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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS,

sammanträde den 29 januari J904.

Ordförande: Revisionssekreteraren J. HELLNER.

Till ledainöter af föreningen invaldes:

Herr f. d. Senatorn L. H. S. lJfechelin,

» l{evisorn H. Tarnrn och

» Kassören E. Oarlson.

Till revisorer för granskning af nästlidet års räkenskaper utsågos Herr

~Iyntdirektören E. Bruse-witz och Herr v. Häradshöfdingell P. R. Babe.

Herr Fil.· Doktorn E. Svensen höll härefter ett föredrag öfver

Proportionella val.

Den anlnodan, som ställts till mig att inleda aftonells behandling af

ämnet )proportionella valsättet»,afsäg icke, att jag här skulle hälla nå

got' utveck~ande föredrag öfver själfva ämnets innebörd, utan åsyftade,

att jag här skulle gifva en kort sammanfattad öfversik,t öfver det förslag~

som framburits af komrnitten för proportionella val, och som i en eller

annan' form torde komma att utgöra grunden för det förslag, som skall

fraInkomma från regeringen. Jag behöfver' knappast erinra om de yttre
1
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förutsättningarna för detta förslag. Alla hafva sig ju bekant, hurusom

rösträttsfrågan först blef brännande efter 1901 års riksdag och särskildt

med anledning af bärordningsbeslutet. Den har äfven sedermera gjort

sig gällande på annat sätt vid 1902 års riksdag. I det förslag· till skrif

velse, som då beslöts inom hvardera kamInaren, fl'amskYlntade på hvarje

sida det proportionella valsättet,. men under de jämkningar, som erford-

ra~ge.~.,. ~ör_. ~~t... f,å ...en de~.~itiy ~.krifvel~e f~~n. b.åd~.. ka~ra~n~ till, ~t~~d,
bortföll 'allt tal'därom, men sådant stod i hvarje-'fall' att läsa mell'an:ra-

derna i den skrifve~se,.. ~.o~ afläts., Så ~attades, äfv.en sakerl af den Bo

strömska ministären, som under den följande sommaren tillträdde ämbe

tet. Detta visade ministären, då densamnla den 10 oktober nälnnda år till

satte en kommitte fö~ _v.er~~t_äll~n~e af utr~dn.ing o?h a~gifv~l1de -af f~rslag

rörande det för svenska förhållanden lämpligaste proportionella valsättet

och för svenska förhållanden lämpade valkretsindelning till dessa val.

Af denna kommittes 9 ledamöter var jag e~. ~ommitten ~örjade) silla

arbeten den 1 november 1902 och afslutade desamlna den 30 oktober '1903
-. -

efter åtskilliga kortare afbrott. Dess bet~nkande ~öre~åg i tryck ~ färdigt till

utdelning den 3 november OCll har sedan 'dess ~n~~rgått de~_b8handling

inom pressen och på möten, som vi alla känna.

Detta förslag består dels af vissa ändringar i grundlagen, hufvud

~aklige~ naturligtvis riksdagsordningen, ?c~ ett par re?aktionSändrjngar

i __re~eri;ngsformen . saInt, e,n särskild i ,8~.,kapitel och omkring l20 para~

grafer' fördelad vallag~ .Denna' anordning bar vidtagits af åtskilliga an~

ledningar. Den närmast till "'hands liggande var tydligen, att så pass

vidlyftiga bestäulmelser, som kommitten fann sig nödsakad att för det

nya valsatte~9 ,'tillämpning föreslå till ~ införande, .·'rimligtvis icke kunde

inpressas ~ grundlagen. - i detta fall riksdagsordningen ~ -utan att dess

ram skulle helt och bållet. sprängas.. _Yid~are ' är det också principiellt

riktigt, att grundlagen endast innehåller synnerligt viktiga bestälnln.elser,

l1~nder .det att d~~aljbestälnmelser-lämpligen böra affattas i civillag. Så

syntes också' bär vara ~al~e~., pärtill kO~ll nU'.ytterligare 'ett,'skä~, och, det

var, att det :ino·m ·kp~mi.ttell -ans-ågs, att äfven om den il1et~d,hv~arom

kommitten. slutligen kunde~·koInma att ena s'ig, skulle yara af den yppers.t

tänkbara' beRkaffellhe,t- -" ·någQ~.SOl~ vi':~aturligtvis,icke kunde ·göra ·an~

språk -på, ·att,··:det' nya förslaget .. sk111'}~ .. yara, -. ·äfvep om den uppfyllqe

så~ögt ställda förväntnil1g~rr:kunde- ;d~t ·dock." '~änkas ~nträffa, att ~vi.d.del1
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praktiska tilläri1pl1ingen svårigheter och olägenheter i ett eller' annat fall

skulle visa sig, som' kommitten icke drömt' om. li"ör sådant fall var det

, nöd vändigt, att, tillfälle till lättare vidtagande af nödiga ändringar be,

reddes, hvilket 'skulle·, 'kunna €rnås med bestän1melser, som innefattades

i en' civillag i stället: för att- vara inträngda i 'grundlagen, hvjl~en såsom"

bekant erfordrar, en ,·luera onlfattande procedur för ändring. Vi'bafva,

förlltom hågra formella' ändringar i grundlagen, hvilka jag icke behöfver

sysselsätta mig med,' nöjt oss dels med ett principförslag om att val till

andra kammaren skola ,vara ;.on1edelbara vid proportionellt valsätt, dels

också med närn1are bestämn1elser angående valkretsindelningen och riks.

d'1.gsInännens fördelning' på dessa områden. Soni valkretsindelningen är

den viktigaste, delen, af vårt 'förslag och så äfven uppfattades af rege

ringen, hvilketframgår af det uppdrag, den gaf kOlllInitten, skall jag be

att få börja med detta.

'On1 ny valkretsindelning skall införas, så står man i ett vidsträckt

och glest befolkadt land' mellan Scylla o'ch Charybdis. Ål ena sidan gäl

ler, att ju flera personer ett val afser, desto bättre utsikter finnas för att

valet skall gifva ett verkligt proportionellt resultat, oc11 å andra sidan att

ju flera personer skola väljas, desto större måste valkretsarna vara -' na

turligtvis n1ed undantag af stora städer och vissa andra orter -, 111e11· ju

vidsträcktare .valkretsarna äro, desto svårare blir tydligtvis beröringen

mellan valmännen och dess ringare blir deras känne'dom såväl Oln hvar~

andra, som om' lämpliga kandidater från valkretsens skilda delar. Mellan

dessa båda' ytterligheter hafva vi sä-, att säga haft att kryssa 'oss' ,frE\m.

Min personliga ståndpunkt var den, att från politisk synpunkt borde Ina'n

finna sig i risken af icke fullt' proportionella val och på grund af vårt

lan:ds vidsträckta 'yta antaga ,så slnå valkretsar som rnö.jligt. 'reore'tiskt

kaii<visserligen ett proportionellt val äga rum, om blott två personer väl..

jas. I praktiken' är' :,dock detta knappast ett riktigt proportionellt .val

utom· r· vissa synnerligt· gynnsamlna fall, då endast två partier af ick'e
säräeies 'olika styrka stA mot hvarandra. Således, vill man hafva åtmin~

stone' något mera proportfonellt val, böt man såSOln minimum' utgå ',från

vafkretsar, so-m 'utse hvardera minst tre· tiksdagslnäri~ B'eträffaride dessa

proportionella-'val bade"jagföre, kommittens :bildailde i.en broschyr fram

ställt,förslag"j sambahd"'med 'en~af'mig- uppställd val11?.etod. Denna min

mening'. vann- e'Inellertid~ ej: tillslutning inom ~ kommitten, utan -den', var
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benägen att hylla en i någon mån vidsträcktare valkretsindelning och

uppskattade icke särdeles högt den risk, som för valmänn n följde af

nyss 11älnnda svårigheter med stora valkretsar, men innan kOlnlllitten i

afseende på dessa kretsar kunde kOllIna till något definitivt resultat, före

låg en fråga af stor betydelse. Vid rösträttsfrågans behandling 1902 Ilade

den meningen gjort sig gällande, att rösträttsreformen borde åtföljas af

en jämnare fördelning af representationen i andra kaminaren efter folk

mängden, så att den privilegierade ställning skulle bortfalla, SOlTI nu till

kommer städerna. Detta innebär för närvarande, att, under det att nu stä

derna besätta 8/23 af andra kammaren - 80 platser af 230 - så skulle

de, om särskilda stadsvalkretsar framgent bibehöllos, endast komma att

tillsätta 50 platser eller 5/23 af de 230 platserna, under det att de öf

riga 180 skulle tillsättas af landsbygdens komlnuner. Det inbördes tal

förhållandet vore föränderligt, så att antalet efter hand skulle ökas för

städerna och minskas för landsbygden. Hade sådan qelningsgrund varit

gällande, då den nya representationsforlnen antogs, skulle städerna då

hafva fått tillsätta 26 platser OCll landskommunerna 204. Sedall skulle

under de gångna 37 åren landskolllnunerna !lafva förlo~at 24 platser och

skulle äfven fram,gent förlora plats efter plats till städerna. Det fraIn

hölls från en sida inom kOlnmitten de lnotsatser, SOln göra sig gällande

lllcllan stad och land, OCll som berättiga en särskild gruppering af dem.
i olika v~lkretsar, lnen mot detta talar tydligen den ofantliga svårighe-

ten att få ändamålsenliga stadsvalkretsar till stånd lned proportionella

val. Enligt en proportion€ll fördelning af representanterna lnella~ de

olika valkretsarna skulle med bibehållande af det nuvarande antalet i

alldra kammaren, 230, ,hvilket kommitten icke funnit anledning att rubba,

Stockholm få ungefär 14, Göteborg 6 och lvialmö 3 representanter, till

sammans 23. Återstå då för närvarande 27 representanter, 'som skulle

tillsättas af rikets samtliga öfriga städer. Skulle sålunda för dessa samt

liga öfriga 90 städer proportionella val med någon utsikt till rimlighet

komma ti)l stånd, så kunde dessa omkring 90 städer icke fördelas i flera

än 9 valkretsar med 3 riksdagslnän för hvarje krets. 9 stadsvalkretsar

öfver hela Sverige från Ystad till Haparanda lneden medelfolkmängq af

60-70 ,tusen, och exempelvis i Norrland med ,samtliga städer från Sö~

derhalnn till Haparanda sammanförda i en enda valkrets är något, som

genast visar sin egen orimlighet, så att inom komlnitten anhängarna af
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särskilda stadsvalkretsar flngo böja sig för de praktiska omöjligheterna

att genomföra deras åsikter. Då koml11o vi till enighet om att valkret

sarna borde olllfatta stad och land gemensamt med undantag blott för

sådana stora städer, att deras folkmängd berättigade deln att bilda val

kretsar. p Så stora städer äro blott Stockholm med 14, Göteborg med 6 J

och }rIalmö llled 3 riksdagsmän. Hela det öfriga riket skulle indelas i

valkretsar, SOlll principiellt ansågos böra sammanfalla 1ued länen. Endast

sex af de folkrikaste länen, nämligen ~lalmöhus, Östergötlands, Koppar

bergs, Gäfleborgs, Västernorrlands och l{alnlar län skulle hvart OCll ett

fördelas på valk!etsar. Kommittens förslag blef sålunda 30 läns- OCll

3 stadsvalkretsar eller tillsaminans 33. För min del hade jag allsett, att

detta antal borde ökas med ytterligare 8, Eå att icke de folkrikaste 111e11

väl de vidsträcktaste länen, näinIigen de SOlll hade hvart·ocll ett 90 kvad.:

ratIllil eller Inera, sklllle delas hvart och ett i 2 valkretsar. Valkretsar

nas antal skulle i sådant fall ökas till 41, och i detta syfte har jag an

fört reservation. En annan sådan är afgifven af herr Gustaf Berg, SOln

går ännu längre och i princip ansluter sig till 3-1uansvalkretsar, dock

nled sådan' modifikatioll, att i vissa fall skulle väljas 2 eller 4 riksdags

män enligt en af honom uttänkt och uppställd valmetod.

Hvad riksdagsInännens fördelning ll1ellan valkretsarna angår, så kall

jag däronl kort och godt säga, att den skulle gå för sig i närmaste möj

liga anslutning till folkmängden och lned tillän1pning i användbara delar

af bestälnmelserna angående första kammarens fördelning på dessa val

kretsar. Förändring i sak blef endast den, som betingades afolikhetell

i antal mellan första kaminarens 150 och andra kammarens 230 leda~

möter. Jag har icke vidare anledning att sy'sselsätta lllig--'med grundla·

gens bestämmelser utan öfvergår till vallagför~laget.

Vallagförslagets första kapitel redogör närnlare OCll i enskildheter

för valkretsindelllingen på de grunder, jag anfört. I det följande kapit-·

let sysselsätta vi oss med bildandet af de lokala valmyndigheterna och

upprättandet af röstlängderna. Nu kunde det vid flyktigt påseende synas,

SalU Oln kommitten därigenom öfverskridit sin befogenhet. Vi hade att

sysselsätta oss med en valmetod och därmed basta. ~u var förhållandet

dock det, att i den vallag, so'm för oss blef nödvändigt att uppställa, och

hvaroIll jag k~appast behöfver erinra, att en sådan varit v~d många riks

dagar föreslagen inom andra kammaren, det blef nödvändigt att syssel-
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sätta oss ·med de lokala vahnyndigheterna och att referera till röstlängderna

och hvad. ·därlned hade samlnanhang, och det blef. nödvändigt. att så g~dt

först som sist gripa oss an med denna något på sidan af vårt egentliga

ämne liggande del af vallagen. Naturligtvis har jag att däroln fatta lnig

så kort SOln lllöjligt.

De lokala vahnyndigheterna äro i städerna deras magistrate.r. .På

landet låter hafva vi ansett, att,· då valrätten kOlnn1er a~t skiljas. från

den kOllllnunala rösträtten, borde uppdraget med valet~ primära hand

läggning och röstlängdernas .upprättande öfverlåtas till särskilda för det

ändamålet tillsatta valmyndigheter, om hvilkas .tillsättande förslaget inne

håller närmare bestämmelser. Hvad sådana röstlängders uppgörande be·

träffar, var det för oss ell hufvudsak, hvarom alla voro ense, att det borde

llled alla lnedel ställas så till, att röstlängderna utoln i sällsynta unda.n

tagsfall kunde erhålla absolut vitsord, så att klagomål. efter valet endast

.. i utomordentliga, närmare angifna fall borde förekomma. Vi hafva i

Sverige och särsklldt i Stockholm .:- jag erinrar Oln valet 1887 -- haft

sorglig erfarenhet af att röstlängderna icke fått äga vitsord, och sådana

fall ville kon1111itten icke se upprepade. ~1en då blef det nödvändigt att

vidtaga en del gUllSkå omfattande och invecklad.e bestämmelser om, huru

röstlängderna skola upprättas och inonl h.vilken tid och på hvilket. sätt

det skulle ske, samt huru de sederinera skulle granskas och kontrolleras och 

huru klagomål däröfver skulle föras. Jag vil~ ic.ke ing~ härpå utan en

dast säga; att vi sökte ställa så till, att röstlängderna vid valen skulle

föreligga i sådant skick, att de därefter skulle äga full och ovedersäglig

giltighet.

Följande kapitel_ afhandlar valförberedelserna. Det första, som då

är .att märka, är, att valförrättarna, d. v. s. den myndighet, SOI~. sist hand

lägger valet, icke längre kan.' rara magistraten i stad eller dornbaf~anden

på landet. I d.e tre största städerna .mötte det icke forn1ellt några 'h~nder,

lnen i de öfriga blef det omöjligt, då" .den galI;lla valkretsindelningell vore

annullerad, och det har därför ansetts SåSOl11 en själfklar sak, att den slut

liga valförrättningen uppdrogs åt konungens befallningshafyande - i

Stockholin åt öfverståthållareämbetet. .Till dessa valmyndigbeter kunna i

föreskrifven. tid och. under föreskrifven foi·m de valII!än, som så önska,

Oln 111inst. 20 förena sig,· ingifva valförslag. Dessa skulle Olllfatta ett visst

antal kandidåter, som vederbörande .förslagsställare önskade utse till riks..
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dagsrnäilo., En ,af. förutsättningarna var, att hvarje grupp ,skulle. gifva ut
tryck åt åsikterna och önskningarna inoln- ett: visst 'parti. Nu veta vi,. att

bär i landet den offentligakandidature.n icke är lagstadgad. Här. skulle nu
göras försök. att införa' ett: sådant lagstadgande, men' på ett annat' sätt 'än

friherre De Geer tänktsig~ Han uppträdde i lnotiverna till riksdagsordning "

mot den offentliga kandidaturen med ,de bekanta och, bevingade 'orden, att

den 'uffentliga kaIldidaturen 'står icke i öfvere.nsstämmelse .med det sven

ska folklynnet, ty det är' andras' förtroende' och icke själfförtroendet, SOln

är representantkallets rätta ursprung. .HärYid hade, De ,Geer naturligtvis

tänkt sig den formen af den offentliga. kandidaturen, att kandidaten själf

vände sig till· valmännen. Helt annorlunda ställer sig saken, om detta

icke är fallet~ utan kandidater annlälas :af ett antal liktänkande. Om va

let vore bundet vid', på visst föreskri~vet sätt anmälda kandidater,. vore

därIned, vunnet, att valet befriades från dessa stänkröster, sorn äro bort

kastade utan utsikt att få sina män valda, men hvilka gång efter anllan

fördärfva valresultatet, och näppeligen kan en alltför stor. hämsko anses vara

lagd på valmännens handlingsfrihet, genoln ett stadgande, SOln endast

afser att, utesluta sådana sprängkandidater, -men icke lltestänger någon

enda 111an från riksdagsmanriaskapet, som uppbäres af ett tillräckligt an

tar intresserade valmän. Man bör, anse, att i. så pass stora .valkretsar,

80111 llär äro föreslagna -- 33 inom, hela riket med en lnedelfolkmängd

.af 160,000 invånare ~, .är ~et icke för mycket begärdt, att åtminstone

20 personer skola förena sig om ett valförslag, 111.ed skriftlig lHl'lnnunder

teckning. Det valförslag, som icke kan salula så mänga ,namn, torde ,på

förhand kunna .anses vara dÖmdt. Men skulle det nu för valmälfnens

räkning och för .åstadkommallde af val i behörig ordning v'åra nog lned

.att sådana valförslag ingå till 'de valförrättande m'yndigheterna ( Det

skulle i vissa afseenden vara lnycket önskligt, om så vore förhållandet,

lnendels kan Inail tä~ka sig, att det. k'an hända, säi~skildt-i större och

folkrikare valkretsar,: att i olika delar af en och salnma valkrets personer

af samlIla .parti och S3.1nlna intresse. sanlinankomma och byar för. sig obe~

roende af liktänkande· i andra, delar af kretsen uppgöra valförshtg, som

äro helt och hållet olika med. de af dessa se.nare uppgjorda. D.et blefve

dä naturligtvis ur partiets synpunkt i högsta grad önskligt, att mellan

dessa liktänkande, som, icke ha:fva. reda "på hvarandras kandidater, till

fälle. bereddes till. samråd och. sainmanjälnkning. af deras' respektive val-
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förslag, som kunde underlätta framgång åt deras gelnensamma kandida

ter. Men det fillnes ännu ett mycket viktigt skäl mot att dessa valför

slag skulle äga förbindande kraft för valmännen i sitt ursprungliga skick,

och det är nödvändigheten att så opartiskt och rättvist SOlU möjligt för

dela riksdagsmännen, d. v. s. så proportionellt som möjligt fördela de

riksdagsmän, SOUl skola väljas, mellan de olika partierna. Detta möter

mycket stora svårigheter, om dessa riksdagsmän skola fördelas mellan de

inkomna llrsprungliga valförslagen. Omöjligt är det dock icke.. Förslag

häroll1 bar framställts inom kommitten och långt före dess bildande af

öfverdirektör Phragnlen, OCll såväl inom som lltoln komluitten har rätt

mycket talats häronl, men ehuru många fralnhöllo detta förslags skarp

sinnighet, jag skulle vilja säga genialitet, så råda olika meningar om dess

lättfattligpet. Det har lyckats tillvinna sig sYlnpatier inom kommitten,

men icke i den lnening, att det kunnat läggas till grund för kommittens

förslag. Dess ledarnöter måste söka ställa så till, att på annan väg få

en proportionell fördelning af de olika riksdagsplatserna, och då synes

detta icke låta sig göra med mindre än att de olika valförslag.en befrias

fråll gemensamma namn. Förvandlades de ursprungliga valförslagen med

. gemensamma nall111 till vallistor, på hvilka inga gemensamina namn finge

förekomma, så kunde fördelningen af riksdagsmännen lnellan de. olika

vallistorna och de grupper, som stå· bakorn dell} , vara lätt. Enklast hade

väl varit at.t följa den nya belgiska vallagens exelnpel och föreskrifva,

att hvarje vallista måste af hvarje valman, SOlU vore sinnad att i huf

vudsak sluta sig till gruppen, antagas oförändrad. eller utan annan änd

ring än ell viss rubbning af ordningen bland de uppställda kandidaterna~

I sådant fåll skulle sedermera en enkel uträkning af det röstetal, som

tillfallit hvarje vallista, angifva den bakoln stående gruppens förmåga att

inverka på valet. Men ett sådant förfaringssätt, huru enkelt det än vore,

ansågs strida Inot valmännens rätt och mot den höga aktning för val

männens fulla frihet, som af ålder gjort sig gällande i Sverige, och som

icke hädanefter bör blifva mindre. Alltså bör det ställas så titl, att å

ena sidan en lätt uträkning af proportionen mellan de olika valmanR

grupperna kan äga rllm, och å andra sidan de särskilda valmännens fri ..

het att rösta huru de vilja, 11led undantag af bortkastandet af stäokrös

ter, så långt som det är praktiskt möjligt, kan bevaras. Till den ändan

hafva vi sökt vidtaga följande mått och ~teg. \Ti hafva i förslaget förut-
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satt, att, sedan de ursprungliga valförslagen inkomn1it till vederbörande,

skulle tillfälle beredas för partierna och intresserade att hvar å sin sida

saluråda och på bästa sätt samarbeta efter sina respektive intressen. Det

är något, som lagen icke föreskrifver, huru ell eller flera enskilda val

män skola bevaka sina samfällda intressen - det antages, att hvarje ..

människa gör det bäst utan lagens tingervisning. Vi hafva tänkt oss,

att valmännen eller deras ombud, hvarje parti för sig, komma tillsam

luans på lämpliga orter inoln länet, och att dessa liktänkande hvar på

sina orter jämka ihop de ursprungligen fran1lagda valförslagen, så att

däraf frarugår en definitiv vallista för den ifrågavarande intressegruppen.

Detta skulle slutligen ske på det sätt, att, sedan de nödvändiga förhand~

lingarna ägt rum mellan valbestyrelserna och kandidaterna, skulle dessa

senare anteckna sina nanln på en förklaring, att de ville upptagas ensalnt

å den lista, SOln llpptoge vissa namngifna kandidater och inga andra. Så få

vi då slutligen dessa listor llvar för sig klara i det skick, att icke Iner

två vallistol' innehålla några gelnensamlna namn. Jag ber få fästa upp

märksamheten på den stränga åtskillnad, komlnitten gör mellan de pri..

mära valförslagen och de sekundära vallistorna. Sedan dessa sistnälnnda

nu blifvit bragta i fullständig ordning och ingått till valförrättarna" är det

dessa vallistor, SOln ligga till grund för det blifvande valet.

Jag öfvergår nu till frågan. Oln, huru valförrättningen skall äga

rum, och därvid i främsta rummet till frågan om, bvilket utseende val-o

sedlarna böra hafva. Därvidlag framträdde inom kommitten en stark och

enhällig önskan att SåSOlll en konsekvens af en genomgripande rösträtts

reform i största möjliga grad trygga den enskilde vallllanllens frihet att

rQsta, huru han vill. I princip är ju dellna rätt förutsatt i alla fria län·

der, och teoretiskt anses den tryggad genom den förklaring, SOln finnes

i ett flertal representativa författningar och äfvell i vår svenska grund

lag, näiniigen att valen skola förrättas med slutna sedlar. I praktiken

visar sig dock detta vackra l.agbud kunna kringgås, om en sträng parti

bestyrelse, en inflytelserik förman eller en fackförening skulle· visa lust

att kringskära valfriheten. Det behöfver blott vidtagas den enkla an

ordningen, att valsedlarna för de olika partigrupperna äro affattade på

olika slags papper - valsedlarna· kunna för öfrjgtvara tryckta, hand-

skrifna. eller hektograferade. Den ene kommer med· en blå valsedel; en
annall med ell grön, en tredje med en röd, en fjärde med en hvit
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o. s~ ,v. Vid de respektive vallokalerna stå några öfvervalmän eller agita

torer, för att hålla utkik på sina anhängare, bland valmännen och se till,

att Je lägga sitt partis valsedel i urnan. Dessa öfvervalmän kunna med

en blick öfvertyga sig om, huruvida valmännen afgifva icke den rätta

valsedeln utan en annan, och i sådant fall tilldela de vederbörande en

skarp tillrättavisning, och denne kanske blir glad, om det stannar därvid.

Detta. bör, så vidt i mänsklig förmåga står, undvikas. Det finnes nu

blott ett sätt att undvika detta, och det är, hvad som brukar kallas det

australiska valsättet, enledan det först framträdt i Australien, där det

vunnit 'en vidsträckt tillämpning. Sedermera har det kommit till an- ,

, vändning äfren i en del amerikanska stater, 'Inen jag vet icke, om detta

valsätt användes i något europeiskt salnhälle. Den så kallade austral~ska

valmetoden är för öfrigt af den art, att den med samma fördel låter

tillämpa sig vid vanliga majoritetsval som vid proportionella vaL" Dess

första bestä111melse är, att samtligavalkandidaternas namn böra vara å

valsedeln upptagna, och mellan dessa namn har således h,arje valman

att på den röstsedel, som sättes i bans hand, på ett. eller annat sätt göra

sitt val genom att på läulpligt sätt utmärka den eller de bland samtliga,

kandidater, åt hvilka han vill skänka sin röst. I förevarande fall bety

der detta, att, sedan kandidaterna på förut angifvet sätt blifvit bestfimda

genonl ingifvande af' vissa -listor, hvardera med ett eller flera namn efter

gruppens storlek, alla dessa yallistor, nUlnrerade i ordning efter tiden för

ingifvandet, skola upptagas på llvarje tryckt valsedel. \Talsedeln inne

håller säledes alla de listor, om hvilka en täflan vid valet skall äga rum,

vare sig listan består af ett namn eller tjugo. För hvarje grupp af val

män, som står bakom en list'a, är det alldeles uppellbart af intresse, att

så många som lnöjligt af de valn.1än, hvilka förutsättas vilja rösta med·

denna grupp, så' Ilöga som möjligt sätta sig in uti, huru de hafva att

fö~fara med valsedeln, som är lika för alla vallnän. Det duger icke, att

en vallnan i oförändradt skick nedlägger valsedeln' i urnan, ty då vet

ingen, hur han tänkt att rösta, och yalsedeln kasseras. Han lnåste på

ett eller annat sätt utmärka sin kandidat, och de med honom liktänkande,

lä~"a icke underlåta att, '- äfven om 'han är, aldrig så okunnig, upplysa ho

nom, Oln, ~tt han i. ett visst hörn af valsedeln har sin kandidat. De säga

till exempel till honom: listan 11:0 5, den och ingen annan skall dn röstå

på. Sedan valsedeln -blifvit officiellt fastställd, kommer den naturligtvis



Proportio~ella val. 11

att aftryckas i ortens tidningar, och det sk~l~e. vara rent af ett under

verk, om icke hvarje valman f?re valet 11aft tillfälle att stude~a den både

fram- och baklänges, så att ban .. kan träffa sitt val. Skulle han icke

bafva fått det klart .för sig genom tidning~rna, så lära bans partivänner

icke underlåta att vid valet eller vid enskildt sammanträde dessförinnan '

inskärpa det hos bonoln.

Inför de olika kOffiluunala myndig~eter, hvilka ba~va att emottaga

valsedlarna, nämligen magistraten i stad. och vissa valnämnder P~ land~t

- en eller flera för hvarje .kommun all~ efter komm.unernas storlek,

hvarom särskilda bestämIneIser äro föreslagna -, afgifvas sedermera ,röst~

sedlarna på samma sätt då såsoln nu. .Därvid tillgår så, att hvarje val

man franlträder till valbordet och där först gör sig inför den lokala .valm~'n~

digileten förvissad Oln, att han äger rösträtt,. och att han är upptagen i

vallängden - bär i Stockholm är denna. sak undangjord på om~ring en

minut. Sedan denna sak är klarerad, mottar vahnannen en röstsedel af

den beskaffenhet, jag förut omnämnt, och afiägsnar sig därnlcd från val~

bordet~ Hva-d gÖr han då ~edermera med valsedeln? Jo, han går

bort till ett af flera i vallokalen befintliga bor.d, trä~er innanför en .skärm,.

SOlU står vid bordet och är afsedd. at~ förhindra allmänheten att sei.llvad

han där företager sig, utan att likväl hindra valnlyndigheten att utöfva be

~örig kontroll. Bakom denna. skärm tar ban en på bordet befintlig penna

och understryker llalnnet på hvarje kandidat, som han vill rösta på. För

att ytterligare trygga valfriheten bar komlnitten ansett sig böra gå så

långt i l1oggrul:lnllet, att den stadgat, att de pennor, som användas, skola

vara. blåkritpennor, icke af rödkrita eller blyertspennor. H varför? Jo,

därför att man ka~ tänka sig, att ett pa~ti skulle kunna tvinga sina lned

lelumar att använda pennor af viss. färg. Den väljande understryker så

lunda så· lnånga namn ban vill på sin röstsedel OCll viker däre~ter ihop

densamma - på yttersidan finries intet .annat än en stän1pel för kon

trolle~s skull. Därefter, fra~träder den väljande till valurnan och afläm

nar sin. röstsedel. Nu'· är valrnann·ens uppgift slut, och vallnyndigheternas

åligganden. vidtaga.

Härvid är det af synnerlig vikt att beakta, .att~:.ehuru'l såsorn jag

.förut sagt, de olik~ vallistorna till sitt innehåll sko}a: vara alldeles s~ilda

från hvarandra, därmed dock icke frihet är f~'åntagen.ya.lma~~ell at~ r~sta,

huru han vilL Han äger rättigh.et att dela siu. röst på 11yad ~ätt honom
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behagar; ban kall uteslutande tilldela den en vallista, men han kan också

fördela den mellan två, tre eller flera 'listor allt efter behag. Detta är

något, som i viss grad medför olägenheter, i det att valresultatet därige

nom i viss mån äfventyras. ~len denna olägenhet, i den mån den fin

nes, har ansetts vara af mindre vikt än det tvång på valmännens vilja,

som skulle utöfvas genom föreskrift, att man endast finge rösta på en

lista. Den lokala myndigheten har nu att ordna sedlarna samt· att slå

il) dem och sända dem till den högsta valförrättande myndigheten i lä

net, hvilken det därefter tillkommer att pröfva, huru valmännen användt

sin rösträtt.

Enligt den nya lagen såväl som enligt den gamla tillkommer hvarje

röstande en röst, men man kan redan med de nuvarande bestäInInelserna

uttrycka saken så, att den väljande delar sin röst lika mellan samtliga

kandidater, han röstar på. Röstar Inan, såsom fallet är i vissa valkretsar

i Stockholm, på fyra kandidater, skänker Iuan således hyar OCll en en
fjärdedels röst. Röstar man på fem personer, såsom det sker i andra

valkretsar här i staden~ så skänker man hvarje kandidat en feIntedels

röst. I ~öteborg ger valnlannen således hvarje kandidat en niondedels

röst, i Malmö en fjärdedels röst, i .Norrköping och Gäfle en half röst. I

öfriga kretsar får en kandid.at hans röst helt och hållet. ~fan säger nu,

att man bevarar vallnannens frihet, därigenom att han tillåtes att kumu

lera Siil - röst, d~ v. s. hopa den på ett färre antal kandidater än som

skola väljas, detta för att göra sin röst lnera effektiv. Vallagen innehål

ler den bestämmelsell, att, om en valman på sin röstsedel endast under

stryker ett namn, han därigenom gifver hela sin röst just åt depna perSOD.

