedomarna, så att enligt det danska ordspr~ket

»faa har for rrieget og färre for lidt», inses lätt, hvilken djupgående be-'

tydelse för det sociala framstegsarbetet som konsumtionsföreningarna, rätt

ledda, kunna äga.

Fördelarna af handelsverksamhetens ordna:p.de efter det kooperativa

systeInet äro så påtagliga, att det synes, som om 'alla människor skulle

utan svårighet kunna öfvertalas att bli medlelnmar i konsumtionsförenin

garna. Erfarenheten har' eIneilertid' visat, att dessa förenillgar endast

relativt långsamt kunna erhålla någon betydligare del af alllnänheten till

sina kunder. Orsakerna härtill äro flera.. ·Den kooperativa rörelsen har

först och frälnst sina sociala begränsninga.r. De fö~mögna sa~llälls

medlemmarna ha icke något 'träng'ande bellof att spara, och de ba

för öfrigt stora anspråk på artighet' från bO,dbiträdenas sida, 11vilkell
3
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ej kan tillfredsställas i en vanlig kooperativ handelsförelling," hvarför de

i alln1änhet blifva borta därifrån. För medelklassen gälla ej samma

orsaker, och många af clensamma. blifva beständiga kunder i konsulll

tiansaffären. Men hos denna klass sYlles Rochdalesystemet, åtminstone

att döma af engelska erfarenheter, ej vara det lämpligaste utan snarare"

det s. k. civil service systemet, d. v. s. försäljning af varor till inköps

pris pIllS ·kostnadstillskott. I England och Tyskland ha, som bekallt,

civila ämbetsmän och militärer bildat stora bolag, som för nledlemmarnas

räkning anskaffa varor, OCll dessa företag synas i ekonomiskt hänseende

ha utfallit särdeles förträffligt, ehuru från kooperativ synpunkt företagell

äro särdeles ofullständiga och betydelselösa. Å andra sidan äro äfven

de fattigaste och mest utblottade af samhällets· medlemInar försatta utan

för den kooperativa rörelsen. Detta icke så mycket beroende på deras

fattigdom som genom deras oförmåga af demokratisk själfstyrelse eller

genom deras okunnighet om de allra enklaste ekonomiska förhållanden.

Här är en af konsumtionsför~ningarnas allra svagaste punkter, och här

återstår ofantligt mycket att göra. Det är ingen konst att öfvertala för

ståndiga och hederliga människor att bli medlemInar i konsumtions

föreningen, men att få de svaga, okunniga och dåliga s31nhällselementen

därtill är ett ofantligt svårt. problem. Ehuru den engelska kooperativa

;rörelsen grundats just "med afsikt att mota:rbeta fattigdomen, oell ellul"u

pionierföreningen räknade uteslutande medlemmar från samhällets fattigaste

lager, kall det icke sägas, att rörelsen under de senaste 50 åren utvecklats

så, .att de fattigaste erhållit kooperationens fördelar. Snarare ha de forna

idealen fått ge plats" för önskningen att erhålla bästa möjliga ekonon1iska

utbyte, oeh allt har befunnits i sin ordning, 'llär räkenskaperna visa en

ordentlig vinst. De fattiga, som i England ej kOlurnit med i den koo

perativa rörelse.n, äro de~s den klass arbetare, som erhåller en aflöning,

som nätt och jämnt räcker till llppehället (t. ex. jordbruksarbetarna, ~1/2

millioner människor, som erllålla 13 811. 81/ 2 d. i veckan i lnedeltal),

saInt dels den särskildt i storstäderna" vanliga lösa befolkningen, sonl

afsätter sina pengar å krogar och förlustelseställen, som råkar ut för rätt·

visans handhafvare, och som ·kommer den ena dagen och går den andra.

Det Ilar sagts" af framstående nationalekono1l1er, bland andra mr

Sidney Webb, att kooperationen icke kan vara till nytta för dessa

samhällsmedlemmar, förrän staten genom lagar och bestämIneIser höjt
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deras sociala ställning, förkortat arbetstiden, förbättrat bostäderna och bort

arbetat utsvettningssystemet. Bland kooperatörerna råd~r en1ellertid den be

stämda åsikten, att de fatti,gaste kunna nås af kooperationsföreningarna,

{)ch att det blott är bristande energi hos föreningarnas ledare, som hittills

hindrat att så blifvit fa1Jet. Just i dagarna har det engelska kooperativa "

förbundets sekreterare framkastat åtskilliga förslag" i denna riktning, -som

för närvarande lifligt diskuteras.. Han har sålunda föreslagit, att hvarje

förening skall ha en social a/delning me"d uppgift att genom en s. k.

social missionär utreda de fattigas förhållanden och behof. Genom att

Bamla de fattiga till Inöten, konserter m. m. och därvid så småningom

utplantera de kooperativa ideerna, skulle snart vinnas en kundkrets,

som nödvändiggjorde en mindre filial. EIneilertid vore äfven nödvändigt

att anordna en verkstad för tillfällig sysselsättning för arbetslösa samt en

bank eller kreditanstalt, som lämnade Inindre, tillfälliga lån, hvarigenom

n1öjliggjordes, att de nya kunderna från början kunde göra sina köp

kontant i föreningens affär. Nästa steg skulle vara att uppföra nya

€ller förbättra de gamla bostäderna och att anordna kolonier inonl landet,

hvarest jordbruk och industri kunde drifvas sida vid sida. Det har slut

ligen föreslagits, att en del af nettovinsten - liksom beträffande l"lpP

lysningsverksamheten 21/ 2 % - skulle anslås till den sociala missionen.

Om dessa nu lifligt diskuterade planer komma att förverkligas, är

€j godt att säga, men det torde vara säkert, att Inan för närvarande i

England har en bestämd känsla af nödvändigheten att få de fattigaste

med i den kooperativa rörelsen.

Det finnes äfven andra svårigheter, SOlU, hindra ~en kooperativa

rörels~ns utbredning. Hit hör det bland allmänheten vanliga kreditsystemet,
som binder kunderna fast vid sina handlande. En annan svårighet är

den stora rörligheten hos befolkningen i vissa städer. Det är förvånande

att erfara, hur storstädernas befolkning växlar vistelseort, och det är

klart, att denna omständighet skall inverka i hög grad menligt på en

handelsaffärs gång. Det är denna omständighet, som hittills skapat·

»kooperativa. öknar» i._ Englands största 'handelsstäder, London, Liverpool

och Hull.
, ,

Det är emellertid tydligt, att de nu nämnda svårigheterna förmin~

skas, i saIDlna mån som befolkningen höjes i social ocl1 ekonomisk

ställning. Gränserna för den kooperativa rörelsens ut?redning kOlnma
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därför att alltjämt vidgas, men alltid komlner en viss del af samhällets

medlelnmar att hålla sig utanför den- kooperativa rörelsen.

Annat är däremot ,förhållandet med kooperationens s. k. administra
tiva gränser. Dessa kan man redan nu ganska tydligt skönja. Det är

tydligt, att den kooperativa rörelsen ej kan intränga på de områdeh t

som hafva allmän nationell betydelse. Att öfvertaga järnvägar, post och

telegraf, kanaler, skeppsfart i någon större utsträckning torde ej komma

ifråga, emedan staten på dessa områden vinner allt större terräng. Men

väl är det möjligt och lälnpligt, att kooperativt kapital och inflytande på

dessa oluråden verka reglerande. Ej heller kan det blifvafråga om att

öfvertaga -sådana företag som framställning af gas och elektricitet, vatten

ledningar, sanitära åtgärder ffi. m. Likaså bör tillverkning och försälj

ning af alkoholhaltiga. drycker förbli 'lltanför konsumtionsföreningarnas

verksalnhetssfär. Inom flera af de - större industrierna, såsom skepps

byggeri, järntillverkning; gr'llfdrift finnes ej -på länge plats för den koo

perativa rörelsen. Kon~urrensen är här alltför stor, för -betydliga kapital

fordras, och' dessutom ha några kooperativa försök härutinnan misslyckats ..

Ej heller under den närmaste frållltiden torde jorden i någon större ut

sträckning komma att öfvergå i ?e kooperativa föreningarnas ~go, ehuru
ständiga försök lned mer eller ll1indre -framgång göras att bruka jorden.

på kooperativ grund. Men om alla dessa verksamhetsområden borträknas,

finnes likväl ett oerhördt stort fält Jör konsulntionsföreningarnas verk

samhet. Först böra vi då --nämna försäljningen af alla de otaliga kon

sumtionsartiklar, hvilka ej nödvändigtvis behöfva monopoliseras af state]l.

ICo'nsumtionsföreningarnas framtid i' detta afseende torde emellertid helt

och hållet bero -på deras förlnåga att sammansluta sig i och för genten-

sa'l1~n~a inköp. I våra dagars högt uppdrifna affärsför11ållanden torde det

nämligen vara omöjligt för de relativt små konsullltionsföreningarna hvar

och en för sig att -verkställa vatuinköpen på ett tillfredsställande sätt ..

Dessa måste' naturligtvis ske i alll~a första hand å världsmarknad~n, ske-

'i rätt tid; -i 'stora partier, mot extra kontant betalning och af första

rangens- affärsmän - allt villkor, som de nälnnda föreningarna ej kunna;

uppfylla, Men däreInot se sig de af konsumtionsföreningarna bildade,

r>artihan-delsföreningarna i stånd att i alla afseenden uppfylla dessa villkor.

Deras kapital är fullt tillräckligt för extra kontant likvid, de kunna köpa.

varorna i mycket stora kvantiteter och affärsledningen ligger i händerna
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på utmärkt väl tränade affärsmän. Som en allmänt tillämpad princip

gäller, att varorna skola köpas å produktionsorten. Sålunda köper exenl

pelvis den engelska partihandelsföreningen sitt hvete direkt från jord

brukarna, sitt S1l1ör frän Danmarks och Sveriges mejerier eller från egna

mejerier i Irland, sina russi'11 från Spanien OCll sin torkade frukt från,

Grekland genom dit utsända inköpare e-ller uppköpsaffärei\ hvilka se·

{lare finnas i Ne,vyork, Montreal, Sidney, Århus, Köpenhalnn, Göte

borg och Halnburg. Från Dannlark köpes sålunda smör, ägg och fläsk

för öfver 21/ 2 millioner p. st., från Sverige köpes smör och ägg för

349,139 p. st. För, att sedan för konsumenten inbespara en del af ut-

.gifterna vid varornas transport har föreningen anskaffat en egen flotta

på 7 ångbåtar, sonl underhåller reguliär förbindelse mellan engelska och

kontinentens hall1nar. Denna transportverksamhet tjänar äfven som pris

regulator på privata rederibolags transportpriser. Fördelarna för konsum

tionsföreningarIla af de gemensamma inköpen ligga i öppen dag. Dels

vinnes jll garanti för, att goda varor säljas, dels erhållas varorna be

tydligt billigare genom den afsevärda lItdelningen eller återbetalningen,

uppgående i den engelska parlihalldelsföreningen till 4 d. pr p. st., i den

skotska till 8 d. pr p. st., dels behöfva föreningarna icke uppställa så

stora kraf på sina affärsledare, då dessas svåraste uppgift, varuinköpen,

väsentligt underlättas genom partihalldelsföreningen, hvilken i motsats till

andra handlande ej har ,några vinstintressen att beyaka. Slutligen kunna

!öre~ingarna få ett lälTIpligt ställe att insätta sina öfverskottsmedel.

Det är sålunda ej underligt, att denna. partihandelsföreningsrörelse

hastigt vunnit en ofantlig utvecklin'g. Exempelvis. må nänl11as, att den

engelska partihandelsföreningen 1880 räknade ett medlemsantal af alle

nast 361,523, IDen 10 år senare icke mindre än 1,249,091. I{apitalet

hade under dessa år stigit från 519,400' till 2,158,883 p.. st. och omsätt

ningen från 3 1/3 lllillioner till öfver 16 millioner p. st. Den skotska

partihandelsföreningen visar proportionsvis lika hastig utveckling; den

tyska i Hamburg _en ännu hastigare utveckling. OmSättningen i den

samnla uppgick nämligen år 1900 till ornkring 8 millioner mark OCll år 1901

till 148
/ 4 millioner, mark, en ökning på ett år af 68 %. Äfvell den danska

partihandelsföreningen visar en hastig utveckling. :. Sålunda hade den

1896, sedan två skilda föreningar sammanslagits och 11ufvudkontoret för

lagts till Köpenhamn, en olusättning på något öfver 4 millioner kronor



38 1902 den .13 lllars

och en nettovinst på 107,000 kronor; det sista bokslutet, för år 1901,

visar en1ellertid en olnsättning på öfver 13 11lillioner kronor och en

nettovil1st af omkring 480,000 kronor.

, Af dessa, siffror torde framgå, att partihandelsföreningarna äro stadda

i en ~ärdeles lofvande utveckling, och att det helt säkert är genoln

deln, som konsumtionsföreningarna skola utvecklas till sannskyldiga orga-·

nisationer af förbrllkarna. Detta bestyrkes än mer af det fakturl1, att

partihandelsföreningarna i England och delvis äfven i Danmark med

fraingång slagit in på kooperativ produktion. Omfattningen af 'den e11

gel,ska OC]l skotska partihandelsföreningens produktion torde bäst framgå

af följande uppgifter: År 1900 tillverkades varor till ett produktionsvärde

af 4,086,823 p. st., OCll i produktiollsafdelningen sysselsattes ]2,131 per

SOller. . Bland tillverkningsprodukterna märkas af födoämnen: mjöl (5

ångkvarnar), chokolad, kaffe, smör, fläsk, pickles, 1narmelad, kex; af be

klädnadsartiklar: ylletyger, mans- och kvinnokläder, skodon, tofflor, saInt

dessutorn en ofantlig mängd andra artiklar såsonl såpa och tvål, ljus,

lenlo1lad, möbler, tobak och cigarrer, tryckeri-, bokbinderi- och litografi-o

alster. Äfven utanför Englands gränser ha fabriker uppförts; sålunda

72 lnejerier i Irland, ett svinslakteri i Danmark, en oljefabrik i Australiel1~

Det är naturligt, att man företrädesvis slagit in på sådan produktion,

som lönar sig; men åtminstone i några fall har man vågat sig på till

verkning af »utsvett11illgsvaror». Den skotska föreningen tillverkar så

lunda skjortor och har lyckats trots konkurrensen att lämna arbeterskorna

goda aflöningar och dessutoln uppnå en skälig vinst på tillverkningen.

Det är naturligt, att då partihandelsföreningarna ledas af män, SOlU

själfva pröfva.t arbetets tunga, och då verksamheten. kontrolleras af för

eningarnas medlelnmar gen01TI kvartalssamulanträden samt genom ständiga

besök i fabrikerna, arbetsförhållandella måste vara tillfredsställande. Också

äro alla utomstående,s omdölnen eniga däri, att hvarken lokalernas beskaf

fenhet, arbetstidens (48 timmar per vecka) korthet eller lönens storlek läm

nar något äfrigt att önska. Därelnot råder ganska mycken mening~skilj-.

aktighet i fråga om huruvida arbetarna skola erhålla andel i vinsten. Den

skotska partihandelsföreningen lämnar andel i vinsten, den engelska ej;

frågan är emellertid för vidlyftig för att här kUIlna hinna behandlas.

I sa1nband med denna framställning af partihandelsföreningarnas.

produktion är det på sin plats att nämna, att äfven konsumtionsförenin-
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garna utö.fva en gallska betydande produktiv verksamhet. Enligt den

officiella statistiken sysselsattes år 1899 i 616 föreningar icke mindre än

13,810 arbetare, hvilka tillverkade varor för ett värde af 3,906,385 p. st.

Det var hufvudsakligen skrädderi-, skolnakeri-. och byggnadsverksamhet,

SOlU förekommo. För närvarande uppgå uppköpen från kooperativa

källor till 68 % af hela inköpssumman.

Det är .naturligtvis omöjligt att förutsäga, hvilken omfattning SOlll

den kooperativa produktionen kan få. Men som ett exempel kan nämnas,

att, om de engelska partihandelsföreningarna själfva (hvilket väl endast

är en tidsfråga) odlade sina teplantager i Indien i stället för att göra

teinköpen genom agenter, skulle icke luindre än 36,000 personer erhålla

arbete, och ett kapital på 1,500,000 p. st. skulle bindas i företaget.

I själfva verket finnas inga oöfverstigliga hinder för en storartad

utveckling illonl det produktiva området. Af kapital. hafva konsulntiol1s

föreIlingarna öfver nog. Flera· föreningar ha på grund af öfverflöd af

pengar minskat andelsräntan från 5 till 4 procent och till och nled be

gränsat antalet ägande andelar pr medlem under det ·sedvanliga maximi

antalet 200 st. Detta är naturligtvis en förvänd åtgärd,· som skadar rö

relsen. Årligen utbetalas till medlemmarna olukring 5 millioner p. st.,

som lTIed fördel hade kunnat insättas i prodllktiva företag.

Ej heller torde någon större svårighet förefinnas att erhålla en fullt

sakkunnig ledning af företagen - därom vittna bland annat den nästan

~ndantagslösa framgången af de hittills ordnade fabrikationerna. Det

har aldrig visat sig finnas 11ågon svårighet för dell kooperativa rörelsen

att få dugande krafter, ehuru relativt mycket måttliga löner erhållits.