Har hall understrukit två nalnn på valsedelll~ har han gifvit en half röst \

åt hvardera personen, OCll har han understrukit tre namn, så har han

gifvit en tredjedels röst åt hvar och en af dessa tre, o. s. v. -

Det vore ju nu ganska lyckligt, om lnatl sedermera helt enkelt kunde

med stöd af valsedlarna börja summera rösterna och, såsoln ett på sin

tid mycket omtalad t förslag till prop·ortionellt valsätt innehöll, låta de högsta

på detta sätt utrönta röstetal vara afgörande. ~1en detta möter en svå

righet, som synes oöfverstiglig, beroende på att valmännen icke på för

hand kunna beräkna röststyrkan hos ett visst parti. Det kan hända, att

man kumulerår för mycket, eller att man kumulerar för litet, att Inan

stryker under· för få eller för många namil. Man kan icke på förhand
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beräkna verkan af Si~l röst, och således kan resultatet blifva på tok. En

liknande vallnetod är i bruk vid Londons skolråd, och det hände där på

1870-talet, att på grund af oriktig kUIDulation 720,000 valmän ti1l8atte

24 platser, under det att 600,000 yuhnän tillsatte 29 platser. Sådant bör

hiudras, ty det skulle bringa en proportionell valmetod i misskredit, oell .

på denna sak har komlnitten varit betänkt., IIuru skall då, detta und

vikas ? Jo, först beräknar Inan för Ilvarje kandidat hans särskilda röste

tal. Detta sker naturligtvis ieke därigenoln, att lTIan sammanräknar,

lluru många personer som röstat på honom, utan' genom att ,saml11an~

räkna, huru nlånga hela, 11alfva, tredjedels röster ,o. s. V., han fått. .DeD:

summa, som då erhålles, kallas denne kalldidats röstetal. Sedan d.~tt~

är gjordt, ser man efter, hvilka kandidater, sonl äro upptag~a ge~en·

samt på en lista, och riästa uppgift är att samlnanlägga röstetalen; ~.~~ d~

kandidater, hvilka finnas upptagQa på denna lista. Den sumlna, som då
, •. 1

erhålles, anses beteckna~ denna vallistas röstetal till skil~nad fråIl:. ~varje

annan vallistas. Från de. särskilda kUlldidaternas röstetal har Inall DU

kommit fram till de särskilda vallistornas röstetal, och därvid .l~a! ~~l

styrelsen icke att taga någon hänsyn till, från hvilken sida dessa rösteI;

kommit. Jag kan vara liberal 111en rösta på en socialist, som jag ·be·

undrar och högaktar, OCll hvilken jag anser vara en .parlamentari~k för~

n1åga, eller också kan jag på samn1a gång vara liberal oC,h ifrig

l1ykterhetsvän och vilja gifva l11in röst åt en nykterhetsvän, ~o~ står

icke på den liberala utan på den konservativa sidan. H~rad har jag

då uträttat? Jo, o~ jag är t. .ex. liberal och skall understryka fenl

namn på valsedeln men därvid understr}7'ker, förutoln 'fyra namn af

den liberala listan, namnet på en konservativ kandidat eller på en

socialist, så har jag skänkt fyra felntedelar ~f lnin röst åt den libe

rala listan och en' felutedel åt den konservativa eller socialistiska listan.

Ingenting. hindrar lnig för öfrigt från att. upptaga ett namn från hvar

dera af dessa båda listor, mell då försvagar jag än~u mera den libera]~

listan. Därigenoln uppstår en olägenllet, och denna är, att jag gen~m

detta sätt att gå till väga försvagar den: röstkraft, jag skänker åt den

lista, som antages intressera mig lnest - i detta fall,. den liberala listan.

Det bade varit klokast och ändamålsenligast, om jag gifvit min röst ode

ladt åt den liberala listan, men jag s~all hafva frihet att rösta, huru jag

vill. Röstar jag oriktigt, får jag själf bära följde:n däraf. Fördelen åter
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är': den,' att jag kån inverkapft valet af en person' utom mittparti, för

hvilken·· person' jag hyser sympati' och ak,tning. I och med det '~tt jag
, '

gifver honoln en del af min' röst, så höjer jag, ehuru lnotvilligt, i frälnsta.

rummet hans 'partis röststyrkamed en femtedels' röst, me~ a andra sidan
höjer :jai;' 'ino~ detta:~parti ifrågavarande 'persons röststyrka 'med en,fem~

t~dels: 'rö~t. Han k0111mer' att' intaga 'en femtedels rösts' gynnsamluare

ställning än sina" lnedkandidater på samma lista, och jag uppflyttar ho

nOIn etttrappstegnä'rmare att blifva vald. Härvid har jag handlat 'så

klokt SO-ln olnställdigheterna 'göra' lnöjligt.' Lagen': har tilldelat mig rätt

att rösta, huru jag vill, och lagen' förutsätter,' att jag skall förstå~-använda

n1in . röst på för 'mig" bästa sätt och för hvarje fall öfverväga de olägen

heter eller förmåner, som därigenom uppstå. Med en sådan röstberäkiliIig

inskränkes den farliga eller tvifvelaktiga verkningen ·af kumulationen till

de:n egna listan~ Såsonl herrarna nyss hörde, kan det hända, att, om jag
. . .. ~

kumulerar orätt, jag slarfvar bort' en plats, soni lnitt purti borde hafva
. /'", .

fått.~ , Men om kUlTIulationens verkni~gar inskränkas inom den egna.
listaii, '~å' är det kla~t, .att ingenting värre händer, än' att, ·om jag är li~

beral OCll: kumulerar illa, så 'hjälper jag därigenom i värsta' fall t. ex.
l" . " .

den radikala; gruppen' bland de liberala. '·Detta var icke precis min me-

n~ng, l~en detta ?är jag med nlera jälnn.n1o~, ~n om jag "genom ·en oskick

lighet hjälpt fraIn en ·konservativ.' På samma sätt förhåller 'det sig, om

jag' t. ex.' är konservativ men gen"om oklok ·kumu.l~ion lljälper fram en

re~ktio~ir."· Verkni~garri~ stanna alltid 'inon1 i lista~l och fÖl~svaga icke

dess syften~ :,.

Vi ha såiedes nu de' särskilda listornas' röstetal gifna, och det' åter-

står endast den slutliga' operationen, nämligen fördelningen af de' olika

riksdagsmann'aplats~r; som äro att tillsätta, ':m~llande olika listornaocb
s'åledes .... mellan de valrriansgrupper, som tänk:äs': stå båkom 'hvarje lista.

HUfll detta' nu skall ske, 'däroin.' tvist~de~ SOln bek"arit mycket u'nder den

fÖrsta tid, då det" proportionellä valsättet, var på tal, lnen sakell·· har i

'ållt' -väsentligt biffvit sllitgiltigt"afhjälpt genom den betömd~: d'Hondtska.

regeln, uppställd" af'"d 'vHoIlclt. ,'Kothmitteri har nu'~oktuttrycka den'd'Hondt

ska ~egelri s'å: att, 'så>-'snart 'e~ viss röstmängd gi~ver en lista',"rätt att till~

sätta .'eIi~~ pl~ts; ~å ~kall ~amma röstmängd gifva s"amma rätt åt hvarje anrian

lista~" .. Iiur~ .'sKola; sed~rmera .d'e olika"· ,piatserna' tillsättas'? 'J0',- l ordnIng

eft~r :'vis~a Jä~iöTelsetal" SOlU 'fö~ hvarje' sarskild iista)repres~riter:ar den



· Proportionella ~al. 15

röstmängd, SOlll denna lista' då har. att' förfoga öfver. Dessa jämförelse

tal" äro i främsta rummet hvårje listas egen röstsiffra, .så länge denna

lista, icke fått förfoga öfver någo~ plats, vidare dessbalfva röststyrka,

så snai..t .listan förfogat öfver en plats, och tredjedelen af dess röstkrflft;

då den fö~fogat öfver t,rå platser, o. s. v..undan för undan. Det lägstå '

jämföre'lsetal, som gäller: 'för att besätta ,:en af de omstridda platserna"

brukar i: vanligt språkbruk kallas jiirdelningstal, , hvilket ord emellertid

icke" användes i lagtexten. Denna ~ regel torde för att förstås: bebofva

belysas med sifferexempel, och jag ~kall söka att så göra. Jagvill

dock 'anmärka, att, 'då min svaga syn icke tillåter mig .att å tafiail ~pp

teckna de därtill behöfliga siffrorna' eller' på annat' sätt"tydligg~ra desam~

ma, jag nödgas, inskränk~ exemplen till tänkbarast enkla former.: '

.'Antag, att valet. skall äga rum ,j Stockhohn. Enligt,: förslaget skulle

StockhollUS stad,. som, skulle utgöra en valkrets, äga att tillsätta 14 riks

dagsmän. Stockholms' folklilangd utgör nu n'ågot mer än 300,000 per

soner. Den lnanliga befolkningen af mer än ,25 års' ålder, 'hvilken del

af befolkningen rösträtt j allmänhet skulle tillfalla, utgör ungefär en fem

tedel af hela folkmängden, således i Stockholm ·i.run:dt.tal 60,000 .perso

ner. Skulle nu detta antal ·reduceras' efter d~ nuvarand~'beskattningsför

hållanden'a, tänkta såso~n tillälnpade i en' blifvande vallag, skulle, :dettn

antal undergå en ofantlig reduktioll~ Det tjänar, emellertid icke någon

ting till' att operera ·med det antal af skattskyldiga, som nu' erlägga sina

krona- och kommunaJutskylder, då en' förändring i bevil1ningsfö:rordningen

helt och 'hållet kan kOlnma att omkasta dessa siffror. .Jag, antar i alla

fall,' att antalet af de röstande här i' Stockholm kOlurner ,att 'llppgä till

något" tal . mellan 50,000 001160;000 - det är för öfrigt en; stående: er~

farenbet, att j u' längre rösträtten utsträckes, desto lifiigare blir deltagandet

i valet.. :Detta är en genomgående valstatistisk' regel,' .b vilken regel vis

serlig'eli i''']ikhet med alla' .:undrå :regler har, sina ,undantag ,men dock i

allmänhet' -äge~ giltighet. Jag tror' icke; att jag' sätter antalet väljande

för lågt, då jag - under förutSättning att det, blir ett 'val med alllnän

eller' --åtminstone, mycket nära alliIiän rösträtt - antar, att 30,000 :perso

ner .skulle '; afgifv,a- sina ~ röster. ,Jag, förutsätter vida·re,· att 'yalinännen i

Sto,ckh'olm' slutligen förenat' sig onl fyra sinsei.nellan olika ,oralIistor; och

att, .. bako-m' livar och' en' af .dessa ,listor står ett: parti ~ då _jag ,'nu an

gifver 7siffrorna på desså·~: partiers .styrkå, är: det elI, själffaIlen sak~ att
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dessa siffror äro fullkon1ligt godtyckligt ,aIda och icke kunna gör·a an
språk på att utgöra en 111ätare af partiernas exakta styrka. H vad jag

nfser är. blott och bart att göra exemplet så.' enkelt och öfverskådligt som

lnöjligt. Jag förutsätter nu, att de röstetal, som de respektive listorna

lyckats samla, uppgå till jämt .12,000 för den liberala listan, jämt 9,000

för den socialistiska listan, jämt 6,000 för den konservativa listan och

jämt' 3,000 för den frikyrkliga listan. Det lägsta jämförelsetalet. eller

fördelningstalet blir 2,000. Det liberala partiet tillsätter 6 platser, ty vid

delning af dess listas röstetal först med en, så med en half, så med -en

tredjedelo. s. v. bli· kvotdelarna 12,000, 6,000, 4,000, 3,000, 2,400 och

2,000. Vidare hafva vi den socialistiska listan, hvilken får 4 platser efter

fördelningstalen 9,000, 4,500, 3,000 och 2,250. De konservativa få till

sätta' 3 platser efter de su'ccessiva fördelningstalen 6,000, 3,000 och 2,000.

Sist komlna de frikyrkliga llled sina 3,000 röster, och d'e få endast till

sätta eli· plats, alldenstund nästa tal 1,500 icke räcker till för att tillsätta

en .plats. Den första platsen tillfaller den liberala listan, som hade den

högsta eifiran, nälnligen 12,000; andra platsen tillfaller socialisterna, SOln

hade det näst högsta talet, 9,000. Den tredje platsen tillfaller de kons'er~

vativu, SOlU hade det tredje fördelningstalet eller 6,000. Längre anser

jag mig icke böra gå i beskrifningen af detta system, hvilket jag alltar,

att flertalet af åhörarna redan känna till.

Huru skall man nu bete sig, om någon af de valda dör eller afgår

före nställandet af nytt- val? Då kan naturligtvis icke platsen tillsättas

genom ett enkelt majoritetsval, 1y den afgångne kan ju bafva tillhört

ett minoritetsparti. 'I'illvägagångssättet är dock i detta falllnycket enkelt.

1fan har ju vallistorna kvar, och lnyndigheter11a känna till, huru många

röster som tillfallit h yarje vallista. De hafva blott att öpp~a'valproto

kollet och inhämta, hvilkell valkandidat, som på den lista, där den af

gångne Ilade sin plats, korn närmast i röstetal. Denne person inkallas

såsom ett slags suppleant för den återstående tiden, och på detta sätt är

proportionaliteten bevarad.

Jag vill blott i största korthet tillägga några ord beträffande frågan

om medelbara eller omedelbara val. Den nuvarande valordningen förut

sätter som bekant lnedelbara val genom elektorer såsom regel och ome~

delbara val såsom undantag, nämligen för det fall, att valmännen med

öfvervägande röstetal beslutat införa sådant valsätt. De Geer bar emel~
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lertid uttalat sina sympatier för det omedelbara valsättet lnell medgaf,

att det vid det nya riksdagsskickets införande var opröfvadt. 'Det bar

-emellertid gått därhän, att, tInder det år 1866 en~ast 6 dOl11sagor begag

nade sig af omedelbart valsätt, så utses för närvarande saintliga ledamöter

i andra kammaren förutom 10, således 220 stycken, genom omedelb.ara

val. Då så är förhållandet, har det ansetts lämpligast att fastställa ome

-delbart valsätt såsom regel. Då emellertid valkretsarna gjorts så pass

'stora som fallet" varit, och beröringel1 mellan valmännen och deras kan·

<fidater därigenom kommer att försvåras samt delvis äfven af andra skäl,

för hvilka jag icke hinner redogöTa, så ansåg man, att det borde lämnas

.en utväg öppen till det medelbara valsättet, om valmännen vilja begagna

sig däraf. Saken är nu lnycket enkel. Komluitten bar endast kastat om

de förutvarande stadgandena samt' gjort det omedelbara valsättet till regel

{)ch d'et D?edelbara till undantag, men. den ,harmedgifvit. användningen

af det sistnämnda valsättet i samma utsträckning som förut, där så önskas.

Härvid möter dock en svårighet, under förutsättning att det medel

bara valsättet skulle komIna att tillämpas på ~amn1a sätt ~oln nu. En
mängd komlnuner i Sverige - om jag minnes rätt mer än 900 - skulle

.enligt de hittills gällande grunderna. få utse endast en elektor, och i detta

fall blefve valet icke proportionellt, hvilket .är ett oeftergifligt villkor "för'

att riksdagsmannavalet skulle blifva proporti?nellt. Denna svårighet bar

komlnitten kringgått genom "att stadga, att in01TI hela valkretsen. skall

hvarje valman vid elektorsvalet få rösta på -annan person. inom hela

valkretsen. Ett visst minimiantal röster erfordras för att vederbörande

skall vara utsedd till elektor, och hvarje sålunda utsedd elektor skall vid

riksdagsmannavalet rösta med det antal röster, som hall" vid elektorsvalet

€rhållit. Det blir således saU1n1a förhållande, sonlom ett stort antal val

män sändt en person för att å deras vägnar med fllllmakt rösta vid valet.

Sedermera sammanträda elektorerna inför konungens befallningshafvande,

som förrättar valet, och vid själfva valet och vid fördelningen af riks

dagsmanna.platserna n1ellan de särskilda kandidaterna tillgår på samma

sätt söm vid omedelbart val. Afvikelser förekomma, men jag anser mig

icke böra upptaga tiden med att redogöra för dem,' \då jag ser, att jag

icke. så lit~t öfverskridit den.. tid, som varit afsedd att för föredraget an..

vändas; och får jag härför utbedja mig åhörarnas benägna öfverseende.

2
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sammanträde den 25 f~bruari 1904.

Ordförande: Revisionssekreteraren J. HELLNER.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr Fil. Doktorn K. Hildebrand,

» v. Häradshöfdingen K. A. Riben,

» Bankdirektören B. A. T}ernberg och

'> Statsgeologen N. O. HoZst.

Herr Bankofullllläktigen Friherre K. Langenskiöld höll härefter ett

föredrag om:

Bankpostväxelrörelsen i Sverige.

Mina llerrar! Bankpostvaxelfrågan har under den senaste tiderl varit
förenlål för ganska mycken diskussion bankerna emellaB, och dell var

äfven vid det senaste bankmötet här i Stoekholm, för några dagar sedan,
föremål för öfverläggning OCll beslut. Vid sådant förhållande· kan det

ju synas lämpligt, - att vi i denna förening upptaga frågan till behand
ling. Jag måste eineilertid bekänna, att jag icke haft tid att utarbeta

ett så fullständigt föredrag som de, hvilka i regel här hällas, oell därför
ber jag, att hvad jag -nu har att säga måste betraktas endast såsom en

inledning till den blifvande diskussionen.
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Det är llaturligt, att i 11varje land, SOlll har något så när utvecklade

ekonomiska förhållanden, det ofta skall blifva nödvändigt att verkställa

betalning från en ort till en annan. ;Ursprungligen skedde detta i fornl

af kontant remissa, OCll det är en utväg, som väl ofta ännu får tillgripas.

Sedermera tog det formen af" växlar eller anvisningar, llvilka man köpte

af växlare oell bankirer, och hvilka gjordes betalbara på den ort, dit med

len skulle remitteras. Denna form torde i de flesta länder ännu vara

den allmännast brukliga. En större bank eller affärsman, som har för

bindelser på flera orter, håller kassa eller löpande räkning å de olika or

terna och försäljer anvisningar på sådan räkning till de personer, SOll1 be

höfva göra dylika remisser," l1varvid i de flesta fall beräknas en provi

sion, som utgör ersättning för besvär och omkostnader för salnina räk·

nings hålland-e. Sedermera har en annan form af växlar eller anvisningar

uppstått, nämligen sådana, som icke äro dragna på någon bestämd plats,

utan å bvilka det finnes uppgifvet en mängd orter och banker, där dy

lika växlar inlösas. Den, som köper e11 sådan växel, kan begagna den

å hvilken som llelst af de olika platserna. Dylika växlar torde förekomu1a

ganska allmänt i Nordamerika. De för"ntsätta naturligtvis direkta för

bindelser mellan den utställande banken och de banker, där växelll kan

presenteras till inlösen. I regeln föreligger också ett kontokurantförllål·

lande mellan dessa banker, så att växelns belopp debiteras den utstäl·

lande banken i räkning hos den, som inlöser växeln.

En ytterligare lltveckling af dessa senast nämnda växlar är den s. k.

bankpostväxeln, SOlll förekommer särskildt i Sverige. Bankpostväxeln är

nämligen utställd på vederbörande ballks eget bllfvudkontor eller på något

dess afdelningskontor "eller också dragen på vederbörande banks ombud

i hufvudstaden, men den köpes icke för att presenteras hos trassaten lltall

sändes till hvilken ort SOlll helst inom landet, där man önskar verkställa

en betalning, i det man beräknar, att densamma skall öfveTallt blifva

inlöst af annan bank.

Det händer ofta, att lnan sammanställer bankpostväxeln , sådan den

förekommer här i landet, med den af enskild person' utställda checken.

Det råder dock en ganska stor skillnad mellan dessa båda betalnings

medel. Ty då bankpostväxeln utfärdas af en bank, sonl i allmänhet

är känd och har allmän kredit, mottages bankpostväxeln såsonl betalning,

utan att någon närmare pröfning af den utställande bankens ställning



20 1904 den 25 februari.

äger ru~n, då däremot den af enskild person utställda checken är i högre

grad beroende på den kredit, utställaren har, och därför också i regeln

kan ifrågakomma SåSOlTI betalningsmedel ndast på' den plats, där checken

är utställd och betalbar. Medan bankpos~växeln är afsedd att förlnedla trans

aktioner skilda platser emellan, har checken att förmedla likvider på

samma plats, och äfven här kan väl densaln1na aldrig kOlnma till-använd

ning vid andra likvider än sådana, där den fordran, sonl skall betalas,

icke bar bättre rätt eller erbjuder större säkerhet än checke11 i fråga.

Jag' föreställer mig därför, att checken icke gärna kan användas i ·andra

fall, .än då det gäller att betala en räkning eller infria ell fordran, som

icke har l1ågon företrädesrätt, medan bankpostväxeln däremot lnycket väl

kan tänkas använd för att på annan ort infria förbindelser, hvilka grunda

sig på hypotek eller andra dylika företräde.srättigheter, enär barikpost

växel!l på grund af utställarens soliditet anses vara nästan lika god som

kontanta pe11ningar.

Så vidt jag vet, finiles det knappast något la~d, där bankpostväxel

rörelsen tagit det omfång som i Sverige. Detta får väl närmast tillskrif

vas den omständigheten, att det hos oss' förefunnits en luängd privata

banker med sedelutgifningsrätt, hvilka varit spridda öfverallt i landet.

Det är ju alldeles uppenbart, att de enskilda bankerna, hvilkas största

glädje, Oln jag. så må säga, varit att få sprida sina egna sedlar, skulle

ställa sig n1ycket välvilliga gent emot dylika växlar, utställda af andra

banker, och gärna inlösa desamma, enär tillfälle därigenom bereddes ban

kerna icke blott att sprida sina sedlar utan ock att få ett värdepapper,

SOln banken kunde insända .till sitt ombud i Stockholm för att godt

skrifvas bankens räkning därstädes. Det har nämligen varit en sträfvan

- och det kotnrner nog alltid att så förblifva hos landsortsbankerna, att

så vidt möjligt är öka sitt tillgodohafvande i Stockholm, h varest de all·

tid hafva behof nf en stor kassa. Man får väl dessutom antaga, att ban

kernas .till en börjall relativt ringa antal ..bidragit till bankpoströrelsens

lltveckling på så sätt, att en öfverenskomlnelse om ömsesidig inlösen af

deras bankpostväxlar underlättades, i synnerhet SOln penningeoInsättningen

väl då icke heller var så stor, att de utelöpande bankpostväxlarna skulle

spelat någon' större roll i fråga om bankernas kassaförhållanden. Seder·

1nera tillkommo visserligen en mängd aktiebanker, hvilka icke hade

sedelutgifningsrätt, lnen de blefvo tvungna att följa de ens~ilda sedel-
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utgifvande bankernas exelnpel för .att icke stå efter kOllkurrensen, och

så slnåningom utbildade det sig till ett axiolTI, at t alla banker skulle be

tjäna hvarandra nled inlösning af bankpostväxlar utan· att därför erhålla

någon provision.

Bankpostväxlar förekomma äfvell i andra länder, SåS0111 t. ex. i Fin-,

land. Men där beräkna bankerna provision af 1/2 pro mille vid försälj

ning af dylika växlar, ocll detta gör, att alhnänheten där icke 11led samnla

beredvillighet S0111 här använder sig af bankpostväxlar f?r likvider orter

emellan· utan söker på annat sätt ordna saken. Därför har också bank

postväxelrörelsen i Finland ej heller på långt när tägit salnnla o111fång

SOlTI här.

Huru bankpostväxelrörelsen utvecklat sig i vårt land fran1går af nå

gra statistiska siffror för tiden från den 31 januari 1880 till den 31

januari 1904, llvilka jag antecknat. Af dessa finner lnan, att bankpost

växelrörelsen utvecklat sig nästan fullständigt· i proportion till bankrörel

sens 11tväxling i allulällhet. Den sista jan1.1ari 1880 utgjorde sun1nlan af

posterna å bankernas debetsidor - riksbankens inberäknadt -.542 lllil1ioner

kronor och värdet af de utelöpande bankpostsedlarna 9 lnillioner kronor.

1893 uppgicksullln1an af bankernas debetposter till 754 n1iUioner kronor,

under det att värdet af de ntelöpande bankpostväxlarna belöpte sig till

12 millioner kronor. Den sista januari 1900 hade sun11nall .af debetpos

terna ökats till 1,470 lnillioner kronor och värdet af de utelöpande bank

postväxlarna till 24 luillioner kronor. Den sista januari 1904 utgjorde sum

man af debetposterna 1,826 n1i11ioner kronor, hvarelllot värdet af de· ute

löpande bankpostväxlarna då stigit till 27 n'lillioner kronor. Värdet af

de utelöpande bankpostväxlarna hade således från är 1881 ·tredubblats,

och summan af debetposterna hade något nler äll tredubblats.

Förhållandena. hafva elnellertid blifvit väsentligen förändrade genom

indragning af de enskilda bankernas sedelutgifningsrätt. Medan bankerna,

såsom jag nämnde, förut nled nöje såga de tillfällen, son1 gåfvos dem

att sprida sina sedlar, och därför gärlla lllOttOgO andra bankers bank

postväxlar, var nöjet att inlösa andra bankers växlar icke lika stort,

sedan sedelutgifningsrätten upphört. Det visade sig·' ,också' ganska snart

efter sedelutgifningsrättens upphörande, att en rörelse: gjorde sig gällande

mot inlösen af andra bankers bankpostväxlar. Från olika håll i lan-ds..

orten inrapporterades nämligen, att en del banker börjat beräkna en half
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procent per 111ille i provision, då de infriade andra bankers bankpost~

växlar, OCll efter någon' tid inrapporterades, att en bank beräknat erl half

procent per nlille i provision vid inlösning till ocll1l1ed af sina egna bankpost

växlar, när de presenterades vid ett afdeloingskontor och icke vid hufvudkon

ioret, OCll slutligell meddelades, att en bank fullständigt vägrat att

inlösa sina egna baukpostväxlar vid ett af sina afdelningskontor, under

föregifvande att växlarna yoro dragna på 11Ufvudkontoret och icke' på

afdelningskontoret. Det är nu visserligell möjligt, att denna sista vägran

egentligen berodde därpå, att banken befarade, att lllall ville chikanera

densamina genon1 att för inlösen presentera större belopp af dess växla.r,

och att bankell icke alltid skulle komu1a att tillänlpa san1ma förfarings

sätt, men det förelåg i alla fall en vägran, SOlll gaf anledning till protest

genom notarius publicus.

Vid sådant förhållande syntes fara förefinnas för, att hela bankpost~

växelrörelsell skulle olllöjliggöras. Det var redan bekynl111ersalnt, när

bankerna började beräkna en half pro mille i provision för inlösning af

andra bankers växlar, men när de Sederll1era började beräkna dylik pro

vision jämväl för inlösning af egna växlar vid afdelningskontoren, så före~

föll det) SalU aln bankpostväxelrörelsens ,roll vore utspelad. Dock ville

ll1an ännu göra ett försök att rädda, 11vad sO,m räddas kunde, OCll enär

riksbanken hade kontor spridda öfver större delen af landet, ansågs det

lälnpligt, att riksbankell skulle ingripa. Mall bestänlde sig då i riksball

ken för att tills vidare söka lösa frågan i den riktningen, att ballkerna

åtlninstone skulle erkänna sig skyldiga att inlösa silla egna växlar, för

att sedermera vid ett allmänt bankrnöte söka få bankerna att i princip

förklara sig beredvilliga att inlösa äf'rell hv'aralldras växlar. Blefve icke

den förra frågan löst - näluligen att bankerna vore skyldiga att vid

sina kontor inlösa silla egna växlar -, så yore det otänkbart, att man kunde

få bankerna att inlösa andras Yäxlar. Riksbanken skref därför till sina

afdelningskontor OCll ann10dade deln att icke mera, såsoln förut varit

fallet, till hufvudkontoret insända de bankpostväxlar, sonl influtit vid

riksbankens ~lika kOlltor OC11 yoro utställda af någon 'bank med eget

kontor på plåtsen, lltan i stället presentera dem till inlösen, så att veder

börande bankkontor därstädes skulle få reglera de bankpostväxlar, SOlll

blifvit utställda vare sig af kontoret själft eller af annat kontor af samma

bank. Denna åtgärd 'väckte icke odeladt gillande från privatbankernas
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sida, men uppmaningen utgick emellertid till riksballkens afdelningskon

tor, och sakell 'har blifvit genomförd.

För att underlätta denna inlösen af bankernas egna växlar. har riks

banken .gjort vissa' medgifvanden. Riksbanken Ilar nämligen upplllanat

sina afdelningskontor att med bankerna på platsen öfverenskonlma om

-en viss bestämd tid på dagen, då från riksbanken skall uppgifvas belop

pet af de växlar på hvarje bank, som ligga inne hos riksbankens kontor,

'och hvilka växlar sedan skola inlösas på middagen. Alla växlar, som

därefter komma in, få ligga öfver till nästa dag, och, om det någon gång

skulle möta ~vårigheter för en bank att taga in de växlar, som blifvit

anmälda, få växlarna antingen ligga öfver till följande dag eller ock af

delningskontoren remittera dem till Stockholm efter vederbörande banks

därom uttalade önskan.

SåSODl jag redan nämnt, väckte denna åtgärd från riksbankens sida

icke något allmänt erkännande. Bankerna gjorde anmärkningar Oln att

det vore principiellt oriktigt af riksbanken att fordra växelns inlösen af

ett kontor, på hvilket den icke blifvit dragen, och där den sålunda icke

vore betalbar, sanlt att för växlar, sonl vore dragna på bankens olnbud

i Stockholm, det med ännu mycket mindre skäl kunde fordras betalning

vid b311kens olika afdelningskontor. Riksbanken kunde visserligen icke

bestrida den formella riktighetel~ af denna invändning och medgaf, att,

juridiskt sett, riksbanken icke hade rätt att fordra växlarnas inlösen hos

annan än trassaten, men å andra sidan', framhölls 'af riksbanken, att

bankpostväxeln här i landet spelade rollen af ett alllllänt betalningsInedel

skilda orter emellan cell därför icke finge uppfattas såsom en vanlig

växel; ty om dell betraktades såsom en växel i alhnänhet, och om den

skulle med nödvändighet presenteras bos trassaten för att inlösas, funne

antagligen hvarken riksbanken eller andra banker anledning ait på någon

annan plats än på betalningsorten utall afgift i likvid n10ttaga en bank

postväxel eller inlösa en sådan. Så länge bankpostväxeln hade karaktär

af allmänt betalningsmedel skilda platser ~n:~ellaD, höll därför riksbanken

på principen, att bankpostväxeln bör inlösas af hvarje kontor af den bank,

som utställt växeln. Enligt riksbankens uppfattning ?ade bankpostväxeln

fyllt sin bestämmelse, då den kommit till en plats med ett kontor af den

utställande banken, och att växeln därmed borde försvinna genom att

intagas af bankens kontor på platsen.
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- ~-'ör 'att ytterligare underlätta bankpostväxelrörelsens utveckling och'

säkerställa densamma gick riksbanken ett steg längre. Riksbanken delgaf

nämligen afdelningskontorens chefer, att det icke mötte något hinder från

riksbankells sida att öppna giroräkning för de privata bankerna'på platsen'r

och att bankerna för insättning på denna räkning kunde använda bank

postväxlar, utställda af annan bank än sådan, som hade eget kontor på

platsen, såvidt dessa växlar vore genom endossem'ent öfverlåtna på riks

banken men icke kvitterade. Fullmäktiges mening härmed var att försöka

skydda bankpostväxelrörelsell åtminstone på dessa platser genom att ställa

riksbanken såsom en reserv, där alla bankpostväxlar kllnde tagas upp,

som enligt fullllläktiges mening ännu hade berättigande att existera, d. ,v'. s.

SOlU icke kommit till den plats, där det fanns ett kontor af den bank, som

utställt växeln-. De, till riksbanken sålunda inlämnade barikpostväxlar

blefve sedermera på riksbanken~ bekostnad s~ickade till Stockholm för att

där slutligen regleras genom d~n allmänna clearingen.

På detta sätt hade det visserligen lyckats att tills vidare lösa frågan

Oln bankpostväxlarna och deras inlösen ,på alla de platser, där riksbanken

har' afdelningskontor. Det återstod då frågan" huru man skulle kunna

vinna salnma mål på de platser, där riksbanken icke har kontor. Denna

fråga upptogs af banksyndikatet och gjordes till föremål för diskussion

och beslut på sista allmänna banknlötet.

Banksyndikatet, d. v. s. de bankdirektörer, som bildade banklnötets

utskott, hade förenat sig om följande förslag till bankerna:

a) b'al1kerna inlösa vid alla sina kontor andra bankers postremiss~

växlar lydande å 5,000 kronor och därunder;

b) postremissväxlar å belopp öfver 5,000 kronor inlösas, om växeln

utgör likvid till den bank, där den för inlösen presenteras eller till minst.

det beloPIl, hvarmed växeln öfverskjuter 5,000 kronor, ingår å räkning

med banken eller 'får gäldas med bankens egen eller eglla postremiss

växlar;
c), afgift för ill1ösen af postremissväxlar får under ofvan al1gifna för·

, hållanden ej debiteras;

d) vill banken' efter någon tids förlopp icke längre stå fast vid de i

förestående mom. gjorda bestämmelser utan önskar för inlösen af post

remissväxlar fordra afgift, åligger banken att ofördröjligen härom göra
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anmälan hos syndikatet, sonl i sin ordning underrättar öfriga banker Oln

förhållandet.

Då frågan korn före vid banknlötet, llttalades i allmänhet anslutning

till förslaget. För att tillluötesgå några mot förslaget gjorda anlnärkl1in

gar beslöt man likväl att vidtaga den förändring, att det belopp, som skulle

inlösas, nedsattes till 3,000 kronor. Under diskussionen uttalades tillika,

att, åtagandet om inlösen af andra bankers växlar - någon juridisk skyl

dighet ansågs icke kunna ifrågakomma - skulle inskränkas till ,veder

börande banks kunder, och man betonade särskildt, ,~tt, om en .främ

mande person, som icke bade förbindelse med banken, presenterade en

bankpostväxel, det skulle bero på banken att afgöra, om den ville inlösa

växeln eller icke. Det ,framhölls äfven från ett håll tanken på att illall

möj ligen skulle i vissa fall berättigas' att upptaga provision, mell detta

ansågs af flera talare såsom lnindre lälnpligt, ty on1 man blott en gång'

medgifvit provision, skulle snart hela bankpostväxelfrågan rifvas upp.

EIneilertid uttalades det också den farhågan, att man icke skulle kunna.

åtaga sig' ens denna inlösningsskyldighet vid alla de mindre bankkonto

ren, llvarför det beslöts, att det skulle beredas bankerna' tillfälle att inOln

viss tid göra anmälan till- syndikatet om de mindre kontor, som man

ville undantaga från denna inlösningsskyldighet, och där man förbehöll

sig fullt fria 11änder.

Detta är nu den ställning, hvari bankpostväxelfrågan för närvarande

befinner sig. Såvidt jag kan se, bör map sålunda göra. skillnad mellan

riksbanksl)latser oell platser, där det icke finns afdelningskontor af

riksbanken. På de förra, där det finnes riksbankskontor, synes

bankpostväxelrörelsen vara tryggad, så länge åtminstone riksbanken an

ser sig kllnn'a fortfara med att upptaga alla bankpostväxlar, som till den

samlna inlälnnas af annan bank på platsen. Vare sig vederbörande vill

använda en bankpostväxel såsom likvid eller sätta in beloppet på. giro

räkning i sin bank eller vill hafva växeln inlöst med kontanta penningar,

bör det icke finnas tvekan hos någon privatbank på platsen att mottaga.

växeln, ,då banken har tillfälle att omedelbart därefter inlämna växeln

till riksbanken för godtskrifvande å giroräkning.

På en plats, där det icke finnes riksbankskontor, är dären10t ställn~ngen

för närvarande icke fullt klar. Man får väl anse, att, där det finnes ett

större bankkontor, infriandet af bankpostväxlar är betryggadt, vare sig
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det gäller att använda dem till likvid eller vederbörande vill hafva kon

tanta penningar för desamma. Det uttalades ätminstone vid bankmötet

af flera olika banker, att de gjort allt, hvad de kunnat, OCll ville göra .allt

för att vid sina kontor skydda och inlösa andra bankers bankpostvS:xlar,

men på platser med bankkontor tillhörande nlindre ~anker är det ganska

{)säkert, hUrtl det kommer att gå. För det första hafva llågra banker

förbehållit sig rättighet att pröfva, om de anse sig böra undantaga en

-del af' sina kontor, och för det alldra deltogo icke alla banker i bank-

-inötet. Större qelen af de mindre bankerna äro tillsvidare uteslutna från

bankmötet, hvarför den öfverenskommelse, SOlU träffats bankerna enlellan

,rid banknlötet, endast gäller en del af landets banker eller medlemlnarna

i den allmänna banklnannaföreningen men icke dem, som stå utanför

föreningen, och· det är icke ens afgjordt, Oln medlemmarna i föreningen

komma att intaga växlar, utställda af banker utanför föreningen, eller

-om beslutet kommer att få tillämpning endast på växlar utställda af ban

ker hörande till föreningen.

Det är därför ganska vanskligt att för ögonblicket m·ed någon

bestämdhet säga, 11uru denna fråga komlner att ·i framtiden lösas.

Naturligtvis kan det osäkeriletstillstånd, som nu äger rum, icke fort

fara, ty för hyar och en, sonl har att göra remisser till en mindre

plats, komlner den frågan ovillkorligen att uppstå, huru han skall kunna

betrygga sig, att växlarna verkligen blifva inlösta på den ifrågava-

Tande plats-en. Det vore själffallet mycket lyckligt, om bankpostväxelrörelsen,

som spelat en stor roll OCll ovillkorligen gjort mycken nytta, äfven fram

gent skulle utvecklas.

Innan jag slutar detta korta anförande,' ber jag få tillägga några

{)rd om ett missbruk, sonl yppat sig på åtskilliga håll, och som också gjort,

3tt bankpostväxelfrågan blifvit akut, ehuru under en annan farIn. Det

har nämligen utvecklat sig en praxis på åtskilliga orter att använda bank

postväxlar SåS0111 betalningsn1edel icke skilda platser emellan utan på

salnma plats. Så länge icke frågan hade lösts om bankernas skyldighet

att genom sitt kontor på platsen reglera alla de bankpostväxlar, SOlU af

dem själfva utställts, låg det en mycket stor frestelse för bankerna att få sina

bankpostväxlar ut i allmänna rörelsen, ty då mail' icke själf infriade delll

på platsen, utan den bank, som mottagit dem i likvid, fick sända dem till

Stockholm för inkassering,. valln man på detta sätt en viss, räntefri kassa.
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Denna bankpostväxelns användning för lokala likvider har nUlnera till

stor del upphört, sedan riksbanken fordrat, att växlarna skola inlösas af

den privata bankens eget kontor på platsen, ty nu skulle en växel, som

ulst~lts för en likvid på samma plats, Oln ett par timmar kon1ma till

baka .till vederbörande bank för att af densamina infrias, och det skulle

förorsaka banken lnera besvär lned utskrifvande af växeln oell dess bok

föring, än som skulle lnotsvara den nytta, banken kunde hafva af att

växeln vore under en kort stund utelöpande.
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Herr Direktören S. Palme höll föredrag öfver

Kungl. Maj:ts proposition till 1904 års riksdag
iegnahemsfråga.n.

1899 års riksdag var i hög grad betydelsefull för den s. k. egna

hen1sfrågan. Visserligell var denna fråga ingalllnda ny, då de fem mo

tionerna vid sagda riksdag väcktes. Visserligen funnos redan egnahenls

föreningar och egna11enlsbolag :rå olika håll inolll lalldet, OCll enskilda

arbetsgifvare hade gjort mer eller mindre lyckade försök att lösa spörs

målet. Visserligen hade äfven statsmakterna vidtagit åtgärder för att

befrämja Uppkolllsten af smålägenheter. 11en det var först 1899 års

riksdagsskrifvelse som visade, att riksdagen, hvilka biafsikter än kunde spelat

in, dock började inse, att egllahemsfrågan vore en fråga, sonl måste ut

redas, och SalU måste lösas.

rranken att genom åtgärder från statens sida befrämja de mindre

bemedlades bosättningsfråga hade man tillförne sökt förverkliga hufvud

sakligen på två vägar. Dels hade lagstiftningen GIn jordstyckning slnå

ningom frigjorts från åtskilliga inskränkningar, som väsentligen hindra

tillkonlsten af smålägenheter. Dels hade staten mera djrekt bidragit till
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detta syftes vinnande gen0111 försäljning af 111indre kronolägenheter och

genom att å kronans mark upplåta lägenheter under mer eller mindre

tryggad besittningsrätt.

Men dessa åtgärder -- elluru 11yttiga och nödv'ändiga - voro dock

icke ensamt för sig tillfyllestgörande. Härför erfordrades påtagligen, så

sonl statsrådet och chefen för jordbruksdepartelnentet yttrar till stats-o

rådsprotokollet, »att state]l icke allenast gör. för egna henl lälupliga

lägenheter lättare åtkomliga utall jämväl söker tillse, att de medel, SOlll

för sådana lägenheters förvärfvande erfordras, ll1å komlna att stå bjälp

behöfvande och däraf förtjänta sanlhällsmedlemmar till buds).

Det var just i känslan häraf, som vid 1899 års riksdag blefvo väckta

i första kalllinaren en och i andra kammaren 4 motioner, ett par af dem

med talrika instälnmanden. Motionerna resulterade' i en skrifvelse, däri

riksdagen anhöli,

»att kungl. lnaj:t behagade' föranstalta 0111 utredning, huruvida och i

hvilket afseende ytterligare åtgärder kunde vidtagas för beredande af till

fälle' för Jnindre bemedlade arbetare att på landsbygdell förvärfva sig egna

hem, samt därefter till riksdagen inkomnla med det förslag, hvartill denna

'utredning kunde föranleda».

Med anledning af denna skrifvelse tillsattes den s. k'. egnallems

kommitten, hvilken den 22 juli 1901 till kungl. maj:t aflämnade ett betän

kande, innehållande bland annat ett utförligt motiveradt förslag till lag O'1n

egnahen~slån af statsrnedel.·

S'edan detta förslag genomgått den sedvanliga skärselden hos lands

höfdingämbeten och ämbetsverk och återkommit till höga vederbö

rande, har det inom jordbruksdepartementet undergått ganska väsentliga

ändringar och blifvit så pas vingklippt, att förslagets fäder säk~rligen ha

svårt att igenkänna detsaminas hufvuddrag i den nåd. propositionen 11:0

92 »angående lån af statsInedel för beredande af tillfälle för arbetare

att ~å landsbygden förvärfva egna hem».

Jag vill tillåta mig att i korthet referera det kungl. förslaget. En

ligt detta skall statens verksamhet till befrämjalldet af egnahemsrörelsen

bestå i beredandet af lån. Men dessa lån skola icke lämnas ut direkt
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till derl, SOlll önskar bilda ett eget hem, utan lltlåningsrörelsen skall för

siggå genom mellanhänder.

Såsom sådana mellanhänder nämnas i propositionen hushållningssäll-
. "

skap, (örenl:ngar och arbetsgifvare.

Önskar någon af dessa erhålla lån af ·statsmedel för att i sin ord

ning utlåna till nybyggare, sökes lånet hos kungl. maj:t före den 1

november, hvarefter det, som för året pröfvas lämpligt, af tillgängliga

medel fördelas bland godkända sökande.

Lånebelopp få börja lyftas från och med därefter följande 1 januari,

och skall därvid, dock icke af hushållningssällskap, säkerhet ställas, hvarvid

emellertid icke enbart inteckning i egnahemsfastigheterna godkännes och

ej heller borgen, om ej utfärdad af kommun.

Af de så bekomna statsmedlen utlämnar nu vederbörande hushåll

ningssällskap, förening eller arbetsgifvare egnahemslån etler, som kungl.

lnaj:t hellre synes yilja kalla dem »Iålleunderstöd» på följande hufvud

villkor:

1. Låneunderstöd af medel, som af kungl. 'maj:t allvisas till bere

dande af egnahemslån, må endast utgä för bildande af sådant eget hem,

där innehafvaren äger såväl jordområdet som därå uppförda byggnader,

och kan utlämnas för förvärfvande af lägenhet, afsedd för idkande af

jordbruk (jordbrukslägenhet), eller lägenhet, där bostaden är det väsent

liga (bostadslägenhet).

Dylikt låneunderstöd må ej tilldelas annan än arbetare, man eller

kvinna, som är svensk medborgare, äger god frejd samt hufvudsakligen

af kroppsarbete har sin utkomst, och som visserligen ej saknar medel
. .

att i någon mån bidraga till bildande af ett, eget hem, lnen är i behof

af kraftigt bistånd för dess förvärfvand'e; börande sådant understöd i
regeln ej' utlämnas till den, som är under 25 eller öfver 50 är gammal.

2. I.Jåneunderstöd, hvaroln i mOll. 1 förmäles, skall "utgå, då fråga

är om jordbrukslägenhet, med mi.nst två tredjedelar och högst fem sjätte

delar af det med ledning af uppgjordt köpeaftal, värderingsinstrlllnent,

brandförsä~ringshandlingar, kostnadsförslag eller andra tillgängliga hand

lingar beräknade, samnlanlagda värdet ä jorden me~ därå befintliga eller

för uppförande afsedda byggnader samt, då fråga är om bostadslägenhet,

med lninst tre felntedelar och högst tre fjärdelar af SaillITla värde.
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Låneunderstödet må ej utgå, där det beräknade värdet öfverstiger:

för jordbrukslägenhet 6,000 kronor och för bostadslägenhet 3,000 kronor.

3. Hushållningssällskap, förening eller arbetsgifvare, sonl önskar

erhålla lån af statsmedel för att däraf utlämna låneunderstöd för bil

dande af egna hem, skall före den 1 november året· näst före det, för

hvilket lån sökes, däron'l hos klIngl. nlaj:t göra underdånig ansökning,

uti hvilken skall uppgifvas, huru- stor del af lånet är afsedd att utläm

nas för bildande af jordbrukslägenheter och huru stor del för bildande

af bostadslägenheter.

4. Af kungl. maj:t beviljadt lån må af den, som llndfått lånet,

efter ingången af det år, för hvilket lånet beviljas, lyftas i statskontoret

enlot aflämnande af en utaf låntagaren till statskoDtoret eller order ställd,

af statskontoret godkänd skuldfÖrbindelse, SOln skall innefatta låntaga

rens åtagande att återbetala lånet i den ordning, här nedan stadgas.

5. Lån, so111 af kungl. maj:t anvisats till beredande af egnahems·

lån, förräntas efter tre och en half procent om året.

6. Varder, sedan låneunderstöd af hushållningssällskap, förening

eller arbetsgifvare åt. arbetare beviljats samt lånekontrakt, hvarom i mom.

S sägs, angående understödet upprättats,· rätten till utbekommande af

samlna låneunderstöd eller del däraf, på grund af bestämmelse i kon·

traktet, af understödstagaren förverkad, eller varder af husbållningssäll-·

~kap, förening eller arbetsgifvare.redan utlämnadt låneunderstöd på gr.und

af uppsägning å understödsgifvarens sida eller eljest till understödsgif

varen återbetaladt i annan ordnillg, än såsom årlig kapitalafbetalning å

amorteringsdelen,' skall det understödsbelopp, till hvars lltbekonlmande'

rätten förverkats eller som till understödsgifvaren ~terbetalats, inom en

lnånad från det förverkandet skedde eller återbetalningen ägde rum,.

jämte ränta till statskontoret inbetalas.
7. Ställer sig hushållningssällskap, förening eller arbetsgifvare, som.

undfått lån af statsmedel, icke till efterrättelse här ofvau. lneddelade be

stämmelser i fråga om ränte- och kapitalbetalning, eller underlåter inne

hafvare af dylikt lån, SOIU af statskontoret erhållit föreläggande att af··

lämna nya säkerhetshandlingar, att inonl föreskrifven tid sådant fullgöra,.

. äger statskontoret att därom göra anmälan 110s kungl. maj :t, som be--
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stämmer, huruvida oguldet lånebelopp jämte ränta skall anses vara till

Aterbetalning genast förfallet.

8. Rörande hvarje låneunderstöd, som af hushållningssällskap, före- .

ning eller ·arbetsgifvare utlämnas, skall, innan någon ·del af understödet

nlå af understödstagaren uppbäras, mellan understödsgifvaren och under

stödstagaren upprättas fullständigt lånekontrakt, innehållande,

9. Finner landtbruksstyrelsen inkommet lånekontrakt ej vara upp

Tättadt i enlighet Ined bestämnlelserna i 1110ID. 8 och med iakttagande af

.föreskrifterna i mOln. 1 och 2, har styrelsen att därom ofördröjligen göra

anmälan hos kungl. maj:t.

10. Hushållningssällskap, förening eller arbetsgifvare, som undfått

lån af statsmedel att utlämnas såsom låncunderstöd för bildande af egna

hem, skall årligen före april månads utgång till landtbruksstyrelsen af

gifva fullständig redogörelse enligt fastställdt formulär för lånerörelsen

under det nästföregående året.

11. Därest hushållningssällskap så önskar och hos kungl. maj:ts

befallningshafvande i länet i. ämnet gör framställning, äger kungl. maj:ts

befallningshafvande ombesörja, att räntor och afbetalningar å af sällska

pet utlämnade egnahemslån varda genom' vederbörandes försorg i sam..

munhang med kronoskatterna debiterade, indrifna och redovisade.

Ur vjssa synpunkter måste det förslag, som regeringen nu jälnlikt

riksdagens 1899 uttr~rckta begäran frainlägger, hälsas med tillfredsställelse,

ty det är i hvarje fall ett steg fram emot lösandet af den stora grupp

af sociala spörsmål, som innefatta.s under egnahemsfrågan.

, Men, i många och betydande hufvtiddelar anser jag det fordra om
arbetning och komplettering för att blifva antagligt. Jitg skall taga mig

friheten att i korthet beröra några af dessa.

En af de lnest i ögonen fallande olikheterna mellan kommitteför

slaget och propositionen är, att, llledan det förra afser såsom regel egna

heInslåns utlämnande dIrekt till arbetaren och endast i llndantagsfall

förutsätter lånens utlämnande genom mellanhand, så är enligt proposi

tionen användandet af mellanhand af ena eller andra slaget det enda

sättet för statslånens utläinnande.

H vad nu först angår de föreslagna· mellanhänderna, så finnes det,

såsom ock en nlotionär framhållit, älven andra kategorier, som kunna
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komma i fråga, än hushållningssällskap, föreningar och arbetsgifvare.

Många af dem, som önsk.a bilda egnahemssamhällen, anse-helt visst den

för dylikt ändamål redan förut i vårt land med framgång pröfvade aktie

bolagsformen~vara fastare och lämpligare äll föreningsformen. Och så

dana bolag böra ingalunda, synes mig, för så vidt de äro bildade i icke

spekulativt syfte, därigenom komma i sämre rätt, lika litet som komrnuner

böra utestängas från delaktighet i egnahemslånens fördel, i fall de skulle

finna lämpligt att själfva inom sina områden bidraga till uppkomsten af

egna hem, och därvid vill jag påpeka, att de äro ingalunda få, som anse,

att hela denna rörelse lämpligast kan ordnas kommunvis.

Rörande regeringens förslag om mellanhänder bör man emellertid

betänka åtskilliga omständigheter.

Rvad föreningar beträffar, så kunna de väl _knappast ifråga

komma annat än· invid städer eller andra tätare- bebyggda platser.

Arbetsgifvarna såsom mellanhänder' torde väl hufvudsakligen kunna

tänkas förekoDJlna vid industricentra eller vid större jordegendomar.

Bland de af kungl. maj:t föreslagna mellanhänderna är det endast hus

hållningssällskaper, som torde kunna an~es mera ägnade .att tillgodose

den egentliga landsbygdens egnahemsbehof.

~ Men - föreningar och a~tiebolag kunna; Oln de bi~das uteslutande

bland de egnahemsbehöfvande själfva, svårligen disponera de -värdeobjekt,

SOln enligt propositionen erfordras såsom säkerhet utöfver inteckningar i de
egna hemmen. Och bildas sådana föreningar eller bolag af kapitalister,

då är alltid Q-en f~ran för handen, att de kapitalistiska intressena skola

taga försteget före de humanitära, hvarjämte det åter blir det gamla

talet onl »allt för folket, intet genom folket).

J Arbetsgifvare såsom m~llanhänder kunna nog i åtskilliga fall vara

lälnpliga, .och mångenstädes i vårt land lämnas påtagliga bevis för arbets

gifvarnas intresse för arbetarnas egnabem.ssträfvanden. Men arbet~gifvarna

sakna _understulldom tillräcklig objektivitet för frågans bedömande, och

äfven där kunna sålunda lätt tänkas faror, ägnade att förvrida hela den

vackra tanken.

H vad hushållningssällskapen beträffar,så vill jag vi~serligenicke al1n~t

än ägna det största erkännande åt deras oegennyttiga sträfvanden och

den vackra insats, de gjort i vårt -lands utveckling. _Men jag' erinrar om

den ganska kallsinniga hållning, som 1901 års landtbruks_riksd~g, trots
3
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en eller annall välvillig fras, intog till detta. egnahemsspörsmål. Majo~

riteten bland ombuden lät tämligen tydligt skYInta fram, att, enär man

icke g.enorn egnahemslån kunde hoppas hindra industriens attraktion

på jordbruksarbetarna och mera effektivt råda bot emot svårigheter att

erhålla verkligt goda arbetare för jordbruket, så hade Inall därför endast

fög:a intresse. Nu är det visserligen sant, att statsmakterna nog äga medel

att tvinga hushållningssällskapen att åtaga sig denna sak. Men l,andt

bruksriksdagens n1ajoritet vid lnötet 1901 synes g~ vid handen, att man

svårligen skall kunna påräkna den värme för egnahemssaken, som enligt

min tro är nödvändig för att denna nationalangelägenhet skall kunna föras

.fram till en tillfredsställande lösning. Denna slutsats modifieras endast.

i ringa mån af den mera välvilliga hällning, som sennste landtbruks

riksdag ådagalade. Beträffande hushållningssällskapen vill jag till slut

ifrågasätta, om de - sammansatta som de till större delen äro af gods

ägare och med dem jäluförliga - knnlla förväll~as i tillräcklig grad se

denna viktiga fråga fråll arbetarnas, från de egllahelusbehöfvalldes

synpunkt.

Härmed vill jag icke förneka, att icke husllållllingssällskapen i många

fall, likaså föreningar, bolag, ,arbetsgifvare, kommuner.' kunna vara syn

nerligell lämpliga som mellanhänder för egnahemslån, och jag måste

medge, att den utförliga motivering, SOln jordbruksministern förebragt, i

vissa afseenden luodifierat den ståndpunkt, jag såsom lnedlem af egnahelDs

kOIDlnitten intog. Men jag har dock så litet kunnat blifva öfverbevisad

om 11öåvändigheten att helt frångå det direkta statslånet, att .jag tvärtom

alltjämt anser detta vara den lllest lämpliga formen för egnahemslån,

om ock supplerad af lån genoln mellanhänder. Utan att här när

mare ingå på de modifikationer,' som kunna vidtagas särskildt för för

enkling ·af kommittens förslag, vill jag endast hänvisa till t1et utlätande',

som afgifvits af statskontoret, hvilket alldeles bestämdt tillråder' den

direkta lånevägen, och detta anser jag vara af betydelse, då ju statskon

toret' skulle komma att bafva ganska 111ycket att göra med dessa lån.

En väsentlig del af apparatens, från vissa håll kriticerade tungroddhet skulle

undanrödjas, och likaledes en väsentlig. del af den befarade ökIlingen i

länsstyrelserilas arbetsbörda skulle lättas, ifall, såsom statskontoret hem

ställt, för llvarje län en egnahelllssekteterare anställdes, som hade alla

hithörande bestyr om hand.
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Egnahemskommitten hade föreslagit två olika kategorier lägenheter,

bvilkas bildande borde understödjas med statslån, näJnligen bostadslägenheter

och jordbrukslägenheter. Och skenbart har kungl. maj:t upptagit detta
J-

kommittens förslag.

Men granskar man förhållandet närmare, skall man se, att det ,

egentligen är tre uppgifter, kllrig1. lnaj:t fastslår, nämligen, såsom det i en

tidning formulerats:

1) en mera underordnad, att bereda egna 11em åt städernas kropps

arbetare, ifall de kunna bosätta sig på närgränsande landsbygd;

2) själfva hufvllduppgiften, som är att främja uppkomsten af en

bofast arbetarstam på landsbygden, och slutligen

3) en handräcknillg åt sträfvandet att öka antalet af själfägande

jordbrukare med små 11emmaIlslotter.

Det är för den sistnämnda uppgiftens ernående, som kungl. maj:t

höjt maximivärdegränsen för jordbrukslägenhet till 6,000 i stället för

de af kommittell föreslagna 4,000 kronor.

. Jag har naturligtvis ingenting emot, att från statsmakternas sida

göres allt, hvad rimligen göras kan, för att föröka antalet själfägande

jordbrukare i vårt land. Tvärtom anser jag detta vara en af de största

fosterländska gärningar, ett af de kraftigaste försvarsverk för. vårt folks

bestånd, och jag beklagar uppriktigt, att denna fråga låg alldeles utan

för egnahemskommittells uppdrag.

Men å andra sidan håller jag före, att det ligger fara i att alltför

lnycket sammanblanda olika syften under samma former. Med allmän

tillfredsställelse skulle det helt visst hälsas, ifall regeringen målmedvetet

och' klart ville föreslå speciella åtgärder för att .befordra tillkomsten af

smärre, själfständiga jordbruk, på hvilka innehafvare kunde lifnära sig

och sin falnilj utan att behöfva söka arbete hos andra. Men till miss

förstånd och intressekonflikter komll1er det helt visst att leda, ifall rege

ringsförslagets tre syften' med egnailemslånen klämmas in i samma

paragraf, helst om hvarje möjlighet till direkt undfångna lån afskäres

och lånen blott kunna erhållas genom mellanhänder, hos hvilka man

icke alltid. kan föruts~tta nödig insikt om alla de tre ändamålens in

bördes berättigande, utan som nog ofta skulle se frågorna ur speciella,

partiska synpunkter, med särskilda förutsättningar rörande vissa mellan-
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händer för att bedöma det hela ·ur en något agrarisk eller därmed sam

manhängande synpunkt.

Jag ber nu att få nämna några ord om en amputation af betänk

ligaste slag, som kungl. maj:t gjort på kommitteförslaget, nälnligen bort

tagandet af möjligheten att med egnahemslånen förena lifförsäkring.

I denna församling behöfver jag icke framhålla betydelsen däraf,

att, i san1ma ögonblick en egnahemsägare aflider, det egna hemme~,-fritt

från däri hvilande amorteringslån, öfvergår till de efterlefvande. Detta

insåg tillfullo egnahelnskommitten och föreslog ett synnerligen enkelt

och lätt tillämpligt sätt för detta måls vinnande. Detta slopar nu kungL maj:t,

och herr statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet förser ampu

tationen med följande för en försäkringsman "fullkomligt obegripliga mo

tivering: ) Att med d6t slag af lånerörelse, jag nu föreslagit, icke låter

förena sig en" lifförsäkring sådan som den af komluitten föreslagna, är

uppenbart». Punkt och. slut. Att lånen icke kunna förenas med lifför

säkring, är ett axiom helt enkelt.

Men så får väl icke denna sak affärdas. ICommitteförslaget rörande

lifförsäkririg är enligt mitt förtnenande helt enkelt genialiskt, ett olndöme,

sonl jag kan fälla, ty det är icke jag, som funn.it på metoden, hvilkeri

hufvudsakligell är resultat af samarbete mellan numera öfverdirektören.

Phragnlen" och luatematikern i Thule, kandidaten Dicknlan.

Man utgick från att ur såväl långifvaren-statens som arbetarens

synpunkt- borde såsom försäkringsform väljas en sådan form, där försäk

rillgen jämt täckte den under alllorteringen i hvarje ögonblick återstående

kapitalskulden.

Nu kan man ju rörande ett vanligt amorteringsl~n bestämnla sig

för en viss amorteringstid och låta anlluitetell hålla sig därefter. Detta

är ju det vanliga förfarandet. - ~Ien man kan också" bestäinma sig för

en viss al1nuitet, och då varierar· amorteringstiden efter denna annuitets

storlek.

På "samma sätt med försäkring. Det vanliga är att fixera försäk

ringstiderl, och då rättar sig premien efter denna tid .oc~ den" förs~krades

ålde:r. Men man kan också' bestämina sig för en viss premie, och då

rättar sig försäkringstiden" efter åldern:."

Det är denna sista utväg, .SOln egnahernskommitten valt. Och

detta är så enkelt, att försäkringstillägget till den vallliga annuiteten för
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alla olika åldrar endast utgör en (1) procent. Om sådan försäkring till

lämpades på den kungl. propositionens annuitet af 61/2 procent, så be

stode hela proceduren endast däri, att denna höjdes till 71/'J." procent, för att

egnahemsnybyggaren skulle vara förvissad, att, när helst han aflede, stats

lånets amort~ringsdel vore helt gulden. .

För dylik lifiörsäkring erfordras" inga konstiga beräkningar, inga

särskilda fondafsättningar. Annuitetens försäkringstillägg går likasom

den del af annuiteten, som" innebär den vanliga kapitalafbetalningen, till

den fond, från 11vilkell lånet utbetalades. Det enda, hvarpå försäkringen

inverkar, är alnorteringstidell, SOln i stället för den enligt propositionen

ifrågasatta konstanta tiden af 23 år skulle variera något. Följden däraf

skulle blifva, att i stället för en nda, för alla tillämplig amorteringsplan,

skulle erfordras en amorteringsplan för hvarje ålder. Då enlellertid

sådana tabeller äro lätt beräknade och naturligtvis skulle utarbetas på

förhand, medför denna omständighet ingen vidare olägenhet.

Som vidare hithörande beräkningar måste noggrannt utföras med

användande af solid. dödlighetstabell m. 111., bör Rf lånens förening med

lifförsäkring icke heller lIppstå någon SOln helst förlust - icke större

förlust än vid ett väl skött lifförsäkringsbolag.

Att detta förutsätter, att samtliga de egnahemsnybyggare, som önska

lån i förening med lifiörsäkring, måste undergå läkareundersökning, synes

lnig blott vara en fördel för hela saken. Det ökar ur det alllnännas syn

punkt lånerörelsens soliditet, om de lånande äro s. k. goda lif, och det

är för de lånesökande nyttigt, om allt det elände undvikes, som lätt upp

kommer, om en svag och sjuklig man bildar eget bern, från hvilket han

lnähända snart dör undan.

Om mellanhänder skola användas, lnåste gifvetvis i någon mån for

men för lifförsäkring ändras. Men principen blir densamula, och fördelarna

af egnahemslånens förening med lifförsäkring blifva oförminskade.

Att i egnahemslån placera en del af arbetareförsäkringsfondens till·

gångar synes mig icke kunna vara föremål för något berättigadt klander.

Men riksdagen måste dock därvid llafva för ögonen, dels att dessa medel

äro för visst älldamål afsatta, och att staten gentemot fonden måste stå

delcredere för utlåningens soliditet, dels att den ränta, som tillgodo

räknas fonden, icke bestärnn1es oskäligt låg - 31/i procent synes mig vara
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det lägsta lämpliga -, dels att, när fondens lnedel erfordras för dess

egentliga ändamål, dessa medel ock kunna göras tillgängliga.

Det är emellertid en principiell sida af saken, som jag vill beröra.

Arbetareförsäkringsfondens medel måste fruktbargöra.s, det är sant, och

sant är också, att det kommer" icke synnerligen Sveriges alllnänhet vid,

hur detta göres, om blott nyss påpekade villkor fyllas. Men å andra

sidan, denna fond kan, så att säga, ideellt anses tillhöra Syeriges kropps

arbetare. Att fonden, på samma gång den själf vinner afkastning, be

fruktar den för arbetarna afsedda egnallelnsrörelsen, är ur denna syn

punkt icke annat än godt att säga.

Nu är emellertid den låne~örelse, som afses genom den kungl. pro

positionen, endast ställd till förfogande för arbetare, som på landsbygden

vilja förvärfva egna hem. Och det är vid detta förhållande icke utan all

rätt, som sådana stadsarbetare, hvilka icke kunna förvärfva eget heIn på

landet, och hvilka måhända lida af allt en storstads" bostadselände, skulle
kunna säga: ,Hvad göres för oss? Skall ej af vår fond, af arbetare

försäkringsfonden, kunna beredas äfven oss möjlighet att förvärfva eget

hem? Vi längta därefter lika mycket som jordbruksarbetaren, vi behöfva

det lika väl).

Ja, beklagligen var egnahemskommittens uppdrag så strängt be

gränsadt, att vi icke hade lof att ens beröra denna fråga.

Men för kungl. maj:t borde ej denna betänklighet nu hafva gällt.

Kungl. maj:t hade full initiativrätt. Kungl. maj:t borde öfverskådat frågan

i hela dess uts~räckning och -sökt i möjligaste mån· allsidigt vinna de stora

Inål, som med egnahemsfrågans lösande afses.

Här skulle vara åtskilligt ännu att påpeka, men jag har redan

alltför länge uppehållit herrarnas tid. Jag vill endast till slut opponera

mig mot den kungl. propositionens stälnplande af de lånande arbetarna

såsom understödstagare. Jag har själf från odlingslånefonden ett lån, men

jag kastar bestämdt tillbaka en eventuell beskyllning, att jag skulle

vara någon samhällets understödstagare. På samma sätt ~ör icke heller

den arbetare, S0111 mot fullgod säkerhet och tillräcklig ränta af staten

- direkt eller indirekt ~ lånar ett belopp för att bilda ett eget hem,

benämnas annat än låntagare eller innehafvare af egnahemslån. Det
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~r lätt att hitta på en annan benämning för den eventuellt låneförmed
lande mellanhanden.

Till sist vill jag blott uttala mitt beklagande öfver att kungl. maj:t

icke upptagit egnahemskornrnittens förslag angående åvägabringapdet af

större frihet i fråga om jordafsöndring. Kommitten föreslog vissa änd

ringar i §§ 20-31 i lag~n on1 hemmansklyfning, ägostyckning och jord

afsöndring, ändringar, SOln, om de genolnfördes, måhända skulle verka

lika mycket för egnahemsfrågans praktiska lösande som flera millioner

kronor i .egnahemslån.

I anledning af föredraget yttrade sig:

Herr Bruksägaren G. Renedicks: Herr ordförande, 111ina herrar. Då

jag i likhet med inledaren var ledamot af egnahemskonlmitten, må det

tillåtas mig att yttra några ord, som till största delen kOll1ma att gå i

samma anda SOln den förre' ärade talarens anförande.

Det, som jag i första rummet fäster mig vid, är, att kungl. maj:t an

sett nödigt att i sin proposition upptaga mellanhänder, som ensamma

kunna förmedla lån till arbetarna. Egnahemskommitten hade tänkt sig

saken annorlunda. Den hade tänkt sig, att kommunalnämnden skulle få

i uppdrag att själ~ eller genom ombud taga reda på alla arbetare, SOlU

skulle vilja anhålla Oln lån för bildande af egna heIn. Dessa egnahems

ombud skulle v~ra arbetarna behjälpliga med att uppsätta ansökningar

och för detta ändamål innehafva blanketter. En gång om året skulle

de ansökningar, som då vore ingifna, insändas till egnahemsnälTInderna,

en för bvarje län. Den.na nämnd skulle bestå af landshöfdingen, lands

kamreraren, en ledamot, utsedd af landstinget, en ledamot, utsedd af hus

hållningssällskapet, samt den femte en kroppsarbetare, utsedd af kungl. maj:t.

Mot detta förslag bar invälldts, att därigenom skulle bildas ett nytt äm

betsverk. Uttrycket är verkligen något egendomligt, ty vi hafva i det

.närmaste samma förhållande med afseende på taxeringen, och jag har

ännu icke hört, att den en gång om året sammanträdande pröfningsnänln:

den kallats för ett ämbetsverk. Genom den' af kommitten föreslagna åt

gärden är emellertid enligt min 'uppfattning den enklaste vägen funnen

för att kunna fullständigt skilja agnarna från hvetet, o'ch den bästa kva

litet skulle därigenom vinnas i fråga om de nya egnahemsbebyggarDa.
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Helt annorlunda blir det, om dessa mellanhänder skola komma till

stånd.. För att först fästa sig vid den mest betydande af dessa, nämli

gen hushållningssällskapen, så är det stadgadt, att dessa skola stå i all

svar gent emot kungl. maj:t eller, hvilket är detsamma, gent emot arbetare

försäkringsfonden. Om så icke vore förhållandet, skulle de Säkerligen se

till, 'att det vore den både till kroppsliga och moraliska egenskaper mest

lämpliga, som erhölle lån; nu däremot komma de att blott utse den, som

för dem erbjuder den säkraste ekonomiska garantien - ett förryckande

af ändamålet! Vidare äro hushållningssällskapen, såsom af den föregå

ende tal~ren anfördes, kanske icke så -yilliga att 'underkasta sig denna

verksamhet, om denna institution, enligt hvad statsrådet och chefen för

jordbruksdepartementet afsett, endast är att betrakta såsom ett försök.