En bestämd svårighet visar sig emellertid inOlll vissa industrier, t. ex.

bomullsväfverierna; där allf!1änhetens sluak 111ed afseende på färger ocl1

beskaffenhet är så ofantligt olika, att något visst fabrikat svårligen kan

lämpa sig för en stor kundkrets. I detta fall, liksom i frå.ga om hela

textilindustrien, är det emellertid nödvändigt att organisera en export till

andra länder. Här ligger naturligtvis den stora framtidsfrågan för kon

sun1tionsföreningarna. . De kunna ej tänka på att exportera sina. varor

på samlna sätt som vanliga exportörer; de få näluligen ej smaka den

förbjudna frukten af vinst i vanlig mening på försäljning, hvilken skulle

förrycka hela rörelsen. Deras försäljning måste därför ske till andra

länders ·kooperatörer, och dellna försäljning torde ej vara svår att verk-
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ställa, om öfverallt ordnades pa~tihandelsföreningar, sonl utbytte pro

dukter med hvarandra.

Denna tanke, förvisso den största fralntidstanken på det kooperativa

området, har allvarligt börjat diskuteras mellan praktiska kooperatörer i

olika l~nder och äfven i mindre omfång realiseras.

Det återstår att påpeka ett .par områden, där konsumtionsförenin

garna helt säkert, genom sina partihandelsorgan, skola ha stora fram·

tidsutsikter, nämligen bank.. och försäkringsrörelsen. Båda dessa äro i

England pröfvade, och resultatet har öfverträffat alla förväntningar. Den

af engelska partihandelsföreningen 1872 upprättade bankafdelningen hade

år 1900 affärer nled 621 kooperativa föreningar och hade i inkomster

62,860,000 p. st. Nettovinsten, 11,445 p. st., fördelades mellan bankens

kunder i proportion till affärstransaktionerna., hvarvid icke medlemmar

erhöllo half vinst mot medlemmar. Det torde vara endast en tidsfråga,

när denna bank öppnar affärer med fackföreningar, själfhjälps- och bygg~

nadsföreningar samt öppnar filialer i samband med hvarje konsllll1tions

affär. Banken skulle då få en utomordentligt stor betydelse såsom be

varare af hela arbetsklassens penningemedel.

Den kooperativa försäkringsrörelsen i England, som begy~te. 1867,

har äfven att uppvisa en stor framgång. Den omfattar såväl brand

sOln lifförsäkring och garantiförsäkring för föreningarnas tjänstenlän.

Öfver 1,000 föreningar äro försäkrade i denna anstalt, hvilkens fonder

uppgå till nära 100,000 p. st.

Hvad konsulntionsföreningarna i vårt land beträffar, har, såsom förut

nämnts', största fra,mgången visats vid större industriella anläggningar i

mellersta och norra Sverige. I de större städerna har konkurrensen och

befolkningens bristande sammanhållning hittills gjort, att försöken där

visat mindre tillfredsställande resultat. Att jordbruksbefolkningen ännu

ej upptagit den kooperativa ideen, tQrde bero på bristande upplysning.

Emellertid torde det endast vara e11 tidsfråga, när hvarje socken i Sverige,

liksoln förhållandet är i Danmark, har att uppvisa sin konsumtions

förening; och möjligen blir det här andelsmejerierna, som komma att

visa vägen. Det skulle äfven vara i llÖg grad förvånande, om ej vår

vakna arbetarrörelse i städerna skulle skynd.a sig att taga vara på det

utmärkta medel till ekonomisk förkofran, som bjudes genom konsum

tionsfö!eningarna. Antingen nu detta sker såsom i Engla~d, att fack-
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.förenings- och kooperationsrörelsen stå· skilda åt i ekonomiskt afseende,

-men sammanhållas på andra sätt, eller såsom i Belgien, där de tu äro

ett, så torde nyttan vara så påtaglig, att man kan med visshet förut

säga, att arbetarorganisationerna i städerna skola sörja för, att rörelsen

tages upp på ett storartadt sätt.

Men för att konsumtionsföreningarna såväl å landet som i städerna

skola vinna utbredning, fordras först och främst, att de skötas på andra

grunder än hittills. Deras affärsverksamhet måste bli betydligt solidare,

deras rörelsekapital måste väsentligt ökas, så att varuinköpen kunna ske

kontant, kreditförsäljningen måste förbjudas och bokföringssysteulet för

bättr.as samt slutligen de sunda kooperativa principerna" inplantas i med

lemmarna. Vidare måste lagstiftningen ändras därhän, att föreningarna

berättigas handla med utomstående, emedan dylik handel är nödvändig

för föreningarnas utveckling. Till sist- m.åste konsulntionsföreningarna

läras att gemensamt göra sina inköp såsom i England och Danmark.

En början är gjord i detta afseende genoln partihandelsföreningen i

Malmö, men tillslutningen måste blifva allmän. En svårjghet, som visat

sig flerstädes, är, att lnedlemmarna ej förstått samarbetets betydelse,

utan omöjliggjort affärens fortgång genom bristande sammanhållning

och en skadlig misstro. I detta afseende kräfves ett vidlyftigt upplys

ningsarbete, och det är därför, som konsumtionsföreningarna här i landet

särskildt måste lägga all på att jämte materiell höjning äfven gifva 11led

lemnlarna andlig lyftning.

, Det är väl troligt, att konsumtionsföreningarna komma att samman

sluta sig i några bestämda oluråden, och att partihandelsföreningen för

lägger filialer till dessa. Sådana områden skulle vara Sundsvall och

Gäfie sågverksdistrikt samt områden kring Jönköping, Göteborg, Örebro

och Malmö. Partihandelsföreningen torde sedan komma att göra vissa

varuinköp tillsallllnans llled den danska och finska partihandelsförellingen

och eventuellt med en blifvande förening i Narge, hvarigenom inköpen

kUllna ske i mycket stor skala och därför till billigaste pris. På så sätt

kommer måhända skandinavisnlen att återupplifvas i Norden.

Af det föregående torde framgå, att konSulntionsföreningarna ännu

ha att påräkna en ofantlig utveckling såväl i distributions- SOln produk

tionsafseende, äfven i länder, där denna rörelse nått jämförelsevis hög

utveckling, och att rörelsens gränser flyttas allt längre ut, i salnma 11låll
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som den stora massan vinner ökad bildning och högre social och ekono

rnisk ställning. Redan nu kan man n1ed lord Rosebel'Y kalla den ko

operativa rörelsen »en stat inom staten». Hvad bör man då i en framtid

benämna den, då nästan all handelsverksamhet och en mycket stor del

af produktionell helt s'äkert hvilar i dess händer? De finnas nog, som

111ed ovilja se konsumtionsföreningarnas hastiga utveckling, särskildt där

för att en hel samhällsklass, 'handlandena, däraf hotas. Men bör icke

hela sanlhällets intressen gå före några få individers önskningar? Är.

det icke från nationalekoll0misk synpunkt riktigt att ett lllera lltveck

ladt, ett Iner ekonorniskt affärssystem aflöser ett äldre, som är byggdt

på slöseri och i 'luånga fall på osunda konkurrel1sprinciper? Är det icke

också af en ofantlig samhällelig betydelse, att genom koO'perationsrörelsen

el1 utjämning sker af rikedomarna, och att det hotande trust- och ring

systemet hindras i sin utveckling af den enda organisation, som därtill

har makt, nämligen förbrukarnas. Vi tro ej, att det är möjligt att för

ringa konsulutionsföreningarnas betydelse genom att kalla dem utrot

ningsmedel för handelsståndet. Detta är för öfrigt ej sant, ty handlande

komma att i alla tider behöfvas, elluru i betydligt mindre antal än nu,

och konsumtionsföreningarna utveckla sig så pass långsamt, att hand

landena i tid kunna se sig om efter annan sysselsättning eller taga an

ställning SOln affärsmän i konsumtionsaffärerna. Det är, som J. Stuart

Mill en gång yttrade, ingen fara, att kooperationen utvecklar sig för

hastigt. Vore den en enkel och lätt sak, skulle den långt före detta ha

vunnit tillämpning bland alla människor. Lugnt och beständigt utvecklar

sig konsu111tionsföreningsrörelsen,. lägger allt större delar af handeln~

industrien, b~nk- och försäkringsrörelsen under sin spira, samtidigt med

att kooperativt kapital och inflytande intränger i alla lltomstående före

tag llled det -närmaste syftet att införa sunda och goda arbet"sförllållanden

och utveckla sanlhället till en ny tingens ordning, där de sociala kon

trasterna utjämnats, där konkurrensen lämnat rum för samarbete, och

där broderskärleken triumferat öfver tyranni OCll klasshat.

• • •



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

samnlanträde den 24 april 1902.

Ordförande: Bankdirektören, v. Häradshöfdingen JJ!I. vVALLENBERG.

Till ledamot af föreningen invaldes Herr Revisionssekreteraren Fri

llerre C. Cederströrn.

Sedan den af herrar revisorer afgifna berättelsel1 föredragits, blef i

enlighet med den däri gjorda 11emställan ~nsvarsfrihet beviljad för näst

lidet års förvaltning.

Herr Ingenjören, E. Winell höll härefter ett föredrag om:

Näringslifvet i de södra gränstrakterna mot Norge och
möjligheterna för' dess utveckling.

I anledning af föredraget yttrade sig Herrar S. Berger oell E. vVinell.

• •



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 30 oktober 1902.

Ordförande: Generaldirektören R. ÅKERMAN.

Herr Stadsrevisorn Å. Ralnm höll ett föredrag om:

Hvad bör göras för att höja Sveriges inomIandssjöfart?

När man studerar vårt lands ekonomiska historia och utveckling, in

tages man icke så sällan af en känsla af glädje och förvåning däröfver,

att det i fråga om en del ledande principer och åtgörandell icke blott

varit i jämnhöjd med, utan stundom t. o. 111. framför utvecklingen inom

Europas öfriga länder. Stora planer hafva varit å bane, stora ta~kar

hafva tänkts, man har glöm~, att Sverige varit ett litet land med begrän

sad folk- och kapitaltillgång; och snillets sol har lyst och värmt, det har

rådt ett lif och en omsättning inom det andliga området, sådan som där

uppe i våra norra trakter under sommarljusets alstringsdriftiga månader.

.Men när sinnet värmts af denna känsla, intages det snart af en an

11an, när man vidare fullföljer studierna och ser, att de stora plallerna

stannat i stöpet, att fortsättningen ingalunda motsvarat början, att ihär-

. digheten och konsekvensen saknats. Det är detta, som utgör vår nations

största svaghet:' den värmes så lätt af stora ideer, men den saknar den

€genskap, som leder till det stora lhålet, den saknar viljekraft att konse

kvent fullfölja ideerna, den saknar ihärdighet, - och liksom mörkret
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däruppe i nordanland utbreder sig under större tidsperiod än ljuset, så

visar sig ock inOln det ekonomiska lifvet långa tider .af förslappning och

likgiltighet.

Det var i känsla häraf, som vår store Gustaf I så sant yttrade:

»svenskarne äro snälle och påhittuge och rätt så till lärdom fallne sonl

något folkslag, fastän täluligen drön-göter».

Huru det nu komlnit till, att så skett, behöfver ej sysselsätta oss här;

lnånga samverkande orsaker hafva ock härtill bidragit. Men vi' kunna

genast från början konstatera, att så varit förhållandet, som nu antydts,

äfven i fråga Oln inomiandssjöfarten, lued hvilket ord vi 'här förstå sjö

farten å kanaler, floder och insjöar, eller hva~ tyskarna kalla Binnen
schiffahrt.

Mari vet, -blandan'nat genom Styffes undersökningar, - att pla

ner redan rätt tidigt \.under medeltiden varit å bane, att åvägabringa bättre

förbindelser inellån de stora sjöarna och floderna inom· vårt land; och

lnall tror, att redan under medeltidens tidigaste skede - och' kanhända

ändå förr - gjorts försök att undvika Ålandshafs stormar och skär ge

nom en konstgjord vattenväg af ungefär samma riktning som den nuva

rande Väddö kanal.

I Olof den heliges saga omtalas, att, då konungen framträngt till

Mälaren' genom Stockholmssundet år 1007 och Olof Skötk'onung tillspärrat

utloppet, lät 'den norske konungen gräfva ett nytt utlopp, troligen unge

fär vid nuvarande slussen h'är i Stockholm.

. Det första närmare bekanta kanalföretag var det, som Engelbrekt år

1435 sökte bringa till stånd "mellan Mälaren och Östersjön. Hansan be-o

härskade ju under denna tid vår handel, OCll 11lÖjligtvis var' det en ide,

som Hansan förut praktiskt förverkligat i Lubecks nejder, hvilken nu

kom i användning äfven hos oss. Planen, som på grllnd af Engelbrekts

korta r-egeringstid icke bragtes till fulländning, var icke den enda, som

då behandlades: llppmärksalnheten var redan då riktad 'på en förbindelse·

från Nord- till Östersjön öfver Göta älf, Vänern, Viken, Vättern, Motala

älf; Roxen och Glan till Bråviken. De tekniska hjälpmedlen vara emel-

lertid för ofullkomliga, och Hansan fruktade lnåhända, att dess handels

öfvermakt skulle lida intrång, hvarför ingenting blef' åtgjordt; men från

intet land känner man en så tidigt påtänkt systematisk plan af sä stor

betydelse som denna.
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Med Hansans tillhjälp blef Gustaf I konung, lnen snart fann han,

att dess suprelnati..· lnåste .brytas, om Sverige ville gå framåt i handels

hänseende, och llan upptog därför åter planen latt krossa lilbeckarnas

l1Jaritilua inflytande genom en vattenväg midt igenom landet.

Redan år .1516 hade Hans Busk för riksmötet framlagt en pht"n till

en dylik vattenväg, utaf hvilken, som bekant, torde finnas spår invid

h~ns forna ·befästa borg Mtinkeboda. Under vänskapens dagar framlade

hall" planerna för Gustaf I, som i vidsträcktaste luån accepterade dem.

Utkast gjordes då för nästan alla kanalföTslag, som sedermera genom

förts, men endast en reglering af Göta älf å en lnindre sträcka kOll1 till

faktiskt. utförande.

Äfven Erik XIV och Johan III intresserade sig lifligt för .kan alpla

ner, men först under Karl IX satte man spaden i jorden. Sveriges för

sta slllsskanal, den mellan Hjä]maren och Mälaren, utfördes 1596-1612;

men dess 3 träslussar hade icke tillräcklig motståndskraft, och en onlbygg

nad, som börjades under Gustaf II Adolf och afslutades under Kristinas

förn1yndare, måste därför företagas. Om man .betänker, att de tekniska

färdigheterna och kunskaperna på den tiden vara outvecklade, och att

luan knappast förfogade öfver tillräckliga ekonomiska lnedel, måste lnan

obetingadt beundra den kraft och ihärdighet, hvarmed arbetet utfördes.

I{arl IX anlade' enlellertid äfven den kanalled, som efter honom be

nämnes .Karls graf, äfvensom en .sluss vid Lilla Edet, hvarigenom trans

portleden från bergverksdistrikten till Sveriges västkust högs~ betydligt

underlättades.

År 1635. planlade man ånyo förbindelsen mellan Vänern och Vä,t
tern, hvarvid man torde håfva bestänlt sig för ungefär samma led, son1

sedermera kom till utförande. Då ansåg man, att höjdskillnaderna i ter

rängen vore för stora, och något vidare åtgjordes ej.

Under 17:de seklet vara ständigt nya planer på t~l. pen olyckliga

Hjälmar-M~larekanalen var ·dock den.· enda, som kom att ombyggas,

fast den inoln kort återigen befanns så otillfredsställande, att nya för

ändringar· måste vidtagas. Först 1819~1828 bIef den ändtligen defini

tivt så byggd, att den ännu kan tjänstgöra.

Midt under krigen och fjärran från fosterlandet sysselsatte sig Karl

XII med tankar på den stora betydelse, som inomlalldssjöfartsvägarnas

utveckling ägde för Sveriges ekonomiska och militära förhållanden. Vid
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alla l11öjliga tillfällen skref han därom till riksrådet, - han tycktes finna

en förströelse för sina krigiska tankar häruti. Planerna syntes vara nära

utförandet, när de'n snillrike Polhen~ j juli 1718 genom kontrakt förband

sig att i enlighet n1ed ett utarbetadt och af konungen gilladt förslag an

lägga en kanal förbi Trollhättefallen.

I{arl XII föll, och ingenting blef ätgjordt förrän år 1748, då man

ånyo tagit den då åldrige Polhen1 till råds. Huru snillrik den. af 11ononl

utarbetade planen var, torde l11an möjligen kunna förstå däraf, att det

l1U år 1902 af kungl. väg- och vattenbyggnadssty'relsen fralnlagda försla

get i väsentliga delar är byggdt på de Polhemska principerna.

Arbetet påbörjades, men llpphörde 1755, sedan FlottbergsdalTIlnen

förstörts, om genom 11idingsdåd eller på annat sätt, torde ännu ej vara

kons~ateradt; egendomligt ärnälnligen, att Jennings i sitt vid nedläggan

det af .presidiet i vetenskapsakademien år 1761 hållna tal icke l1änlner

ett ord om någon olyckshändelse eller dylikt; hall säger endast: »men vid

arbetet på denna f.ördämning föreföllo så stora svåriglleter, att den oak

tadt allt ben1ödande icke kunnat verkställas, utall lnåste arbetet alldeles,

höstetiden år 1755, afstanna».