Låt emellertid detta försök lyckas, hvilket jag för min del är fullt öfver

tygad kommer att ske, huru blir då förhållandet? Jo, då har man för

detta försök inslagit på en enligt min tanke ålldeles oriktig väg, och, mina

herrar, I kännen själfva hvilken styrka, som 'ligger i det en gång bestå

ende. Denna styrka är betydande, och att sedermera få en ä11dring i

detta hänseende till stånd torde, såsom jag för min del anser, vara snart

sagdt omöjligt.

Den olnständigheten, att enligt det kungl. förslaget statsverket icke

själft skall svara för den lilla förluBt, som tilläfventyrs kan uppstå, visar,

att kungl. maj:t icke fullt insett den ofantliga betydelse denna fråga har.

Ty det har visat sig såväl utomlands som här i Sverige, att det är exem

pellöst, att en långifvare gjo'rt förlust på lån för bildandet af egna hem.

Från Schweiz har jag hört ett enda fall omtalas, och det var en för·

lust på några hundra kronor. I Danmark omtalades det, att det endast

var i städerna' som det skulle ha uppstått en obetydlig förlust., Detta

förhållande talar i llögre grad än något annat för denna' frågas verkliga

innebörd. Vid ett föredrag, som i går hölls af pastor Conricus från Göte

borg, hvilken rest omkring i Europa' för att studera detta ämne, anför

des ett exempel, som är tillräckligt talande. Han nämnde, att i Hanno

ver utbetalats för ifrågavarande ändamål ett kapital af 16 millioner mark,

SOUl ännu icke drabbats af en pfennigs förlust. Vore det då så farligt,

om kungl. maj:t insloge på denna väg o~h lämnade ut lånen utan an

litande af mellanhänder? Enligt min tanke vore det alldeles icke farligt.
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Ett ytterligare bevis på att denna fråga uppfattats snäft af kungl. maj:t

erbjuder det förhållandet, att sa~tidigt det kapital, som af k01l1mitten

föreslagits skola användas för ändamålet, af kungl. maj:t nedsatts till hälften

eller från 4 millioner till 2 millioner kronor årligen i fem år. Och dock

har kungl. maj:t på samma gång lned 50 :~ höjt anslaget för de landtbru

kare, som skola kunna erllålla gårdar, eller till ett värde af 6,000 kronor.

Kommitten f~reslog i detta hänseende 4,000 kronor såsoni maximum.

Därvid bar antagligen till förebild tagits lånen till de små landtbrukarna

i Danmark. .Det är emellertid, såsom en person sade, en sak för sig,

OCll det kan .väl k:omma till stånd sedermera. F'ör öfrigt tror jag icke,

att dessa småbrukare, dessa husD1ansbrukare skulle i Sverige få en så
allnlängiltig betydelse som i Danmark. Där är befolkningen mera kon

servativ än i Sverige, och där finnes det afsättningslnöjligbeter snart

sagdt vid hvarje ~andtbrukares dörr, åtminstone i jämförelse lned hos oss

lned våra omätliga vidder och stora obygder. Att då vilja slå två flugor

i en smäll och söka få båda dessa kategorier till stånd, på samma gång

som man nedsätter utlåningskapitalet till .hälften, kan jag för min del

icke säga vittnar om en öppen blick för denna fråga, som ju gäller' så

ofantligt lnycket. Jag behöfver icke för berrarna upprepa all den sani

tära, ekonolniska och nationalekonomiska betydelse, som denna frå.ga har.

Den skulle va.ra en välsignelse för vårt land.

Särskildt vill jag emellertid fästa upplnärksamheten därpå, att det

väl knappast finnes något annat medel, som, om det uppfattades i stort,

så väl ägnade sig att hindra elnigrationen från Sverige. Årligen lämna

30,000 människor vårt land. Det är emellertid tydligt, att, om man vill

göra något vid denna sak, får lilan icke framkomma med ett förslag,

som endast rör ett hundratal personer. 1rIan måste gripa till något mera.

Syftet att kunna hejda emigrationen är alldeles omöjligt att uppnå me

delst så liten summa sonl den l1U föreslagna, annat' än till en bråkdel af

hvad som borde vara fallet.

Vidare har kungl. maj:t alldeles borttagit den möjlighet, som detta

förslag delvis skulle kunna lämna i fråga om att bidraga till uppodling

och till kolonisation af Norrlalld. Detta. har kommitten varit betänkt på.

Den har föreslagit särskilda friår för uppodling, under hvilken tid ju

nybyggarna hafva det allra svårast, och på denna grund skulle betal
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ningen uppskjutas i flera år. Denna fråga är alldeles åsidosatt af

kungl. maj:t.

Jag hade vidare tänkt" mig, att en så viktig fråga som den om ar

betarnas eller rättare sagdt arbetarnas efterkominandes säkerställande skulle

hafva beaktats bättre än som skett. ]'ör min del är jag, ehuru jag icke

är försä~ringstekniker, öfvertygad därom" att denna fråga icke skulle vara
svår att lö·sa, och därom yttrade sig ju den föregående talaren. Sa~en

skulle ju därigenorn vinna större utbredning än annars, då helt naturligt

en arbetare kan draga sig för att inlåta sig på ett så stort företag som a~t

bilda ett eget hem och sätta sig i betydande skuld. ' Jag är däremot öfver

tygad om, att det icke skall blifva svårt för försäkringsteknici ~ och så

dana finnas ju här i vår krets - att hitta på rätta medlet att låta de

blifvande egnahemsbebyggarna åtnjuta den välsignelse, som försäkringen
skulle föra med sig.

Att kungl. maj:t dessutom alldeles förbisett en 'så yiktig omständig

het som att föranstalta om billigare lagfartskostnader förvånar mig, liksonl

äfven att kungl. maj:t icke upptagit de förändringar, SOln kommitten

föreslagit i ägostyckningslagell.

Den omständigheten, att kungl. maj:t icke framkommit med förslag

angående aflyftandet af inteckningar från den mark, som skulle uppta

gas af dessa egna hem, beror därpå, att den'na fråga för närvarande lig

ger i lagberedningen, men vi kunna hafva förhoppning om att se frågan

löst af densamma.

. Jag anser emellertid hela denna fråga vara ytterst viktig icke blott

därigenom, att man skaffar de arbetare, SOln begagna sig af den utaf .

statsmakterna nu utsträckta handen, luft, ljus och utrynl1ne, utan äfven

därigenom att enligt mill åsikt en egnabemsbebyggare här i Sverige lik

som öfverallt annorstädes icke blir en socialist. Därigenom skulle vinnas

ett betydligt lugn från dessa samhällsomstörtande läror, som åtminstone

icke .göra vårt fol~ lyckligt. Det är af dessa många skäl, statsskäl och

andra, som jag för luin del lifligt önskat, att kungl. maj:ts förslag skulle

hafva tett sig annorlunda, och det är på grund häraf, som jag för mill

del känt mig uppfordrad att inom utskottet. så lifligt som möjligt mot

sätta mig detsamma och söka, få det att ansluta sig till det af kOlnmit

ten afgifna förslaget, som verkligen är ett väl genolntänkt förslag.
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sammanträde den 30 november 1904.

Ordförande: Revisionssekreteraren J. HELLNER.

Sedan den af 11errar revisorer afgifna berättelsen föredragits, blef

enlighet med den däri gjorda hemställan ansvarsfrihet beviljad för

nästlidet års förvaltning.

Herr Borgmästaren C. Lindhagen höll härefter ett föredrag öfver

Norrlandskommittens betänkande:

Det är med tvekan, som jag emottagit ifrågavarande uppdrag,

därföre att jag verkligen icke haft tid att genomarbeta ett samman·
trällgdt föredrag i ämnet. Detsamma är sä vidlyftigt, att det är

. förenadt med de största vanskligheter att, på kort tid redogöra för

hvad saken egentlige11 gäller och de förutsättningar, som ligga till

grund för kommittens förslag. Jag skall dock försöka att, sä godt

jag kan, mest 111' minnet redogöra för saken i största öfversikt· och sär

skildt framhålla dess allmänna utgångspunkter, som kanske äro de vikti

gaste att känna till, för att sedermera i ytterlig korthet redogöra för

inllehållet af komu1ittens framställningar och reservationerna mot desan1ma.

För att till en början orientera herrarna ber jag fä nämna, att det

betänkande, kommitten afgifvit, innefattar 6 band. Det första bandet inne

håller betänkande och reservationer och omfattar 574 sidor, däraf 328
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sidor betänkande och 246 sidor reservationer. Andra bandet innehåller

kommittens föregående framställningar. Kommitten har förut till kungl.

maj:t afgifvit tre särskilda sådana: dels om förändrade grunder för af

vittringen i lappmarkerna, dels om provisoriskt förbud i vissa fall för

bolag och föreningar för ekononlisk verksalllhet att köpa hemman och

dels slutligen ifråga om åtgärder till förekommande ar att lltländsk under

såte får utan att behöfva söka klIng!. maj:ts tillstånd såsom aktieägare

i svenskt bolag förvärfva svensk jord. Vidare innehåller andra bandet

en redogörelse för erfarenheter från utlandet i frågor berörande de ämnen,

kommitten behandlat, och slutligen en redogörelse för allmänningar och

allmänningsfonder i vissa delar af norra Sverige, hvarjämte i detta band

influtit en af mig begärd historik från Lima socken i Dalarne, som kallas:

Historik öfver trävarubolagens jordförvärf inom Lima socken och befolk

ningens kamp däremot. Tredje, fjärde och femte banden innehålla saln

mandrag af de frågor, kom~itten framställt till enskilda personer i orterna,
och inkomna svar därå. -Dessa band omfatta 1337 sidor. Sjätte bandet

innehåller statistiska tabeller, dels sådana SOln röra sågverksaktiebolags,

andra sågverksägares m. fl. jordförvärfi förhållande till de enskilda bön

dernas jordegendom, dels ock en tabell öfver den areal af mark, hvarå

sågverksaktiebolag nl. fl. äga skogsafverkningsrätt, och slutligen en ta.bell

röralldeuppkomsten och afvittringen af jordbruksfastigheter inom Väster

bottens län. Slutligen h~fva de 3 .reservanterna, herrar Claeson, Kempe

och Lindinan, i detta band också en tabellbilaga innehållande åkerareal,

skörd och boskap inom Norrland åren 1871-1900. Detta band 5nnehåller

327 sidor.

Det kunde ju vara likgiltigt, hvilka pers'oner som setat i kOlnmitten,

men jag måste omnämna deras namn, därföre att betänkandet icke är en

hälligt. _Den bestod af 11 ledamöter, och bland dem måste jag skilja

mellan majoriteten och. reservanterna. Majoriteten utgöres af' 8 personer:

landshöfdingen grefve Douglas, sekreteraren i öfverståtbållarämbetets

kansli Berlin, riksdagsmannen Bromee, öfverdirektören von ]-'eilitzen, byrå

chefen i domänstyrelsen KiJ?berg, häradshöfdingen Kronlund, borgmästa

ren Lindhagen samt riksdagsmannen Wiklund. Reservanterna äro härads

höfdingen Clae30ll, grosshandlaren Kelnpe och generaldirektören Lindman.

Em.ellertid förekomma reservationer äfven inom inajoriteten, så att

det således .finnes en majoritet inom majoriteten; herrar Douglas, v. Fei-
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litzen och Kinberg äro de enda, som icke afgifvit någon reservation. När

mast står herr Berlin, SOll1 endast i 3 mindre punkter reserverat sig.

Däremot har jag jämte andra inom majoriteten afgifvit mer eller mindre

ingående reservationer, men de äro icke någon kritik öfver hufvudgrun

derna i kommittens utlåtande utan bestå egentligen däri, att vi velat utföra

vissa frågor mera följdriktigt och gifva mera efektivitet åt förslagen.

De !eservationer äter, som afgifvits af herrar Claeson, Kempe och I-Jind

man, hafva en mera principiellt skiljaktig utgångspllnkt, som jag från

min synpunkt skulle vilja kalla industrialisInens.

För att förstå denna fråga och för att få en viss inblick uti de åt

gärder, som äro, nödvändiga för att komma in på den vägen" att något

skall blifva gjordt, är ett alldeles oUIldgängligt villkor, att lilan har en

öfversikt öfver frågans historik. Kommitten har tyvärr - och det är en

pllnkt, hvari jag antecknat skiljaktig mening - icke inlåtit sig på denna

sak. Jag skull~ hafva velat nedskrifva en öfversiktlig historik, men det är

ett mycket svårt arbete, enär denna historia ännu är oskrifven, och det

är så många frågor, 80m beröra densamma, och så många svårigheter

att finna källor för upplysningar. Den historik, som jag såsom reservant

utan biträde på kort tid kunnat göra, bar' därför endast kunnat blifva

några synpunkter för en historisk frainställning. Jag skall be att i korthet

få redogöra för dessa synpunkter.

Man kan säga, att den s. k. norrlandsfrågan leder sitt ursprung från

medlet af förra århundradet, ·ty då begynte de s. k. skogsköpen. Men

vill man se frågan i hela dess vidd, är den en socialpolitisk och stats

ekonomisk fråga, för hvars belysande det är af vikt att följa hela utveck

lingen och framhålla hufvuddragen i statens jordpolitik, de begångna miss

tagen' och de olyckliga följderna 'af de'samrna. Då har man först att erinra

sig uppkomsten af det s. k. skogsregalet'eller kronans äganderätt till skogarna

i rikets norra delar. Redan från början af l 300· talet har man dokument,

som angifva detta. Landet' var' i början obebodt,' och ingen rådde om

näg'ot, men i 'dell niån det' koloniserades,' flngo regenterna illtresse' för det

och drogo det inODl det öfriga landets intress'eolnråde genom att förfoga

öfver obygderna där 'uppe fÖr ,,'att 'befrämjå landets bebyggande. ,Mest af

görande .i princip ä,r Gustaf den r:s bekanta bre'f till norrlänningarna den
20 april 1542, 'däri förklaras, att }\'al1a' sådana ägor, som obyggda '.ligga,

höra Gud, konungen och Sveriges ·krona' till och ingen annan).
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Det är en omtvistad fråga, i hvad mån denna kronans äganderätt till

skogarna begränsades af kolonisternas äganderätt. Det ansågs ligg8.. i sakens

natur, att de, som odlade, fingo äganderätt till den mark, de odlade, vidare

måste de anses haft rätt till husbehofsvirke. Men i hvad mån de kunde anses

ha ytterligare rätt till skogsmarken torde oftast vara oklart. För denna

frågas bedömande fordras en ganska ingående undersökning af de gamla

afvittringsurkunderna. Visst är emellertid, att kronan haft rätt till den

största delen af skogarna, och att kronan sederinera genom upplåtelse

bar donerat en hel del af dem till industrien och jordbruket. Det är af

vikt att beröra detta ämne, ty i sådana sociala frågor som denna är det

omöjligt att tänka sig, att Inan skall kunna skapa någ?n förbättring af

intet. Det fordras alltid llppoffring från något håll, och, om det kan på

visas, att kronan och bönderna gjort oerhörda upp{)ffringar för industrien,

kan det icke tyckas obilligt, att industrien nu å sin sida offrar någo~, om

icke på långt när så mycket som den fått af kronan och bönderna så
dock åtminstone något af sin· bekvämlighet och några 'små smulor af

ekonomiskt värde; det är allt, hvad man begär.

Kronans jorddonationer till industrien hafva bestått dels af upplåtelse af

skogar till bergshandteringens understöd och af stockfångst till sågverk

m. m. äfvensom af nybyggen. Indirekt har industrien dessutom beredts

oerhörd vinst af de skogar, som genom afvittringen tillföllo bönderna.

Skogsanslagen till bergshandteringens understöd ägde rum under

1600- ocn 1700-talen, och dessa skogar hafva kallats rekognitionsskogar.

Det är ett vidlyftigt kapitel, som. jag ·icke kan inlåta mig på. Jag vill

endast nämna, att på grund af 1809 och 1810 års riksdagars beslut skulle

dessa rekognitionsskogar få skattelösas för en ringa skatteköpeskilling.

Det låg nämligen en sträfvan hos den tiden, att kronan skulle göra sig

af med sin fasta egendom, ty man ansåg, att den skulle komma bättre

till gagn och skötas bättre, då den kom i enskildas händer.. Exempelvis

må nämnas, att inorn Gäfleborgs län för närvarande finnas 20 bruk med

skattelösta rekognitionsskogar till ett taxeringsvärde af 4,013,900 kronor,

och. dessa sk<;>gar hafva skatteköpts af kronan för 5,318 kronor 30 öre.

Detta är således en ren donation. ~ådana skogar finnas äfven i Koppar- ...

bergs och de öfriga norrländska länen.

En annan förläning åt bruksröre~sen var upplåtelsen af en del krono

hemman och kronotorp med förmån för bruksägaren af en viss företrädes-
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rätt till inköp af skogsprodukterna och till åbons tjänstbarheter. Sedermera

hafva bruksägarna begärt och fått tillstånd att lösa till sig åborätten till

he~manen OCll äfven begagnat sig däraf, så att åboarna på dessa hemman

till största delen äro borta och hemmanen i stället besittas af arrenda·
torer, som lyda under bruken.

Vidare hafva sågverken. gynnats med privilegier af årlig stockfångst

på kronans skogar. Dessa privilegier tillkommo på 1700-talet och långt

in på 1800-talet. I Gäfleborgs och Jämtla.nds län hafva emellertid dessa

försvunnit, enär i samnlanhang med afvittringen in~m nämnda län de

sågverk, . som förut åtnjutit dylika privilegier, i ersättning därför erhållit

bestämda skogsområden, som blifvit till hemluan indelade och skattlagda.

En sådan områdestilldelning har äfven ibland skett inoln de öfriga nordliga

länen. Men i dessa län gick det vanligen- till så, att åt sågverken anvisades

visst aftaget skogsområde, där stockfångst finge tagas ~ör det privilegierade

antalet träd mot erläggallde af en obetydlig skogsränta i stället för den

förut utgående, likaledes obetydliga stubböresafgiften. Det är ej lätt att

få reda på, huru stora dessa privilegier förut varit. Enligt 1870 års

skogskommittes betänkande skulle finnas i Norrbottens, Västerbottens och

Västernorrlallds län 44 sågverk, som hade privilegier af årlig stockfångst

å 79,970 träd, för hvilka skulle erläggas stubböresafgift eller skogsränta.

Dessutom är att märka, att ofvannämnda utlagda skogsområden vanligell voro

{)erhördt mycket större tilltagna, än som svarade mot den årliga skogs

fångsten, och att kronan gjorde upplåtelsen så, att kronan icke kunde

taga lIt öfverskottet, utan det fick antingen ruttna ned eller säljas till

privilegieinnehafvaren till det pris, ban erbjöd, och ban erbjöd ett mycket

ringa pris. Sedermera har man börjat afiösa dessa privilegier gellorn att

medgifva större afverkningsrätt på en gång mot det att stockfångstom·

rådena återfölle till kronan, och därigenoln hafva en del af dessa privi

legier aflyftats.

Huru frikostigt kronan vid· dessa ut~rytningar af stockfångst gått

till väga; framgår exempelvis af en utförlig lltredning, som gjorts i domän

styrelsen i en skrifvelse till kungl. IIl.aj:t rörande 1\fo sågverks stock

fångstprivilegier. Mo sågverk erhöll åren 1759 OC11 1799 en årlig stock·

fångst å kronomark i Ångermanland af 1,516 träd mo~ viss stubböresaf

gift. För 879 af dessa träd tilldelades sågverket i sammanhang med af·

vittringen på 1850-talet ett område af 60,307 tunnland 18 kappland, däraf
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42,452 tunnland ~ 3 kappland upptagos såsom duglig mark och det öfriga

impediment. Detta stockfångstområde belades med en skogsränta af 240

kronor 72 öre. Sedermera genom särskilda privilegier har det gått så, att

efter 1882 har Mo sågverk fått afverka en hel mängd träd, nämligen dels

660,657 friska träd af en sort Inot ett pris af 1 krona 15 öre stycket och

dels lltan afgift under tiden 1882-1893 300,44R öfvermogna eller skadade

träd. Då, såsom lIlan beräknat, dessa träd voro värda, de förra 4 kronor och

de senare 3 kronor per -träd, och om man därifrån drager hvad som be·

talts till kronan, så utgör hvad privilegiehafvaren fått till skänks af kronan

mer än 2,500,000 kronor. Enligt ett bref af år 1903 skall privilegiet upp

höra mot rätt för sågverkets ägare att afverka träd till ett uppgifvet värde

af omkring 1,000,000 kronor, hvarföre hans Vii1st 'från 1882 lltgör 3,500,000

- kronor. Nil bar visserligen sågverksägaren sagt mig, att han anser träden

icke varit värda mer än hälften, men äfven då har han vunnit 1,750,000

kronor. Det är en stor vinst på ett kapital af högst 100,000 kronor, som stock

fångsten af de 879 träden kan anses ha representerat. Så har det gått till.

Ett annat slags privilegium har inom Norrbottens län beredts enskilda

personer och bolag genom upplåtelse af ägoområden för anläggande af

järn- och sågverk samt för uppodlillgar, men jag vill icke nn inlåta mig på

denna detalj .. Därjämte ha bolag erhållit nybyggesrätt, särskildt inom Norr-

. bottens län. Och, som jag framdeles skall visa, har industrien indirekt

äfven skördat en oerhörd vinst genom de skogar, som tillföllo bönderila

gellorn- kronans donationer till jordbruket.

, Kronans donationer till jordbruket i Norrland och Dalarne hafva bestått

dels i. upplåtelse af nybyggen och dels i den mark, som, vid afvittringen

tilldelades gamla hemman utöfver den rätt, de skäligen kunde ansetts hafva,

hvarjämte kronan bestått kostnaderna för afvittringen.

, - 'Afvittringen bestod däri, att man reglerade äganderätten till skogs..

luarken till kronan" och dess angifna allmänna uppgift var att »befrämja

landets uppodling och bebyggande». Vissa områden indelades till" ny·

byggen,' och andra tilldelades de gamla hem'manen, och slutligen bibe

Ilölis kronan själf vid vissa områden, som utlades till kronoparker. - .' Af·

vittringen börjades i någon mån' på 1600-talet, och under 17qO-talet

åtgjordes åtskilligt. I G~fleborgs län voro således i början af ~ 1800-talet

34 -sock~ar af 42 afvittrade. I Jämtland ägde under senare hälften af

1700-talet afvittring rum inom 14 socknar.. I öfriga Norrland var det
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endast enstaka hemman, som afvittra.des då. De hufvudsakliga afvitt..

ringarna ägde rum under 1800-talet, och de pågå ännu, ehuru nlycket

litet återstår. Under dessa förrättningar anlades som sagdt nybyggen, och

'för dessa har kronan uppoffrat bela nybyggesområdet. Därjämte ha

nybyggarna af kronan bekommit spannmåls- och penningunderstöd eft~r

vissa grunder, OCll enligt förefintliga uppgifter hafva ganska stora be

lopp på detta sätt utgått till dem. Det finnes i"min reservation en sam·

manfattad öfversikt öfver huru nlånga hemman, som uppkommit af ny

byggen, exempelvis i Norrbottens och Västerbottens län, enligt de hand

lingar, som finnas i kammarkollegium. Af dessa anteckningar inhämtar

man, att allra största delen af hemmanen" i lappm~rkerna och en öfver

vägande del af antalet hemman i kustlandet hafva uppstått af nybyg

gen, som tillkommit under en jämförelsevis. sen tid.

Dessa nybyggesupplåtelser hafva emellertid till en del blifvit för·

felade genom att man särskildt i Norrbotten .ofta upplåtit nybyggen åt

bolag och andra obehöriga, ehuru man afsåg att bilda hem för själfstän

diga jordbrukare. Vidare hafva nybyggena i många fall kommit ur bön

dernas händer och afyttrats till .bolag, så att kronans uppoffringar äfven

på det sättet gått förlorade. Slutligen är det kändt, att på vissa orter

odlingen å en hel del nybyggen väsentligen nedlades, sedan man endast

gjort· en skenbar uppodling för att kunna få rätt till skogsanslag och

skatteupplåtelse. Detta är en verklig röfvarhistoria, såsom man kan

finna af kommittens betänkande.

Hvad angår de gamla hemmanen" i lappmarkerna, gjorde sig vid be

slutet år 1873 om lappmarksskogarnas afvittring den uppfattning gällan

de, att skogen var u~eslutaDde kronans egendom." Chefen för civildepar

teII;lentet förklarade därför också, att, om icke riksdagen medgaf upplåtelse

mot inskränkning i dispositionsrätten till skogen, så ville han ej tilldel~

bönderna någon skog alls. Inom de öfriga delarna åter af Norrbottens

och Västerbottens län, i Jämtlands län ll1ed undantag af Härjedalen

samt i Västernorrlands och Gäfleborgs län har man' att först se till,

huru skogsanslagen till hemmanen ställde sig i för ·,ållande till afvitt

ringsförfattningarna. Därvidlag har kommitten påvisat - hvilket också är

et~ allmänt kändt förhållande -, att vid afvittringen tilldelades hemma-o

nen mycket mera skog, än afvittringsförfattningarn~medgåfvo. Detta,

tillgick på flera sätt: dels sökte man att sätta skogsanslagen så nära som
4
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luöjligt maximum af de latituder,. som författningarna medgåfvo, dels

upptog man såsom ilnpediment Inark, som var skogbärande, dels ock

11öjde IDan skattetalen, efter hvilka skogstilldelningen beräknades, på

konstlad väg. .Detta har gjort, att hemmanen ofta fått mångdubbelt

mera, än de skulle haft enligt afvittringsförfattningarnas mening. I den

lnån så sk.ett är det att betrakta såsom en donation af kronan. H vad

beträffar den skogsmark, som hemmanen enligt nämnda författningar

borde få, så sk~lle de naturligtvis hafva den~ Men å andra sidan var

afvittringen en ensidig ekonomisk lagstiftningsåtgärd från kronans sida.

Staten kunde afvittra1 när den. ville, och inställa eller ändra grunderna

för afvittringen) när den så ansåg nödigt, så att den lagliga skogsrätt,

SOlU dessa hemlnan hade, var beroende af statens godtfinnande och kunde ej

i .civilrättslig väg utkräfvas. Staten har dock icke missbrukat sin rätt i

detta afseende utan tvärtom skänkt hemman och nybyggen vida D1er, än

de skäligen kunde göra anspråk på.

Slutligen må erinras, att staten bekostat afvittringens genomförande.

VIlder åren· 1803-1902 hafva dessa kostnader uppgått till.9,296,241 kronor,

hvartill komma utgifterna för alla afvittringar, som ägt rum under äldre tider.

Det kan således sägas, att statens förfogande öfver skogarna för

jordbrukets bästa haft en i hög grad donatorisk karaktär. Detta lnåste

man också tänka på, då man vill se till, huru staten skall kunna ordna

förhållandena, i syfte att de må utveckla sig i den riktningen, staten

afsett med afvittringen.

Anledningarna till dessa stora. skogsanslag vara af tre slag. För det

första spriddes hos oss i början af 1800-talet, då afvittringarna egentli

gen toga sin början, Adam 81nitts ekonomiska teorier, som haft så

stor betydelse för 'vår statsekonomi. Men hvarje tänkvärd teori kan gå

till öfverdrift och missbrukas, isynnerhet då den omplanteras i en ~räm

roande jordmån. Man gjorde här den olyckliga tillämpningen af dessa

teorier,' .att jordegendom ansågs icke kunna skötas genom statens försorg,

utan därför blef det ett allmänt sträfvande att afhända stateil all dess

fasta egendom, för att den i enskild besittning skulle komma mera till

sitt rätta värde. -Man kan förstå, att denna ide under afvittringen vann

kraftigt understöd af både bönderna och industrimännen. Bönderna

tänkte. endast 'på fördelen för dagen och sträfvade efter att få så IDycket

jord som möjligt utan inskränkning i äganderätten. Industriens män
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åter hade framtidsblick för skogens. värde och önskade, att den skulle

upplåtas till allmän exploateri.ug, och på detta sätt sammanföllo vid den

tiden dess intressen med böndernas. Till denna samverkan mellan teo

rierna och egennyttan slöt sig emeller,tid en tredje faktor, nämligen ett

verkligt lojalt nit för jordbrukets och befolkningens bästa. Det är bekant,'

att månge~ landtmätare inspirerades af afvittringsförfattningarnas grund

sats, att afvittringen var tillkommen för att »befrämja landets uppodling

och b~byggande», och därföre ansågo de, att de handlade på bästa sätt

genom att tänja på författningarna, i syfte att bönderna skulle få så

·st~ra skogsområden som möjligt. Ty därigenom skulle ju med tiden

-uppstå bygd i obygden. Det är ock bekant, att under afvittringens mest

kritiska period inom Västerbottens lappmarker allt ingripande från myn

digheterna uteblef. Då det nämligen var fråga om att afsätta skogsall·

D1änningar, motsatte sig landshöfding Wästfelt och föredraganden i länets

afvittringsärenden, häradshöfding Ährling, detta, emedan de drömde om

'>de stora byar}), som skulle uppstå på dessa trakter.

De ödesdigra följderna af att skogen på detta sätt gafs till fri di

sposition visa'de sig särskildt i bolagens. förvärf af dels afverkningsrätt

och dels äganderätt till hemman.

Det första, som inträffade, var upplåtelser af afverkningsrätt på lång

tid. Så snart staten släppte ifrån sig besittningen af skogen, inställde

sig spekulanterna. I samma mån afvittringen afslutades, gingo dessa

upplåtelser såsom en flodvåg öfver Norrland och Dalarne. De började på

1840- och i synnerhet på 1850-talet och afsågo i allmänhet upplåtelse af

s~og på 50 år. År 1889 sökte man stämma i bäcken och föreskref;

att upplåtelse af" skogsafverkning ej fick öfverstiga 20 år. Men detta

var för sent, det var ock en halfmessyr, och dessutom inträffade det, att

strax innan lagen trädde· i kraft, förnyades på många ställen kontrakten

på 50 år, så att de gälla ännu lång tid framåt. Bönderna förlorade sä·

lunda för ett halft sekel det stöd, de skulle haft af skogen. Afsåg" upp

låtelsen, såsom ibland var fallet, all skog. utan inskränkning till dimen

sioner, så blefvo. hemmansägarna efter·· afverkningstidens slut i sakI\ad

af stöd af skogen jämväl under den tid, som" åtgick" .för återväxten. eller

ytterligare en mansålder.

På en mängd orter ,köptes afverkningsrätten .upp .af bönderna, redan

innan afvittringen kommit till stånd. .Detta var äfventyrsaftal. Kronan
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hade icke bort under sådana förhållanden afhända sig sin rätt. Men

afvittringsförfattningarna tillämpades af myndigheterna mekaniskt, så att

man gaf bönderna den skog, som de redan afhändt sig, och som man

således visste, att de ej skulle få. Hvad som särskildt är af betydelse, är

den oerhördt låga köpeskillingen för dessa afverkningsrätter. Bönderna

förstodo icke skogarnas värde. Då man bjöd dem några hundra kronor

i handen eller mera än de någonsin haft på en gång, sålde de afverk

ningsrätten till skog, som ofta v~r värd hundratusentals kronor. Man

kan visserligen säga, att på den tiden hade skogen icke så stort värde

som nu, men redan då var det en oerhördt låg köpeskilling, och tager

man därjämte hänsyn till tillväxtskogen och, de stigande värdena under

afverkningstiden, 50 år, så blir trävaruindustriens vinst enorm.

Vidare kommer' bolagens förvärf af hemman med äganderätt. Detta

är i stort sedt en yngre ~öreteelse, men den började dock gallska tidigt

och gick sedermera jämnsides med upplåtelsen af afverkningsrätt. Äfven

har industriens förtjän~t varit oerhörd. Man säger visserligen ofta, a~t

dessa köp varit och äro fördelaktiga för bönderna, därföre att industrien

betalar så höga köpeskillingar. Men till en början måste frågas, hvad

landet och bondeklassen hafva för nytta af att bönder för framtiden

upphöra att finnas på vissa hemman mot det att de siste innehafvarna

erhållit ett stort belopp, som snart rinner bort i sanden. Vidare får

man icke tro, att köpeskillingarna i allmänhet varit så höga. Industrien

har helt naturligt - man kan ej klandra det - alltid användt och använder

fortfarande alla möjliga utvägar för att åtkomma hemman och skogar, till

det största möjliga underpris. Det är låga pris, som betalats i för

hållande till de värden, som kunde uttagas ur skogen. Först på senare

tiden hafva bönderna på vissa orter höjt sina pris, ibland till och med

så högt, att de öfverstigit skogens värde, men följden har då endast blifvit,

att man upp~ört tills vidare att köpa i afvaktan på en nedgång i prisen.

För att visa, hvilken fö~tjänst industrien haft af detta, skall jag

be att få framlägga ett exempel.

HemUlanet Grubban n:r 1 i Ytter Hogdals socken i Jämtland såldes

år 1781 af Olof Jonsson till sonen Jon Olsson för 66 rdr. 32 sk. banko, år

1811 af denne senare till sonen, Per Jonsson för 400 r. g. d. och år 1840

af 'denne till sonen Jon Persson för 1,100 r. g. d. Under .1840 och 1850

talen ägde afvittringen rum i socknen. Då tilldelade kronan hemmanet
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5,500 tunnland skog. År 1864 såldes så hemmanet för 40,000 kronor till

skogsspekulanter, 1866 för 70,000 krono.r, 1872 för· 105,000 kronor och

samma år till Ljusne-Voxna bolag för 300,000 kronor. Är 1874 uppräkna

des den gröfsta skogen. å egendomen eller alla träd, som höllo 11 tum i

genomskärning 21 fot från marken, och befanns då, att där funnos,

407,954 st~ dylika träd. Då sådana träd betala~ på skogarna i den trak

ten med 6 a 8, på skogsauktioner ända till 9 kronor stycket, represente

rade blott dessa träd efter lägsta beräkning ett värde i skogen af mInst

2,500,000 kronor. Den tillförlitlige meddelaren af dessa uppgifter tillägger,

att detta är endast ett exempel bland tusenden, och detta kan den, som

reser omkring i orterna, lätt öfvertyga sig OID.

Emellertid emot bvarje felaktig samhällsutveck!ling uppstår förr eller

senare en reaktion. Så ock här. Redan i början af 1800-talet förnams

·opposition mot de nya åsikterna, och vid 18·23 års riksdag, då afgörandet

om kronoskogarna föll, var det en afsevärd minoritet, som satte sig emot

att afhända kronan äganderätten till skogarna på detta sätt. På 1850

talet uppträdde. vetenskapen mot detta statsekonomiska system, i det att

professor C. D. Agardh i sitt statsekonomiska arbete om Sverige angrep

på ett synnerligen skarpt sätt afvittringen och dess metoder. .Härpå

följde något. enstaka ingripande äfven från det praktiska lifvets

män. Så t. ex. genom landshöfdingarna i Norrbottens län vVidmark,

far och son. Den förre ingick år 1860 till kungl. maj:t och begärde

bland annat afsättande af kronoparker vid afvittring~.rna, hvilket man förut

ansett icke borde ske. Detta gjorde, att högst betydande skogsarealer

afsattes till kronoparker, särskildt vid afvittringen i lappmarkerna.

Widmark d. y., som· bade en annan uppfattning än Wästfelt om socken..

allmänningar, åstadkom genom sitt kraftiga ingripande, att dylika all

männingar bildas i Norrbottens lappmark. Den norrländska skogskom

mitten af år 1870 gaf också åt frågorna i någon mån en ny och r~ktig

belysning. Slutligen bragtes den alltmer på dagordningen genom' olika

motioner i andra kammaren och andra direkta framställningar.

En sådan fortgående opposition har naturligtvis icke kunnat undgå

att lämna vissa spår efter sig.

Först och främst har det bild~ts kronoparker, isynnerhet inom Norr

bottens och Västerbottens läns lappmarker, men äfven i någon ringare

mån inom dessa läns kustland samt Västernorrlands och Gäfieborgs län.
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Inom Jämtlands län blefvo däremot inga kronoparker afsatta. Vid af

vittringen på 1700-talet afsattes där betydliga skogsområden såsODl kro

Dall förbehållna, men de hafva sedermera bortslumpats. Länsstyrelsen

inom detta län lärer fordom ansett det såsom synnerligen förtjänstfullt att

afhända kronan dessa områden. Inom Kopparbergs län försökte Inan i

början att afsätta såda~a skogar, men ·dessa försök strandade på mot

stånd från både bönderna och industrimännen, hvilka senare lågo bakoln

och gärna sågo, att skogarna blefvo upplåtna till exploatering. Först vid

d~ senare afvittringarna eller de s. k. storskiftena hafva kronoparker

bildats inom Orsa, Älfdalens, Lima, Transtrands och Särna socknar.

Vidare har man vunnit, att sockenallmänningar bildats på vissa stäl

len i Dalarne och i Norrbottens lappmarker. Den egentliga förtjänsten

däraf, såvidt rörer nämnda lappmarker, synes revisionssekreteraren

Poignant haft. Han hade uppdrag att afgifva förslag i en del aEvittrings

ärenden och hemställde därvid, att sockenallmänningar skulle bildas i

både Norr- och Västerbottens lappmarker. Men af redan anförda skäl

föll frågan i Västerbotten men genomfördes däremot i Norrbotten. Ett

fel har alltid varit, att myndigheterna föreställde sig, att det nödvändigt

behöfdes tillstånd från alla bönderna för att sockenallmänningar skulle

kunna afsättas, så att, då någon satte sig däremot, man aI)såg, att saken

icke kunde genomföras. Särskildt inom Västerbottens lappmarker sattes

af bolage~ i gång en stor agitation, och deras olnbud reste omkring och

begärde underskrifter .från bönderna, att de motsatte sig allmänningarna.

Ända in i senaste tider sväfvade man i fullkomlig villfarelse i detta hän

seende. Nu har vederbörande emellertid funnit, att i de återstående

oafvittrade trakterna föreskrift kan och bör meddelas om sockenallmän

ningars bildande, äfven om icke alla bönderna säga ja därtill.

Det tredje man vunnit är inskränkningen i dispositionsrätten till

skogen. I lappmarkerna, i Särna socken i Dalarne och i öfrigt å åtskil

liga 'spridda hemman får skogen användas endast efter utsyning, och i

de två nordligaste länens kustland gäller en dimensionslag.

Hvad beträffar lappmarksskogarnas afvittring, är det en lång och

sorglig historia. Landshöfding~ ~idmark d. ä. yttrade i sin berättelse af år

1860, »att det vore af stor och djup betydelse för orten och det allmänna, det

skogen inom lappmarkernas yidsträckta skogsland framgent förblefve kro

nans egendom). Statsmakterna skulle emellertid kompromissa. Därföre
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beslöts år 1873, att roan skulle gå en medelväg och. medgifva, att bön..

derna finge äganderätt till skogen, men att den, som ej användes för

husbehof, ,finge uttagas allenast efter utstämpling. Därigenom trodde

man sig hafva vunnit å ena sidan, )att bonden skulle af skogsbruket

hafva en nödig befunnen biförtjänst, då hans jordbruk slog fel», och å,

andra sidan, »att skogen ej skulle sköftas och bonden ej blifva prisgifven

åt skogsköpare». Men det gick icke så utan tvärtom. Då man icke bi

behöll äganderätten i kronans band utan öfverlät den åt bönderna, blefvo

skogarna prisgifna åt skogsköpare, som köpte utstämplingsrätterna och

äfven hemmanen, och på detta sätt äro inom lappmarkssocknarna, från

sedt en mängd utstämplingsrätter, redan hälften af hemmanen i deras ägo.

Och hvad angår det förmenta skyddet mot skogssköfling, som skulle vinnas

genom utstämplingstvånget, så har den stora politiken efter afvittringar

nas afslutande i lappmarkssocknarna kännetecknats af skogsköparnas

ständiga anlopp' för att erhålla största lnöjliga utstämpling, oafsedt hvad

skogarna tålde. Därvid har man på mångahanda sätt användt sig af

författnjngarnas luckor och brister, därför tiden emellertid icke tillåter

mig att nu redogöra.

För det fjärde har rna~ vunnit inskränkning i tiden för afverknings

kontrakts bestånd. År 1889 nedsattes denna tid från 50 till 20 år. Detta

var emellertid endast en half åtgärd, som väsentHgen förfelade sin verkan,

och genon1 lag af år 1903 blef tiden omsider nedsatt till 5 år.

Slutligen och för det femte har år "1896 antagits den s. k. ägostyck

ningslagen. Denna hnr stor betydelse för jordbruket i allmänhet, därför

att den bereder tillfälle till styckning af hemman på ett enklare och

billigare sätt än genom hemmansklyfning. Lagen har därför visat sig

Välgörande för jordbruket i södra och mellersta Sverige. I Norrland hade

man emellertid en särskild afsikt me,d densamma. Studeras frågans

11istoria, visar det sig, att denna afsikt var att därigenom lösa hela den

norrländska frågan. }.1yndigheterna och industriidkarna började bekymra

sig öfver de ständiga klagomålen, och Inan ville gärna få ett slut på de· "

samma. Saken tycktes för detta ändamål kunna ordnas mycket enkelt,

nämligen därigenom att lnan öfverlämnade den odlade jorden åt bön

derna oell skogen åt sågverksindustrien. Den kommitte; som framilöli denna

lagens uppgift, bade visserligen tillagt, att med den odlade jorden borde

äfven följa »ett mindre skogsområde». Men under det att ärendet gick
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mellan myndigheterna, tappades. detta bort. Snart talades blott om »·nö

dig husbehofsskog». Och då ]~gen kom, innehöll den icke ens detta.

Ägostyckningslagens inre historia i afseende å dess tillämpning på de

nordligaste länen är ock ett af de mest intresseväckande kapitlen i

norrlandsfrågans häfder, och då bakom lagen låg mera ett sträfvande

att för billigt pris komma ifrån saken än ett allvarligt bemödande att gå

till botten med densamma, så blef följden 'naturligtvis den, att lagen

endast gjorde sitt till att ytterligare försämra läget. Kommittens utred

ning bekräftar också riktigheten af ~et omdöme, jag i min riksdags

motion i ämnet tillät mig fälla om densamma, nämllgen att den icke

var någonting annat än den judaskyss, hvarmed jordbruket definitivt

och officiellt förråddes åt sågverksintresset.

Med den nu lämnade framställningen har jag särskildt velat betona.,

att det är förhållandena, som oundvikligen vållat den skadliga· utveck

lingen, samt att skulden därtill ligger icke hos befolkningen eller indu

striens målsmän utan i lagarna och styrelsesättet.

Vidare bör det skarpt framhållas, att denna fråga närmast rör hvad

man kallar besittningsrätten till jorden eller frågan om jordfördelningens

problem. Man bör vid norrlandsfrågans bedömande närmare erinra sig

den skadliga verkan, som enligt historiens vittnesbörd följer af jordens

hopande i få enskildas händer. Kommitten har redogjort för några erfa

renheter i detta hänseende från andra länder. I denna redogörelse, i hvad

den rör äldre tider, citeras en känd författare, som säger: »Ur hela den

klassiska tidsålderns agrarIlistoria framstår såsom ett innebördsrikt fak-.

tum, att så godt som alla ~en gamla världens lagstifta~e och statsordnare

eftersträfvat, att de enskilda borgarnas jordbesittning måtte bibehållas

vid ell måttlig storlek, för att därigenom om möjligt alla familjer skulle

kunna få åtnjuta förmånerna af att äga jord, men att i alla antikens

stater jordägarens allt större frihet gent emot statsmakten småningom

ledt till jordens centralisering och monopolisering, och att i och med

denna monopolisering den gamla världen gått ·under.» Det är något lik

nande om ock i smärre skala, som hotar oss nu genom industriens öfver

handtagande jordförvärf.

Det bör ock i ,detta samlnanhang sägas något om den ofta fram

kastade, af de tre reservanterna upptagna allmänna satsen att Norrland V0111e

ett industriland och icke ett jordbr-uksland. Därmed skjuter man enligt
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majoritetens 'inom kommitten uppfattning alldeles förbi själfva hufvud

frågan. Ingen har bestridt industriens nytt~ eller tänkt hindra den i

dess nyttiga verksamhet. De missförl1ållanden, på hvilka uppmärksam

heten blifvit riktad, hafva uppkolumit uteslutande genom industriens

jordförvärf. Det är med detta man' har att sysselsätta sig. Man kan

väl för öfrigt icke rimligen förneka, att icke Norrland är eller måste vara

både ett industriidkande och ett jordbrukande land, och huruvida man

skall säga, att det är mera det ena än det andra, är ingen realitet utan

,-endast en strid om ord o,ch personliga tye'ken. Reservanterna hafva

-emellertid gjort en utredning, bvarigenom de vilja visa, att industrien

domine'rar i Norrland, är »modernäringen» därstädes, och att man icke

på något sätt får träda den för nära. Af denna utredning skulle framgå, .

att i Norrland och Kopparbergs län produktionsvärdena i medeltal för

åren 1896:.-1900 utgjort af jordbruk och boskapsskötsel 90,300,000 kro

nor, af bergshandtering 34,528,400 kronor, af sågverks-, trä- och pappers

masse- samt träkolsindustri 121,101,457 kronor 'och af öfrig fabriksindustri

.32,111,443 kronor. Man skulle således komma till, att industrien i dessa

landsdelar 'producerar mer än dubbelt så mycket som jordbruket och

boskapsskötseln sammanlagdt.

Produktion'svärdet af dessa båda sistnämnda näringar skulle i öf

verensstämnlelse med dessa beräkningar utgöra 32,5 procent i förhål

lande till industriens produktionsvärden. Det är nu svårt att bedöma

riktigheten af reservanternas beräkning af jordbtukets och boskapssköt

selns afkastning, men jag vill taga deras siffra för god.

Det är då först att märka, att enligt reservanternas beräkning ut

gjorde jordbrukets och boskapsskötselns afkastning under samma tid i

öfriga Sverige endast 41,6 procent i förhållande till. industriens produk

tionsvärde. Man må då verkligen säga, att siffrorna icke äro så oför

delaktiga för Norrland, som ju är ett jämför~lsevis ungt jordbruksland i

jämförelse m~d öfriga Sverige. Skillnaden mellan 32 procent och 41

procent är ej sä synnerligen stor. Och det är svårt att förstå, hvarför

man, blott därför att det växer så mycket skog i Norrland, icke på sam·

ma gång skall kunna hysa respekt för dessa ~2 procent jordbruksvärde

och anse, att de böra hållas vid makt och ytterligare förökas. Det finnes

ingen anledning, hvarför jordbruket och industrien nödvändigt skulle

vara fiender till hvarandra.
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Nu' hör det emellertid också till saken, att, då reservanterna beräk

nat trävaruindustriens produktionsvärde, så inbegripa de däri äfven vär

det af skogen på rot. Således all den växande skogen, vare sig den

växt på kronans, böndernas eller bolagens mark, inräknas i nämnda in

dustris afkastning, alldeles som om de naturens krafter, SOln göra, att det
växer skog på marken, vore en produkt af industrien. Detta är en myc.:

ket vilseledande framställning. Man bör i detta fall skilja mellan skogs

bruk, jordbruk och industri, och då kommer man till rättvisare jämförelse

mellan de båda sistnämnda näringarna.
Därjämte får icke förglömmas det ideella värdet af jordbruket, som

skapar varaktiga hem för en mängd människor samt en sund och be.. ·

tryggande grundval för samhällsordningen.

~fen för öfrigt, hvad betyder egentligen detta talet om Norr-·

land såsom företrädesvis ett industriland. Där finnas visserligen

vattenfall och stora skogar men ännu åtminstone verkliga indu-·
strianläggningar väsentligen endast här och hvar vid kusterna samt.

på några ställen upp mot fjällen. Industri kan ic~e växa upp
utan gynnsamma kommunikationer, och man. kan därför icke tänka

sig, att det öfverallt däruppe, hvarest det finnes ett vattenfall, också

kommer att finnas en fabrik. Åtminstone tror jag för min del, att det.

kan komma att dröja mycket länge, innan man får se alla vattenfall i

Norrland tillgodogjorda. Men äfven om så skulle blifva förhållandet,

måste man erinra sig, huru oerhördt vidsträckt detta land är. Hvart

man färdas, så ser man nu företrädesvis bondgårdar och skog och sko~

och bondgårdar. Icke kan det förnuftigtvis tänkas, att hela detta land:·

skap skall i framtiden kunna befolkas väsentligen af en industribefolk

ni~g. Skall det bli~va kultur däruppe, så måste det blifva så, att det också

finnes bönder, som till väsentlig del lefva på bvad jorden afkastar. För

öfrigt kan icke industrien blomstra annat än i mån' af ~aturliga tillgån

gar. Malmen i grufvorna skall en gång taga slut, skogarna- kunna icke·

producera mer än ett visst mått, och konjunkturerna utgöra en ständig'

fara för den industriella produktionen. Det är därför nog såsom en gammal

författare en gång yttrade, att »jordbruket i Lappland såväl som annor-

städes måste anses såsom basis för all hushållning, som man vill skall
äga bestånd och varaktighet).

Naturligtvis ·får man icke öfverskatta jordbrukets framtidsmöjligheter
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däruppe. Klimatet är hårdt, "det kan -icke hjälpas. Att, såsom mången

ifrar för, åstadkomUla en ny kolonisation medelst utdikning 'genom sta

tens försorg af de stora myrmarkerna iNorrbotten, är sannolikt, åtlnin

stone ännu på länge, ett oekonomiskt och hopplöst företag. Däremot bör

man hålla vid makt den nuvarande odlingen samt låta den på ett na· ,

turligt sätt utvidga sig. Den frivilliga odlingsfliten måste få tillfälle att

göra sig gällande. Det är på detta sätt, som jordbruket skall gå framåt,

och man bör därför upplnuntra en sådan odlingsflit.

Man missuppfattar också mycket de verkliga förhållandena i Norr·

land. Där finnas mångenstädes »breda bygder», som göra ett vida mer

storslaget intryck än jordbrukstrakter i södra Sverige. Jordbruksmöjlig

heterna äro också på lnånga ställen i de nordliga delarna af riket vida

bättre än mångenstädes i det öfriga rikets -skogsbygder. Folket har för

öfrigt ej något annat land att bålla sig till och bör ju ha rätt att till

godogöra sig jordens afkastningsmöjligheter.

För att belysa jordbrukets betydelse vill jag taga några exempel

från lappmarkerna, hvilka ju på grund af sitt nordliga och aflägsna läge

måste antagas vara sämst lottade i jordbruksafseende. Det är till ~n

början anmärkningsvärdt att öfverallt i lappmarkerna möta det talet:

»Här är obruten mark; hvarför kan icke den obesutna befolkningen få

slå sig ned på dessa vidder? !{unna vi icke få odla den jord, sonl ligger

till ingen nytta. Vi kunde ju då få ett bidrag till vårt uppehälle, på

samma gång som vi finge ett eget hem.» _ Föl' närvarande hämtas ju

också det största timret just från lappmarkerna, då storskogen är ut

huggen på andra håll. Jag har ej på annat ställe i Sverige sett en så

oerhördt stor, besparad jätteskog SOln lnångenstädes i dessa orter. Men

ett landskap, där det växer så stora träd," är dock icke en trakt, där ej

också mänsklig tillyaro kan tänkas.

Under mina resor i lappmarkerna fralnhölls också öfverallt jord

brukets dominerande betydelse för orten. Särskildt var det af intresse

böra från böndernas sida städse uttalas, att ma11 gjort det rön, att den,

som ägnade sig med omtanke åt jordbruket, alltid hade de bästa vill·

koren, eller, ~åsom en jordbrukare uttryckte det: »en" o" 25-örjng ur jorden

är drygare än 1 krona ur skogen». Äfven från andra håll vitsordades

detta. Sålllnda yttrade kyrkoherden i Arvidsjaur: »Det vore en egen

domlig men städse återkommande företeelse, att de, som mest arbetade
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i skogarna åt bolagen, dock alltid i längden blefvo de mest utarmade).

Och kyrkoherden i Sorsele anförde: »Det är en genomgående erfarenhet

här liksom annorstädes i Norrland, att en bonde, som aldrig haft med

-bolag att göra, bar den största välmågan och står sig bäst».

För att ytterligare något belysa jordbruksnlöjligheterna vill jag taga

några exempel från de trakter af lappmarkerna, SOlU ligga ofvanför den

s. k. odlingsgränsen, och hvilka anses såsom de för jordbruk mest olämp

liga. År 1866 bestämdes nämligen en gräns, gående från norr mot sö

der, ofvanför hvilken icke finge anläggas några nybyggen, bland annat

därför att marken betecknades såsom alldeles olämplig för jordbruk.

Därförinnan hade emellertid anlagts nybyggen ofvanför denna gräns, och

dessa fingo naturligtvis vara kvar.

Den axplockning ur min resedagbok, som jag sålunda bär vill

lämna, är hämtad från en resa ofvan odlingsgränsen inom Norrbottens

lappmark, således bland de allra nordligaste och högst belägna trak-

'terna. Under denna färd upp till själfva fjällen besöktes några gårdar

belägna invid Hornafvan. Ett af dessa ställen hette Högheden och äg

des af en person vid namn Wikberg. , Denne hade haft hemmanet i 30

år, och, då han bqrjade bruka detsamma, var ban en· myket fattig yng·

ling, som fick öfvertaga hemmanet efter sin fader. På platsen föddes

då endast en ko och några småkreatur. Nu hade han 8 kor och 2

hästar, 30 får, höns och kaniner samt så myck~t odlingslägenheter, att

han hyrde ,ut till grannar själfväxande slåtterlägenbeter. På stället fun

nos vid tillfället korn- och ärtåkrar samt betydande potatisland. Wik·

berg förevisade en stor myr, som han Illed bidrag från staten höll på

att utdika. G,ården var nu väl bebyggd, och 'såsom ett minne kvarstod

och vårdades en mycket lit~n stuga, som utgjort boningshuset under

flydda tider. Wikberg hade fått underhålla föräldrar och en svagsint

syster samt uppfostrat 5 döttrar och 3 söner. Ä-fven Wikberg fr~mhöll,

att det vore oriktigt att företrädesvis arbeta i skogen, utan man fick

bättre utkomst på alla sätt genom att med flit slå sig på jordbruket.

Detta bade varit hans' grundsats och orsaken till det goda resultatet af

bans arbete. Han berättade vidare, att stället var så frostfritt, att han

endast vid ett tillfälle under dessa .30 år- behöft köpa utsädesspannmål.

Den stora sjön behåller nämligen värme länge på hösten, och detta gör,

att frosten icke så lätt kommer dit. Utstämplingsrätten till skogen' hade
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han sålt för åtskilliga år sedan, och han hade således icke längre något

stöd af skogen. J ag vill emellertid nu fråga, om det icke är mycket

bättre, att folket däruppe på detta sätt får draga gagn af landets jord

bruksmöjligheter och skapa sig verkliga hem, äfven om det må vara för

enadt med hårdt arbete, än att blott hafva en lös skogsarbetarbefolk

ning, som skall födas med lifsförnödenheter, hämtade från mellersta och

södra Sverige.

Från fjällkanten anträddes återfärden genolll landet ofvan odlings

gränsen efter Laisälfven, en kall älf, som löper parallellt med Hornafvan,

något söder om densamma. Här åter mognar icke säden. Men gräs

v,äxten är i stället god, ofta särdeles framstående. Boskapsskötseln ut

gör således hufvudnäringen. Bönderna hafva ej heller sålt sin skogs

utstämplingsrätt, som, ehuru ej betydande, dock alltid lämnar ett väl

kommet bidrag till uppehäliet. Här låg gården Hedbacken samt by

arna Laisvall OCll Björkliden. De voro alla väl bebyggda; befolkningen

föreföll kraftig och vaken, och' en viss välmåga syntes råda där. Särskildt

gÄllde detta Björkliden, hvarifrån säljas kreatur till det nedre landet samt

smör och ost till Arjeplougs kyrkostad, som ligger några ll1il därifrån.

Jag har sällan i mellersta Sverige sett bondgårdar, som gjort ett så väl

burget intryck som Björkliden. Man får därför icke så tanklöst, som man

ofta gör,' bryta stafven öfver bosättningarna däruppe, därför att man sitter

här nere och är okunnig om förhållandena. Folket däruppe har anspråk

på, att man förstår dem och gifver dem rättighet att för sitt uppehälle

använda, hvad jorden kan gifva dem.

Det må emellertid tillåtas mig att återgifva ett par erfarenheter från

nämnda färds fortSättning nedan odlingsgränsen. Följande Laisälfven

komnJer man där ned till de nedanför nämnda gräns belägna delarna af

Borsele socken i Västerbottens lappmark. Vid vandring öfver skogarna

mellan Sorsele och Stensele socknar påträffades å en kronopark vid Juktån

sju nybyggen, hvilkas innehafvare utan tillstånd slagit sig ned på krono

parken, uppfört byggnader och börjat odla. Kronobetjäningen hade

blundat för deras förehafvande, och de förklarade, att de hade ej sett sig

annan utväg till försörjning. Dessa voro de mest niti~ka jordbrukare.

En af dem vid namn Holmgren. kallades i orten för torparkungen. Han

hade stora arealer uppodlade eller under odling. Stället var väl bebyggdt,

och största trefnad rådde inomhus. I ladugården fanns en modern
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gödselbrunn, och' separator var i gång. Familjen bestod af man,. llustru

och sju vuxna barn. Det framhölls, att jordbruket nog var sträfsamt,

men det lämnade dock vida bättre framtidsutsikter än inhysingars, och

det vore obilligt att. vägra folket någon del af ett eget fädernesland.

Sveriges bästa kraft, sade en af sönerna, gick annars bort från landet

genom en nödtvungen emigration. .

Från Juktån gick färden till en gammal by, som heter Bastuträsk.

Där hölls ett sammanträde med omkring trettio bönder. Efter samman

trädets slut kom en ung bondson fram till mig och bad att få säga något.

Han tog' därpå upp ur fickan - det var i medlet af juli månad 1902,

en ovanligt kall sommar, innan någon verklig värme ännu kommit - en liten

potatis .samt frågade, om J.Jappland vore ett land, som icke kan frambringa

något, då det under ett missväxtår redan kunnat framalstra något sådant.

.»Vi unga», sade han, »vilja ägna oss åt jordbruket och önska därför att

få undervisning Oln huru Ulan verkligen bör sköta jorden».
Jag skall nu yttra något om den af komn~ittenverkställda utredningen

i ämnet. För att kunna bedöma den föreliggande frågan måste man natur

ligtvis skaffa sig en grundlig kännedom om de verkliga förhållandena,

ty ingen praktisk angelägenhet kan till fullo begripas utan erfarenhet

om dess detaljer. Grundläggande utgångspunkter vinnas visserligen. genom

tryckta källor, såsom riksdagens förhandlingar, ämbetsberättelser och andra

skrifter, som behandla de norrländska förhållandena. Men en lefvande

insikt erhålles icke utan besök och undersökning på ort och ställe.

Det, som låg närmast till hands, var att föranstalta om undersöknings

komI?issioner, hvilka efter ett gellomtänkt program skulle söka att i orterna

genom inspektion och förhör vinna en allsidig uppfattnil?-g af tillståndet.

Endast på detta sätt kan man ock lära känna själfva befolkningens er

farenheter och komma in i dess uppfattning af sakläget,' hvilken kun

skapskälla, ehuru den viktigaste, allt för lnycket ringaktas. Emellertid

är det klart, att mållgahanda svårigheter möta för genomförandet af en

såd~n undersökning i alla orterna. Och komitten har därför nödgats in

skränka sig till egna resor samt framställandet af en mängd frågor, som

riktats dels till representanter för hvarje a[ de 261 socknarna inom Norr

land och Dalarne, dels till en :mängd andra vederbörande...

Det har också varit ifrågasatt att göra en utredning om sågverksin

dustrien såsom sådan'. Ingen har påstått,. att jordbruket i Norrland och
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Dalarne på något obehörigt sätt inkräktat 'pä industriens område. De

'Inissförhäl1anden, på 11vilka uppmärksamheten blifvit riktad, hafva upp

"kommit uteslutande genom industriens jordförvärf. Det är då tydligt, att

undersökningen hufvudsakligen måste rikta sig mot dessa företeelser.

Att häremotframförä talet om industriens stora nytta och söka när- "

mare utlägga denna blir då endast ett sätt att leda bort uppmärksamheten

från det, hvarmed man skulle sysselsätta sig. Ingen har nämligen bestridt

industriens nytta eller tänkt hindra den i dess nyttiga verksamhet.

Emellertid hade det utan tvifvel varit gagneligt, om kommitten kunnat

göra någon utredning beträffande sägverksindustrien i ang~fven riktning

och därvid naturligtvis äfven ingå på frågan' om 'denna industris förut

-sättningar, dess skötsel och anspråk. Det vore nämligen alltid af intresse

att, då man behandlat jordbruket ur dessa synpunkter, äfven erhålla en

liknande utredning om den andra näringen. Och det hade äfven varit af

betydelse för sakens rätta belysning att i detta ämne äga en riktig fram

ställning att åberopa gent emot de stora missbruk af statistik, som bär

pläga förekomma.
Ett' sådant både missbruk af, statistik och bortledande af uppmärk

salnheten från det föreliggande ämnet äro försöken att underskatta jord

"brukets ekonomiska betydelse genom att framhålla produktionsvärdena

inom trävaruindustrien och särskildt värdet af exporten af trävaror såsom

-ensamt industriens skapelse. Alldeles som om äfven d~ naturens krafter,

som göra, att det växer skog på kronoparkerna och å enskildas skogsmar

ker, vore en fabrikation af industrien. En annan missledande framställ·

ning består i försöken att framvisa, hurusom större delen af befolkningen

i Norrland lefver på industrien, för hvilket ändamål allt arbete i skogarna

lned afverkni11g och dylikt utan fog hänföres till industriarbete. En tredje

missvisande bevisföring är att söka. ådagalägga, hurusom jordbrukets af

kastning och möjligen äfven den jordbrukande befolkningens antal under

:senare tider ökats uti Norrland, och Dalarne i sin helhet: Ett dylikt för

llållande, hvarförman, i den' lnån det äger run1, bar de kvarvarande

bondehemmanen att tacka, kan icke rättfärdiga att på hemman, som

'komma i bolagens :ägo, vanligen ingen ökning utan tv~rt om minskning

.äger rum o'ch i hvarje fall framstegen blifva mindre och långsammare,

än om fastigheterna fortfarande ägts af bönder. Slutligen söker man

för att minska totalprocenten af bolagens fastighetsförvärf göra gällande,
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att denna bör jämföras endast med böndernas ägoinnehaf sammanlagdt

med arealen af kronoparkerna, sockenallmänningarna och de stora öde,

kronan tillhöriga fjälltrakterna ofvan odlingsgränsen jämte renbetes

land. Då kronoparkerna emellertid ej äro bebodda och af naturliga

skäl aftagits från den mark, som upplåtits till bosättningar, så blir en

sådan jämförelse oriktig. Man vill nämligen veta) hur stor del af de

områden, som upplåtits till befolkningens bosättning, blifvit befolkningen

undandragen ,genom bolagsförvärfven. Däremot skulle ju sockenallmän

ningars arealer kunnat tagas med, men då borde dessa .uppdelas mellan

de bolags~emman och bondehemman, som bafva del i desamma, i hvil

ken händelse slutresultatet blifvit ungefär detsamma.

H vad nu angår omfattningen af trävaruindustriens fastighetsförvärf, så vi

sar kommittens utredning, att i Norrland och Dalarne sägverksaktiebolag, an

dra sågverksägare ·och bruksägare redan år 1900 ägde tillsammans 34,8 pro

cent af all enskild tillhörig jordbruksfastighet. Dessa fastigheter utgjorde i areal

.ett område n~got större än Skåne, Halland, Blekinge och Småland samman

lagda. I 51 socknar ägde industrien öfver hälften af all enskild jord. Därtill

komma långvariga afverkningrätter i stor omfattning å bondehemman, och det

har visat sig, att sådana rättigheter endast äro förelöpare till förvärf. med

·äganderätt. Sedan år 1900 ha fastighetsköpen fortgått med stor liflighet.

Trävaruindustriens fastighetsförvärf lllåste således i närvaral1de ögonblick

anses afsevärdt större än ofvan angifvits. Reservanterna uttrycka sig om dessa

saker i stället så, att »i närvarande stund torde cirka 20 procent af all Norr

lands ocb Dalarnes mark» vara i sågverksägares och bl'u~sägares bänder.

Det är klart, att förenämnda utveckling måste framkalla missförhål

landen i enahanda riktning, som hvarje monopolisering af ett lands jord

plägar. medföra. Klagomålen, som väsentligen bestyrkts genom norrlands

,kommittens utredning, äro i hufvudsak följande:

1) Det kapital i uppbruten jord, som genom bondens arbetsflit under

gångna tider tillskapats, förfares på de hemman, som kommit i bolagens

ägo. Ty i stort ·sedt försummas jordbruket på dylika hemman, där det

ej alldeles nedlägges~ De försäljningar· af själfva inägojorden, som på senare

tider börjat här och hvar komma till stånd, båda knappast någon för

bättring, då de oftast ske utan att åtföljas af de för jordbrukets bestånd

erforderliga rättigheter till husbehofsskog och bete~
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2) De odlingslägenbeter, SalU finnas å bolagshemluanen, blifva ej till

varatagna till gagn för den växande befolkningen. Marken är köpt för

skog~bruk och, behålles för "detta ändarnål. Å bondehemman däremot går

odlingen på ett naturligt sätt framåt genom hemmansklyfnillgar, nyodlingar

och torpupplåtelser.

3) Äfven tOluter elleralldra lägenheter, såsom vattenfall m. In., af

yttra de stora bolagen llÖgst ogärna. IIärigenoln tillskapas svårigheter

för arbetare, handtverkare och andra att skaffa sig egna bern samt mot

verkas i många fall uppkomsten, af mindre förädlingsindustri för olika

ändamål.

4) Nettoafkastningen af skogarna går till aktieägare, SOlD bo på främ

mande orter. Befolkningen i skogsbJTgderna beröfvas därigenom det eko

nomiska underlag, som särskildt i ett nordligt klimat är oundgängligt för

dessa bygders framåtskridande. I stället drabbas skogssocknarna af ökad

fattigvård i följd af den lösa befolkningens tillväxt.

5) Utvecklingen af en större förädlingsindustri lnotverkas också' en

ligt lnångens åsikt i afsevärd lnån genom trävaruindustriens jordförvärf.

I följd af de stora bolagens ständiga sträfvan att nedlägga penningar på

nya inköp af fastigheter bindes nämligen det för en förädlingsindustri er

forderliga kapital i stället vid jorden. Därigenom ledas äfvel? dessa bo·

lag själfva lätt in i en 'osund affärsstäIII~ing. Den spekulation, i framtida

värden, som ofta ligger bakom dessa fastighetsaffärer, kan också verka i

enahanda riktning.

6) Stora delar .af befolkningen förlora genom bolagens fastighetsför

värf egna framtidsmål för sitt arbete och råka i lnångahanda slag af be

roende. Detta bidrager ock att försämra folkkaraktären, minska kärleke11

till hemlandet och befordra emigratiollen.