Slutet af 1700-talet och början af 1800-talet kan kallas för de sven

ska kanalbyggnadernas klassiska period. Sveriges handel hade ju ock

då, oaktadt de olyckliga krigen, en fläkt af storslagenhet öfver sig: det

ostindiska kompaniet, det bohuslänska sillfisket, Nordalnerikas utveckling

efter frihetskriget och Napoleons kontinentalsystem utöfvade verkningar

på Sveriges handel OCll pellningeförhål1anden, som vi nu .knappast kunna

uppskatta eller föreställa oss. Stora han~elshus uppkommo, rederinärin

gen kom i flor, de första privatbankerna - kanaldiskonterna saInt !Ylalnlö

och Göteborgs diskonter - uppkolnmo, och en hittills på långliga tider

okänd lifligbet benläktigade sig allas sinnen. Så tillkoln 1787-1795

-Strömsholms kanal - pulsådern för de- östra bergverksdistriktell -,' Troll

hätte kanal 1795~1800 - pulsådern för de västra bergslagell -, 1806

-1819 Södertälje kanal och Göta kanal, den första verkligen stora inter

'oceankanal (om man så må säga), som något land har att uppvisa. 1820

-] 825 anlades Åkers, 182~ Seffle kanal, och 1819~1829 ombyggdes

Hjäln1are kanal.

Man kan tryggt påstå, att Sverige, i all sY~llerhet sedan Trollhätte

kanal 1838-1844 ombyggts, ägde ett kanal- eller inomlandssjöfartssy-
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stem, hvartill knappast något annat land, utom möjligen Frankrike, då

ägde en motsvarighet, och som stod på höjdpunkten af den dåtida ut
vecklingen.

Och den tanke, som legat till grund för detta för den tiden inten

siva sträfvande, hade icke heller motsvarighet i många andra land; den

var modernare, än man hade anledning att vänta sig. Den finner ett

synnerligen talande uttryck i den starkt pepprade broschyr, som den ge
-nialiske Lagerheim tltgaf år 1818 under namnet: »Anmärkningar vid skrif

ten oväldiga tankar om G,öta Oanal». ~"örfattaren af denna skrift hade

nämligen påstått, 'att »production är det första, som i en stat bör upp

lnuntras, och att denna Uppll1Untran bör föregå anläggningen af canaler

och vägar». Häremot genmäler Lagerheim: »Hvad annan utväg kan möj

ligen upptäckas, ej endast till uppmuntrande utan äfven till åstadkorJt;'

mancle af någon slags production, än den att skaffa en möjelighet för

afsättningen, eller som är detsamma att anlägga vägar och canaler? Kan

författaren tänka sig en odling, en fabrik eller ens en simpel qvarn före

tagen eller anlagd af en förnuftig människa på ett ställe, hvarifrån in

gen cOIDlnunication är öppnad?» Och ban tillägger några ord, som äf-

ven i ett annat afseende' i våra dagar borde uppmärksammas. »Tror

författaren, säger ban, att det varit klokare af staten att uppskjuta 'med

vägarnes anläggning i 'norra Sverige under förväntan, ännu i några sek~

ler, att det skulle' blifva odladt, eller att någon hade velat nedlägga 'ca

pitaler på frambringande af producter midt' inuti norra Sveriges skogar,

der möjeligheten för afsättning ej vore tänkbar? Vid en så allmän r.egel,

tillägger han vidare, istatshushållningen SOln denna, måtte andra Natio-. '

ners efterdömen få åberopas; och jag frågar' den, som med uppmärksam-

het· följt andra länders statshushållning: Hvad utväg' har ,England haft

att frambringa prodllction, i norra Skottlands ödemarker? Icke' odlings-'

eller egendomslån, icke medailler och hedersskänker, icke nedlägganile

af statens capitaler på odlingar, hvarigenom undersåtares rätt förnär

Inas, - lltan på öppnandet af en möjelighet för den idoge undersäta... ,

ren att aiJ.vällda sina krafter och sin omtanke på landets odling och sill

egen utkomst -, på öppnandet af communicationer genom anläggande

af vägar och canaler. 2,000 engelska mil landsväg hafva de senare 20
åren blifvit på statens bekostnad anlagda, - utan att någonsin kommit

i beräkning dessas Clirekta afkastn1:ng till staten, äfven så litet som af dell
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eanal, som på statens bekostnad 'öppnas tvärt igenom norra Skottland

llled 20 fots vattendjup.»

Så moderna utsikter hade man redan för 85 år' sedan i vårt land,

och det var då icke underligt, att man sökte bringa inomiandssjöfarten

till den höjdpunkt, hvarpå 'den kom att stå. Men efter 1~40·talet ha en

dast obetydligare arbeten kommit i fråga. Utonl den långvariga ombygg

naden (enligt uppgift) 1842-1860 af Strömsholms kanal tillkomiTIo un

der 1850-talet· endast de små värmlandskanalerna; i slutet på 1860-talet

byggdes visserligen Dalslands (1865-1869) och Kinda (1865-1871) ka
naler' samt ombyggdes Seffle (1866 AOIr'\70), men sedan denna tid har så

godt SOlll allt kanalbyggnadsarbete legat nere, hvilket naturligtvis mest

beror på det t. 0, ID. i vår världsd~l kolossala uppsving, som järnvägs

byggandet tagit ~nder de sista 30 åren, - SOln bekant en tredubbling

(från 3,861 till öfver 11,200 km.).

I ,afseende på' svenska kanalbyggnadsförhållanden må antecknas, att

hela kanalsträekan uppgifves till 1,129,9 km., hvaraf konstgjorda sträckor

äro 185,1 km., och att byggnadstiden kan sålunda specificeras: 'före 1787

byggdes 64,2 km., 1787-1844 479 km., 1845-1871 återstoden; af konst

gjorda kanaler gräfdes före 1787 8,6 km., 1787-1844 124,5, 1845-1871
52 klll.

I sammanhang härmed må påpekas, att under åren 1871-1875 å

de svenska järnvägarna i medeltal transporterades 3 lnillioner, men år

1900 22 millioner ton; tonkilometertalet har ökats ändå mer eller från

188 millioner till 1~470 millioner. Däremot har tontalet på de ång- oe;h

segelfartyg, SOlll i officiella statistiken upptagits under »kanalfart», ökats

endast frål1 1,486)826 registerton år 1870 till 2,734,998 år 1900 - sålunda

ej fördubblats - och äfven om pråmar och flottor tillräknas, torde inom

landssjöfarten icke ens 21/2 gånger fördubblats, un~er det, som sagdt,

järnvägsgodstrafiken 7-dubblats.

Hur kan det då komma sig, att, den förra icke utvecklat sig så SOlll

dell senare? Först och främst beror detta naturligtvis därpå, att trafik

längden fö~ kanalerna etc. icke under denna tid ökats, under det att järn

vägarna så betydligt tillväxt. ~1eIi åtskilliga andra ·förhållanden hafva

förhindrat inomIandssjöfartens utveckling.

Medeltontalet är ännu synnerligen lågt och tor~e efter 1900 års siffror

att döma utgöra för såväl segel- som ångfartyg endast 46 ton, under det
4
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medeldräktigheten för svenska handelsflottans fartyg utgör 139 för segel

och 357 .. för ångfartyg. Det llögsta år 1900 på ett kanalfartyg förekom

mande medeltontal finnes å Södertälje kanal: 112 registerton pr ångfar

tyg; närmast därefter komm~r Trollhätte med omkring' 100 och Göta ka

nal med 97 ton. Endast på dessa kanaler visar sig under de senaste 20

åren något fralnåtgående, på öfriga kanåler är det antingen stillastående

eller tillbakagång (såsom på Seffle kanal). Utsträcker man jämförelsen

något längre, visar' sig väl ett framåtskridande på omkring 25 J{, 111en

detta är tydligen en ringa ökning, om man minnes, att medeldräktig

heten för svenska handelsflottans fartyg från 1870 till 1900 ökats': för

segelfartyg från" 106 till 139 registerton och 'för ångfartyg från 75 till

"357 registerton.

Oln man nu vet, att en fartygsdräktighet af 100 ton 'motsvarar om

kring 140 a 150 lastton (d. v. s. lastdryghet), så bär för närvarande ett

svenskt kanalfartyg i medeltal endast 65 ton last och ä Trollhätte och

Göta kanaler endast omkring 150 ton, och den högsta lastdryghet, sonl

å en "svensk inomiandsled kan förekomma, utgör endast 280 lnetri

ska ton.
Härmed må följande jämförelser göras:

År 1870 drogo de största fartyg på Rhen en last af 5~600 ton.

Sedan denna tid har deras tonnage ökats i följande progression: år 1890

konstruerades bätar på 1,400 ton, 1892 på 1,560, 1894 på 1,740 och 1896
. .

på 2,070 ton. Det största skeppet, som trafikerar Rhen, rymmer öfver

2,100 ton, och man har t. o. m. konstruerat dylika på omkring 3,700 ton

(med ett djllpgående af 3,4 meter).

På Weser, där man i början af 1890·talet endast kunde trafikera

med båtar på 150 ton last, kan man nu gå med 500 tons.

På Elbe drogo de största fartygen en last: år 1842 af 150 ton, 1858

af 200, 1866 af 250, 1873 af 400, 1877 af 500 ton, och numera före

komma s"ådana på 6-800 ton; i vissa fall, t. ex. för kollaster, kan Inan

vid goda vattendjupieksförhållanden nå upp till 1,100 ton.

I hela r~ryskland finnas är 1900 vattenvägar, som kunna begagnas

af fartyg på öfver 400 tons lastdryghet, af icke mindre än 3,567 km.

(= 23 J{ af alla vattenvägar, 15,199 km.); och sedan 1877 hafva farty

gen på öfver 300 tons, last,dryghet ökats från 411 stycken till 2,519 styc.

ken (år 1897) eller mer än sexdubblats.
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Kanalångarr:.ta (af stål) på de kanadensiska sjöarna hafva en lastdryg

het af 4,500 ton, - om de skola passera oceanen, anses de dock icke

kunna lasta mer än 2,500 ton.

Exemplen skulle kunna' mångfaldigas, men vi måste stanna här och

fråga då: hvarpå kan det bero, att den svenska kanalflottans fartyg kom- ,

rJ~it att stå så stilla i afseende på Sl;n lastdryghet?

I främsta rummet- beror detta naturligtvis på våra slussars srnå di

tnensioner. De största slussarna i längre kanaler i Sverige hafva nämli.:.,

gell endast 35,68 meters längd x 7,43 meters bredd och 2,91 meters djup,

Stockholms sluss är 45,1 meter lång x' 9,5 meter bred x 3,6 meter djup,

Södertälje sluss' är 41,4 meter lång X 8,6 meter bred x 3,6 meter djup,

Eskilstuna sluss är 41,6 meter lång X 7,1 meter bred x 2,3 meter djup.

Däremot hafva Dortmund-Ems-kanalens slussar dimensionerna 67 meter

långa X 8,6 meter breda x 3 Il1eter djupa, Elbe-Trave.miinde-kanalens

ärQ 80 meter långa X 12 m~ter breda X 2,5 meter djupa, kanalens Gand

-Terneuzen äro 90 meter långa X 17 meter breda och 6-6,5 meter djupa

och Groot-Noordhollandsch-kanalens (från Amsterdam-Nieuwediep): 75,6

meter långa X 9,4 meter breda x 5,'6 meter djupa, men den anses nu så

föråldrad, att den ersatts af Noordzee-kanalen (Amsterdam-Ynluyden),

hvars slussar skola bringas till ett mått af 225 metets längd X 50 meters

bredd x 10,3 meters djup, så att ~e 'stÖrsta oceanångare kunna komma

direkt 'in i Amsterdams hamn. Kaiser-Wilhelm-kanalens slussar hafva

SOIP bekant måtten 150 meters längd X 25 meters bredd x 9,8 meters

<ljup eller 4 x, '31/2 X 3,3 gånger så stora mått som de stör'3ta i Sverige

förekommande.

Det är rätt anmärkl1ingsvärdt, att man fordomdags l Sverige såg

saken .i detta fall så stort som möjligt. »Det är en dålighet i begrep

pet», säger Törne i sin supplik af år 1792, »att välja små fartyg i

stället för stora, då ~e senare i betydlig lnån emot de förra både lätta

och befordra varubefraktningen.» Och dä Kungl. .Maj:ts kommitte år

1793 sammanträdde för att öfverlägga om rl'rollbä~te kanal, bestämdes

genast från början, att slussarna skulle göras cirka' 25 J{ större i alla

dimensioner än de största kanonsluparna samt för fartyg icke milldre än

med 100 skeppunds större dräktighet än de största 'å Vänern då före

kommande handelsfartyg (800 skeppund). Man sökte sålunda på den

tiden inrätta sig efter de största anspråk, sonl då kunde tänkas.
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Men det är icke blott på de för vår tid för små slussdimensionerna t

sonl den ringa lastdrygheten hos de svenska kanalfartygen beror, utan

detta sammanhänger äfven llled själfva fartygens konstruktion. - I regeln

äro de nämligen försedda med en ångmaskin, som visserligen har ringa

kraft, men ändock upptager ett jänlförelsevis stort utrymme. Denna an

ordning börjar allt mer utträngas i utlandet, där man i stället i största

utsträckning använder pråmar eller läktare, hvilkas lastutrymme kan i

hela dess vidd utnyttjas, och hvilka bogseras af särskilda ångare eller

framdragas på annat sätt. 'Under det att antalet flodångare för varu

transport i Tyskland stigit från 127 stycken år 1887 till 184 stycken år

1899, har antalet af bogserängarna för framdragande af ~odpråmar ökats

från 229 stycken år 1887 till 677 stycken år 1897 och sålunda mer äll

tredubblats. Det finnes sådana Schleppdalnpfer med 900 hkr. ångma

skin; en sådan.- Mannheim nr 6 - som går från Ruhrort till Mann:

heim och har 325 hästars kraft, bogserar 4 pråmar, hvardera på 1,050

ton, eller tillsau1mans 4,200 ton, denna sträcka af 351 km. på ell tid af

65 timIDar, hvilket är en vida' större transporthastighet, än SOIU kall

åstadkommas 111ed godståg. Detta sätt, att använda bogserångare, är för

öfrigt nästan öfverallt i bruk i de större länderna; på en hel del kanaler

ingår afgiften för bogsering j den vanliga kanalafgiften.

1\1an torde möjligen invända; att sådana bogseringsanordningar en

dast kunna göras å kanaler och floder, men ej å sjöar, så stora som Vä

-nern, Mälaren' och Hjälmaren. Men redan nu användas jämförelsevis

stora, d. v. s. efter svenska förhållanden stora pråmar å Vänern af

Mora-Vänerns järnväg och ä Vättern och Vänern' af zinkbolaget VieilIe

Montagne. Mora-Vänerns järnvägsaktiebolag bedrifver denna rörelse

på följande sätt. Bogse~ångaren Ourry (70,35 registerton) går vUllligen

emellan Kristinehamn och Brinkebergskulle, bogseraren Jacques (11,53

ton) från Brinkebergskulle· till Göteborg. Dessa bogserare franlföra i re

geln 9 pråmar (a 220-250 lastton) genom kanalen i hvarclera riktningen

hvarje ·vecka. ·Således kunna som maximum på detta sätt 2,250 lastton

försändas från Kristinehamn till Göteborg och naturligtvis samma kvan

titet tillbaka, ehuru det icke så ofta torde ske. Lastångarna (30 st.), SOll'!

11vardera rymlna 250 ton, göra däremot endast en tur i veckan fram och

åter och kunna således som maximum transportera 500 ton i veckan.

Denna pråmbedrift, som under årell 1890-1892 gick med förlust, har
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sedermera lyckats så, att nettoinkolnstell i förhållande till bruttoinkolll

sten år 1895 uppgick till 11,86 % af den senare OCll år 1899 till 6,89 .%"

h vilket synbarligen icke är något oförmånligt resultat, då man betänker

prålnarnas ringa tonnage. Både i Tyskland och Danmark, liksom långt

förut i Amerika, byggas för öfrigt numera sjögåe·nde läktare och pråmar"

och nästan hvarje vecka komma till Göteborg sådana, som bogseras från

Köpenhamn och andra orter af det Forenede Dampskibsselskabs fartyg.

Om man erkänt, att ångan som drifkraft för ett ensamtgående

fartyg är fördelaktig endast på sjöfartsvägar med fä eller inga slus

sar, så har man ock bevisat, att äfven fartygets byggnadsmaterial är af

stor betydelse. En nlindre egenvikt på fartyg är nämligen fördelak..

tig, emedan fartyget med samma dragkraft kan framskaffa en större

last. Järn öfverträffar, som bekant, i detta a.fseende trä lned omkring 30 ?~,

och stål öfver~tiger järnet ytterligare 'oll1kring 20 X. Äfven andra för

delar - såsom förhållandevis mindre byggnadskostnader och mindre be

sättningspersonal In. IU. - hafva vållat, att man i utlandet allt mer och

mer frångår träfartygskonstruktionen äfven för inolnlandsfartyg~ Vi sakna

i Sverige nästan I1varje n10tsvarighet härtill, äfven om man .måste er

känna, att på sel1are tider gjorts lyckade försök i denna riktning.