7) De stora bolage11 erhålla allt .större inflytande i det 'kommunala

och politiska lifvet. Ett' dylikt inflytande bör dock tillkomma uteslutande

individerna och -ej samrnanslutningar, som skapats af statens lagstiftning

för ekonomiska ändamål. Bolagen ledas in på denna ·väg i följd af sin

'närmast på fastighetsförvärfven grundade ekonomiska och sociala öfver

makt och med stöd'· af befolkningens därpå grundade beroende och rädd

håga. Med gällande kommunala rösträttsbestämmelser ., och bolagens rätt

att deltaga i, kommunala frågors ,afgörande växer särskildt. bolagens in

flytande i kommunalstämnlorna, landstingen och riksdagens första kammare.

5
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. I största korthet vill jag slutligen omnämna de åtgärder, som af korn

mitten eller reservanter inom densamma föreslagits. - Det, SOlD frågan då

närmast gäller, är att ingripa i jordbe-sittningsjö·rhållandena. Detta måste

ställa sig olika, allt efter som frågan gäller bondehemman, bolagshemman,

kronojord eller allmänningar.

H vad då först angår bondehemmanen, så finnes ingen annan åtgärd att

tillgripa för att hindra dem att ytterligare komma i bolagens besittning äll

s. k. förbudslagstiftning. Kommittens majoritet bar ock f.örenat sig om att 

föreslå en lag i sådant syfte, nämligen en lag angående förbud för bolag och

förening för ekonomisk verksamhet att förvär~va fast egendom. Härifrån

skulle -enligt förslaget dock gifvas åtskilliga undantag. Sålunda skulle

tomt, upplagsplats eller annat dylikt område, stenbrott, grustag, lertäkt, torf·

mosse, vattenfall, fiske eller annan dylik lägenhet få köpas oberoende af

förbudet. Vidare skulle fastighet kunna få, obehindradt förvärfvas af bo

lag och förening såväl från aUllat bolag eller förening som ock å exeku

tiv auktion. Konungen skulle slutligen -på grund af särskilda förhållan

den alltid kunna, medgifva dispens fråll förbudet. Emellertid har ock ma

joriteten inom kommitten eller rättare sagdt majoriteten inom n1ajoriteten

velat att ifrån förbudet skulle göras ytterligare undantag, hvarigenoIn;'

säsom det yttras, -»i skogsbygderna ·ännu ansenliga skogsområden komme

att stä trävarurörelsen till buds». Åt b~nderl1a skulle nämligen. bibehål

las den odlade inägojorden, ett område af skogen, kalladt stödskog, äfven:.'

som' odlingsbar mark. Stödskogen skulle vl;lra något mer än blott husbehofs

skog samt motsvara - enligt särskilda af byråchefen Kinberg nitiskt och

sakkunnigt gjorda uträkningar - den skogsareal, som med en riktig tillämp~

ning af afvittringsförfattningarna bort tilldelas hemmanen. Denna skog

har man ,velat bibehålla. åt bönderna, men hvad kronan därutöfver gif'vit

dem skulle ej innefattas under förbudet. .

-I detta sista förslag hafva jag ochberr Bromee icke kunnat instämma.

Vi' anse nätniigen, att bolagens jordförvärf redan nu är så stort, att

de icke rimligen böra utan vidare få förvärfva ytterligare' fastigheter,

hvarigenom deras sociala, 'ekonomiska och' politiska makt skulle ytterligare.

i hög grad stärkas. Etnellertid hafva vi ändock icke velat taga helt af-

stånd från tanken på en tudelning af skogsanslaget. Man är ju tämligen

ense därom, att det icke varit gagneligt för' bönderna, att de fått så stora:

skogsanslag till fri disposition, -.utat] att. en väsentlig del borde hafva af-
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satts till allmänningar. Här skulle nu ett icke oviktigt steg kunna tagas

för att godtgöra, hvad i detta afseende försummades vid afvittririgarna. '

Det framhålles också af kommitten, att det vore lyckligast, om den öfver

loppsmark, som kommitten undantagit från förbudet, kunde komma att

fylla sin naturliga bestämmelse genom 'att ombildas till allmänningar.

Vi hemställa därför,- att, efter en undersökning i bvarje särskildt fall af

huru mycket af skogen, som lämpligen kan afsättas till allmänning,

denna del af, skogen ' visserligen, skulle 'få köpas af bolag 'eller för

ening men,dock endast ',under villkor, att området fÖrst hembjödes

till stat och kommun. Kommunen skulle hafva företrä'desrätt att öfver

taga köpet, och ett sådant öfvertagande skulle' underlättas genom bere

dande af möjlighet tilllåneunderstöd af stat~medel. Skulle nu kommu

nen eller staten icke vilja öfvertaga köpet, så skulle det såle~es få definitivt

öfvergå, till kö,paren. För att emellertid vinna en garanti,äfven i dessa

fall mot ytterligare maktförskjutningar, så hafva alla medgifvanden af

oss förbundits med, två förutsättningar,' nämligen 'att bolagens kommunala

rösträtt inskränktes, och att bolag' eller enskilda, SOlU ägde skogar af

-större omfattning; genom lag förpliktades att bruka" dem efter uthållig

hushällning, ' så' ait skogskapitalet ' bevarades'- såsom förhållandet nu är

med häradsallmänningar och sockenallmänningar.. I konsekvens med

denna ståndpunkt hafva vi påpekat, att i socknar, där en' afsevärd del 'af

hemmanens skogsanslag, t. ex. minst en fjärdedel redan, afsatts till all-'

männing, borde något undantag från förbudet ej göras, liksom vi af sär

skilda 'skär hemställt .om totalförbud jämväl för hela lappmarkerna.:,

I afseendepå lagens o'mfat~ning har ock af kommitten gjorts den iJi

skränkningen, att Gäfleborgs län undantagits från förbudet ritom Ofvanåkers,

Voxna, Los, Färila, Ramsjö och Hassela socknar samt Hamra kapeilag" Detta'

har skett på den": 'grund, att, såsom kommitten säger, 'förhållandena 'där'

äro så pass s,tadgade, att någon .egentlig fara fö-r bondes~åndets fralnti~

där icke kan anses föreligga. Tre: ledamöter, Bromee, Wiklund och j.ag,

hafva åter ansett;' att lagen borde' omfatta äf~n 'Gäfleborgs län. Bolags.;

förvärfvt'n ha inom detta län gått lika långt' som inqm de' öfriga länen,."

och icke heller kan' ur kommittens ,statistik hämtas något fog för' dess

förslag. Man kan" ej förstå, h varför det -icke s.kall .lika;väl vara ett allmänt:

intresse; att det, ,äfven ,inom t< ex. Ljusdals ,och ,Delsbo socknar finnes

ett själfägande bondestånd.:" I dessa socknar hade träv~ruindustriens,till

,"
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hufvudsaklig del aktiebolags jordförvärf, ökats under tidell 1885-1900,

inolll Ljllsdals socken från 12,2 till 41,1 procent och inom Delsbo socken

från 3,9 till 15,3 procent af hela mantalet. Detta kan knappast kallas

för stadgade förhållanden.

Vid sidan af detta förslag till definitiv lag om förvärfsförbud har kOll14

mitten i det slutliga betänkandet med hänsyn till faran i dröjsmål hänvisat till

sin af denna anledning förut gjorda"framställning om ett provisoriskt förbud.

Hvad bärefter angår bolagshemmanen, så bafva också 'föreslagits

åtskilliga åtgärder för att af dem göra det mesta möjliga till förlnån för

befolkningen. "Verksammaste medlet vore ju, att staten inköpte så många

bolagshemman som möjligt. Sedermera hade staten dä i siö. band att

göra, llvad" den kan med dessa hemman. Fyra ledamöter i kommitten,

Lindhagen, Br<>,mee, I{ronlund och Wiklund, hafva också förordat en fram..

ställning i sådant syfte. Det beböfves särskildt icke blott ett ökadt anslag

för inköp utan äfvell en förenkling i dylika ärendens administration. Det

har nämligen visat sig, att genom den långsamhet, hvarmed ärendena behand

las, kronan går miste om mycket fördelaktiga inköp.

Staten kan under nuvarande förhAllanden dock i hvarje fall endast i ringa

utsträckning inköpa bolagshelTIlnan i förhållande till det stora antal af så..

dana, som förefinnes. Man får då i~skränka sig till andra åtgärder.

Frätllst gftlIer det dä att sök-a återbörda åt befolkningen åtminstone den

del af helll1nanet, som kan betraktas såsom dess jordbruks~ärna.

För sådant ändamål har föreslagits en ny ägostyckningslag för Norr

land, enligt hvilken utbrytning af inägojord genom ägostyckning icke får

ske utan att till den utbrutna delen lägges husbehofsskog, odlingsnlark

och betesrätt. För att få denna lag effektiv har för€slagits dels ett till-

lägg till stadgandena Oln jordafsöudring af innehåll, att högst 1/5 af in

ägojorden skulle få genom" afsöndring afskiljas från ett hemman, dels en

proviso:risk suspension af gällande bestJlmlnelser om ägostyckning. Det

senare förslaget är föranledt däraf, att eljest, innan kommittens hufvud..

förslag hunne blifva antaget, skulle sannolikt alla bolagshemman styckas

på ett olämpligt sätt.

KOU1mittel1 har vidare föreslagit införandet af en arrendelag i syfte

att förbättra de betryckta !trrendatorernas ställning och på S8lnma gång

förmå bolagen att i större olnfattning afyttra jordbruksområden, ägostyc

kade enligt de nya bestämnlelserna. Enligt den föreslagna arrendelagen
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skall aftal om arrende skriftligen affattas och upplåtelse ske på minst

20 år. För arrendatorn stadgas rätt till bete och fiske äfvensom rätt att

verkställa nyodlingar och rätt till ersättning för sådana odlingar och
"andra. jordförbättringar. Arrendeaftal skall icke kunna häfvas annat än

på vissa i lagel1 angifna skäl.

KOlnmitten har därjämte framlagt förslag till en lag, som ålägger

bolagen att häfda sina bemIllan. Man kan nälnligen tänka sig, att bola

gen i stället för att afyttra eller utarrendera helnrnanens jordbrukslotter

läte jordbruket alldeles förfalla, och för att förekomma detta har föresla~

gits näulnda lag.

De båda senare lagförslagen äro förordade af samtliga kOlnmitteleda

möter ehuru m6d åtskilliga delvis.viktiga skiljaktigheter i detaljerna..

Det vore nu visserligen önskligt, om bolagshemmanens jordbruks

kärna på detta sätt kunde återvinnas åt folket på frivillighetens väg.

Men alltid kan detta visst. icke antagas skola ske. Det kräfves därför

ett yttersta medel, en ultitna ratio, som förlänar allvar' åt frivilligheten och

tager vid, där denna tryter. Detta medel är expropriation. Från början

hade inoln kommittell arbetats på ett förslag, som skulle medgifva staten

expropriation af dels inägojorden jämte husbehofsskog, odlingsmark och

bete, hvilket allt sedan skulle öfverlåtas åt jordbrukare, dels hvad som er·

fordras för att med husbehofsskog, odlingsmark eller bete komplettera jord

brukslägenheter, hvilka på ett bristfälligt sätt utrustas med tillhjälp af nu

gällande ägostyckningsbestämmelser, och dels odlingsbar mark för tillgodo

seende af behofvet af bosättningar. Kommittens definitiva förslag, om

fattadt af sex ledamöter, förordar emellertid endast expropriation af sist

nämnda slag. Två ledamöter, Lindhagen och Bromee, föreslå expropriation

äfven fö~ de båda andra fallen.

Men äfven i fråga om den skogslott, som bolagen skulle behålla,

kunna vidtagas åtgärder i befolkningens intresse. Fyra ledamöter i kom

mitten föreslå som sagdt en lag, som ålägger större skogsägare att sköta

sin skog efter uthållig skogshushällning, hvarigenoln i det allmännas in

tresse skogskapitalet bevaras och befolkningen beredes en varaktig arbets

förtjänst. Kommitten har vidare enhälligt förordat, att skogsinkomst bör

beskattas i den socken, där skogen växer, och icke å den ort, llvarest

rörelsen idkas. På detta sätt skulle skogssocknarna få ett icke förakt

ligt bidrag till sin inkomst.
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Vidkommande kronojord har kommitten gjort framställning om nya

grunder för afvittririgen, där sådan icke afslutats, äfvensom framställning

öm vidsträcktar~ upplåtelse af odlingslägenheter åt enskilda på 'krono

parkerna. Tre ledamöter, Lindhagen, Bromee och Kronlund, hafva där

jämte särskildt behandlat frågan om förhållandena i Lappland_ oIvan od

lingsgränsen, där såväl lapparilas som nybyggarnas jordbruksfråga är

sväfvande '. och ..olöst, i all synnerhet den förra. Detta är ett. viktigt

o?h .intressant spörsmål, som dock den lårigt framskridna tiden icke till

låter mig att närmare ingå på.

Slutligen har kommitten i fråga om allmänningar .förordat_lagstift

ning och. låneunderstöd för underlättandet i· någon mån af allmänningars

och allmänningsfonders bildallde~ .

lJtom förslag syftande till ett direkt ingrIpande i jordbesittningsför

båliandena har. kommitten äfven ifrågasatt andra åtgärder. De kunna

indelas i två grupper,. afseende den ena åtgärder. mot· bolagens" maktin

flytande och den 'andra ekonomiskt understöd och upplysning.

Till första gruppen· höra .ändringar i flottning~författningarna. Flott

ningen ligger i de ~törre s~ogsägarnas händer, och detta är på många

ställen till· skada för de mindre jordägarna, hvilka öfta hindras' att till

godogöra sig sin skogsafkastning på ett förmånligt sätt. 'För a.fhjäl

pande af detta missförhållande; har kon1mitten varit enig' om åtsk'illiga

förändringar ~

Vidare ·har kOlnmitten i sinå motiver framhällitvådan af. bolags

väldets ,inflytande på' det kommunala och politiska lifvet.. Fyra kommitte

ledamöter,: Lindhagen, Bromee, 'Kronlund och Wiklund, hafva i öfverens

stämlnelse 'härmed' föreslagit, att .bolagens kommunala rösträtt skulle in

s~ränkas. Mången ~öreställer sig, att· man därmed kommer in på frågan

0111, reform af . den kommunala rösträtten i allmänhet. Jag tror dock,

att detta bör anses såsom en mera fristående och neutral fråga, som kan

genomföras -.omedelbart. .Det har förr i riksda-gens båda kamrar varit

en ganska utbredd mening om att bolagens rösträtt borde'begränsas n1era

än. individernas; Då den sista lilla kommunala rösträttsreformen för

landet genomfördes, lät man emellertid denna sak tills vidåre falla" för

att begränsa sig och .. få något igenom. Det är emellertid ingenting, som

hindrar, att denna sak kan .tagas upp igen. Något verkligt tal om minsk

ning af det s. k. bolagsväldet i norra delarna ·af riket kånpå.. många
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orter ej kOlltna i fråga, så länge detta inflytande äger bestånd. Bolagen

behöfva ofta äga blott en bråkdel af jorden·i en socken för att dominera

vid kommunalstämluorna. På grund af oerhördt långa afstånd och dåliga

samfärdsmedel kunna bönderna icke samlas i tillräckligt stort antal, un

der det bolagens ledande tjänstemän vanligen bo nära den plats, där

stälnmorna hållas. Det är äfven en särskild orättvisa mot bönderna, att

en 'bonde icke kan få rösta med mer än en fulllnakt, under det att en

iIlspektor hos ett bolag får ~östa för bolagets alla fastigheter.

Två ledamöter, Lindbagen och Kl~onlund, hafva ock väckt ett förslag

om rättshjälp åt landtbefolkningen,' som särskildt i aflägsna orter DU är

faktiskt rättslös, såsom äfven komll1itten vitsordat.

I fråga slutligen om ekonomiskt understöd och undervisning åt landt

be,folkningetl så har 'komlnitten föreslagit: minskning i :skifteskostnader,

lån till dessas bestridande med flera skiftesväsendet rörande frågor, lätt

nader i väghällningsbesväret, som är mycket ojämntfördeladt och på vissa,

orter oskäligt betungande, anslag och: l~neunderstöd för dikning ·och ny

odling, undervisning i jordbruk genom kringre~an~ekO~Slllenter" förbätt

rade kOIDlnunikationer och fraktlindringar för gödni~gsmedel samt främ

jande af kooperation mellan jordbrukare. Tre ledåmöter, I..Iindhagen, Bro·

moo, Kronlunti, ha båT erinrat, att, då lnan öfverlägger:om medlen för att vid

makthålla och stärka den jordbrukande .befolkninge11 inom Norrland och

Dalarne, bör det icke få lämnas oanmärkt, att den stora delen af nämnda

befolkning, SOln hufvudsakligen lefver af boskapsskötsel, till skillnad från

jordbrukarna i öfriga riket bär en särskild tunga i följd af spannmåls

tullarna. - Tyngst drabbade dock denna pålaga den befolkning;' som bodde

afsides i lappmarkerna; eller i Jämtlands "och Härjedalens fjälltrakter upp
- _'o -

emot l10raka gränsen. Det yrkas därför af reser,anterna, att deDIla be-

folknin'g måtte erhålla rättighet att öfver gränsen tullfritt på e11", gång

införa sitt bebof af mjöl och spannluål.

Jag har 1111 redogjort för det hufvudsakliga innehållet i kOITlmittens

betänkande. Kommitterades lnajoritet har, därvid ledts af· den uppfatt

ningen, att norrlandsfrågans lyckliga lösning beror ytterst på de ekona

Iniska resurser och det Inått af frihet, som kU'llI1a bevaras åt befolkningen,

'och att det är Oln detta striden gäller. 'Vi hafva därfÖr också trott, att äf

ven på de'ssa landsdelar bör tillämpas den gamla satsen :»Land skall med

lag byggas.» '
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sa-mmanträde den 12 december 1904. '

Ordförande: Revisionssekreteraren J. HELLNER.

Till ledamöter af föreningen invaldes:
Herr Disponenten O. Midling,

» » A. Hernmarck,
» e. ,o. Hofrättsnotarien Grefve G. SlJarre,
» ~"il. Doktor G. Huss,
» . » H. Rosman och

Grosshandlaren M. Johnson.

Herr Professor K. G. Cassel höll härefter ett föredrag Oln:

Inkomstskattens, revision.

Mina herrar l I forna tider, då nåturalbushällniogen var den för

härskande hushällningsformen, var naturligt, att staten sökte reda sig med

sina finansiella behof genom ett system af objektskatter, hvilka till en

början hvilade på jorden men sedermera kommo att utsträckas allt erter

som folkets hushållning blef allt mer ll1ångsidig. I den mån man gick

öfver till penninghushållning i modern mening, s~kte :man följa med

denna utveckling ge.nom att göra detta system af objektskatter allt mer

fullständigt. Det· visade sig emellertid, att man på detta sätt dock aldrig

nådde fram till en skatt, SOUl så fullständigt, lnan kunde önska, anslöte sig
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till de enskilda lnedborg8trnas skatteförmåga, och då uppkom behofvet af

en ren. inkomstskatt,' en skatt således, som är afsedd att uppfylla det ide

alet, att hvarje medborgare skall bidraga till denn~ -skatt i proportion till

.sin skatteförmåga. Denna utveckling haEva icke heller vi kunnat u1?dan

draga os~~ Vi hafva visserligen kommit senare .därhän äp andra länder,

hvilket n1ycket lätt låter förklara: sig däraf, att naturalhushållningen i

Sv.~ri·ge bibehållit sig inom stora gebit äilda in i senare tider~ De ~vå..

rigbetef, som för oss mött att öfvergå till en verklig, ren inkomstskatt,

äro icke blott rent ytliga och, formella, utan de ligga djupare. De grunda

sig på det förhållandet, att den moderna penninghu'shållningen icke ännu

har' fullständigt genomsyrat vårt ekonomiska lif~ Em~llertid,,hafva . vi

redan· tagit det första steget till denna in·komstskatt.,ri hade ju funderat

åtskil~igt i den vägen utan att besluta oss, men så kom det tälnligen has

tigt på. Saken ansågs brådskande, och' ,den exp~dieradesblott alltför Ilas

tigt. Den kOllluitte, som fick i uppdrag att utarbet~Jagförshlget,var dess

utom i hög grad bunde'n af de' 'föreskrifler, ' riksdagen' _ansett sig böra

framställa a.ngående den form, SOlD denna inkomstskatt borde få, och vi

veta alls,. att den inkomstskatt, vi förnärvatande hafva, närmast bör be

traktas såsom ett provisorium. Det är en inkomstskatt, som icke ens for

luellt är att betrakta såsom 'en enhetlig, ren inko~stskatt. Det kllude ju

icke undvikas, att behofvet af att härvidlag få en mera definitiv ordning

mycket snart skulle göra sig kännb'art, och det bar ju också vid de när

måst följande riksdagarna visat sig vara, fallet. Detta ledde därhän; att

regeringen fann sig föranlåten att i' år tillkalla. sakkunniga' personer för

att utarbeta ett förslag till en inkomstskatt, som skulle blifya en verkligt

enhetlig inkomstskatt, 1pen som för öfrigt icke skulle få alltfö'r lnycket afvika

från de former, vi förut haft. . Det låg en viss begränsning af uppgiften,

redan däri att tiden var ytterst knapp. Den var icke på långt när tillräck

lig för ett grundligt bearbetande af alla .hit,hörande problem" ty det är få

lagstiftningsfrågor, som samtidigt beröra en så stor, -mängd af olika upp

gifter på olika områden af det'ekonolniska lifvet som just denna fråga.

'Det förslag, som sålunda nu blifvit: utarbetadt inoln finansdeparte· .

lnentet, ä:r det, SOll1 jag i afton' skulle redogöra för.. pet förhåller sig nu

så, att d,e 3 kommitterade, hvaribland jag varit en, haft den' lyckall att

kunna enas om förslaget, så att från' den synpunkten kan jag tala å mina

och de öfriga kommitterades vägnar; ll1en tiden har icke tillåtit oss att
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utarbeta eu motivering för detta förslag" som så snart SOln 'möjligt måste

reluitteras till vederb'örande .myndigheter. ' Följden blir att, då jag talar

om de allmänna synpunkterna, skall jag be få detta 'betraktadt så, som

om jag talade endast å €gna vägnar.

Då 'Inan i ett land öfvergår till den. rena inkomstskatten" gör man

del med. den tanken, ,att den'na inkomst bör vara det bästa måttet på

den enskilda medborgarens skatteförmåga., Vi' få 'dock icke obetingadt

lita härpå och gå' till den öfverdriften att tänka oss, att den behållna

nettoinkomsten är något absolut säkert mått på skatteförmåga. Tvärtom

är denna måttstock-behäftad med en mängd brister~ som visserligen del

vis .kunna BJhjälpas, me'n delvis däremot icke. Det är därför en' chitnär

att tänka sig, att man skulle kunna 'reducera alla skatter till inkomst

skattens Ilatur. '

, Jag vill här närlnast uppehålla mig något vid det praktiska proble

inet: från hvilken' synpunkt behöfver inkomsten såsom mått på. skatte
förmågan kompletterås ? Då är' det ju, genast i ögonen fallande, att' för

att lllan skall kunna' betrakta inkomsten. såsom mått .,på skatteförmågan,

måste man göra en bestämd skillnad mellan den inkomst, som, härflyter

af förmögenh.et, och den; som förvärfvas hvarje år genom arbete.· Det
är klart, att en familjefader eller annan person, som' förvärfvarsin .. in

komst årligen uteslutande genom' arbete, måste afsätta en del af densamma

till .ålderdomen eller för ·dödsfall i form af 'lifförsäkring, ,och han ·måste

äfven tänka sig att bafva·en reservfond för den: händelse han blir sjuk

eller. för: andra tillfälliga omständigheter. Detta är den till 'större d.elen

befriad från, SOln härleder sina inkomster fråIl kapital. Därför är det
icke minsta tvifvel om, ,att' den,'som hnrleder sina, inkomster frän kapital,

är mera, skattekraftig, och denna princip har också blifvit erkänd i den

moderna skattelagstiftningen. Den principen. borde nu införas äfven i

vårt skattesystem. Då' hade man tänkt, att detta skulle' ske under for~' af

en själfständig förmögenhetsskatt. Den formen att vid sidan af inkomst

skatten sätta 'en sjaJfständig förmögenhetsskatt har den fördelen, attlnan

. därigenom träffar deri förmögenhet, som, af en eller annan a~ledning icke

gifver någon inkomst. ,Det finnes' nämligen en hel del såda.na .fall. Det

kan' hända, att 'en lnycket rik person till följd af dåliga konjunkturer

har gjort, förluster, sonl m.otväga inkomsterna, så att hans behållna in

komst vid årets slut befinnes vara lika med noll. Men det är dock orik-
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tigt att påstå, att denna person icke har större skatteförmåga än arbetaren

från gatan. Det är därför af viss vikt, att beskattningen träffar den för

mögenhet, som under sådana förbålIan.den icke gifver någon inkomst.

Det finnes vidare andra förmögenheter, som icke gifva någon inkomst,

t. ,ex. sådana som äro nedlagda i tomter af spekulanter i tomternas .värde- .'

stegring. Det är således utan tvifvel en fördelaktig form för särskild be·

skattning af. fonderade inkoInster, att man skapar en fristående förmö

genhetsskatt. Denna förmögenhetsskatt är i .vårt förslag afsedd att blifva

ganska måttlig: en half pro mille, så att den, som t. ex. har en förlnögen

het på 100,000 kronor, skulle därför betala 50 kronor extra i skatt. 'Denna

skattesats är,' densanlma, som .. är införd i Preussen, men den är något

lägre än iDa11mark, där den utgör 60 öre för 1,000 kronor.'

Vidare innehåller förslaget, att vid beräknandet af förm.ögenhetsskatten

skall' från· hvarje förmögenhet frånräknas 2,000 kronor, därför ått mall icke

gärna vill beskatta de minsta förlnögenheterna. Genom att göra dettaafdrag

af 2,000 kro'nor för alla förmögenheter vinner lnan, att-skatteskalan blir konti

nuerlig och f?r öfrigt också, enklare, än annars skulle :blifvit. fallet. Man
har tänkt sig, att skatten skall börja vid en förmögenhet af 3,000 kronor.

Denna gräns .är vald med hänsyn till våra ekonomiska förhållanden. Det är .me

ningen, att arbetsklas~en skall gå fri från denna skatt,- men det är icke

men'ingen, att dellbättre situerade ·klassen .af lllindre jordbrukare skall

gå fri från densamma. Antag t. ex. att en bonde 'har ett hemman, som

är taxeradt till 6,000 kronor och belastadt meden inteckning intill 50 procent

af taxeringsvärdet, så att hans nettoförmögenhet utgör 3,000 kronor..Han

skulle då -komma att åläggas en förmögenhetsskatt, 'som' efter afdrag

af skatte~ria 2,000 kronor skulle uppgå till endast 50 öre, hvilket torde böra

anses ytterst måttligt.
. .

För öfrigt. är ju' denila förmögenhetsskatt att betrakta såsom en skatt

med konstantskattefot af en' half pro InilIe, hvilket, om man tänker sig,

att förlnögenheten afkastar 5 procents ränta, lnotsvarar en procent in~

komstskatt, så att de11na' extra förmögenhetsskatt sk"ulle. betyda en pro

cents höjning i den vanliga' inkomstskatten.

Hela den tankegång, som ligger till grund för ·iriförandet af en för

mögenhetsskatt, fordrar, att förmögenhetsskatten endast skall träffajysiska

lJersoner;"" ty inkomstskatten är till sin natur en personlig skatt, som bör

afvägas efter hvarje medborgares personliga .skatteförmåga; och förlnö-
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genlletsskattell, . afser endast att komplettera inkomstskatten så till vida,

att' de medborgare, som hafva fonderade 'inkomster, skola bidraga något

mera. Från denna regel har emellertid ett litet undantag gjorts, näm~

ligen .på det -sätt;' att .sådana föreningar, ,samfund och dylika juridiska

personer, hvars' medlemmar genom medlemskapet icke bafva någon andel

i före'ningens fÖrmögenhet, skola erlägga förmögenhetsskatt. Denna lilla

afYikelse' från principen låter försvara sig' därlned, att sådan förenings

förmögenhet annar's skulle fullständigt llodandragas beskattning. Ty iuga

fysiska personer' äga denna förmögenhet. Man' bör också komma ihäg, att

de personer.,-som äro medlemmar' af dessa föreningar och samfund, hafva

en slags naturainkomst genom de fördelar, dessa föreningar bereda dem.
Naturligtvis skola 'dock de juridiska personer, som reda.n nu äro befriade

från inkomstskatt, såsom kyrkor och' akademier, äfven befrias från för

mögenhetsskatt.
Genom förmögenhetsskatten bar man alltså kompletterat inkomstskatten

på en punkt, där inkomsten icke kan anses vara ett fullt tillfredsställande

mått på· skatteförmågan. Äfven på en annan punkt behöfver inkomst

skatten suppleras, 'nämligen i fråga Oln sådana inkomster, som uppstå

genom' eh ovanligt hög utdelning på aktier. Vi erinra oss, att den' in·

komst, den enskilde har af aktier, ingår j hans allmänna inkolnst och blir

beskattad genom inkomstskatten, som endast fäster sig vid den skatt

skyldiges totala inkomst. ,Men därutöfver beskatta vi ju här i landet

lned inkomstskatten den inkomst,' som ,tillfaller aktieägare, ,utöfver 6

procents utdelning på bans aktier (iukomstskatten på aktiebolag kan ju

i stort sedt karakteriseras så). Och det är fräga, om denna bestämmelse

kan försvaras från synpunkten af en rationell inkomstskatt. Enligt min

tanke kan det försvaras, - icke om man ställer sig på inkomstskatteför~

ordningens ståndpunkt och betraktar aktiebolagen såsom skattskyldiga per

soner .~ utan endast om man fasthåller vid inkomstskattens rent person

liga karaktär. Motivet till den extra aktiebeskattningen skulle då ligga

i den högre personliga skatteförmågan hos den aktieägare, som kommit

i den lyckliga ställningen, att han har väsentligt IDer än vanlig ränta på

sitt kapital. Den som får mer än 6 procent, eller mer än vanlig ränte

fot på sina penningar, åtnjuter i själfva verket en företagareinkomst, men

han åtnjuter den, då han är aktieägare, utan att egentligen prestera nå

got företagarearbete, utan att göra den insats i samhällets ekonomiska
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utveckling, sCHn är företagarens, och för hvilken företagareinkomsten är lön.

En sådan inkomst kan 111ed Jag sägas vara sarskildt skattekraftig. ~-"rån

den synpunkten vill jag för lnin del åtminstone motivera, att man lägger

en extra skatt på inkomst af aktier. Detta hindrar naturligtvis' icke, att man

tager ut denna skatt direkt af aktiebolagen; därföre .att· det är e~lklast..

Men trots att man sålunda indrager' aktiebolagen' under inkomstskatten

önskar jag, att man skall fasthålla vid den tanken~ att denna beskattning

är att betrakta såaOln ett komplement till inkomstskatten på' de .fysiska

per·sonerna. Därigerioln at~ skatten lägges direkt på aktiebolagel) vinnes

den fördelen, att den vinst, sofi bolagen hafva, och som icke delas ut,

kan blifva föremål för beskattning. Om denna inkomst delades ut, skulle

den blifva föremål för beskattning hos de enskilda' aktieägarna och, .om

den vore mera än 6 procent, tillika blifya .föremål för beskattning' hos

bolaget. Då är det af vikt att, ä{ven Oln en del af vinsten icke. delas

ut, denna blir föremål för beskattning. .Man kan nämligen icke lita på;
att den inkomst, som på ·d.etta sätt samlas llpp hös aktiebolaget,' blir- be..

skattad, då den förr eller senare kommer aktieägarna till godo. Den hos

bolaget genom många .års outdela~e vinstlnedel samlade fonden kan läg

gas till bolag~ts öfriga kapital och kommer. då aktieägarna till godo i
form' af stegrade kurser på aktierna. Men' sådana v~~destegringar äro i

allmänhet icke beskattningsbara såsom inkomst.

Så' långt 311ser jag, att lIlat;l kan på fullt.rationellt sätt motivera denna

.extra aktiebeskattning, men däremot är. det uppenbart oriktigt att införa

en progressiv skatt på aktier, således en progressiv skatt iden meningen,

att bolagen skulle' drabbas af en högre skattesats i den J?1ån deras vinst

äl~ absolut taget stor. Det är säkert~ att lnan icke skulle kommit till en

sådan anord~ing; om man icke begått det misstaget att tänka' sig denna

beskattning af aktiebolagen såsom en integrerande del af inkomstbeskatt

njngen och att aktiebolagen såsom j1.1ridiska personer skulle träffas af in

komstskatt i likhet med fysiska personer. . Detta abstrakta resonemang

har fört till att man tillämpat samma progression för aktiebolag som för

fysiska personer. Det är klart, att progressionen för fysiska personer

måste motiveras med motiv, som uteslutande hänföra sig till de fysiska

personernas lefnadsbehof, under det att 'sådana motiv icke äro .tillämpliga,

på aktiebolag. Om lnan accepterar den motivering, jag :föreslagit, är det

orimligt att beskatta bolagen progressivt med hänsyn till vinstens abso.-
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luta storlek. Det gäller i själfva verket att ,träffa de aktieägare, som

blifvitställda i ett särskildt gynnsamt läge; men det är högst tvifvelak

tigt aln de personer, .som, råka vara ,aktieägare .i mycket stora bolag,

hafva en gynnsammare ställning än aktieägare i små bolag. Om man

får,.S procent på sina penninga!, är 'det likgiltigt, om man' är' aktieägare

i ett litet 'bolag. eller' i något stort järnvägs- eller bankbolag. ,Därföre bör

den, 'omständigheten' ickeutöfva något inflytande. Den dubbla aktiebe

skattningen har här i landet utan tvifvel väckt. en stark opposition, men

det torde vara sannolikt, att tili,_en väsentlig del denna opposition har

utgätt från 'motståndet mot den progressiva aktiebeskattningen. 'Manbar

känt' det' såsom en orättvisa, att, ehuru, man, endast är en liten akti~ägare

med, små, besparade inkomster, man skulle få betala 4 procent, därföre

att det' bolag, man .har del uti,. är ett stort bolag. Får man således bort

denna bestämmelse, hår man åtminstone borttagit den: värsta stötestenen

i denna skatteform'.. Jag' anser sålunda, att man måste gå' tillbaka till

en konstant skattesats för akt,iebolags beskattning. Denna konstanta skatte

sats kan man välja olika - det, är hufvudsakligen, en finansiell' fråga. ,

Kommitterade ha föreslagit att, sätta dell till' 2 procent.