Äfven på annat sätt har Inan i utlandet sökt begagna sig af gyn

nande omständigheter, hvilka här i Sverige icke alls tagits i anspråk.

- Så t. ex. 111ed elektrisk bedrift, traction elect1"1:que, på Seine, på canal S:t

penis med öfverjordsledningar som på elektriska spårvägar. På Erie

kanalen och i Japan på kanalen från Biva-sjön till Kioto förekommer

€lektrisk bedrift,. och sådan Ilar föreslagits äfven på Elsass-Lotbringens

. kanaler. Galliots anordning lned slussarna vid Pouilly och Escommes,

där vattenkraften användes elektromotoriskt för att framdraga fartygen i

den 6 km. långa sidosträckan af Canal de Bourgogne, må ock omnämnas.

Det låga fartygstonnaget å våra kanaler har en för hela varuom

sättningen betänklig påföljd därutinnan, att det afsevärdt fördyrar frakt

satserna.. Detta var kändt och erkändt redan på slutet af 1700-talet, då

Karlstads magistrat i en inlaga till KungL Maj:t yttrade: »Nyttan af

stora fartyg framför de mindre lärer ej någon kunna bestrida i anseende

till fraktkostnaden, t)T ringare förselumgälder påföras alltid varan med

fartyg om 9 a 800 skeppund än med dem om 3 a 400. Skall lan

det kring Vänern ej stanna i lidande genom förhöjda varupriser, lnåste
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de medel följas, som säkrast därtill bidraga.» Huru lllärkligt frakterna

minskas med det stigande tonnag.et, beror på en hel del olnständig

heter; under antagande af 230 driftdagar och en kanallängd af 80 km.
- d. v. s. de för Trollhätte kanal karakteristiska data - torde den re

lativa minskningen jämförd med 150 tons båtar vara:

Minskning i förhållande till 150 ton

150 ton --
7

, 3,13
200 »' . 2,565

300 » . . 2,03

400 }) .. _. 1,7725
450 » ~ .. __ 1~7425

600 » 1,5575

------------------ 18 %
--------------- 35,1 %
------------ 43,4 %
------------------ 43,3 ~~

~------- .. --------- 50,2 %

För 600 tons båtar utgör fraktenheten följaktligen något 111indre än

hälften af den för 150 'tons båtar. Enligt Symphers beräkningar skulle

vid 100 km. förhållandena vara pr km.:

för 250 ton (250 dagars drift) 2,12 Pf. och vid' 300 km. 1,26 Pf.;

för 400 tons båtar (270 dagar) 1,45 Pf. och vid 300 kUl. 0,84 PI.;

för 600 tons båtar (270 dagar) 1,26 Pf. och vid 300 km. 0,68 Pf.

Men härvid är att märka, att den relativa minskningen icke sträcker sig

öfver ett visst mått, som beror på flera sammallhängande förhållanden.
Huru frakterna ställa sig, är ett synnerligen ömtåligt kapitel att be

handla, emedan fraktsatserna variera år från år och med våra nuvarande

förhållanden måhända dag från dag, beroende därpå att konkurrensell

drifves i smått och om små partier. Enligt frakttaxan kostar socker i

frakt från Göteborg till Kristinehamn (omkring'250 km.) som vagniastgods

6,50 kronor pr ton. Däremot var fraktsatsen år 1897 från Magdeburg

-Hamburg (298 km.): pr maj 2 mark, pr juni 2,20, pr juli 1,90; och för

råsocker från Aken-Hamburg (350 km.): pr maj 0,90 mark, pr juni 1 mark

• och pr juli 1,40 mark. Huggen sten kostar från Kristinehalnn till Göteborg

4;50 pr' ton, från Dresden till 'Hamburg (590 kIn.) samma belopp. Soda

kostar från Göteborg till Kristinehamn 4,50 pr ton, från Aken till Ham

burg 0,80 mark pr maj, 0,95 pr jUlti och 1,30 ma~k pr juli.

Sådana exempel skulle kunna anföras i tusental, men lämpa sig ju

icke rätt bra att föreläsas, utan pättre att läsas och studeras. Endast ett

egendomligt förhållande må i detta sammanhang påpekas, som franlgår
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af jämförelse mellan frakttarifierna- Göteborg till Lidköping och Göteborg

till Jönköping. I båda fallen har man sålunda att. betala afgift å Troll

hätte kanal OCll seglåtionsafgift i' ,7"änern, men för Jönköpingstraden till

kommer ytterligare afgift å Göta kanals västgötasträcka: Detta oaktadt

Btälla sig frakterna:

till Jönköping till Lidköping

råg pr 100 kg. __ o ____________ 60 öre 60 öre

soda » --------------- 70 » 70

gryn }) -....----- ------ 80 » 84 »

fläsk » --------------- 80 » 96
dref --------_. _. --- 70 » 95
brunsten » ----------_ .. _-- 40 » 60 »

apoteksvaror » --------------- 120 » 140 })

hudar, saltade » --- --------- --- 75 » 95
bomull ». --- --- .-------- 85 » 120

~.,rakten är sålunda i åtskilliga fall lika, men i andra fall t. o. m.

billigare till Jönköping än- till Lidköping - naturligtvis äfven i omvänd

riktning. Man frågar då, huru detta kan vara möjligt. Många kom

binationer äro helt visst orsaken llärtill, och konkurrensen med järnvägs

tarifferna gör äfven sitt till, hvarpå som exempel kan anföras, att den

nya smalspåriga järnvägen från Lidköping till Göteborg för en del varor

nUlllera nedsatt sina fraktsatser till sarnma belopp SOln ångfartygstraden,

så att dessa .varor helt och hållet undandragits den senare. (Undantags

tarifferna spela för öfrigt, som bekant, en ganska stor roll i våra järn

vägars tariffsättning, och det är därför ~fven rätt många gånger svårt att

förklara en del· tarifferingar å ångbåtslinjer, om man icke har kännedom

om· de undantagstariffer, som beviljats å järnvägar.) Men i icke oväsent

lig mån bero de billigare fraktsatserna på. den långa traden därpå, att

hela kanalafgifte~ blir billigare än å Trollhätte kanal ensamt, om man

anlöper både Göta och Trollhätte kanaler.

Detta egendomliga faktum beror därpå, att fartyg, som befara Göta

kanal, kunna erhålla tillstånd att deklarera pr rus, -det vill säga erlägga

en 'bestämd afgift för såväl fartyg som last, oberoende af lastells myc

kenhet och beskaffenhet. Ett kungl. bref af den 20 februari 1836 före-'

,skrifver, att afgiften genoln hela Göta kanal skall för11ålla sig till den för
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farten å Trollhätte kanal såsom 166 till- 34 eller 5": l. När då ett fartyg

å Göta. kanal deklarerar pr rus, kan det icke betala afgift på annat sätt

än" i förhållandevis till ofvan sagda proportion. Ett fartyg på 104 ton

får därför för resan från Göteborg till Jönköping betala (enligt original

räkningar, som af redare benäget företetts):

för färden å Trollhätte kanal . o ._________________ 40,07

seglationsafgift å Vänern ._____________________________ 10,-

för färden å Göta kanal (7 distrikt Et 16 öre) 116,48

Tillsalnmans 166,55 kronor.

Trollhätte kanalafgift är här beräknad så, SOln Olll fartyget sku:1le

passera hela Göta kanal och icke endast sju distrikt; den är sålunda de

biterad efter den högsta J.?1öjliga grund.

En valvering till »measurement goods» visar, att denna afgift 

166,55 kronor - lTIotsvarar 82,9 öre pr ton. Tager man därelllot genom

snittet af Trollhätte kanalafgiftens sex klasser, utgör detta 1,43 kronor lyr

ton, och det märkliga förhållandet uppstår sålunda, som sngdt, att hela af

giften å både Trollhätte och Göta kanaler tillsammans blir billigare än

den; som skulle hafva erlagts ä Trollhätte kanal ensamt.

Detta är endast ett exempel på ett obestridligt förhållande, nämligell

det, att fraktsatserna ä våra kanalleder mycket fördyras "genom alltför

dyrbara kanalafgifter. Härpå kunna anföras några exempel.

Det är emellertid icke endast å Trollhätte kanal, som afgifterna äro

dyra, utan detta gäller mer eller mindre för samtliga kanaler i Sverige.

Detta förhållande beror i sin mån därpå, att få förändringar torde före

komma i de en gång uppgjorda kanaltaxorna, ehuru de ju i regeln fast

ställas för hvart femte år; och vi hafva ännu i Sverige icke kommit så

långt i· kalkyleringskonst, att vi, såsom i utlandet, taga hänsyn till hvarje

svängning eller förändring i varuomsättningens villkor. Vi se därför ock

i vår stora sjöfart,hnru den icke går framåt, oaktadt den äger många

lyckliga betingelser; kunskapen om våra exportförhållanden är alltför

ringa och outvecklad, vi förstå icke att begagna oss af konjunkturer och

lyckliga tillfällen, vi sakna framför allt den köpmannabildning, som

kan bedöma och se sakerna inom en vidsträcktare horisont.

I Tyskland, Belgien, Holland, Österrike OCll Ungern och andra land

sysselsätter däremot tarifferingen lifligt alla köpmannakretsar och närings-'
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idkande personer. Man har .där kommit till klar insikt om, att trans

portväsendet är en den väsentligaste faktor i handelns utveckling, ett

lifsvillkor för nationens ekonolniska styrka. Man bar där - och annor

städes - funnit, att den interna olnsättningen är lninst lika viktig, om icke

viktigare än den externa; OCll om t. ex. det lilla Lubeck nedlagt en så J

stor summa SOln omkring 27 millioner mark på en kanalled på 67 kID.,

med ett så ringa djup SOlU 21/2 nleter, så har detta, liksom. alla alldra stora

företag, som gjorts eller äro i- görningen i· Tyskland och andra länder,

skett i känslan af inomlanqssjöfartens utomordentligt stora betydelse.

Bland andra bevis på betydelsen af inomiandssjötransportens utveck

-ling föreligger ett ifrån Frankfurt n/M. -Åf 1884-1886 utgjorde i me-

deltal dess handel 1,050,136 ton, hvaraf 152,425 ton (14,4- %) kOln vat

ten'vägen och 892,712 ton (86,6 %) med järnväg. Så kanaliserades Main

på den -sträcka af 36 knl., som skiljer Frankfurt a/tvI.. från 1tlainz, och

år 1893 hade handeln ökats till 3,081,950 ton (3-dubbling på mindre än

10 år!), hvaraf 1,208,400 ton (39,2 .%) kommo vattenvägen och 1,873,550

ton (60,8 7:) med järnväg. Nlainz-kanaliseringen, kan nlan säga, har

sålunda totalt olngestaltat Frankfurt a/M. i handelshänseende ; 111en järn

vägen har ej blifvit lidande, emedan dess trafik fördubblats på mindre

än 7 år.

Men hand i hand med inomlandssjöfartsledernas fördjupning och

själfva transportmateriellens förbättring har öfverallt i utlandet gått en

förbättring af lastnings- och lossn1:ngsanordningarna äfvensom af anstalter

för magasinering och förvaring af det transporterade godset. I detta fall

stå vi ännu på en alltför föråldrad ståndpunkt, hvarom mycket vore att

orda. En anordning bör i detta- sammanl1ang särskildt omnämnas.

I Amerika har mall skaffat sig så kallade th1"ough bills of lad1:ng (ge

nomgångskonnosselnent), som kombinera inrikes frakt i Amerika filed

oceanfrakt till europeisk importhan1n. En amerikansk spannmålsexportör

kan följaktligen på sådant konnossement offerera spannmål cif t. ex.

Antwerpen.

I Badell och några andra länder har man för inrikes trafiken skaffat

en i viss lnåll likartad anordning. Man har där i· t. ex. Nlannbeiln och

Luawigshafen infört så kallade reeX1Jeditionstariffer, som gälla gods från

holländska eller belgiska sjöhamnar, hvilket sedernlera pr järnväg trans

porteras vidare t. ex. till Schweiz; men dessa tariffer medgifva ett afbrott
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lJå en viss tid - en eller flera nlånader - utan att därför den minskade'

tariffsatsen för transporten mister sin giltighet. Dessa tariffer äro till

stort gagn för järnvägsförvaltningarna, som på så sätt få till sig försän

<lelser, hvilka annars skulle gå Ant"'Terpen-Schweiz via franska järn

vägar. Men de äro ock till gagn för grosshandeln i de nämnda stä-:

derna, emedan den genom denila anordning komlner i tillfälle att afvakta

och utnyttja de gynnsammaste konjunkturerna. Man vet ju,· att för

många varor den gynnsammaste försändningstiden icke sammanfalle~'med

tiden för den största afsättningen, och om det nu är tillåtet att upplagra

varor på lämpliga ställen, utan att fraktsatsen, som minskas med det

längre afståndet, lider någon inskränkning, så kan man ju lätt finna, af

?-vilken betydelse ·de antydda reexpeditionstarifferna kunna vara.

Med det anförda har man endast velat antyda, att i utlandet järnvä

garna och inomiandssjöfarten så att säga gå hand i hand till varuomsättnill

gens, handelns, industriens och landtbrukets gagn och nytta. De veta af,

och de känna och beakta hvarandras bellof och intaga icke alltid en

frän11nande eller fientlig ställning emot hvarandra.

Hos oss har luan, för att använda den gamle Roschers ord, så 'för

bländats af järnvägarnas glans, att lnan hängifvit sig åt ett underskat

tande af kanalernas betydelse, oaktadt på dessa senare, om d~ följa. med

tidens utveckling, kunna uppstå transportmöjligheter af oanadt slag.

Salnma förbiseende har en tid rådt äfven i andra land. I Tysk

land· har olnstämningen i sinnena till väsentlig del berott på den inten

siva kraft, .sorn dess Centralverein fur Hebung der deutschen Fluss- u. Ka

nalschitfahrt utvecklat. Den stiftades den 25 juni 1869 af Friedr. Har.

kort, som 1837 gjorde den första' färden med. Rhenbåt till l.Jondon, och

som 1835 Ilade företagit den första ångbåtsfärden på We~er från Minden

till Holland. H vad Centra~verein åstadkolnmit, kan blott antydas: gen01TI

dess skrifter och genom dess Zeitschrift der Bl:nnenschiffahrt bafva alla

delar af inomiandssjöfartens villkor och förhållanden granskats och fram

iagts; näringsidkare, professorer, ingenjörer, leklnän, teknici och t. o. fil.

vanliga arbetare hafva i dess hägn utarbetat skrifter, uppsatser och af..

handlingar, alla genomträngda af den lifligaste öfvertygelse om inom

landssjöfartens stora vikt och betydelse; den röda, tråd, som genom"går

allt, är tron och vissheten, att Tysklands kommersiella och industriellf),

utveckling, äger det innerligaste sammanhang med inolnlandssjöfartens
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franlåtskridande. För närvarande tillhöra Centralverein 16 filialförenin

gar, 13 andra sjöfarts- OCll skeppareföreningar, 56 magistrater, 83 sjö

farts- och industribolag, 50 handelskalnmare och andra köpmannaför

eningar och dessutom omkring· 11,000 medlelumar.

Vi pehöfde sannerligen en dylik förening äfven i vårt land, sonl

kunde väcka intresse för vår inomiandssjöfart oc11 dess rationella ut

veckling.

Herr ordförande l Mina herrar l -Af den undersökning, som jag här

haft äran framlägga., framgår, att vår inomIandssjöfart, om den skall

kunna motsvara den utveckling, SOlU andra länder förete, måste höjas,

oc11 att ·hvad som bör åtgöras ·för dess böjande kan sammanfattas i föl

jande punkter:

1) farlederna böra fördjupas och utvidgas;

2) transportmateriellen bör förbättras, göras större, lastdrygare och

Inera lämpad efter nutidens kraf;

3) fraktsatserna· böra minskas;

4) kanalafgifterna böra regleras så, att de icke utöfva allt för stort

tryck på fraktsatserna; och

5) såväl transport- som lastnings- och lossningsförhållandena böra

göras bekväInare.

Dessutom bör vår inomlandssjöfartsstatistik förbättras, så att af den

samma frnlngår denna sjöfarts verkliga ställning och förhållanden. Önsk

ligt är ytterligare, att denna sjöfarts intressen tillvaratagas genom en sär

skild förening, sorn kan verka på samlna sätt 09h i salnma ändamål

SOlU den tyska.

Det är med en uppriktig glädje, som man inom sjöfarts- och ban

delskretsar iakttagit det ökade intresse, hvilket på senare tider lagts i

dagen i allmänhet för sjöfartsnäringens utveckling och nu senast genom

kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens betänkande rörande en förbättrad

farled rnellan Vänern och Kattegat. Väl kan man ställa sig tviflande i

fråga om åtskilliga delar af detta förslag, men en sak är dock otvifvel

aktig: att det är framburet af den varmaste öfvertygelse om llödvändig

heten, att något bör göras för vår inomiandssjöfart, och att vårt land icke

har råd att· låta så stora hjälpkällor för handelns, industriens och nä

ringal~nas förkofran ligga obegagnade eller endast delvis- begagnade, som

nu sker.
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1\1an- kan väl invända, att kostnaderna blifva stora, och att man kunde

hjälpa sig nled mindre arbeten, än som nu föreslagits. Men lnånne icke

ännu Jennings ord af år 1161 hafva en aktuell prägel ännu i denna dag?

»Hvad kostnaden angår», sade han, »så vinnes härlned ett stort, och för

hela riket nyttigt ändamål i all den fullkomlighet, SOln kan erfordras.

J\tlera försiktigt och för ett Rike anständigt är äfvenväl, att på en gång,

fast med någon större kostnad, göra ett varaktigt och till alla delar du

geligt verk än, för någon förmodad besparing, åtnöja sig med ett ofull-.

konl1igt, kinkogt och obeqvämt.»

Men önskvärdt är llnder, alla förhällanden, att det icke stannar en

dast vid detta förslag, utan att man fortsätter utbyggandet af hela vårt

inolnlandssjöfartssystem efter en rationell plan, som kan gagna hela lan

det, som kan föra dess vidsträckta delar närmare tillsammans, som kan

gjuta nytt lif. i galnIa förtorkade ådror, och som kan bringa en syres

ornsättning i hela vårt kommersiella Hf. Måtte blott icke kOlumande

forskare fä konstatera, att intresset funnits, att den stora ideell framträdt,

IDen att illärdigheten och viljekraften saknats för verkets fulländallde!

Med rätta framhåller Zoep(l, att kampen för tillvaron rasar icke blott

enskilda männiBkor emellan eller emellan folk -och stater utan äfven inoD1

den enskilda staten samt emellan de särskilda trafikanstalterna inonl den

samma. Nu är det förvisso i all synnerhet statens uppgift att ingripa

för att utjämna striden och leda den åt riktigt håll sa1l1t söka efter de

principer och noriner, som leda till fred OCll framåtskridande.

Det är min och måhända mångas öfvertygelse, att ett synnerligen

viktigt moment för vinnande af detta ändamål är det äm~e national

ekonomiska föreningen i afton behandlar, nämligen höjandet af vårt lands

inonl1andssjöfart. Ty Oln ock icke, Sveriges framtid ligger på de stora

hafvell, där strider utkämpas af större räckvidd än de blodigaste batal

jer. fordomdags, så ligger vårt ~ands framtid säkerligell i en sund, med

veten och ihärdig utveckling af dess inre, naturliga och oskattbara hjälp

källor, hvilka nu förvisso icke äro så upplllärksammade, SOln de förtjäna

och Sveriges väl kräfver och fordrar.

Föredraget illustrerades af flera kartor och statistiska diagram.



N A TI ON ALEKONO MISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 27 november 1902 -

Ordförande: Bankdirektören, t'. Häradshöfding~n M. WALLENBERG.

Herr Ingenjören Alf Larson höll ett föredrag om:

Torfteknikens ställning, betydelse och utsikter i Sverige.

Torfindustrien i Europa är ej obetydlig i och för sig, om än den
samnla, som bränsleindustri betraktad, är ;af ringa omfattning i jämförelse

llled stenkols- och brunkolsindustrierna.

I Ryssland tillverkas den lnesta torfven i världen, och de ryska stats

tjänstemän, som speciellt sysselsättas med den~a näring, uppskattade torf·

tillverkningen där till cirka 4 lnillioner ton år 1901. Tillverkningen ökas

därjämte i Ryssland årligen med ·cirka 100,000 ton. En enda torffabrik~

Savva Morosoffs vid Oriechovo nära Moskwa, tillverkar nunlera årligen

cirka 250,000 ton på en mosse ocll nen närbelägna Vickul Morosoffs

fabrik cirka 150,000 ton, således båda dessa torffabriker tillsammans 50 %
mera än Sveriges stenkolsbrytning och, efter brännvärde räknadt, cirka
20 % mera än .dennas. Ryska staten hade år 1900 mossar· utarrenderade

för tillsammans 31/2 millioner kronor.

Tyskland har äfven en ·betydande torfindustri i Oldenburg, Hanno

ver, Braunschweig, Bayern, Wiirtenlberg och Ostpreussen. Någon stati

stik däröfver finnes ej, men torde årstillverkningen kunna uppskattas till
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inemot två millioner ton. T.yskland importerar dessutom något torf från

Österrike.

I sistnäll1uda land finnes också en ej obetydlig torfindustri.

I Holland, som ej är större än Småland och Halland tillsamrnans,

tillverkas årligen 1 111illion ton bränntorf utom en betydande 111ällgd

torfströ.

I Frankrike _har torfproduktionen under åren 1893-1900 varierat

lnellan 190,000-175,000 ton, OCll införseln dit från Belgien och Holland

är cirka 25,000 ton pr år. Belgien producerar alltså äfven torf. Frank

rike exporterar något torf till Schweiz.

I Danmark finnas också flera betydande torffabriker. I Irlarld, För

enta staterna och Canada tillverkas också torf.

Sveriges torfindtlstri är ej heller så obetydlig, som mången tror. Års

tHlverkning~n, om- äfven den torf, som i lniildre' mängd- på hvarje plats:

men å ett stort antal ställen, tillverkas för eget behof, medtages i räk

ningen, lär vara öfver en million ton, således ungefär 4 gånger s~örre

än vår stenkolsproduktion och efter brännvärde cirka tredubbelt filot den-

}1as. Hela världens torfproduktion torde vara 9 a 10 inillioner ~on.

-Är nu torfven ett dugligt bränsle?

Bästa svaret llärpå torde redan vara gifvet, enär annars så stora

kvantiteter ej skulle tillverkas; för öfrigt torde omnämnandet -af de indu

sti'igrenar inoln in- och utlalldet, där torf användes, -och af hvilka några

äro uteslutaIlde baserade på torfbränsle, ytterligare belysa frågan.

Den lnesta torfven i Sverige användes för husbehofseldning, både

den som fillverkas af konsumenterna _själfva och den som tillverkas för

afsalu. Sålunda sysselsättas i den skogsfattiga trakten af Falköping

mellan vårbruket och höslåttern, då tjänstefolket är fritt-från jordbruket,

cirka 1,000 personer med att sticka upp torf till husbehof. I Skåne, Ble

kinge, Halland, Småland, Västergötland, Dalsland, Värlnland m~-· fl. läll

stickes också lnycket torf för husbehof. Inom industrierl användas också

betydande mängder torf, vanligen maskintorf, och ångpannor och ugnar

eldas med torf för mångahanda ändamål, hvarförutom detta bränsle har

stor användning inom' pappers-, glas-, tegel-, jär~-, koppar- m, fl~ stor

industrier; och jag skulle kunna nämna betydande och mode;rnt inrättade

fabriker i Sverige, hvilka uteslutande använda torf som' bränsl€", och som

icke äro inrättade för något annat. Från utlandet skulle också kunna
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uppräknas en mäIlgd liknande fall. Ett par exempel må dock vara nog.

I Danmark vid Sparkjoor på Jylland tillverkas på en plats årligen öfver
20,000 ton torf, så godt som uteslutande till' afsalu för hu~behofseldning.

Hela trakten kring, och med 'staden Gifhorn i Braunschweig begagnar

uteslutande torf från Triange~ för alla bränslebehof. I Bayern, tillverkas '

årligen cirka 200,000 ton sticktorf, mest till hushållsbränsle, och där eldas

vissa järnballelinjer uteslutande med sticktorf; likaså i Ryssland, där vissa

år flera hundra· tusen ton maskintorf användas för lokomotiveldning. Det
hästa beviset för att torf' kan betjäna 'storindustrien är förut omnämda

Savva Morosoffs torftillverkning, 250,000 ton pr år, som år ut och år in

användas för eldningen af ångpa.nnorna i samma firmas bomullsfabrik,

som är den största i världen. Dess ångpannor, representerande 15,000

hkr, eldas nu uteslutande med torf, och denna jättefabrik med 20,000

arbetare får ej vara beroende af bränsle; det rnåste fiIlnas. Erfarenheten

har där visat, att torf under alla ryska väderleksförhållanden kan fås i
tillräcklig mängd, ehuru dessa ej äro gynnsammare än hos oss, utan tvärt

Oln svårare.

Ett indirekt bevis för användbarheten af torf inom storindustrien är

Tysklands brunkolsindustri. Där brytas årligen 45 millioller ton brunkol .

med en vattenhalt i olika distrikt af 46-62 %, och cirka hälften bäraf an·

vändes direkt i industrien, resten till brikettfabrikation, ehuru brunkolens

brännvärde med så hög vattenhalt blott är hälften il tre fjärdedelar af

bränntorfvens, hvarjämte till Tyskland från Böhmen importeras cirka 3'

millioner ton brunkol årligen, ända upp till Magdeburg. Hela industri~

distrikt i 'l'yskland äro baserade .på brunkol sonl bränsle.' Världens stör

sta kemiska ind-nstri, kaliindustrien i Stassfurt, använder uteslutande brun

kol med något mer än halfva brännvärdet mot torf.

I Österrike brytas årligen cirka 25 millioner ton brunkol.

Sveriges största industri, sågverksrörelsen, använder uteslutande våt
sågspån som bränsle med ett brännvärde af 1/4_1/3 af torfvens.

'rorfven kan sålllnda betjäna hushållen, den lilla och den stora indu·

. strien, därom finnes erfarenhet från långa tider tillbaka, och lämpliga,

icke osande eldstäder finnas både för husbehof och industri.

Hvarför ske~ då detta ej i vårt land, SOln saknar stenkol och brun

kol, i större skala än hittills? Och man kan med detta faktum för ögo-
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nen hafva skäl att" betvifia, att, äfven om vi hade brunkol; dessa sklllle

komma till vidsträcktare användning hos oss.

Kan torf .ej tillverkas i tillräcklig nlängd i vårt land?

Förut har sagts, att nuvarande torftillverkning i Sverige är cirka 1 Inil·

lion ton pr ·år. Ur klimatisk synpunkt - torftillverkningen är än så länge

beroende af väderleken - finnes alltså intet hinder för att tillverka' de

inemot 6 millioner ton, sonl motsvara vär stenkolsimport, ty väderleken

försämras icke genom ökad torfproduktiön, snarare förbättras den genon1

torrläggning; af mossarna. r allmänhet äro våra kliulatiska förhållanden

gynnsanl1nare än t. ex. Rysslands för torftillverkning. I Götaland hafva

vi 70-75 gräfningsdagar i normala fall· och i Skåne och Blekinge 90

dagar, i Svealand 60-75 dagar i' allmänhet, och på Öland och GottlaIid

kan man beräkna 100 gräfningsdagar. ·r Ryssland däremot är antalet

gräfningsdagar blott 35-60 på olika platser' och undantagsvis, såsom år

1901, 70 dagar, och torfven -är där lllycket Illera utsatt för att skadas af

regn än hos oss.

Innevarande års exceptionellt våta sommar har varit ett. godt ·krite

rium på möjligheten att tillverka torf under ogynnsam väderlek, helst i

jälnförelse ·nled föregående års ovanligt .gynnsanl11la torkniDgsförhållanden.

Å de mossar, där jag leder bränntorfstillverkningen, har i år med samma

lllaskineri tillverkats nära lika nlycket SOlll i fjol~ Statens torfingenjör

lneddelade _på mosskulturföreningens möte i Jönköping för en vecka

sedan, att från de torfverk, han fått uppgifter från i år, tillverkningen

varit blott cirka 15 % Blindre än ifjol. Visserligell har jag å mina lnossar

i rundt tal 20 % af torfvell ej fullt torr, lnen dock så torr, att den till

allra största delen nu är stackad. Den delen af tillverkningen får stå till

nästa försommar i det fria, förr behöfves den icke, och då är också den

färdig att ~nvända. Den torf, som i ål' blifvit fullt torr, är dessutom

bättre än fjolårstorfven, enär den senare torkade ~å.llastigt, att den sprack

sönder, sInulade sig och gaf ell betydande afbränning vid lastningen.'

Dessa uppgifter gälla för Götaland. I Svealand har torfskörden varit

sämre, till stor del beroende på där allmänt använd sämre berednings

metod än i Götaland. Sålunda meddelas mig från ett 'järnbruk i nleller

sta Sverige, att torfproduktionen i år varit "60 % mot den ovanligt gynn

san1ma årsskörden i "fjol, och att blott hä.lften är så torr, att. den i år

kan användas. »För oss» - säger min meddelare - »ställer det sig så,
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att stark nederbörd ökar vår vattenkraft, så att behof af bränsle därigenom

lninskas., Dess bättre äger nog salnma förhållande rum hös många indu

striella verk i Sverige, som, ifall de använda torf, således kunna draga

nytta af både torra och våta, somrar, ehuru på olika sätt».
, \

Från Sparkjrer har till statens torfingenjör ingått meddelande om, att

där i år tillverkats mera och lika god torf som i fjol, likaså från Röjsjö i

Finland li. fl. platser. Genom att hålla ett halft eller bättre ett helt

års tillverkning i lager kan man ytterligare säkerställa torftillverkningen

för ogynnsam väderlek. Lagringen möter ej heller några svårigheter och

behöfver och kan ej för kostnadens skull ske i lador, utan i stora, otäckta

stackar, upplagda i husform å" mossen i det fria. I Ryssland förvaras all

lnällt torfven ute, både den som lagras å mossen och den som framförts

till fabrikerna.

,Jämför man möjligheterna af att erhålla en god torfskörd med att

få säden väl bärgad, så äro de förra betydligt bättre; det visar inne

varande års, förhållanden mer än väL Ingen lärer väl dock vilja yrka

på, att vi ej skola söka att förstora sädesodling, därför att skörden vissa

år ,blir dålig. Ej heller finnes det därföre skäl för att ur väderlekssyn

punkt afstyrka en ökad torftillverkning, ehuru sydligare länder 'hafva

bättre torkningsförhållanden än vi. Under år 1901gåfvo våra vattenfall

ett, mycket sämre utbyte än vanligt. Skulle vi därföre icke söka att få

flera af dem använda?

Något hinder ur. klimatisk synpunkt för en stor tOl'ffabrikation i

Sverige finnes således icke; och, det är ingalunda bevisadt, att torffabrika

tion är omöjlig ens i Norrland.' Antagligen är motsatsen förhållandet

äfvell där, hvilket väl nästa år kommer att bevisas. Statens torfingenjör,

som i SOlnras 'besökte Norrbotten för att studera dess 'mossar och till

verkningsmöjligheter, säger, att goda förutsättningar synas finnas för

lnaskintorfberedning i detta nordliga län. "

Saknä vi måhända arbetskraft för torffabr~kationen i Sverige?

Förtillverkning af. den mot 'stenkolsilllporten svarande kvantiteten torf,

cirka 6 millioner, ton, erfordras under sommarmånaderna en arbetsstyrka

af i rundt tal 50,000 man ~Cll 25,000 kvinnor och barn. Emigrationen

är tiotusentals personer årligen, och i år uppgår den till cirka 30,000 per

soner. Således sku'lle endast en några års minskad emigration gifva oss

tillräcklig arbetskraft, om sådan nu icke finnes. Allt tal on1 bristande
5
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arbet8~raft är således oriktigt. :Gif yåra .arbetare .rikligå arbetstillfällen

och godt betaldt arbete, så stanna ,de nog till större delen b€-mn1a;.och

en ,stor torfindustri skulle, som redan al' sagdt" kunna bereda arbete åt

75,000 personer i vårt land.....~,.

Arbetskraft f.elas alltså icke, bch ännU har' ingen industri i vårt land

sakp.at armar annat. än .tillfälligtvis och.i· mycket' ringa utsträckning.

, ' : Bland aridra invändningar, ·som .gjorts mot. en st~rre torfindustri i

Sverige torde den mest besynnerliga .vara den, ått vi ej skulle äga- någon

betydande bränntorfstillgång' söder om' Dalälfven ~.; man har näm

ligen alldeles 'obevisadt antagit, att torfindustri norr därom skulle vara out

förbar - blott· cirka. 1.50 millioner ton i mossarna åf öfver 100 hektars

storlek, och att vi böra gömma det lilla vi ha till våra efterkon1mande; Jag

beder med anledning häraf få påpeka först och främst,· att mossarna

under 100 hektar äro de öfvervägande, både i antal och torfinnehåll, att

dessa hittills äro så godt som de enda, som bearbetas på bränntorf, och

att de' måriga tiotal millioner ton bränntorf, som i Sverige under sista

århundradet tillverkats, icke synb'art hafva minskat torftillgångeri i landet.

Mo~sarna ligga ännu till den allra största delen orörda. 'Under loppet af

det enda år, 'som statens torfingenjör tjänstgjort, har han undersökt lllossar

söder om Dalälfyen,. med ett torfinnehåll af 23 'millioner ton. Härvid är

att .-märka, dels att han funnit medeldjupet i afdikadt skick af de 140

mossar han undersökt vara m~r än 2,5 meter mot förut antagna 1,5 meter,

och att i nyssnämnda 23 millioner ton icke äro inräknade de mossdelar af

större komplexer, som han icke haft i. uppdrag "att undersöka, men' som

samm.anhänga med mossdelar, som harr. undersökt~ Af dessa 140 mossar

med 23 millioner ton. torr torf äro endast 10 stycken öfver 100 hektar. De

undersökningar, som han hittills utfört, kunna helt naturligt endast om

fatta en ytterst ringa bråkdel af alla bränntorfsn10ssarnå söder om Dal·

älfven. Södra' Sveriges torfindustriförening 'uppskattade vid ett sam

luanträde under sommaren efter mycket låg beräkning innehållet af de

mossar, som för~ningen representerar, till 20 millioner ton. Föreningen

omfattar ännu dock endast en del af södra Sveriges torfindustri OCll en

ytterst ringa bråkdel af Götalands nlossar.