'Vi skulle I alltså :få :en särskild,' skatt .af aktiebolag att utgå med en

konstant sats af, 2 procent .och ,beräknas efter bolagets, hela årsvinst, lik

väl med rätt för bolaget.' att göra afdrag för ett· belopp, som' motsvarar:

utdelningen, dock icke för mera än sex procent å inbetaldt ,~ktiekapital.

Detta är- en form föraktiebeskattningen, som kan fogas såsoJn ett natur·'

ligt k (HUpIemerit till, inkomstsk~tten. . i,

, . Jag ,'ber f~ fästa' up,pmärksamheten på, htlru en sådan beskattning

verkar på den enskilda' ,inkomsttagaren.. ', För att göra ~aken. enkel vill

jag. förutsätta) 'att ~ bolaget delar ut hela 'sin ink?mst, ,'Om, bolaget endast

gifv.er, 6 .procent på 'aktiekapitalet, blir den 'skattes'ats, 'som träffar den. en

skilde; lika' Ined' ,O. Har bolaget 12 procel1t utdelning, får bolag,etafdrag

af 6 procent, och skattar 'för 6 procent. D~n enskilde, 'aktieägaren kan'

då" anses' skatta efter dubbelt bel~pp (skattefoten .var nämligen 2 procent),

d. v. s.'~an skattar.lika mycket som efter en, ·pr.oce'nt på 12 procents vinst.

Den" ~kattefot, som "drabbar hela' hans utdelning, blir sålunda lika, med

e~ procent. Då' bolagets utdelningsproce'nt var lika ined 6 "procent, ',var

sålunda .skattefoten lika' med, 0, ,men då qolagetR .. utdelningsprocent var,

12 procent, bIef skatt~foten' en procent. ,Då bolaget utdelar 18 procent,
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afräknas 6 procellt, hvarefter bolaget erläg.ger dubbel skatt för 12 procent

af vinsten. Den .verkliga skattesatsen blir då 11/3 procent.

Således se vi, att denn~' skattefot . stiger .progressivt, men' ,stiger

icke på något sätt med den· absoluta storleken af bolagets utdelning,

utan med den procentsats, SOlU denna utdelning är af bolagets aktie.:

kapital, och stiger sakta från O mot en. öfre gräns af 2 procent. Då

hafva vi en progress.iv skattesats, som .verkar så, att den enskilde aktie..

ägare, som på sina aktier får en bög utdelning, betalar en jämförelsevis

hög skattesats. Jag har här gjort ett diagram för att .visa detta förhål

lande, huru skattesatsen stiger progressivt med· bolagets utdelnings

procent. (Bil.~.)

Jag vill påpeka för att undvika missförstånd,· att det existerar också

för närvarande en' progression af sainma art som den här föreslagna,

men den .. skymlnes undan af den oberättigade, progression, som verkar

så, .~att.' den enskilde aktieägare, som ~r .,.aktieägare i ett stort bolag;

träffas af ·en 'hårdare beskattning .än den, som är aktieägare i ett. litet

bolag.

Det kan vara af vikt att ett ögonblick tänka på det finansiella resul

tatet af· denna förändring. .Det är bety~ligt nog, och jag skall gärna

tillstå betydligare, än jag tänkt mig. Det är emellertid omöjligt att på

förhand bedöma dessa frågor med säkerhet, tack 'vara den totalå brist

på statistik öfver .våra direkta, skatter, som råder ·bär i ~andet. Så snart

det skall göra~ en skatterefor~ af betydelse, 'så gör nlan en extra. stati

stik" En· sådan extra sta~istik hinner emellertid ej blifva f~rdig, förrän

det nya fÖTslaget blifvit fullt utarbetadt. Detta är 'ett ohållbart tillständ,

som vi, snarast lnåste råda' bot på" genoln att'. skapa en fortlöpande, detal~

jerad .statistik öfver våra direkta skatter. '.

:1 föreliggande 'fall· är beräkningen emellertid nu nära sin fullbordan,

tack vare vår utmärkte statistiker' aktuarien Flodström. Den visar, .att

aktiebolagsskatten h~r gifvit 'efter 1903 .års taxering 3-,368,000 kronor.

.A.ktuarien Flodström- anser, att, 0111 man ge.nomför den form, jag nu före

slagit, afskaffar den progressiva:' skattes~tsen och nedgår till en konstalit

skattesats: af 2 proc.ent, 'faller- denna inkomst till. :c:a två· millioner och

up'pstär således.. ,.en brist på: c:a 1,300,000 krollo~.· r ·~f$ikten. var. ju att.

genomföra .en·. reform,. som skulle lätt~. 'den böi~da,i' aktiebolagens be..

skat.tning, . hvaröfver .man- med skäl bek~agåt sig. Detta var: berättigadt,'
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då man s'amtidigt infÖrde en förlnögenhetsskatt, SOln - sannolikt kOlnmer

att gifva betydligt mera.-Det kan då försvaras, att den -direkta aktiebe·

skattningen gifver väsentligt 'mindre än förut. Men att den skulle gifva

så inycket mindre som i,300,OOO' -kronor 'är dock 'något öfverraskande.

Det hänger 'tillsammans rned att den verkliga skattesats, som i medeltal

utgått från aktiebolag., varit 3.37 procent af den taxerade inkomsten,' -så

lunda sedan de skattefria'6' pi"ocenten' fråndragits. 'Nu går den gällande

skatteskalan .från O till 4 procent, och då kunde IllaD knappast tro, att

medelsatsen~ som bolagen skulle kOllIna att betala, skulle ligga så högt som

3.37 . procent. Att den skulle' ligga omkring 3 procent eller åt~instone

nära 3 procent, hade jag tänkt mig, men att den skulle ligga så pass nära

den öfre gränsen- 4 procent, är ganska märkvärdigt. Detta visar, att i

själfva verket' de aktiebolag, som betala inkomstskatt, arbeta under

Inycket gynnsamma förhållanden och gif'va en genomsnittsutdelning, Sonl

är högst betJTdli'g. Salnmånläg,gas de. taxerade inkomsterna 'för aktie

bolagen, får man ett belopp af 100 nlillioner; så att den skatt jag nämnt,

3,368,000 krOllor, motsvarar 3.37 procent af den taxerade inkomsten.

Går lnan ned från dennamedelsats till 2 procent, är det klart, att

minskningen skall blifva betydlig, och att man skall komma ned till

2 lnillioner.

Vill man ined bibehållande af den nuvarande formen för aktiebe

skattningen undvika en så betydlig minskning, är naturligast att lnan

ick·e nedsätter skattesatsen ända till 2 procent, utan nöjer sig med att

sätta ned den till 2.5 procent. Detta skulle jag för min del anse vara

en lämpligare utväg än en sänkning af de aktiebolagen medgifna skatte

fria afdrag·en.- Den sammanlagda taxerade' inkomsten af 100 lnillioner

skulle då gifva en skatt på 2.5, millioner, och då vore lninskningen re~

ducerad från 1,300,000 kronor till 800,DOO kronor, alltså en ganska

luåttlig sänkning i statens inkomst af .aktiebolagsskatten.

Det kan också tänkas en annan Väg, nämligen att man går ned

från 6 procents skattefrihet till 5 procents frihet, så att bolagen skulle

få draga af lltdelriing till belopp af intill 5 procent. Men däremot

synes mig, att man kan göra viktiga invändningar. Den första är den,

. att denIla åtgärd tydligen skulle få karaktären af en skärlJning af de nu

varande aktieäg·arnas beskattning, som medgifver .skattefrihet upp till 6

procent, under det att det i själfva verket var afsikten med reforlnen
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att åstadkomma en lindri1~g i den dubbla beskattningen. Redan af det

skälet anser jag, att Ulan borde sQka undvika en sådan nedsättning, men

därtill kOffilna också andra skäl. Ett principiellt skäl är,- att enligt den

motivering, jag bär gjort gällande, en utdelning, som icke öfverstiger 6

procent, i vårt land icke kan på något sätt anses medföra någon extra .'

ordinärt gynnsam ställning för .aktieägarna,. som skulle kunna vara' ett

tillräckligt skäl för en högre beskattning. Får man icke större utdelning

än 6 procent~ bar man icke mera än som kan anses llormålt vid pen

ningeplacering af den karaktär som i aktiebolag.

Slutligen är denna metod i finansiellt afseende icke så fördelaktig,

som den metod jag' tillåtit mig föreslå. Gen?lll att nöja sig med· att

nedsätta genomsnittsprocenten till 2.5 procent skulle man som sagdt be

spara sig en half' million i det Ininus, som skulle uppstått med den ur

sprungligen föreslagua skattesatsen af 2 procent Om man i stället går

ned från 6 procents skattefrihet till 5 procents, gör man också en vinst,

finansiellt sedt, lnen den är mycket mindre.' Huru 'stor den är, " är

svårt att säga, men efter hvad aktuarien Flodström meddelat, lärer

den icke komma ~tt mycket öfverstiga 100,000 kronor,: så att den i

hvarje fall är väsentligt mindre än den vinst, man kan få på den andra

vägen.

På dessa grunder. tror jag, att man kan påstå, att det i sakens nu
varande läge är mest praktiskt att uppställa en aktieskatt med en kon

stant skattesats af 2.5 procent på den vinst, som är kvar, sedan lltdelning

intill 6 procent -afdragits.

Jag har antydt såsom min allmänna uppfattning, att inkomstskatten

är en skatt, .som är afsedd att träffa de fysiska personerna. i mån af

deras skatteförmåga, och att man strängt· taget icke bör gå utanför de

fysiska personernas krets med denna inkomstskatt. Att IDan 'därvidlag

gör ett undantag för' aktiebolag motiveras fullkomligt just från den ut

gångspunkt, jag har valt, och bör icke betraktas såsom en afvikelse fräll

denna princip. I förslaget finnes dock en afvikelse, som visserligen är

af mindre vikt, lnen som dock bör omnämnas. Man har nälllligen ansett

sig böra bibehålla' inkomstskatten på äfven· öfriga. juridiska personer,

särskildt med hänsyn till, alla de samfund och föreningar, hvilkas med

lemmar icke håfva någon beskattningsbar in~komst af föreningen. Den

inkomst, sådana' föreningar ha, blir ju obeskattad, om den icke beskattas
6
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på detta sätt hos föreningen. Därför bar man ansett det vara lämpligt

att utsträcka inkomstskatten till de öfriga juridiska personerna i den

mån det för närvarande sker. Därvidlag har man .dock ansett, att det

icke förefinnes något skäl till progressiv skatt, utall har önskat, att bibe~

hålla inkomstskattens normalsats, som är en procent. För öfriga juri

diska personer, som hafva' skattskyldighet, skulle alltså fastställas en

, konstant sats af en procent. Jag vill påpeka, att. dessa »öfriga juridiska

personer» icke härigenolll ställas orimligt gynnsamt ,i förhållande till

aktiebolagen. För aktiebolagen har kommitten föreslagit en skattesats

af 2 procent; men äfven aln man går upp till 2.5 procent, är detta .. icke

så mycket mera än en procent för de öfriga juridiska personerna, därför

att aktiebolagen få afdrag af 6 procent på utdelningen. Vi såga nyss,

att först då ett aktiebolag kommer upp till 12 procents utdelning, har

det med en skattesats af 2 procent en verklig beskattning af en procent

'af vinsten, så att i detta fall. bolag med 12 procents vinst skulle vara

jämnställda med de öfriga juridiska personerna. Detta är ju rimligt.

Ändrar' man skattesatsen från 2 till 2.5 procent, komlner det att

gestalta sig så, att aktiebolagell vid 10 procents vinst gifva en faktisk

skattesats af en procent.
Med den sålunda föreslagna beskattningen af förmögenhet och aktie·

bolagsvinst menar jag, att mari, så godt som sig göra låtit, har fullstän

, digat inkolnstskatten med sådana ~katter, som äro lämpliga lned hänsyn

, till den omständigheten, att inkomsten icke i och för sig är ett tillräck~

ligt mått på skatteförmågan. Då återstår den frågan: huru skall in

kon1stskatten själf ordnas? Det har föreslagits, att skatteskalan, som

förut uppgick till 4 procent, skulle afbrytas vid 3 procent. Detta moti

veras på följande sätt. M·ed bibehållande af de 4 procenten skulle vi

för de större inkomsterna komma upp till en skattesats, som måste be

traktas såsorn extraordinärt hög i jämförelse med ,den, som är vanlig i

öfriga europeiska länder med sunda finansiella förhållanden. Vi skulle

hafva utom inkomstskatten, 4 procent, en bevillning af en procent, eller

tillsammans 5 procent.. Dessutom skulle nu införas en förmögenhets

skatt, som, om -man anser att förmögenheten i förhållande till sitt taxe

ringsvärde gifver 5 procent ränta, motsvarar ytterligare en procent, så

ledes tillhopa 6 procent. Är dessutom inkomsten härledd af aktier i ett

mycket stort 'bolag, skulle efter de nuvarande besHimmelserna angående
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aktiebeskattning resultatet blifva, att den effektiva skattesatsen komme

att närma sig 9 procent. Det kan icke nekas, att detta är en tämligen

dryg beskattning under tider, då visserligen de finansiella behofven äro

stora, men då i alla fall icke föreligga sådana extra ordinära förhållan

den, att staten behöfver till det yttersta pressa medborgarnas skatteför

måga. Det kan sägas, att det vore lämpligt, att man hade en skatte

reserv att tillgripa för sådana extra ordinära omständighet~r, då staten

behöfver anstränga sina finansiella krafter till det yttersta; man kunde

till sådana tillfällen reservera möjligheten att åter höja skatteskalån till

4 ,procent.

Den progressiva skatteskalan skulle alltså nu stanna vid 3 procent.,

Hvad i öfrigt beträffar ordnandet "af .den· progressiva 'skalan,' vill jag

framhålla, att det är önskligt, att denna progression kunde åstadkommas

med minsta 'möjliga godtycke. Den' förnämsta in vändningen mot den

progressiva skatteskalan har eljest varit den, att' den lämnar rum för så

lnycket godtycke. Man löper den risken, att ~en förändras allt efter

som maktförhållandena i riksdagen medgifva, och man tycker, att denna

skatteform gör rättsförhållandena ' mellan stat och, individ' 'något för

oSäk~a. Det gäller att grunda den progressiva skalan; så vidt möjligt

är, på rationella principer, som man en gång för alla söker fastslå, 'så

att man s.edan endast bestämmer d'e siffror, som behöfva bestämmas för

att skatten skall rätta sig efter de finansiella behofven. Jag har arbetat

mycket för att få fram en sådan lnetod, och jag har på andra ställen,

särskildt på British Association's möte i Glasgow 1901, framlagt en sådan

metod, SOlD väl reducerar godtycket till ett minimum. Denna metod är

b.yggd på den motiveringen för progressiv skatt, att rika personer fak~

tiskt hafva ett större existensminimunl och större materiella lefnadsbehof

än de fattiga, så att, om Ulan vill bevilja' afdrag för de minilnala lef

nads'kostnaderna, bör detta afdrag icke aftaga utan tvärtom stiga llled

inkomsterna.' Resonemanget är det, att' detta afdrag visserligen stiger

med inkomsterna, men icke lika pastigt som inkomsterna utan långsam

mare. Då är det själfklart, att det, som är kvar och skall beskattas,

stiger i hastigare progression - än inkomsterna. Man', kommer alltså' till

en progressi~ skatteskala. Därnled har man reducerat godtycket till att

bestälnma, hvad som ~r ,minimala,lefnadsbehof inom de olika samhälls

klasserna. Godtycke är visserligen också förenadt med detta, lllen det
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låter sig reduceras till att bestälnlna ett par tal, så att Inan åtminstone

är befriad från det absoluta godtycket.

För min del hade jag naturligtvis helst önskat, att skatteskalan redan

nu kunde ställas på en sådan rationell grund, lnell det ansågs leda till

för mycken omgestaltning af inkolnstskatten, och det är ju möjligt, att

detta' icke vore lämpligt, då det gäller ell reform af mera partiell natur.

Det ,gäller då att med bibehållande af den metod för progressions åsät

tande, som finnes i nu gällande inkolnstskattelag, söka åstadkomma en

så rationell skala som möjligt. Och det har man i detta förslag sökt göra

därigenom, &tt man undvikit den dubbelhet, som vidlåder den nuvarande

metoden. Vi erinra oss, att det finnes två metoder att åstadkomma pro

gression i den nuvarande skalan: för. inkomster under 6,000 kron~or består

metoden i att man beviljar ett afdrag, som sjunker allt efter som inkoms

ten växer. Denna metod har man öfvertagit från bevillningsförordningen,

och den metoden' har icke något att skaffa med den, som i öfrigt ligger

till grund för den progressiva skalan. Det är alltid otrefligt att på det

sättet hafva en skala, som icke bygger på en enhetlig princip. Kunde

man undvika detta, skulle man komma ett steg närmare det målet, att

progressionen så vidt möjligt bör undvika godtycket. Det nu förelig

gande - förslaget bildar sin progressiva skatteskala på det sättet, att det

beviljar ett skattefritt afdrag för alla inkomster af 1,000 kronor. För in

komster från 1,000 till 6,000 kronor kOIllmer, sedan dessa 1,000 kronor

afdragits, återstoden att ökas med 20 procent. Sedermera fortsätter

skalan på san1ma sätt som nu, så att öfver 6,000 kronor blir ökningen

50 'procent och stiger ytterligare till 100 procent och 150 procent o. s. v.

På detta sätt erhåller man en skatteskala, som i det stora hela öfverens

stälnmer med deu nu gällande. Men progressionen är alltigenon~ byggd

på principen on1 en fiktiv ökning af den verkliga inkomsten. Därigenom

vinner maD, att själfva skalan blir mycket jämnare och bättre än förut,

hvilket den måste blifva, då man tillämpar en enhetlig prillcip. -. Jag

skall be' att få visa detta genom ett diagram. (Bil. II och 111.)*)

,Slutligen kommer jag till det viktigaste steget och det, politiskt sedt,

svåraste steget att taga för att komlna fram till en' ren inkolllstskatt.

*) Diagram II utvisar den före~lagna, diagram III den nu gällande progres
sionen för inkomst intill 6,000 kronor.
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Det är det steg, som består uti att få bort den nu befintliga objektskatten

lJå fastigheter. Detta steg möter icke afsevärda svårigheter att taga, då

det gäller den kategori af fastigheter, som på vårt vackra kameralspråk

betecknas med »annan fastighet», men blir svårare, då vi kOllIna till

jordbruksfastigheter. Det är på detta on1råde, SOlll den ännu kvarvarande

resten af naturalhushållningen vållar de egentliga svårigheterna. Vi hafva

här att göra med en verklig i sakens natur liggande svårighet. Dock

lnåste vi säga, att denna naturalhushållning är på väg att försvinna.

Värt jordbruk är på väg att öfvergå till en verklig penninghushållning

och börjar allt mer och mer drifvas såsom en affär, som fordrar sin bok

föring. Då jag vill pålägga en penningskatt, grundad på uppskattning

af inkomsten i penningar, måste jag förutsätta, att där kan göras bok

föring öfver ·affären. Detta har nu, som sagdt, blifvit allt Iller och mer

förhållandet vid jordbruket, och alla jordbruksauktoriteter betrakta såsom

ett önskemål, från synpunkten af rationellt jordbruk, att bokföring kom

mer till stånd på alla egendonlar, icke blott på de större utan äfven på

de mindre, ja, de allra minsta, och det gifves ojäfaktiga bevis för, att

detta är möjligt. Detta är ju också en fordran, som numera uppställes

för prisbelönande af väl skötta jordbruk. Inkomsten af ett jordbruk, SOln

drifves såsom affär, kall taxeras likasom inkomst af annan näring: Det

är svårt ~ och gans~a betydligt svårt - att räkna ut inkomsten af en

olnfattande affär, men denna svårighet är af samma natur, då det gäller

jordbruk, som drifves såsom affär. Således bör det problemet icke vara

olösbart.

De största svårigheterna finner man, då det gäller inkomster af min

dre jordbruk, och detta beror därpå, att den väsentligaste delen af dessa

inkomster framkomma in natura. Småbrukarens inkomster består först

och främst af hans fria bostad och vidare af de naturaprodukter, ban till

godogör sig af gården. Det kan hända, att ban icke har andra inkoms

ter. Det är således af största betydelse att söka fastställa värdet af hvad

den mindre jordbrukaren tillgodogör sig af jordbruket in natura. Det har

därför i förslaget utarbetats särskilda ·formulär - två stycken - för jord

brukare. Men man begär icke ovillkorligen, att de mindre jordbrukarna

skola uppgifva sina inkomster i penningar, ty då skulle en hel del svara:

det kunna vi icke, därför att vi icke drifva jordbruket på det sättet.

Då säger man: det skola ni slippa, men ni skola lämna oss uppgifter,



86 1904 den 12 deceluber.

80m ni säkerligen kunna gifva oss, om vissa fakta i edert jordbruk, SOln

kunna lämna oss ledning vid b.edömande af hvad edra inkomster kunna

vara.. Först bör man fordra att få. veta, huru mänga rUlll den skattskyl

dige har inrättade till familjens bruk. 'lidare värdet af denna förmån

af fri bostad och vedbrand och värdet af hvad jordbrukaren in natura

tillgodogör sig. Det är omöjligt att med 110ggranllhet få veta detta senare,

men åtminstone bör det förslagsvis kunna uppgifvas någon SUIllma, och

denna bör kllnna kontrolleras af taxeringsmyndigheterna, SOln veta huru

många personer, som brödfödas på egendomen. Då man vet, huru de

lefva, 'så kan det sägas, att det, att ett visst antal lllänniskor lefver så

eller så, är på den orten värdt så och så myc~~t. Det kommer att på
hvarje ort utveckla sig en allmän grund för denna uppskattning.

För att sedermera framkomma till en verklig taxering af inkomsten

af fastigheten gäller det dessutom att veta, huru mycket nedlagts på går

dens förbättring oc~ på värdeökning i den ena eller. andra forlnen, sär
skildt hvad som påkostats ladugården genom inköp af n.ya kreatur äfven

som utgifter för anskaffande af inventarier. Äfven den, som har ett aldrig

så litet jordbruk, bör kunna upplysa om, att ~an vid årets början hade

slt eller så många kor, kalfvar, svin och får och vid årets slut så och så
många. Vidare b9r han kunna uppgifva, om han ökat eller minskat sina

kontanta tillgångar i form af penningar, fordringar eller skulder, så att

man kan få klart för sig, huruvida hans ställning förbättrats eller icke.

Och då uppenbarligen hans naturainkomst plus hans förmögenhets ök

ning är lika med den verkliga inkomsten, kOIllrner man på detta sätt

fram till taxeringen af hans inkomst.

Den regeln, att en persons naturainkomst plus hans förmögenllets

ökning utgör den verkliga inkomsten, har elnellertid en del undantag, i

det att vissa slag af förluögenhetsökning icke beskattas' SOlll inkomst, så..

som t. ex. värdestegring på jorden. Vidare skall sådan inkomst, som

bar formell af arf eller gåfva af fast egendom äfvensoln gåfva af lös

egendom icke betraktas såsom inkomst. Dylika förvärf bör man eIueller

tid kUl1na lätt få reda på, sä att man på denna väg kan vinna ett re·

sultat, som, ehuru visserligen icke på något sätt exakt, dock är ett betyd

ligt säkrare mått på den enskilde skattdragandes inkomst än den nuva·

rande taxeringen~ '1'y den nuvarande ordningen lider, såSOln vi alla veta,

och som jag här icke .beböfver _närmare utveckla; af ganska stora olägen-
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heter, först och främst därigenoln att det är omöjligt att angifva en kon

stant procents~ts af fastighetens taxeringsvärde, som skulle utgöra jordbru

karens verkliga inkomst af sitt jordbruk. On1 man sätter denna procent

sats till 6, så är det riktigt för några, orimligt för högt för vissa och

kanske ändå mera orimligt för lågt för andra. Dessutolll är det en an

nan omständighet, SOlU härvidlag bör komma i betraktande, nänl1,igen att

själfva taxeringsvärdena ofta äro' i hög' grad oriktiga. Det förhåller sig

mycket ojämnt i detta afseende, så att under det att i vissa delar af lan

det taxeringsvärdena äro riktiga - och i allmänhet äro de riktigare i

städerna än på landsbygden -,. finnes det i andra delar i stor utsträckning

ta.xeringsvärden, som äro absolut oriktiga, särskildt i Norrland i fråga

om skogsfastigheter.

En förändring sådan som den nu föreslagna komlner emellertid att

lnedföra ganska betydande .formella förändringar, i det att inkomsten af

jordbruk numera kommer att betraktas såsom inkomst af arbete. In

komsten af jordbruk är därför med afseende på indelningen af olika slag

af inkomster i förslaget lagd till denna grupp och särskildt till en ny

underafdelning, sonl kallas inkomst af jordbruk och annan näring. Där

eluot har man kvar ett slag af inkomst af fast egendom, men detta är

den rena inkomsten af fastigl1eten, såsom en fastighetsägare i staden har

den, och som äfven en ,fastighetsägare på landet kan hafva den, i form

af hyra, arrende af jordbruk, frälseränta eller hvad det vara mållde, men

i alla fall en inkolTIst, j30m väsentligen vinnes utan arbete.

Om jag nu ytterligare nämner, att förslaget till inkomstskatteförord

ning upptar en utvidgning af själfdeklarationen, nänlligen till alla dem,

SQln föregående år ,:arit taxerade till inkomst eller förmögenhet, så bar

jag 11ämnt det väsentligaste. Sistnämnda punkt torde jag dock kanske

böra något närmare uppehålla lnig vid. Själfdeklarationen afser såväl

inkolnst som förmögenhet och detta lned rätta, då det obestridligt är

lättare att angifva sin förnlögenhet än sin inkonlst. Själfdeklarationen

har, såsom jag nämnde, utsträckts till alla dem, SOln föregående år

varit taxerade. Detta anser jag i likhet med öfriga medlemmar af kOlTI

mitten vara en betydlig fördel. De l1uvarande bestän1111elserna lida

nämligen af den väsentliga olägenheten, att det är den skattskyldige, sonl

skall afgöra, huruvida han är deklarationspliktig eller icke. Deklara

tionsskyldigheten beror på huru stor inkomst en person bar haft, men
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detta bedölna.nde hvilar på en föregående uppskattning af den skatt

skyldige. själf. Det saknas i lagen ett kriterium på huruvida den skatt

skyldige är deklarationsskyldig. Det har ansetts önskvärdt, att detta blir

i lagen fastslaget, så att det icke förefinnes något tvifvel i detta afseende.

Man har då bestämt sig för att stadga, att den, som föregående år varit

taxerad, skall afgifva deklaration. I detta fall vet man åtminsto11e, om

man är skyldig att deklarera eller icke.. Det är nu visserligen sant, att

denna utsträckning af deklaratiönsskyldigheten medför ganska stora' obe

hag, beroende därpå, att gällande deklarationsformulär svällt ut till

något fruktansvärdt. Folk drar sig i allmänhet för att ifylla ett så stort

plakat som detta. Att så blifvit förhållandet här i landet beror på den

olyckliga sammankopplingen af inkomstskatten lned den allmänna be

villningen, så att deklarationen skall afse icke blott inkomstskatten utan

äfven bevillningen. Den afser således två olika skatter, hvilka utgå efter

olika grunder, och det kan icke undvikas, att en sådan deklaration blir

ganska förvillande. För att i någon mån råda bot på detta har man

ansett, att det för en mycket stor grupp af folk - dell största katego

rien af inkomsttagare ~ borde kunna åstadkommas ett lättare formulär.

Detta kan man göra för alla dem, som endast hafva sin lön att lefva

af, vare sig det nu är fråga om en ämbetsman eller en arbetare.· Det

vore önskvärdt, att deras deklarationsformulär gjordes så litet, att

det kunde få rum på en sida. Både för taxeringsmyndigheterna och för

de enskilda är det behöRigt, att deklarationen är så lätt att affatta som

möjligt, och lned den nu föreslagna förenklingen tror jag, att' man kan

försvara en utsträckning af deklarationsskyldigheten till den gräns, som

i förslaget blifvit satt. Det är nämligen icke svårare för en arbetare

än för e11 person med större inkomster att omtala huru mycket han

haft i lön.

Vid själfva formuleringen af förordningen vill jag nu icke i vidare

mån uppehålla mig. Men jag' vill erinra Oll, att det under utarbetandet

af lagförslaget varit en ledande synpunkt att äfven i afseende på det

forlnella genomföra det moderna inkol11stbegreppet, på hvilket denna

förordning skall grundas, och att man alltså sökt att få bort den dubbel

het, som vidlåder den nuvarande lagen, hvilken använder ordet inkomst

ibland i betydelsen sammanlagd inkomst oell ibland i samma betydelse

som bevillningsförordningen använder ordet, nämligen såsom afkastning
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af en speciell inkomstkälla. Denna dubbelhet afseende på termino

logien vållar för närvarande mycket stora svårigheter, och det har

ingalunda varit en lätt uppgift att skrifva förordningen på sådant sätt,

att man kunnat undvika en dylik dubbelhet.

Härnled har jag nu sagt det viktigaste, SOl11 är att säga angående

revisionen 'af själfva inkomstskatten. Det torde emellertid vara läulpligt

att äfven säga några ord om hvad som gjorts beträffande bevillnings

förordningen. Det har naturligtvis icke vaFit med någon entusiasm, son1

Inall gått till en ytterligare lappning på vår gamla bevillningsförordning,

men det har ansetts nödvändigt att vidtaga en del. formella ändringar,

hvilka betingats af ändringarna i inkomstskatteförordningen och dess

utom vissa andra förändringar, af hvilka jag nu skall nämna de vik

tigaste.

Man har velat tillgodose de minsta inkomsttagarna med lättnader

äfven vid deras beskattning enligt bevillningsförordningen, och man har

ansett sig kunna göra detta, då man samtidigt infört förmögenhetsskatt.

Man har därför fastställt en ny afdragsskala i stället för den ga'lnla..

Den gamla skalan lider ju af mycket stora ojämnheter och går icke till·

räckligt långt. Den stannar vid så små inkomster, att man kan önska,

att den skulle utsträckas något längre. Den första förändring, SOlTI före

slagits, är, att det bevillningsfria .afdraget höjes till 500 kronor, så att

bevillning icke utgår, förrän inkomsten öfverstiger 500 kronor. För be

lopp, .som öfverstiga 500 kronor men icke 900 kronor, äro 500 kronor

fria från bevillning, och vid nästa intervall, från 900 till 1,300 kronor,

äro 400 kronor fria. För en inkomst mellan 1,300 och 1,700 kronor äro

300 kronor fria, och vid nästa intervall, mellan 1,700 och 2,100 kronor,

äro 200 kronor fria. Slutligen hafva de, som åtnjuta en inkomst af

luellan 2,100 och 2,500 kronor rätt att afdraga 100 kronor. Därigenol11

har man nu sökt ås.tadkomma en något så när jämn afdragsskala,

hvilken går upp till 2,500 kronor. Detta är. ju en reform, som kan

anses befogad, och hvilken väl kommer att mottagas med tillfredsställelse

af de många, som den gäller.

En annan punkt i bevil1ningsförordningen, som det ansetts nödvän

digt att röra vid, orn det också varit förenadt filed sarnma svårigheter

och obehag som att röra vid ett getingbo, har varit skogsbeskattningen.

Det har varit omöjligt att upptaga frågan i dess helhet, men man ansåg,
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att ett viktigt resultat skulle kunna vinnas därigenom, att man fram

tvingade en verklig beskattning af den rörelse, som går under namn af

skogsafverkning på annans mark. Hittills har rådt ganska mycken

tvekan Oill, huru sådan inkomst borde beskattas, och bolag hafva i stor

utsträckning undandragit sig skatt af sådan inkomst på den grund att

de sagt, att inkolnsten redan är beskattad genom fastighetsbevillningen,

såsom det heter i bevillningsförordningen. Detta är nu materiellt i de

flesta fall alldeles oriktigt, ity att det ofta icke erlagts skatt för dessa

skogar, då nämligen skogshemmanen i regel äro för lågt taxerade. Men

bortsedt därifrån förefinns här ett. principfel, som är ytterst farligt.

Det är mycket vilseledande, då bevillningsförordningen i förbigående

talar däroln, att det finnes in~omst, som skall anses vara beskattad ge

nom fastighetsbevillning, lltan att omtala, hvilken inkomst detta är.

Denna oklarhet har ledt till olyckliga konsekvenser. Det är klart, att

ingen inkomst kan anses beskattad därigenom, att annan person har

erlagt skatt än den person, som just har ifrågavarande inkomst. Åt
lninstone bör detta vara huf'vudprincipen. Skulle man inläta sig på

något annat, så skulle följden blifva den, att, då t. ex. ett penningbelopp

af 1,000 kronor kan öfvergå från den ena personen till den andra i det

oändliga, så skulle skatt för denna inkomst för hvar OCll en af de föl

jande vara erlagd därigenom, att den förste innehafvaren erlagt skatt.