Endast Rönneholms mosse i Skåne' innehåller i rundt tal 3 millioner

ton och den del af ,Martebomyr på Gottland, som bäst lämpar sig för
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beredning af bränntorf,' cirka 2 rnillioner ton, allt beräknadt som färdig

maskintorf.

Geologiska kartbladet Hessleholm innehåller efter mycket låg beräkning

minst 6 millioner ton torf och kartbladet Vittsjö lika mycket. Närmaste

trakten kring Elmbult har minst 8 millioner ton, kring Vislanda 1,5 million,

ton, .kring Stockaryd 3 millioner tOll, kring Falköping 30 millioner ton.

Enligt järnkontorets torfingenjör hafva Kronobergs och Jönköpings län

225 millioner ton torf, en .beräkning,. ·som grundar sig på 1,5 meters me

deldjup efter' afdikning, ehuru det snarare är 2,5 än 1,5 meter,. Angå

-ende Norrlands mossar vill jag blott· citera statens torfingenjör, som sä-
, '.

ger:· »Oberäknadt de till öfver· ')./2 million hektar uppgående myrmarkerna

i ' Pajala och vidkustvikarna, bvilka myrmarke:r: jag antager bäst lämpa

sig för grässkörd ,och odling, finnas i Norrbottens län cirka 31/2 millioner

hektar mossar. Om en femtedel däraf, eller 700,000 hektar, genom mog

Ilad, djup och ringa askhalt skulle lämpa sig för bränntorfberedning»,

bvilket torfingenjören ej håller otroligt, }>skulle dessa lnossar med beräk

l1ing af blott 1l/S meters medeldjup efter afdikning innehålla 14 hundra

millioner ton bränntorf, SOlU lågt räknadt motsvara 700 millioner ton

stenkol, eller hela landets nuvarande stenkolsförbrukning i öfver 200 år».

Detta i· endast ett län i Sverige.

Den främste kännaren af våra mossar och Sveriges förnämste tor~..

geolog, direktör Rob. Tolf i Jönköping, har uttalat som sin bestämda

åsikt, att aflidne professor Erdmans uppskattning af vårt bränntorfskvan

tum söder om Dalälfven är tillnärmelsevis riktig, ocp. den motsvarar

~irka 4,000 millioner ton, som således kunde utfyll~ vår stenkolsförbruk·

ning i cirka 600 år.

Jag tror därföre icke, att vi bö~a vara oroliga för att »nutiden i onö

<lan ruinerar den ärfda färdernefastigheten» i våra torfmossar, utan att

vi kunna instämma' med järnkontorets torfingenjör, då han i en skrifvelse

till riksdagen år 1900 säger, att »til1gängarna af såväl bränntorf som

torfströ i Sverige äro rent af oerhörda», och att »hvart och. ett län uti

Sveriges rike uti sina torfmossar har e~t bränsleförråd, som är tillräckligt

icke allenast för alla vanliga husbehof, utan äfven, för en flerdubbelt

större industri än den nu befintliga under minst ett par sekler».

Hvad nu k'valiteten af våra bränntorfmossar beträffar, så är deras

askhalt i allmänhet låg, äfven norrbottensmossarnas, och lägre än utlan-
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dets; utfö~da undersökning~r,beyisa ,de,tt~. .De är9 ~fvep i, de flesta fall

högmossar samt lätta att afdika, också en fördel framför en stor, del af

ut~a~dets mo~~ar, ~Qm.o,fta äro lågmossar ,af l;lög askhalt, pch där de icke

äro lågID:,ossar,. d?cJr, såsom qfta ~r händ~ls~n i Rysslanq, äro ~yåra eller

otn_öjliga ~tt fullt, torrl~gga pfL, grund ~f bristanQe .nivåskillnader.,

Int~t ..~an.d i Eur~pa, ~anske ,med: undantag af Ryssland, tOI~de hafva

me1"a o,ch intet så god. torf som Sv~rige.

Råvara och god råvara för torfbrän~le sakn~ vi a:lltså icke.

..Mossarntt äro dessut<;>m sp~idda.öfver hela'landet" och flertalet bränsle

förbrukande platse,r hafv~ inom afstånd, från hvilka frakten tiJl fQrbruk

nings~rte~ ,är så pass låg, att. torfven kan. kqnkurrera i pris med, andra

bräns~en, 1Jetydande torfl~ger, ,~varpå e~ mäpgd exempel skulle kunna 

anföras .. , Detta gäller i. synn.erh~t GötaJand.. De, ~ppg~ft~r, SOIT;l före

kommit oln' att de svenska ~ossarlla skulle, vara så gr'unda, ,askrika ocl)

illa ~elägn~" att t,qrfvens anVä?dning anpat än omede~~art invid mossen.

vore ekop.omiskt omöjlig, äro s~lund~ oriktiga.

Återstår således att se, .<?1p. .brän~torf kan, tillverk~s .så bil~igt, att den

ka~ konkul~l:era med våra bägge. st9ra bJ;änslen, ved oc~ stenkoL :.

De _uppgifter ~m tillverkn~~gspriset, för torf af olika s,lag, som nu

kon1lna att lämnas, äro hämtade ur löjtnant Wallgrens pch min berättelse

till I{ungJ. Maj:t 0Ir?- den :r:es~, vi på uppdrag af·~egerj.ngen företogo under

år 190~ i Sverige, panIl;la~k, Finland, Ryssland, Tyskland, ~ollal1d,Bel-,

gien OC11 Fra,nkrike 'föratt studera torffa~r~~atiqn~ll i dessa länder, hvar~

vid ett myc~et stort material stod 08,S till buds.

Någon beskrifning öfver torftillverkning tillåter .ej ti,den, och dess

hufvuddrag torde de8su~om vara allmänt kända.

Sticktorf had,e år 19U1, som berättelsen afser, ,ett tillverkntngspris af

1,20-4,92 kron9r pr tOll å olika plaiser, ,~ch i med~l,tal tordep.~iset,kunna

sät~as till 3 kronor pr tO,n obärgad torf. Till~ommer således bärgning,.9ch,

h~mkörning, ,SOlD hos oss rp.ed de ,förhållanden" under hvilka stickto~fven

tillverkas och användes, nämligen. i liten omfattning på ,hva.rje plats och

till så godt som uteslutande eget bl~sbebof e~le,r lan9-tbruksb~hof, jcke

öfverstjger, ~ krona .pr toP.. Torfven tillverk~s.·näml~gen på egendomen,

där, den ~~väl1de~" af gård~ns .eget folk, oe!? helnforslas med, 4e,s's ·4ra·

ga~e, då öfriga: l,a~1dtbruksgö:r;omål lälnlla tie,l därtill qch folket aJ;lnars

skulle gå ~ysslolöst. Till 4 kr:onor pr' ton bar man således ,torfven ,på,
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förbrukningspla~sen, och den konkurrerar då med ved, äfven där denna är

som billigast, likasom med stenkol, enär ett pris af 4 kronor pr ton stick

torf motsvarar' ett pris af ungefär 8 kronor pr ton stenkol.

Af san1ma berättelse framgår otvetydigt, att en ton ma'skintorf kostar

i tillverknillg, inklusive alla utgiftsposter, således' amorteringar, förvaltning"

o. s~ V., fritt' å vagn vid mossen 5-6 'kronor, då förstklassigt maskineri an

vändes och fabrikatione'n för öfrigt bedrifves rationellt. Så väl nämnda be

rättelse till Kungl. Maj:t som 1893 års torfkommittes betänkande fastställa, ,

att 1 ton torf i brännvärdemotsvarar 1,23~1,51 eller i medeltal 1,33 ton

ved. Det är då lätt uträknadt, att med nu gällande billigaste vedpriser

torfven å produktionsorten blir ansenligt billigare. En famn furuved, 6' x

6' x 3', väger 973 kg. och motsvarar i brännvärde' 735 kg. torf. En famn

barrved' skulle' å. produktionsorten endast få kosta i 'rundt tål 4 kronor

för att vara lika billig som torf, oafsedt kostnaden för sågning och hugg

ning, som ökar priset med ett par kronor. För sticktorf blir jämförelsen

än mera förmånlig. Då torf och ved' skola -fraktas längre afstånd, blir

jämförelsen Inera komplicerad, och endast en uppgift om å' olika platser

gällfulde torf· och vedpriser kan besvara frågan.

Därtör . samlade löjtnant vVallgren och jag sådana prisuppgifter för

år 1901 från en mängd platser. Att här 'upprepa alla detaljerna skulle

blifva för vidlyftigt, och jag kan därför för den intresserade endast hän

visa till 'n'ämnda berättelse. Platserna voro Stockholm, Nara bergslag,

Norrköping, Jönköping, Skara, Göteborg, Hallnstad, Helsingborg,' Malmö,

Karlshamn, Karlskrona, Kristianstad, Borgholm, Höör, Tyringe, Åstorp,

Hessleholnl och Vislanda.' Öfverallt ställde sig ,torfven å dessa platser

billigare än ved, ofta flera kronor pr ton, äfven 'om torfvens.liögre bränn

värde frånsågs.

Angående brännvärdet hos' totf i förhållande till stenkol kom'mo vi

till resultatet, hvars' detaljer ej här kunna återgifvas, därtill äro de för

vidlyftiga - jag 'kan blott ?änvisa till dem - att en ton stenkol i' bränn

värde motsvarade '1,6-1,8 ton torf; men vi fastslogo för säkerhets skull

förhållandet 1 : 1,8 l 'likhet med 1893 års torfkolskommitte. Då nu 1 ton

torf i medeltal ej behöfver kosta mer än kronor -5, 5 o på platsen fritt å vagn

vid tillverkning af 2,000 a 3,000 ton pr år, vid större tillverkning under 5

kronor, så motsvarar alltså '1 ton stenkol i 'brännvärde föt 10 kronor 90
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öre torf, och till ett sådant pris bar aldrig stenkol sålts ini landet, där

kostnaden ytterligare förhöjes genom järnvägsfrakt från hamnstaden.

Priset å stenkol har under åren 1891-1900 enligt den officiella stati

stiken varit i mede1tal 18,50 kronor pr ton. Statens järnvägar, som är

den största stenkolsförbrukaren i landet, och som således' väl köper kolen

billigare än någon annan, hafva under de sista 10 'åren i medeltal betalt 14

kronor pr ton fritt i hamn. Undantagsvis' har en ton stenkol i hamnstad

kostat 11' kronor pr ton. Frakten för torfven får då från mossen till

hamnstaden ej kosta' mera '. än 1,10 kronor pr ton, för att torfven skall bli

lika billig som stenkol. Med ett stenkolspris af i medelt~l 15 kronor pr

ton i hamn tål alltså torfven' en frakt af kronor 3,33 'pr ton, motsva~

rande en väglängd af 180 km.

l medeltal blir det, besparing att själf' tillverka. och använda torf,.

äfven om kolen undantagsvis skulle vara· abnormt billiga.

Torfven är således äfven efter effekt räknadt det billigaste bränslet,.

då förbrukaren själf tillverkar den på rationellt sätt och frakten ej öfver-

stiger 180 km. med· nuvarande fra~ttariff å statens banor.

Skall däremot torftillverkning bedrifvas som själfständig industri för

afsalu; .så bör ju torffabrikanten hafva vinst på sin affär, och då blir

saken mera invecklad. Dock visar erfarenheten, att· torftillverkning för

afsalu i södra Sverige år efter år pågår, ökas och kan bära sig. Ett par

af Skånes största fabriker finna med sin fördel förenligt att köpa torf,.

ehuru de ligga nära invid hamnstad.

Förut äberopåde torfkommitte af år 1893 kom också till samma re

sultat, ehuru den angaf maskintorfvens tillverkningspris med dåvarande

arbetsmetoder till kroIlar .7,7 o pr ton och järnvägsfrakterIla DU äro 20 %'

billigare än då. Kommitteen säger därom ordagrant:» Det billigaste bräns

let, skärtorf, lämpar sig svårligen för en särskild, industri, dels för SOID

lnarens korthet· och dels därför, att relativt få mossar lämpa sig för 'denna

tillverkning. För husbehof, resp. som binäring till jordbruket, är där

emot upptagning af skärtorf på sin' plats, såsom ock förhållandet här i

landet såsom annorst~i.des utvisar. Till favör för stenkolen kommer, ått de

kunna erh'ållas i hurtl stora mängder som helst OCll af likforlnig beskaf

fenhet, s~mt att de äro mindre skrymmande och mindre hygroskopiska,.

till nackdel att de vid förvaring försämras, då andra bränslen därvid för

bättras. För konsument, som själf är torftillverkare, och för hvilken mos-
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sen ligger väl till, är. otvifvelaktigt 'torfven öfver. allt. bär i lande~ .det bil

ligaste bl~änslet och bör följaktligen kunna konkui;rera .med stenkolen, en

sak, som äfven fa_kta synas bekräfta»~ På annan plats säges .vidare .å

samlna kommittes vägnar, att »vi hafva blifvit satta i tillfälle att 'konstatera,

att torfven, sådan den är, äfven från eff~ktens synpunkt, är det billigaste

bränslet här i landet, och att den under gynnsamn1a' förhållanden till och

med tål en icke obetydlig frakt. Så långt därför som tillgängliga arbetskraf

ter räcka till, kan man fördelaktigt tillgodogöra torfven, och dess bety..

delse kan vidgas genom billigare frakter». Så långt kommitteen'. ,Den

ekonomiskt möjliga längsta järnvägsfrakten anger kommitteen då- vara

140 km.

Sedan 1893, då kommith~en afgaf sitt betänkande., har tillverkriings

kostnaden för torfven, trots stegrade arbetslöner, genom förbättradt ma

skineri kunnat sänkas med cirka 2 kronor pr ton, järnvägs~rakterna hafva

som sagts minskats med 20 %, och stenkolspriset har stigit. Kommit

teens omdöme har därföre nu än större bärkraft än då.

Det är således samstämmig,a resultat mellan 1893 års torfkommitte

och Wallgrens ~ch min berättelse till regeringen..

Det torde således vara visadt, att torf är ett icke allenast brukbart

utan äfven ett godt bränsle, både för husbehof och industri, 'att det kan

tillverkas i tillräcklig mängd för våra behof, att vi hafva arbetskraft nog,

att goda 'och välbelägna mossar ej saknas för seklers behof, och att vi

kunna tillverka tor! till ett efter effekt med så. väl ved som i de flesta

fall med stenkol konkurrerallde pris.

Men bvarför användes torf fortfarande i en jälnförelsevis lned sten

kol och ved så liten skala? . .

Svaret är enligt min åsikt ej ,s1l1ickrande för oss svenskar. Det är

bristande kännedom om torfve.ns värde, konservatism och en inqolens,

som vi 'en .gång dyrt få betala. Svenska staten har hätvid en, god del

skuld; den skulle föregå med godt exempel, helst sedan regering ocl1

riksdag tydligf visat, att de vilja den goda sakens framgång, och ådaga

lagt detta !cke allenast i ord utan äfven i handling.

Vikten och betydelsen af en inhemsk bränsletillve~kning i sådan om

fattning, . att vi blefve oberoende af utlandet härutinnan, torde knappast

behöfva påvisas i denna ärade församling. Några korta synpunkter må

dock anföras.
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Importen af bränsle har under de sista 12 ~ren tillsammans uppgått

till i rundt tal 500 millioner kronor. Skall det fortgå SalU hittills 'under. .
äfven detta århundradet, så komma vi att gi,fva ut för kol minst 5 a 6

nlilliarder kronor, antagligen mycket mera, efter som bränslekonsumtionen

årligen ökas, och det torde vi ej hafva råd till, oafsedt den oberäkneliga

faran af att vara beroende. Bränslenöd är, i vårt klimat isynnerhet, lika

farlig som hungersnöd. Vi ha nyligen sett hvilket elände, som en, kort

kolarbetarestrejk medfört i världens stenkolsrikaste land, Amerika, där

kolen i normala fall äro de billigaste i världen. I Newyork kostade sten

kolen för ej många veckor sedan 35-40 dollar pr ton, och slutligen fun

nas inga att få. Det gick så lån~t) att, torf, fraktades dit ända från

Michigan och antracit åter från Hamburg och Berlin, sedan de först dit

sändts från Amerika. En några månaders kolarbetarestrejk samtidigt i
England och Amerika - och en sådan är med nuvarande arbetareorga

nisation ej otänkbar, den kommer 'nog ,en. gång - skulle kunna stanna

våra fabriker och kommunikationer.

Framstående svenska' politici och militärer säga ju, att det blott är

en tidsfråga, då vi mot vår vilja blifva inblandade i ett krig eller rent

af anfallna. Då våra hamnar blifva blockerade, och då kol anses som

krigskontraband, huru vilja vi då reda oss? Tillståndet skulle naturligt

vis blifva obeskrifligt svårt. Man har sagt, att tanken på att vi skulle

kunna göra oss oberoende af utländskt bränsle vore sangvinisk. Jag har

sökt visa, - att så ej är fallet. Men är ej tanken, att vi alltid ostörda
skulle kunna få utländskt bränsle, -i första rummet en stor. sangvinism?

I nödens stund kunna vi icke i en handvändning producera torf i

stor utsträckning; därtill fordras flera års förberedelser.

Inhemskt bränsle i tillräcklig mängd är därföre ett ekonomiskt och
politiskt lifsvillkor för oss. De iDdire~ta fördelarna af en stor torftill

verkning äro dessutom betydande. För hvarje million ton torf, som tillver

kas i landet, skulle utbetalas 31/2 millioner kronor·i arbetslöner, 'däraf

600,000 till kvinnor och barn, som utföra det lättare arbetet i mossarna;

och som annars gå sysslolösa.

För hvarje ~illion ton ny tillverkning af torf komme att torrläggas

cirka 26,000 hektar torf~osse, hvilket för kringliggande åkerjord medför

minskad frostländighet och alltså bättre skördar. Efter afverkning lämpa

sig många mossar hos oss för odling. I Holland vinnes årligen 400
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hektar åkerjord genom torftillverkning.. Vårt behof af 6 millioner ton torf

skulle årligen kunna gifva oss -2,400 hektar åker. Sedan 16:de århund

radet har Holland vunnit mellan 80 och 90 tusen hektar åker å afver

ka~e mossar. Sant är visserligen, att våra mossbottnar, som äro belam

rade med sten, och stubbar; äro svårare att odla än de holländska, men'

så är förhållaJ;ldet med nästan all odling i Sverige. Vi odla likv~l ändå,

emedan vi måste göra det. Skulle vi här·i landet, endast göra sådant

arbete, som vore lika lätt SOln i sydligare länder, så blefve å. många om

råden föga att göra för oss.

" Uppgifterna om vedförbrukningen i Sverige variera lnellan 7 och 20

milli<>ner kub.-meter årligen. Endast 7 millioner kub.-meter motsvara, OlD

,d,e för enkelhets skull antagas vara barrved, 1,800,000 ton torf årligen,

och det är lätt att åstadkolllma, blott man ville använda torf.. Skogsaf

ver~ningen öfverstiger den användbara' återväxten med cirka 3 millioner

kub.-meter om året. Genom att använda 900,000 ton torf on1 året i stället

för ved, motsvarande halfva vedkonsumtionen, skulle alltså återväxt och

afverkning af skogen gå ihop, en fördel, som är lika beaktansvärd som

en minskad utgift för stenkol. Och att .konsumenten skulle göra be

sparing, har jag förut visat.

Skogen är för värdefull att i våra dagar brännas upp. Jag skall

belysa detta med ett exempel.

Oln endast 1,5 Iniilioner kub.-meter granved - så mycket brännes

säkert upp i vårt lalld - användes till pappersmassa, skulle däraf erhål

las 375,000 ton mera pr år än nu, motsvarande enligt medelvärdet för

kemisk och mekanisk torr massa med nu gällande pris öfver 35 millio

ner kronor pr år.

Äfven träkolen. skulle, såsom erfarenheten visat i lnånga fall, kunna

ersättas"-af torfkol och därigenom ytterligare skogsbesparing uppstå.

Vi skulle genom en ökad torfiabrika'tion alltså kuulla spara oerhörda

summor i direkt utgift till -utlandet, blifva oberoende däraf, bereda ar

betstillfällen i storartad utsträckning, vinna åkerjord, minska frosterna,

återställa skogsåterväxten In. fl. fördelar. Hvarför göra vi det då ej?

Angående önskemålen för torffabrikationen i Sverige likasom 'annor

städes så äro de- i främsta rummet, att torkningen kan göras oberoende

af väderleken, hvarigenom man i södra Sverige skulle kunna arbeta så

godt som året om' samt i luellersta och norra fördubbla arbetstiden.
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-11ånga förslag äro gjorda härför, men hittills har intet offentliggjordt

visat sig pra~tiskt. Det är dock blott en tidsfråga, när problemet
blir 'löst.

Ett annat önskemål är att kunna med ekonomisk framgång kompri

mera torfven till briketter. Tekniskt möter detta ej hinder, enär fullt

utarbetade metoder finnas härför i de 4 torfbrikettfabriker, som för när

varande existera i Europa. I Canada finnes också en fabrik. Briketterna

blifva lika .tunga och tyngre' än stenkol, de kunna väga ända till 100 kg.

pr hl., då stenkol väga 80 kg. Men enligt nuvarande briketteringsmetod

ökas brikettens brännvärde obetydligt öfver vanlig maskintorfs, medan till·

verkningspriset blir ungefär dubbelt. Först när torfbriketter kunna till~

verkas till högst 10 kronor pr ton me~ ett brännvärde af cirka 6,000

7,000 kalorier, är brikettproblelnet löst. Vanlig god maskintorf har 3,700

4,000 kalorier, nuvarande torfbriketter föga mer och stenkol i allmänpet,

sådana de föras i handeln, 6,000-7,000 ~alorie~, svenska stenkollnindre,

och de sämsta sorterna hafva lägre brännvärde än tori.

. I{olning af torf är 'med Zieglers metod, som praktiseras i Ty'skland

och Ryssland, i ,viss lnån löst. Dock beror ekonomien däraf på ell för

lnånlig marknad för biprodukterna vid kolrlingen. Därjämte är kolets

vikt blott cirka 30 kg. pr hl., hvilket visserligen är dubbla träkolsvikten,

men torfkolet är i alla fall, utan brikettering, mer än dubbelt skrymmande

Inot stenkol, ehuru det pr vikt har ungefär samma värmeeffekt. Sådant

torfkol användes i Tyskland och Ryssland till smide i stället för träkol,

till masugnsbruk och i Ryssland tilllokomotiveldning. Zieglers torfkol

ning är ett framsteg men ej tillfyllestgörande för alla v~ra förhållanden.

Hvilka lltsikterna för dell vanliga torftillverkningen hos oss kunna

blifva, beror enligt min åsikt till största delen på hvad staten' kommer

att göra för denna industri. Torfbränslet arbetar sig nog så småningom

in, 'men det tar för lång tid; det kan fordra ärtionden, om ej staten

träder emellan fö~ att få bort fördonlarna .mot torfven. Denna är ej

populär, i motsats till stenkol och ved. Vore torfven hvit i stället för

svart, skulle den snart tränga undan veden. Den är" ej »fin» nog åt vårt

tjänstfolk och våra arbetarefamiljer, hvilk'a äro ·mycket· nogräknade i

sådana fall. Detta är i och för sig 'ej klandervärdt, det bevisar tvärtom

deras goda vilja att ej stå efter den s. k. »öfverklassen». Stenkolen äro

nll en gång för alla populära, och de användas därföre i tid och otid,
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äfven där de ej passa, "och äfven där de blifva dyrare än annat brän·sle.

samt· rent· af obehagliga.

Därför' bör staten gå i spetsen for toi'fvens .popula~isering; ty refor

rheu 'får 'nog 11ärvidlag också' konlIria uppifrån.· Staten använd'er' årligen

cirka 250,000 kub.-Ineter ved, som kosta, inklusive sågning"och huggning,

llngefär l million kronor. Detta kvantum ved n:lotsvarar cirka 60,000 ton

torf, och staten skulle genom att utbyta 'veden 'mot torf högeligen gagna

torfindustrien, . spara cirka 300,000 kronor ärligen och popularisera torf

bränslet. Orn 'allmänheten finge i ämbetsverk, å järnvägsstationer; i skolor

In. fl. allmänna inrättningar se törfeldning, skulle den snart taga efter.

Det finnes numera särskildt för torf ·konstruerade kaminer' och 'kakelugns-

. "insatser, som icke allenast förbränna torfven luktfritt tltan äfven bespa-. ~

rande. Men .utan att påblld kommer att gifvas, 'blir" nog intet af d~rmed.

Herrar vaktmästare och stationskarlar hafva sportler å veden, och de äro I

synbarligen en ganska mäktig faktor i statsmaskineriet. Nyligen läste

jag en annons Olll upphandling af ved' för 2:a distriktet åf statens' järn..

vägar, ej mindre än 13,338 mS ved, som motsvara 38,000 ton torf. Ge~om

att använda detta kvantum torr i stället för ved, skulle järnvägarna bespara

i -rundt tal för 'dennå enda post cirka 10,000 kro~or. I Holland finnes före

skrift om, att statens verk skola eldas med torf, och hvarför skulle det ej

kunna ske här såväl som där, då saken är alhnännyttig. Holländska

staten lägger dessutom årlig-en upp ett visst kvantum torf i sina befästade'

»stäl1ningar»,' har 'egna torfverk sam~ kontrakt med torfmosseägare att

vid bebof få disponera dera's verk. Holland har dockbilliga"re stenkol

än vi och lättare att kOffilna åt dem, enär de pr järnväg och kanal frak

tas frän Belgien, Frankrike och Tyskland samt med -fartyg fran England.

Där har staten' 'icke allenast insett vikten. att i trängande' fall -vara

oberoende, utan äfven satt det" i verket.

Ryska staten gör allt för att uppmuntra torfindustrien och blifva

oberoend'e af England för 'kol, -ehuru kolimporten till jätteriket är mindre

än till Sverige. För Nikolaibanan har till och med' byggts en -egen torf
kolsfabrik och flera skola -byggas.

Svenska regeringen och riksdagen hafva på sista årell gjort ej obetyd

liga ansatser' för torfsaken g'enom att bevilja anslag till törfindustriens

fromlna, sänka -järnvägsfrakterna och tillsätta' en torfingenjör m. m. Blött

nu torflånefonde-n, som innevarande år's riksdag beviljade, snart kan komma
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till användning och torfingenjören snart färde assistenter, han behofver, för

. att något så när kunna motsvara rekvisitionerna på 'honom från allmänheten.
Järnvägsfrakterna hafva visserligen; som förut sagts, med innevarande

år' sänkts nied 20 %, men det är enligt min mening för litet. Det borde'

hafva varit 50 %, och, det skulle ej hafva inverkat på statsjärnvägarnas

€konomL Äfven om så vore, skedde det till det allmännas nytta. , En

del statsbanesträckor afkasta ju litet eller intet, nlen de äro ändock saIl?hälls'·
nyttiga, och, när det gäller stenkol, räknas kostlladerna ej så' noga. .Sta

tens järnvägår hafva nämligen. en stenkolsbrikettfabrik vid Elmhult, och

de färdiga briketterna fraktas till Örebro, där de uppläggas som reserv.

Frakten från ,Bjrif, där kolen hämtas, till Örebro 'är enligt nll gällande

tariff' 7,80 kronor pr ton (454 km.). Det blir alltså med af- och pålastning i

Elmhuit och aflastning i Örebro dyra briketter, omkring 20 kronor pr ton.

Men 'det sker ~ndå, därföre 'att det är välbetänkt och nyttigt. Hvarför

sknlledå statsbanorna ej kunna göra en uppoffring för torf, när det

gäller ett så viktigt mål? ~ Och jag tror knappast, att man t. ex. i Ryss

lan~ skulle underlätit utröna en sådan sak, som om de vidsträckta mos
sar ,Luleå--Ofotenbanan går igelloin skulle kunnat användas' för banans

bränslebehof~ , I Ryssland och Finland 'äro lokomotiven så byggda, att de

kunna användas fö.r både torf, ved -och kol. Och 'ett sådant år sonl i

år skulle en större torftillverkning i Norrbotten kunnat· gifva arbete

'åt lnånga nu nödlidande. Om frakten 'sänktes så att staten förlorade en

krona pr ton torf i frakt och 'en lnillion ton fraktades, gjorde detta en

förlust af 1 million kronor pr år. Landet skulle dock därigenom spara

cirpa 600,000 ton stenkol, som kosta 9 millioner kronor, d. v. s. göra en'
vinst af 8 millioner kronor i reda penningar., Staten premierar socker

fabrikerna med cirka 18 millioner ,kronor pr år, därför att det är sam

hällsnyttigt och i stort förtjänstbringande för landet. Hvarför kan det

.ej ske med torf? Det vore ändå viktigare.
De 100 millioner kronor pr år, som· Sverige skulle vinna direkt och

indirekt genom en tillverkning af 5 il 6 millioner ton 'bränntorf pr år, våre

allt skäl att tillvarataga. Torfsaken är vår' viktigaste ekonomiska fråga

för närvarande. Det b'eror blott' på god vilja att lösa den.

Ti,den tillåter ej att' vidare utveckla denna sak, utan jag slutar med

att uttala önskvärdheten af att nationalekonomiska föreningen,- SOln arbe

tar' för -vårt lands stora" ekonomiska spörsmåls lösande, ville med sitt

stora inflytande bidraga till torfsakens fromma. (
.....



NATION ALEKO,N:OMISKA FÖRENINGENS.

sammanträde ~en .29 december 1902.

Ordförande: Bankdirektören, v. Häradshöfdingen M. WALLENBERG ..

']:'ill ämbetsmän för nästkommande år. utsågos:

till Ordförande: Bankdirekt~ren' To !!rölander,

» vice Ordförande: Docenten J. Hellner,

» Sekreterare: Hofrättsnotarien O. Ca1~leson samt

» Ledamöter .af redaktionskommitteen: Generaldirektören R. Åke1~

rnan, Bankofullmäktigen Jfrih~rre K. Langenskiöld, Byr~chefen A.o. Ha~

1narst1ltöm och Bankdirektören, V'o Häradshöfdingen M. Wallenberg.

_.-



Förteckning

å

Nationalekonomiska Föreningens
år 1902.

Beskyddare:

.Hans Maj:t Konungen.

Ledamöter

Förste hedersledamöter:

Hans Kongl. Höghet Kronprinsen.
Hans Kongl. Höghet Hertigen af Västergötland.

Prins Oskar Carl August Bernadotte.

Ledamöter:

ABRAMSON, -A., grosshandlare.
ADELSKÖLD, C. A., f. d. n1ajor.
AGRELIUS, O. M., direktör.
..A..HRENBERG, H. E., grosshandlal·e.
ALMGREN, O., grosshandlare.
ALMQVIST, J., ingenjör.
ALMQVIST, P. W., professor.
.A..LMSTRÖM, R., disponent.
ANNERSTEDT, L., f. q. president.
ANSTRIN, W., kamrerare.
AROSENIUS, E., fil. doktor.
ASKER, A., landsböfding.
AXELSON, H., grosshandlare.

BAT..LE, O. S. S., grosshandlare.
BECKMAN, E., fil. doktor.
BECKMAN, K. A., fil. doktor.
BENCKERT, H. T., rådman.
BENCKERT, R., kansliråd.
BENDIXSON, I. O., professor.

BENED~CK8, G., bruksägare.
BENNICH, Hj., expeditionschef.
BENNICH, N. A. G:SON, f. d. generaltull-

direktör.
BERENCREUTZ, F. A. G., generalkonsul.
BERG, A., ··stadsmäklare.
BERG, J., kamrerare.
BERGR, A.,
BERGER, S., byråch~f.

BERGMAN, C. G., fil. dokt., folkskoleinspektör
BERGSTRÖM, D., fil. doktor, redaktör.
BEsKow, G., direktör.
BIESERT, J. C. N., bruksägare.
BIESERT, E., ingenjör.
BJÖRKLUND, G., expeditionssekreterare.
BJÖRKMAN, C. A. T., f. d. landshöfding.
BJÖRNS'l'JERNA, M., grefve, generalkonsul,

kammarherre.
BJÖRNSTJERNA, O. M., generalmajor.
BLANCK, O., generalkonsul.



Ledamotsförteckning 79

BOHMAN, H.,' justitieråd.
BOHMAN, K., konsul.
BONDE, C. C:SON, friherre, öfverstekammar-

junkare.
BORNSTEDT, E. VON, major.
BoSTRÖM, F. A., landshöfding. ·
BOSTRÖM, E. G., statsminister.
BOVIN, K., bankdirektör.
BRETZNER, W., f. d. kommendör.
BRODIN, O. A., skeppsbyggn1ästare.
BROOME, L., Inajor..
BROWN, M., bruksägare.
BRUSEWITZ, E. H., myntdirektör~

BRÅKENHJELM, P. J., landshöfding.
BUREN, A. O. G., öfverintendent.
BUREN, C., bruksägare.*
BURSTRÖM, H., aktuarie.
BÄCKMAN, P. J~, direktör.
BÖRTZELL, A., hofintendent.
Böös, E. J. NATHoRsT-, auditör.

CARLESON, e., e. o. hofrättsnotarie, förenin
gens sekreterare.

CARLHETM-GYLLENSKÖLD, A. T., kammar-
junkare.

CARLSON, G., kansliråd.
CARLsoN, O., direktör.
CAR:LSSON, W., bankdirektör.
CASPAR, J., grosshandlare.
CASPARBSON, E., bankbokhållare.
CASPARSSON, E. F., civilingenjör.
CASS~L, ,E., justitieråd.
CEDERGREN, H., direktör.*
CEDERLUND, E., grosshandlare.
CEDER8TRÖ1\:f, C., friherre, revisionssekre-

terare.
CERVIN, C., bankir.
CHAMPS, CH. DE, f. d. kommendörkapten.
CHRIS1'IERSON, T., byråchef.
CRAMER, C., bankdirektör.
CRONEBORG, O., v. häradshöfding.
CRONQUIST, W., professor.
CaUSEBJÖRN, J. l., statsråd.

DAHL, S., grosshandlare.
DAHLBERG, J. P., brukSägare.
DAHLERUS, G. E., stadskassör.
DAHLIN, J. E., amiralitetsråd.
DANELIUS, B. A., direktör.
DAVIDSON, D., professor.

* Ständig ledamot.

DE GEER, L., friherre, kanslisekreterare.
DE LA GARDLE, R., grefve, f. d. landshöfding.
DIC~MAN, K., fil. kandidat.
DICKSON, R., öfverståthållare.
DIEDF..:N, J. H. E., konsul.
DUFwA, A. W., notarie,

ECKERSTRÖM, R. E., häradshöfding.
EGERSTRÖM, F. R., v. häradshöfding.
EHRENHEIM, P. J. VON, f. d. statsråd.
EHRENSVÄRD, A., grefve, jur. doktor:
EKENMAN, V. N., häradshöfding.
EKGREN, C. E., kamrerare. .
EKMAN, C. E., bruksägare.*·
EKMAN, J. J., grosshandlare.
EKWALL, A., stadskamrerare.
ELLIOT, J. E., president.
ELMQVIST, H., förste aktuarie.
ELo"\vsoN, 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, riksmarskalk.
EWERLÖF, .J., v. häradshöfding.

F ABLCRANTZ, G. E., v. häradshöfding.
FAHKEHJELM, O., civilingenjör.
FALK; ~I., landssekreterare.
FLODSTRÖM, l., aktuarie.
FR1ENKEL, L., bankdirektör.
FRANCKE, O., grosshandlare.
FRANCKE, R., grosshandlare.
FRIBERG, F., .f, d. bankokommissarie.
FRIEDLÄNDER, H., grosshandlare.
FRISK, C.., v. häradshöfding.
FR.Ä.NCKEL, E., generalkonsul.
FRÖLANDER, H. T., bankdirektör, förenin

gens vice ordförande.
FÖRSELIUS, G., direktör.

GAGGE, A., bankdirektör.
GEBER, M., bankir.
GEBER, P. A., bankir.
GEORGII, A., generalkonsul.
GERLE, C. J. H., f. d. departementschef.
GIHL, C. H., bankdirektör.
GIRL, G., bankdirektör.



.80 Ledamotsförteckning

,GLOSEMEYER, A., grosshandlare.
GRANHOLM, H., direktör.
GRANSTRÖM, G., grosshandlare.
GRILL, B., direktör.
GRIP~NSTEDTJ C., v. häradshöfding.
GRÖNVALL, E., bruksägare.
GRÖNW ALL, F," fil. doktor.
GUINCHARD, J., fil. doktor.

'GUM..tELIUB, A., direktör.
GUNTHER, E.,' kommerseråd.
GYLLENSVÄRD, S., öfverdirektör.
GÖRANSSON, E. F., ingenjör.

HJEGGSTRÖM, A. VV. T., kapten.
HALLBERG, F., bankdirektör.
HAMILTON, H., grefve, landshöfding.
HAMMARSKJÖLD, H. L., president.
HAMMARSTRÖM, A., byråchef, ledamot af

redaktionskommitteen.
HAMRIN, H., direktör.
HANSEN, H., grosshandlare.
HASSELROT, C. B.,' häradshöfding.
HXCKSCHER, E., bankdirektör.
HXCKSCHE'R, I., generalkonsul.
HEDERSTIERNA, O., revisio~sse'kreterare.

HEDLUND, H.) redaktör.
HEGARDT, I., grosshandlare.
HEILBORN, O., generalkonsul.
HELLNER} 'J., revisionssekreterare, ledamot

af redaktionskommitfeen.
HELLSTRAND, C. A., ingenjör.
HERLITZ, 'K., v. häradshöfding.
HERSLOW, C., fil. doktor, redaktör.',
HERZOG, P., generalkonsul.
H'ES8LER, H., grosshandl~re.

HILDEBRAND, H., ri~santikvarie.

HIRBCH, HJ., grosshandlare.
HIRSCH, E., civilingenjör.
HIRSCFJ, I., grosshandlare.
HJRSCH, O., ingenjör.
HOFFSTEN, E., byggnadsingenjör.
HOLM, G. B. A., v. häradshöfding.
HOLMERz, C. G. G., direktör.
HORN, 'R. P. von, e. o. hofrättsnotarie.
HORNGREN, L. H., konsul.
Huss, M. W., justitieråd.
HUBNER, E. L. F., sekreterare.
HÄKANgSON, J., bankir.
HÄGGLÖF, R., v. häradshöfding.

:il Ständig ledamot.

HÖGLUND, O. M., fil. doktor, grosshandlare~
HÖJER, M., lektor.

"ANZON, O., direktör.
J ENTZEN, C., nled. doktor" bankir.
JOHANSSON; B. B., direktör.
JOHNSON, A~, generalkonsuL
JONSSON, O., bankofullmäktig.
JOSEPHSON, S., grosshandlare.
ISAKsoN, C. J. A., ingenjör.
JUHLIN, J. M., byggmästare.

KASTENGREN, C. O. F., kalnrerare.
KENNEDY, J., kammarherre, ',i'

KEY, H., fil. doktor, redaktör.
KEYSER, C. T. G., f. d. kommendörkapten~
KEYSER, S., konsul.
KEY-ÅBERG, K., aktuarie.
KINANDER, E., v. häradshöfding.
KINBE"ftG, E. G., byråchef.
KINBERG, L. O., grosshandlare.
KINNANDER, O., v. häradshöfding.
KJEI.LANDER, A., byråchef.
KJELLBERG, C. O., grosshandlare.*
KJELLBERG, J., bankdirektör.
KÖERSNER, A., e. o. hofrättsnotarie.
KR...EMER, A. R. VON, friherre, hofmarskalk.
KRUHS, K. F., bokhandlare.
KRUSENSTJERNA, J. E. VON, generaldirektör:'

LAGERBRiNG, E., advokatfiskal.
LAGERHEIM,' A., minister för utrikes äten-

dena.
I.;AGERWALL, B., v. häradshöfding.
LAMM, H., grosshandlare.
LANCKEN, C. E. VON DER, underståthållal'e.
LANDTN, J., handelskemist.
LANGENSKIÖLD, K." friherre, bankofull-

mäktig, ledamot af redaktionskomrnitteen. '
LARSON, A., grosshandlare.
LARSSON, E. F., grosshandlare.
LAVAL, G. DE, fil. doktor, civilingenjör.
LEFFLER, J. A., fil. doktor.
LEMAN, PH., fil. doktor.
LETTSTRÖM, G., f. d. bankdirektör.
LEWENHAUPT, C." grefve, f. d. envoye.
LEWENHAUPT, G. E., grefve, godsägare..
LlLJEWALCH, T., f. d. stadsmäklare.
LILLIESKÖLD, E. W., kamrerare.



Ledamotsförteckning 81

LILLIESTRÄLE, W., president.
I..JILLJEKVIST, F., slottsarkitekt.
LILLJEQVIST, R., civilingenjör.*
LINDEBERG, K. 1\1., kansliråd.
LINDER, C. G., v. häradshöfding.
I.JINDHAGENJ D. G., professor.
LINDROTH, C. A." grosshandlare.
LINDSTEDT} A., professor.
LINDSTEDT, A. W., kamrerare.
LTNDS'fRÖM, A., kontorschef.
LJUNGBERG, E. J., direktör.
LJUNG GREN, C. J., v. häradshöfding.
LJUNGLÖF, K., grosshandlare.*
LovEN, J., grosshandlare.
LUBLIN, J., grosshandlare.
LUNDBERG, K., direktör.
LUNDEBERG, C., bruksägare.
LUNDIN, C. R., grosshandlare.
LUNDSTRÖM, C. F., godsägare..
LÖF, N. ,y., kassör.
LÖFGREN, B., kalnrerare.

MALMSTRÖM, C. G., f. d. riksarkivarie.
MARTIN, B., jäglnästare.
MARTIN, E., auditör.
~fAY, J., öfverdirektör.
lVIEULLER, F., alnanuens.
1\fEVEs, J. S., byråchef.

.MITTAG-LEFFLER, G., professor.
J\-IoLANDER, A., direktör.
l\ioLANDER, C. A., grosshandlare.
l\IoLL, .F., varumäklare.
MOLL, I., bankdirektör.
}\tIOLL, "\T., kau1rerare.
l\iONTAN, O. O., f. d. assessor.
MONTAN, E. 'T., professor.
l\10NTELIUSJ 'V., Y. häradshöfding.
lvIuNTHE) A., bankbokhållare.
MUNTHE, G., expeditionschef.
MÖRK, A., bankkassör.
11öRNER, K. A. G., grefve, amanuens.

N ORDSTRÖM, C. F. T., generaldirektör.
NORIN, O. A., v. häradshöfding.
NORsTEDT, E., bruksägare..

OLBERS, L., v. häradshöfding.
OLIVECRONA, A., v. häradshöfding.

* Ständig ledamot.

OLROG, T., grosshandlare.
OLSSON, T., bergnlästare.
OXENSTIERNA, B. G., grefve, t. f. kansli

sekreterare.
OXENSTIERNA-< E., grefve, n1ajor.

PALM,!., bankdirektör.
p ALM..ER, C. W., bruksägare.
p ALME, J. H., bankdirektör.*
PALME, S. T., direktör.
PALMQVIST, G., direktör.
PERSSON, N., konsul.
PETERSEN, A. F. SKOW-, bankdirektör.
PETERSENS, H. af, kansliråd.
PETERSSON, P. A. G., rådman.
PEYRON, A., grosshandlare.
PEYRON, L., grosshandlare.
PHILIPSON, M., bankdirektör.
PHILIPSON, 'V., v. häradshöfding.
PHRAGMEN, E., professor.
PIHLGREN, A., yrkesinspektör.
PLATEN, L., friherre, aktuarie.
PBINTZSKÖLD, O., förste hofnlarskalk.

BABE, P. R., v. häradshöfding.
RAMSTEDT, V., grosshandlare.
RAMSTEDT, W., fil. döktor.
RAPHAEL, A.,' fil. doktor.
REHIHNDER, H., friherre, komn1erseråd.
RENHOLM, G., kungl. sekreterare.
RENSTRÖM, A., e. o. hofrättsnotarie.
RETTIG, G., generalkonsul.
RETTIG, H., kanslisekreterare.
RE'l'TIG, J., grosshandlare.
RETZIUS, G., professor.
REuTERsvÄRD, P., hofmarskalk.
RIBllING, G., hofrättsråd.
RICHTER, F., förste intendent.
RICHTER, F., sekreterare.
RINMAN, O., bruksägare.
RISING, H., mäklarebokhållare.
ROSEN) O. G. vON,grefve, öfverstekamn1ar-

junkare.*
ROSEN, E. VON) grefve, juris kandidat.*
ROSEN, G. VON, grefve, ~ofrättsråd.

ROSSANDER, J. F., grosshandlare.
RUBEN, L. M., bankdirektör.
RUBENSONJ J., grosshandlare.

6



82 Ledamotsförteckning

RUBENSON, L., disponent.
RUBENSON, M., sekreterare.
RUDBECK, J., friherre, v. häradsböfdillg.
RYDIN, H. L., f. d. professor.

SÅC~, J., direktör.
SAHLIN, 1\1., generaldirektör.
SAM80N, E., direktör.
SANDEBERG, F. AF, kamTerare.
SANDEBERG, H., löjtnant.
SANTESON, H., v. häradshöfding.
SCHALEN, C. A., protokollssekreterare.
SCHALEN, ""1., kansliråd.
SCHEDIN, E., bankdirektör.
SCHNELL, C., grosshandlare.
SCHUMACHER, C. VV., fabrikör.
SCHUMACHER, G. 'V., kontorist.
SCHUM.ACHER, J. W., ingenjör.
SCHUMBURG, R., konsul.
SCHWERIN, W. G. VON, fri~erre, godsägare.
SEBARDT, C. 'V., hofapotekare.
SEDERHOLM, E., bruksägare.
SEGERSTRÖM, Hj., stadsmäklare.
SETTERVALL, C., grosshandlare.
SIDENBLADH, E., f. d. öfverdirektör.
SJÖGREEN, C. M.) jägmästare.
SJÖGREEN, .0. A., f. d. kansliråd.*
SKOGLUND, F., bokförläggare.
SKOGMAN, C. J. A., friherre, f. d. komInen·

dörkapten.
SMERLING, G. 'V., v. häradshöfding.
SMITH, L. O., gr.osshandlare.*
SMITH, O., fil. doktor.
SMITT, J. 'V., f. d. generalkonsul.
SOHLMAN, H., redaktör.
SPARRE, N. G. A., grefve, kammarherre.
STARCK, A.; generalkonsul.
STEDT, C. A., ryttmästare.
STE DT, N., lifförsäkringsinspektör.
STEINMErrz, H., landtbruksingenjör.

.STERNER, E., bankdirektör.
STJERNSPETZ, H., nlajor.
STOCKENBERG, J., v. häradshöfding.
STOCKMAN, G., grosshandlare.
STOLPE, C. M. G., direktör.
STRANDBERG, G., fondnläklare.
STROKIRK~ G., bruksägare.
STUART, J., riddarhussekreterare.
SUNDBÄRG, G., förste aktuarie.

* ständig ledamot.

SUNDSTRÖM, H., grosshandlare.
SwARTLING, A., konsul.
SwARTLING, J., bankdirektör.
SVEDBERG, C., grosshandlare.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
SV]i~DELIUS, A. G., landshöfding.
SVENSEN, E., skriftställare.
SYBERG, F., konsul.
SYDOW, E. G. von, bankkamrerare.
SYDOW, F. VON, hamnkapten.
SYDOW, HJ. VON, förste polisintendent.
SYDO'V, O. VON) e. o. hofrättsnotarie.
SÖDERBAUM, B., bankdirektör~

SÖDERBERG, B., bokhandlare.
SÖDERBERG, J. E., förste aktuarie.
SÖDERSTRÖM, C., grosshandlare.
SÖRENSEN, N. G., grosshandlare.

'l'AMM, A., kontrolldirektör.
TAMM, C., hofintendent.
TAMM, C. G. A.) friherre, f. d. öfverståthållare.
TAMM, G., stalhnästare.*
TENOW, CnB., statskommissarie.
THIEL, A., grosshandlare.
THIEL, E., bankdirektör.
THOREN, J., kamrerare.
THULIN, C. F., generalkonsul.
THYSELIUS, E. J. A., redaktör.
THYSELIUS, P., kanslisekreterare.
TIGERSCHIÖLD l!., kanslisekreterare.
TILLBERG, K., v. häradshöfding.
TITZ, C. A., konsul.
TROILIUS, C. R., v. häradshöfding.
TROILIUS, H., grosshandlare.
T.Ä.GTMETJER, F. A., skeppsklarerare.
TÖRNEBLADH, 1., landskamrerare.
TÖRNEBLADH, R., lektor, bankofullmäktig.

UDDENBERG, E., v. häradshöfding.

W ACHTMEISTER, H. H:SON, grefve, general·
direktör.

WADSTEIN, T., kamrer.
WERN, M. E., grosshandlare.*
WAHLIN, C. A., grosshandlare.
VALENTIN, J., direktör.
WALLDEN, W., godsägare.
WALLENBERG, A., löjtnant.
WALLENBERG, G. O., kapten..
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WALLENBERG, I{., bankdirektör.
'VALLENBERG, ~I., v. häradshöfding, för-

eningens ordförande.
W ÅLLENST:EI'~N, J. A'J kammarrättsråd.
'VANCKE, F., bankkassör.
W ARBURG, 8.,. grosshandlare.
WEBER, O..A., bankofullmäktig.
\VELIN, G., byrådirektör.
WERNER, T., dockmästare..
'VESTRING, H. G., statsråd.
WICKSELL, K., .professor.
WIDEEN, A. R., kassör.
WIKBLAD, S. H., president.
WIKSTRÖM, O., grosshandlare.
W IKS1.~RÖM, P., grosshandlare.
WILLBORG, W. R., kapten.
WINBORG, T., fabriksidkare.
WINROTH, A. O., professor.
VVRETMAN, F., fil. doktor.

YTTERMAN, J., grosshandlare.

* Ständig ledamot.

ZELLEN, J. O. AF, byråchef.
ZETHELIUS, E. G., kanslisekreterare.
ZETHELIUS, F., t. f. byråchef.
ZETHELIUS, 'V., revisionssekreterare.
ZETHRJEUS, ..A. H., stadsmäklare.
ZETHRJEUS, F., direktör.
ZETTERLUND, C. R., kontorschef.

ÅKERHIELM, L., friherre, president.
.A.KERLUND, E., godsägare.
ÅKERMAN, G., kungl. sekreterare.
.A.KERMAN, H., envoye.
ÅKERMAN, R'J generaldirektör, ledamot af

redaktionskotnmitteen.
ÅSTRÖM, A., docent.

ÖHMAN, E., grosshandlare.
ÖHMAN, E., direktör.
ÖRTENBLAD, T., ingenjör.
ÖSTBERG, G. F., direktör.
ÖSTBERG, J., kanlmarrättsråd.

Korresponderande ledamot:
MALARCE, A. E. DE, Secretaire perpetuel de la Societe des institutions de prevoyance

de France.