Det gällde således att i bevillningsförordningen få fastslaget, hvilken

inkomst som skall allses beskattad därigenom, att fastighetsbevillningen

blifvit erlagd. På grund häraf insattes i 2 § bevillningsförordningen

de? bestämmelsen, att endast den inkolnst skall anses beskattad genom

fastighetsbevillning, ,som tillfallit ägare af fastighet eller med ägare lik

ställd innehafvare eller ock arrendator af fastighet, lilen inga andra.

Därigenom tror jag, att man ställt sig på en säker grund i denna fråga,

och därigenolll vinner man - såsom man alltid gör, då man förfar på

ratiol1ellt sätt - en verklig fördel. Man vinner l1ärnligen den fördelen,

att skogsafverkning på annans mark måste anses såsom beskattningsbar

illkomst. Däraf följer, att afverkaren icke kan få göra afdrag för trädens

värde å rot utan endast för den del af köpesumman för afverkllings

rätten, som kan anses belöpa på årets afverknil1g, hvilket vid långa af

verkningskontrakt i de flesta fall blir en obetydlig summa eller ingen

ting alls.
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Det är ju klart, att denna reform kan komma att spela en roll för

staten, men dess väsentligaste betydelse ligger dock inom den kOIDlnu

nala beskattningens område. Hela skogsbeskattningsfrågan har ju sin

vikt just därigenom, att bolagen i stor utsträckning undandraga sig be

skattning, och ått tillföljd häraf dell kOlnmunala skattebördan särskildt i '

de norrländska kommunerna mångenstädes blifvit mycket betungande.

Därför har det också ansetts nödvändigt att i bevillningsförordningen

inrycka en bestämmelse därom, att skogsafverkning i de särskilda kOlTI

Illuner, där sådan rörelse drifves, skall betraktas såsom särskild näring

för sig inom hvarje kommun, och det har också inryckts vissa allmänna

grunder för huru inkomst af sådan afverkning skall beskattas. Där~

igenom har man sökt att, så vidt sig göra läter, garantera skogskom

lllunerna lriöjlighet till en kommunal beskattning af skogsafverkningell.

. Härmed har jag nu redogjort för de viktigaste punkterna i det före

liggande förslaget, och det återstår mig endast att med ett par ord gifva

en bild _af det finansiella resultat, SOlU man kan vänta af dessa reformer.

Vi hafva å ena sidan en del lindringar först och främst i bevillnings

förordningen, särskildt lindring för de lägsta inkolnsterna, hvarom jag i
det föregående talat. Däremot svarar möjligen den icke vidare bety
da~de ökning, som staten kan vänta i fråga om beskattning af skogs

afverkning på annans mark. Vidare bar föreslagits en lindring i in

komstskatten för de lägsta inkomsterna, hvilket vi sågo genom jän1fö

relsen mellan de båda skatteskalorna. Men denna lindring är mycket

obetydlig och spelar finansiellt ingen. roll. Därjämte. har föreslagits en

li11dring i inkomsterna för de högst beskattade, därigenom att progres

sionen .afskäres .vid 3 procent i stället för att, såsom nu är fallet, gå till

4 procent. Detta represe11teral' ett mera betydande minus i resultatet.

Huru stort detta minus blir, kan jag icke säga, men det kan dock icke

blifva så stort, att det komluer att spela någon verkligt finansiell roll.

Det största minus åstadkommes säkerligen genom nedsättningell i aktie

bolagens beskattning från den nuvarande progressIva -skalan ---:- skatte

satsen var såsonl vi sågo i genomsnitt 3.37 procent - till en konstant

sats af 2 eller 21/2 procent, hvilket det nu må blifva. Gent emot alla

dessa minskningar i statens inkomster på olika områden hafva vi att

sätta den nya direkta skatten, förlnögenhetsskatten. Det är omöjligt att

säga, hurll ll1ycket förmögenhetsskatten kommer att gifva, 11vilket beror
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på det af mig förut olnnämnda sorgliga förhållandet, att vi icke här i

landet llafva någon beskattningsstatistik. Det torde vara mig förllnnadt

att i detta sanlinanhang få säga, att för lnig och alla, som sysselsätta

sig med hithörande frågor, det är ett ytterst viktigt önskemål, att, om

detta förslag går igenonl och vi få så många direkta skatter SOln då blir

fallet, vi äfven måtte få en statistik öfver de direkta skatterna. En så

dan statistik skulle hafva stor betydelse för de nationalekonomer, som

vilja följa landets ekonolniska utveckling, men den har ock en stor be

tydelse från annan synpunkt. Det låter sig nämligen med statistiska

nleclel ofta påvisas, Oln i den ena eller andra landsändan en oriktig taxe

ring gjort sig gällande. Detta är en metod, som är genomförd i Dan

mark, och jag har genom samtal med direktöreIl: för den danska statis

tiska byrån öfvertygat mig om, att man där Ilar ett ganska säkert
. .

system att genom statistiska lnetoder få reda på, i hvilka landsändar

taxeringen icke skett såsom den' bort. Vid förekommande förändringar

i skatte13gstiftningen skulle det naturligtvis vara af stor betydelse att

kunna utgå från färdiga statistiska data. Jag tror icke, att en sådan

statistik konlmer att kosta så mycket, att kostnaden icke mångdubbelt

uppväges af fördelarna.

Frågan är nu; huru mycket förmögenhetsskatten kommer att gifva.

Denna skatt har, såsom jag nämnde, föreslagits att blifva 1/2 pro mille

af den uppskattade förmögenheten. Man kan göra jämförelse med hvad

förmögenhetsskatten gifvit i Preussen och i Danmark. Det finnes dock

många olikheter mellan Sverige och dessa länder, hvilka olikheter det

gäller att eliminera bort. Från en sådan utgångspunkt skulle jag vara

böjd för att antaga, att vår förmögenhetsskatt borde gifva närmare 3

millioner. Jag vill dock icke ställa mig. i borgen för riktigheten af

denna gissning, då jag tyvärr saknar tillförlitligt material. Om vi nu

räkna bort alla dessa minskningar, SOlll skulle blifva en följd af för

slagets antagande, så skulle, under förutsättning att man nedsatte pro

centen vid aktiebolagens beskattning till 21/2 i stället för 2 procent, den

slutliga ökningen i det hela blifva ungefär 11/2 million, så att inkomst

skatten skulle komma att i budgetel1 upptagas till 12 millioner i stället

för 101/2 million, under det att bevillningen skulle upptagas till samlna

belopp som förut. Detta är alltså det .resultat, som man skulle komma

till. Man skulle då i finansiellt afseende vunnit icke så obetydligt. Men
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vi lnåste dock komma ihåg, att det egentliga ändamålet med reformen

var att på ett rättvisare sätt än som hittills skett fördela de bördor, som

de direkta skatterna 111edföra, och särskildt att afpassa belastningen af

de olika inkomstarterna efter deras olika skattekraft. När man sätter

detta såsom sin hufvuduppgift, får man icke samtidigt vänta sig att __

erhålla en starkt ökad afkastning af de direkta skatterna till staten,,
utan luan får vara glad, om man vid sidan af själfva hufvudsaken vin-

ner någon ökning af statsinkomsterna.

I anledning af föredraget yttrade sig:

Herr Professor D. Davidson: Den förändring af vår direkta be·

skattning, som åstadkoms för några år sedan, yar ju afsedd att blifva

endast provisorisk, och det vore glädjallde, om provisoriet blefve af så

kort varaktighet som möjligt. Något omdöme Olll det nu föreliggande

förslaget i dess helhet vågar jag emellertid ej afgifva; dels har jag ej

haft mycken tid på mig att sätta mig in i detsamma, dels för Jåras stu

diet af detsamina därigenom, att motiveringen saknades.

Jag har dock vid en hastig genomläsning af förslaget funnit vissa

principiella bestälnmelser, hvilkas lämplighet kan ifrågasättas.

Det är ju· en modern fordran, att det skall finnas en förmögenhets

skatt såsom kOlnplelnent till inkomstskatten. Jag vill dock påpeka, att

förmögenhetsskatten icke är så idealisk som professor Cassel anser. Den

innebär en ganska stor orättvisa gent. emot ägare af små förmögenheter

i jämförelse med ägarna af stora sådana. 'Ty de, som äga små förmö

genheter, hafva vanligen hopspart dessa .af sina inkomster, och för dessa

inkomster hafva de erlagt inkomstskatt, i den mån dessa irikolnster in

tjänats. De stora förmögenheterna åter bildas till stor del af konjunk

turvinster, llvilka inkolnstskatten till väsentlig del icke kommer åt. Att
belasta dessa båda slag af förmögenheter med samma skattefot är så

lunda icke rättvist. Jag har velat erinra om detta, ehuru jag väl- vet,

att det tord~ vara OlllÖjligt att undgå förmögenhetssk~tten.

Professor Cassel har icke lyckats öfvertyga mig om att förslaget

innebär en verklig lösning af frågan om aktiebolagens beskattning. Jag

har därvid i främ.sta rummet att· erinra om, att förslagets bestämmelser
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icke stämma öfverens lned den motivering', som professor Cassel lämnade.

Den del af ett aktiebolags vinst, som icke utdelas, träffas enligt för

slaget blott af den proportionella skatten af 2 procent -- men den borde

. ju enligt motiveringen äfven träffas af salnlna inkomstskatt, som träffar

enskildas inkomst i allmänhet enligt den progressiva skatteskalan. Och

professor Cassel själf erinrar ju Oln att man icke kan lita på, att deIl

outdelade vinsten blir beAkattad,' då den förr eller senare kOlnrner aktie-

ägarna tillgodo. - Vidare måste beaktas, att förslaget icke' omöjliggör

ett kringgående af bestämmelserna angående inkolTIstskatt genom bil

dande af familjebolag eller aktiebolag af ännu mer »privat» karaktär, där

aktierna befinna sig på~ några få händer eller, praktiskt taget, på en ellda
hund. On1 ett sådant aktiebolag ordna-s så, att icke mer än 5 :% lltdelas,

skulle den outdelade vinsten endast drabbas af en skatt af 2 ,,%, under

det att salnma inkomst, om företaget icke klädts i formen' af aktiebolag,

skulle ha drabbats af en skatt af 3 :%.
Jag hyser vidare tvifvelsmål i afseende å förändringen rörande de

klarationsskyldigheten. Professor Cassel påstod, att det i nu gällande för
fattning icke finnas någon enkel" och lättfattlig bestämmelse om när de

klarationsskyldigheten -skall inträda, under det att förslaget innebåller en

dylik bestämmelse. - Detta är dock icke ålldeles riktigt. Det finn"es' i nu

gällande författning en bestämmelse af precis samma art som den i för

slaget upptagna, nämligen att den, som näst föregående år taxerats för

inkomst af visst belopp, är deklarationsskyldig. Men därjälnte innehåller

den nu gällande författningen, att äfven den, som under nästföregående

år åtnjutit inkomst af viss storlek, är deklarationsskyldig, fastän han icke

samma år taxerats för inkomst af berörda storlek. Jag medgifver gärna,

att det ·af praktiska hänsyn är lämpligast att, SåSOIU i förslaget skett,

utesluta denna bestämmelse. Men rent principiellt kan ju denna bestäm~

melse väl försvaras, då det ju borde finnas garantier för att inkomsten i

dylikt- fall blir känd.
Den väsenligaste nyheten i förslaget rörande deklarationsskyldigheten

är, att alla, som taxerats nästföregående år, skola afgifva deklåration~

Jag tror emellertid, att en dylik' bestämrnelse skulle under nuvarande

förhållanden vålla alltför stora 'praktiska svårigheter~ Man får en mängd

deklaranter; af hvilka en hel del icke kunna deklarera eller i öfrigt iRkt~

taga bestämmelserna rörande deklarationsskyldigheten.· Den, som i lik·
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het med mig varit ordförande i bevillningsberedning, vet nog, huru

svårt äfven personer med juri~isk och annan bildning hafva att ifylla

ett deklarationsforlnulär.. De blifva ofta rent af konfysa, då de få ett

dylikt forlnulär i sin hand. Ändringen skulle med nu gällande bestänl

melser rörande taxeringsfl'fara~det göra arbetet alltför svårt för ordfÖ

randena i bevillningsberedningarna.. Därmed kommer jag till förslagets

syagaste punkt, eller att bestälnmelserna rörande detta förfarande lämnats

oförändrade.. Att· här ingå på denna fråga skulle emellertid blifva allt

för vidlyftigt. Jag anser mig dock böra framhålla, att en reform med

lätthet redan l1U skulle kunna genolnföras, nämligen afskaffandet af taxe

ringsnämnderna. I allmänhet torde, liksom i Uppsala, taxeringsnälnn

dernas arbete ej taga mer än en Et två dagar, och detta visar, att de

äro öfverflödiga. Det vore bättre att endast llafva två nämnder och

lägga en .del af arbetet på de "kommunala myndigheterna, SåSOlTI insaln

landet af uppgifter från arbetsgifvare rörande deras arbetares och bi

trädens löneförmåner ID" ffi.

Herr Kanslisekreteraren H. Tigers·chiöld: Den viktigaste' förändring

den nuvarande inkonlstskatteförordningen, som kommitten föreslagit,

synes mig ligga i en rättvis. uppskattning af den inkomst, som erhålles

genom jordbruk. Inkomstskatt för jordbruket kallas rör inko.mstskatt

men har hittills i. själfva verket drabbat såsom en förmögenhetsskatt

och en förmögenhetsskatt· af särskildt orättvis art, i det att· den ofta

drabbat förmögenhet, som icke lämnat någon. afkastning alls utan sna

rare tInder året lidit kapitalminskning. Inkomsten af en jordbruksfastig

het bar fixerats till 6 procent af taxeringsvärdet, men en sådan inkomst

har för luånga jordbrukare icke. funnits till under de många dåliga år,

sonl varit. Det oaktadt bar emellertid inkomstskatten beräknats efter

denna grund.· Det synes mig vara en gärd af rättvisa, att jordbruket

får anses såsom en näring eller en" handtering, och att inkolllsten däraf

får beräknas på samma sätt som inkomst af alldra näringar. Själfde

klaration bör vara en medborgerlig rättighet. icke mindre än en med

borgerl~g skyldighet och jordbruket således få själfdeklarera för den års- .

inkomst, det haft, för denna, hvarken för mer eller för mindre. Be

traktas icke jordbruket. såsom en a.ffäj··srörelse, blir skötseln också därefter

till skada för landets ekonomi.
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För de lnindre' jordbrukarna, som i allmänhet icke föra några böc

ker, skulle det emellertid komma att vålla svårigheter att genonl själf

deklaration uppgifva inkomsten af jordbruket. . De böra därför hafva

rätt att i stälret genom statistiska uppgifter angående sitt jordbruk åstad

komma en något så när tillförlitlig uppskattning af den inkomst, som

kan hafva fallit af fastigheten under året. Jag. har enlellertid saknat

llppgift om, hvar gränsell nedåt för rättighet till själfdeklaration skulle.

sättas, och' det kan ju hända, att .llleningen hos kommitten varit, att de"n

af de mindre jordbrukarna, .som har. förmåga att själfdeklarera, skall-få

göra detta'och, om' ban icke bar förmåga därtill, i stället få uppgifva så

dana statistiska data.. PåTäggandet af en ny förrl1ögenhetsskatt kan. vara

rättvist endast under förutsättning, att man tar bort den gamla eller

rättare' gör den till. det den var änlnad att vara, en verklig inkomstskatt.

Skatt på förnlögenhet förutsätter emellertid,. att det finnes någon för

IIlögenbet, och. jag delar, professor .Davidsons uppfattning därom, att

man får vara försiktig med att pålägga förmögenhetsskatt i ett så kapi

talsvagt land sonl vårt. Det är bristen på kapital, som låter våra rika

naturliga' tillgångar ännu slulnra i djllpet, det .är bristen på kapital, som

drifver goda' arbetskrafter ut ur landet. Belastas kapitalet för hårdt,

expatrierar det själft till slut. Norge är. därutinnan ett varnande

exelupel.

Den förmögenhetsskatt, som nu skulle påläggas, är visserligen icke

af någon större betydelse, men den kan vara det första steget, och

sedermera ligger det i de lnakthafvandes intresse att fortsätta på

samma väg.

I det föreliggande kommitteförslaget saknar man en revision af be

villningsförordningen. Såsom saken nu är ordnad, beror ju jordbruks

taxeringen på taxeringsmyndigheterna, och det är klart, att fastigheter,

som hafva samlua jordbruksvärde, d. v. s. samma afkastning af jorden,

kunna vara af olika värde på grund af påhvilande onera och kommu

nala skatter. Därtill tages emellertid ingen hänsyn vid bevillningstaxe

ringen. De utgifter, so;m bestridas med de komlnunala skatterna, äro

dock delvis af samma beskaffenhet som de utgifter, hvilka bestridas

genom bevillningen. Aflöningen åt folkskollärare t. ex. bestrides till två

tredjedelar af staten och en tredjedel af kommunen. ~"attigvårdsutgifterna.

bestridas delvis af staten delvis af kommunen, aflöning till läkare, utgifter
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för sjukvård likaså. En fastighet i en socken, hvilken fastighet lämnar

samma jordafkastnillg som en fastigllet i en närgränsande socken och

därför är åsatt samma taxeringsvärde som denna, kan på grund däraf

att de kommunala skatterna i den förra socknen äro betydligt högre än i

den andra, faktiskt blifva hårdare beskattad, och man vore i sådant fall,

frestad att låta en sådan fastighet få åtnjuta någon nedsättning i bevill

ningen eller något slag af restitution. Detta synes mig vara en omstän

dighet värd att beakta. Den kommunala beskattningen, S0111 nu verkar

ytterst ojämnt och på sina ställen är så tryckande, att den orsakar ut

flyttning ur socknen, kräfver snara reformer. Vill man icke nledgifva 11årdt

betungade kOlnlnuner restitution för en del af bevillningen, torde det

blifva af nöden att, för lindring af fattigvårdstungan, skapa större fattig

vårdsdistrikt lned gemensamma fattiggårdar och låta statell öfvertaga de

dryga och allt drygare byggnadskostnaderna för folkskoleväsendet. De

lokala förhållandena kunna vara sådana, att en socken på grund af sin

geografiska form och sina vägförbindelser kan nöja sig uled ett folk

skolehus, under det att en annan socken, som icke är större eller

folkrikare, men bar en långsträckt forIn eller' är splittrad i öar, måste

hålla flera. Då folkupplysning numera blifvit ett statsändamål, synas

mig skatter till bestridande af utgifterna för detta ändalnäl icke böra

göras beroende af uråldiga sockengränser.

7
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DAllLBERG, J. P., bruksägare.
DAHLERUS, G. E., stadskassör.
DAHLIN, J. E., amiralitetsråd.
DANELIUS, B. A., direktör.
DAVIDSON, D., professor. '
DE GEER, L., friherre, kanslisekretel'are.
D.W LA GARDIE, R., grefve, f. d. landshöfding.
DICKMAN, K., fil. kandidat.
DICKSON, R., öfverståthållare.
DIEDEN, J. H. E., konsul.

*. Ständig ledamot.

DRYSEN, G., byråassistent.
DUF1VA, A. W., notarie.

EGERSTRÖM, F. R., v. häradshöfdillg.
EHR-ENHEIM, P. J. VON, f. d. statsråd.
EHRENSVÄRD, A., grefve) jur. doktor.
EKENMAN, V. N., häradshöfding. .
E~GREN, d: E., kalnrer.
EKLUND, A., byråchef.
EKMAN, C. E., bruksägare."

: .EKMAN, J. J.,..grosshandlare.
EKWALL, A., stadskamrer.

- ELLIOT; 'J. E., president.
ELMQVIST, H., förste aktuarie.
ELOWSON, G., lektor.
ENELL, O., bankdirektör.
ENOELLAU, J. P., grosshandlare.
ENGELLAU, L., grosshandlare.
ENGEST~ÖM, J. VON, v. häradshöfding.
E~icsSON, E., bankdirektör.
ERNBERO, J., expeditionschef.
E8sEN, F. VON, friherre, riksInarskalk.
EWERLÖ}', .J., v. häradshöfding.

F ABLCRANTZ, G. E., v. häradshöfding.
FAHl\EHJELM, O., civilingenjör.

. FAxE, .C., grosshandlare.
FLODSTRÖM, I., aktuarie.
FRJE~CKEL,L., bankdirektör.
FRANCKE,. O., grosshandlare.
FRANCKE, R., grosshandlare.
FRIBERO, F.; f. d.. bankoko1l11nissarie.
FRIEDLÄNDER, H., grosshandlare.
FRISK, C., v. häradshöfding.
FBÄNCKEL, E., generalkonsul.
FRÖLANDER, H. T., bankdirektör, ledamot

af redakiionskommitten.
FÖRSELIUS, G., direktör.

GAGGE, A., bankdirektör.
GEBER, ~I., bankir.
GEnER, P. A., bankir.
GEORGII, A., generalkonsul.
GERLE, C., J. H., f. d. departelnentschet
GIHL, C. H., bankdirektö~.

GIRL, G., ban}r.direktör.
GLOSEMEYER, A ..) grosshandla~e.
GRANHOLM,H., qirektör.
GRILL, B., d.ir~ktör.

GRIPENSTEDT, C., v. häradshöfding.
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GRÖNVALL, E., bruksägare.
GRÖNWALL, F., fil. doktor.
GUINCHARD, J., fil. doktor.
GUMPERT, M., grosshandlare.
GUM.1ELIU~, A., direktör.
G-UNTHER, E.) öfverdirektör.
GÖRANSSON, E. F., ingenjör.

HJEGGSTRÖM, A. W. T., kapten.
HALLBERG, -F., barikdirektör.
HAMILTON, H., grefve, landshöfdillg.
HAMMARsTRöM, A., byråchef.
HAMRIN, H., direktör.
HANSEN, H., grosshandlare.
HASSELROT, C. B., häradshöfuing.
HECKSCHER, E., bankdirektör.
HECKSCHER, I., generalkonsul.
HEDERSTIERNA, C., expeditionschef.
HEDLUND, H., redaktör.
HEOARDT, I., grosshandlare.
HEILBORN, O., generalkonsul.
HELLNER, J., revisionssekreterare, förenin-

gens ordförande.
HERLITZ, K., v. häradshöfding.
HERNMARCK, A., disponent.
HERNMARCK, C. G., kammarrättsråd.
HERSLOW,C., fil. doktor, bankdirektör.
HERZOG; P., generalkonsul.
HESSLER, H., grosshandlare.
HILDEBRAND, H., riksantikvarie.
HILDEBRAND, K., fil. doktOI', redaktör.
RIRSCH, E., civilingenjör.
RIRSCR, I., grosshandlare.
HIR.SCH, O., ingenjör.
HOFFSTEN, E., byggnadsingenjör.
HOLM, G. B. A., v. häradshöfding.
HOLMERZ, C. G. G., direktör.
HOLS'!', N. O., statsgeolog.
HORN, R. P. von, e. o. hofrättsnotarie.
HORNGREN, L. H., konsul.
HULTGREN, C., kontrollör.
Huss, G., fil. doktor.
Huss, lVI. W., justitieråd.
HUBNER, E. L. F., sekreterare.
HÅKANSSON, J., bankir.
HÄGGLÖF, R., v. häradshöfding.
HÖGLUND; O. M., fil. doktor, grosshandlare.
HÖJER, M~, lektor.

ISAKSON, A.~ Akeppsbyggeriinspektör.

* Ständig ledamot.

JANSSON, C., bankdirektör.·
J ENTZEN, C., n1ed.. doktor, -bankir.
JOHANSSON, B. B., direktör.
JOHNSON, A., generalkonsul. _
JOHNSON, M., grosshandlare.
JONSSON, O., bankofullmäktig.
JOSEPHSON, S., grosshandlare.
JUHLIN, J. M., byggnlästare.

KASTENGREN, C. O. F., kan1rer.
KENNEDY, J., kalllr:narherre.
KEY, H., fil. doktor, redaktör.
KEYSEu, S., konsul.
KEY-ÅBERG, K., förste aktuarie.
KINANDER, E., v. häradshöfding.
KINBEltG, E. G., byråchef.
!(INBERG, L. O., grosshandlare.
KINNANDER, O., v. 'häradshöfding.
KJEI.LANDER, A., byråchef.
KJELLBERG, C. O., grosshandlare.*
KJELLBERG, J., bankdirektör.
KÖERSNER, A., e. o. hofrättsnotarie.
KRUHS, K. F., bokhandlare._
KRUSENST.TERNA, J. E. VON, generaldirektör.
KULLBERG, H. AF, kapten.
KÖHLER, S., kanslisekreterare.

LAGERBRINO, E., advokatfiskal.
LAGERHEIM, A., generaldirektör.
LAGERWALL, B., v. häradshöfding.
LAMM, H., grosshandlare.
LANCKEN, C. E. VON DER, underståthållare.
LANDIN, J., handelsken1ist.
LANGENSKIÖLD, -K., friherre, bankofull-

mäktig, ledarnot af redaktionsko~rnittiJ/f1;~

LARSON, A., grosshandlare.
LARSSON, -E. F., grosshandlare.
LAvAL) G. DK, fil. doktor, civilingenjör.
LEFFLER, J. A., fil. do~tor.

LEMAN, PH., fil. doktor.
LEWENHAUPT, C~, grefve, f. d. envoye.
LEWENHAUPT, G. E~, grefve, godsägare.
LILLE, A., jur. doktor.
LILLIESKÖLD, E. W., kamrer.
LILLJEKVIST, F., slottsarkitekt. 
LILLJEQVIST, R., civ:1Hngenjör.*
LINDEBERG, K. M:, kansliråd.
LINDER, C. G., v. häradshöfding.
IJINDHAGEN} D. G., professor.
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LINDROTH, C. A., grosshandlare.
LINDSTEDTJ A.,· professor.
LINDSTEDT, A. W., kamrer.
LTNDs'rRöM, A., _bankir.
LJUNGDXRG,_ E. J., direktör~

LJUNGGREN, C. J:, v. häradshöfding.
LJUNG GREN, C J. F., konsul..
LJUNGLÖF, K., grosshandlare.:I=
LOVEN, J., grosshandlare.
LUBLIN, J., grosshandlare.
LUNDBERG, K., direktör.
LUNDEBERG, C., bruksägare.
LUNDSTRÖM, C. F., godsägare.
LÖF, N. 'V., kassör.
LÖFGREN, B., kalnrer.

MALMSTRÖM, C. G., f. d. riksarkivarie.
MARTIN, B., jäglnästare.
MARTIN, E., auditör.
MAY, J., öfverdirektör.
MICCHELIN, L., f. d. senator.
MEULLER, F. LAMBEUT-, juris. kand., alna-

l1uens.
~fEVES, J. S., byråchef.
MIDLING, O., disponent;
MITTAG-LEFFLER; G., professor.
l\IoLANDER, A., direktör.
MOLANDER, C. A., grosshandlare.
MOLL, F., varumäklare.
MOLL, I., bankdirektör.
J.\tIOLL, V., kan1rer.
MONTAN, C. O., f. d. assessor.
MONTAN, E. V., professor.
MONTELIUS, W., .v. häradshöfding.
J.\tluNTHE, G., president.
MÖRK, A., bankkassör.
1vlöRNER, K. A. G., grefve, t. f. kanslisek-

reterare.

NORDSTRÖM, C. F. T", landshöfding.
NORIN, C. A., v. häradshöfding.
NORsTEDT, E., bruksägare.

ODENRICK, J. F., grosshandlare.
OLBERS, L., v. häradshöfding.
OLIVECRONA, A., v. häradshöfding.
OLROG, T., grosshandlare.
OLSSON, T., bergmästare.
OXENSTIERNA, B. G., grefve, kanslisek

reterare.

* Ständig ledamot.

OXENSTIERNA, E., grefve, öfverste.

P ALM, I., bankdirektör.
PALMER, C. W., bruksägare.
p ALME, J. H., bankdirektör.*
PALME, S. T., direktör, föreningens vice of'd-

förande.
PALMGREN, H., v. häradshöfding.
P.ALMQvrsT, G., direktör.
PERSSON, N., konsul.
P.ltTERSEN, A. F. S~ow-, bankdirektör.
PETERSENS, H. af, kansliråd.
PETERSSON, P. A. G., f. d. rådnlan.
PEYRON, A., grosshandlare.
PEYRON, L., grosshandlare.
PHILIPSON, M., bankdirektör.
PHILIPSON, W., v. häradshöfding.
PHRAGMEN, E., professor.
PrRLGREN, A., yrkesinspektör.
P.RINTZSKÖLD, O., förste hofnlarskalk.

BABE, ·P. R., v. häradshöfding.
RAMSTEDT, ·V., grosshandlare.
RAMSTEDT, W., fil. doktor.
RAPHAEL, A., fil. doktor.
REHBINDER, H., friherre,_ kOlnmerseråd.
RENHOLM, G., kungl. sekreterare.
RENSTRÖM, A., hofrättsfiskal.
RETTIG, G., generalkonsul.
RETTIG, H." kanslisekreterare.
RE'I'TIO, J., grosshandlare.
RKTZIUS, G., professor.
REUTERSVÄRD, P., hofmarskalk.
RIBBING, G., hofrättsråd.
RrBEN, K .. A., Y. häradshöfding.
RICHTER, F., förste intendent.
RINMAN, C., bruksägare.
RISINO, H., kontorschef.
ROSEN, C. G. VON, grefve, öfverstekammar-

junkare.*
ROSEN, E. VON) grefve, juris kandidat.*
ROSEN, G. VON, grefve, hofrätts·råd.
RosMAN, H., fil. doktor.
ROSSANDER, J. F., grosshandlare.
RUBEN, L. M., bankdirektt?r.
RUBENSON, L., disponent.
RUBENSON; M., f. d. sekreterare.
RYDIN, H. L., f. d. professor.
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SACHS J., dil~ktör..
SAHLIN, 1t1., generaldirektör.
~AMSON, E., direktör.
SANDEBE,ll-G, F. AF, kamrer.
SANDEB]i~RG, H., .löjtnant.
SANTESON, H., v. hi:iradshöfding.
SCHEDIN, E., bankdirek~ör.

SCHNELL, C., grosshandlare.
SCHUMACHER, C., 'V., ~abrikör.

SCHUMACHER, G. W., kontorist.
SCHUMACHER, J. W., ingenjör.,
SCHUMBURG, R., konsul. ,
SCH)VERIN, W. G. VON, friherre, godsägare.
SEBARDT, C. W., hofapotekare.
SEDERHOLM, ,E., bruksägare. .
SEGERSTRÖM, Hj., fondmäklare.
SETTERVALL, C., 'grosshandlare.
SIDENllLADH, E., f. d. ·öfverdirektör.
SJÖGREEN, C. 1\1".) jägmästare.
SJÖGREEN, O. A., f. d. kansliråd.*
SKOGLUND, F., bokförläggare.
SKOGMAN, C. J. A., friherre, f. d. kOlnlnen-

dörkapten.
SMERLINO, G. vV., v. häradshöfding.
SMITH, L. O., grosshandlare.*
SMITH, O., fil. doktor.
SOHLMAN, H., redaktör.
SPARRE, G., grefve, e. o. ho~rättsnota~ie.

SPARRE, N. G. A., grefve, godsägare.
STARCK, A., generalkonsul.
STEDT, O. A., f. d. ryttnlästare.
STEDT, N., lifförsäkringsinspektör.
STERNER, E., bankdirektör.
STJERNSPETZ, H., nlajor.
STOCKENBERG, J.; v. häradshöfding.
STOCKMAN, G., grosshandlare.
STOLPE, C. 1tf. G., direktör.
STRANDBERG, G., fondInäklare.
STROKIRK, G., bruksägare.
STUART, .J., riddarhussekreterare.
SUNDBÄRG, G., förste aktuarie.
SUNDST~ÖM, H., grosshandlare.
S'VAurrtlNG, A., konsul.
S\V.AR1'LtNG, J., bankdirektör.
SVJ~DBERO, C., grosshandlare.
SV}~DBERG, O. J., grosshandlare.
SVEDELIUS, A. G., landshöfding.
SVE~SEN) E., skriftställare.
SYBERG, F., konsul.

:fl Ständig ledamot.

SYDOW, E. G. von, bankkarnrer.
SYDOW, HJ. VON, sekreterare.
SYDO'V, O. VON) e. o. hofrättsnotarie.
SÖDERBAUM, B., bankdirektör.'
SÖDERBERG, B., bokhandlare"
SÖDERBERG, J. E., förste aktuarie.
SÖRENSEN, N. G., grosshandlare.

'l'AMM, .A..., kontrolldirektör.
TAMM, C., hofintendent.
TAMM, C. G. A.) friherre,f. d. öfverståthållare.
TAMM, G., stallmä8tare.~

TA~lM, II." S., reyisor.
THIEL, .A., grosshandlare.
THIEL, E., bankdirektör.
THOREN, J., kamrer.
THULIN, C. F., generalkonsul.
THYSELIUS, E. J. A., skriftställare.

• THYSELIUS, P., kansliseki·eterare.
TIG]I~RSCHIÖLD, H., kanslise}.rreterare.
TILLBERG, K., v. häradshöfding.
TITZ, C. A., konsul.
TJERNBERG, B. A., bankdirektör.
TROlLlUS, C. R., v. häradshöfding.
TÄGTMEIJER, F. A., skeppsklarerare.
TÖRNEBLADH, e., juris kand., amanuens.
TÖRNEBLADH,!., f. d. landskamrer.
TÖRNEBLADH, R., lektor, bankofullnläktig.

UDDENBERG, E., v. häradshö~ding, general
konsul.

"lVACHTMEISTER, 11. H:SON, grefve, general·
direktör.

\VADSTEIN, T., kamrer.
\V...ERN, M. E., grosshandlare.*
\VAHLIN, C. A., juris kand., anlalluens.
WAHLIN, C. A., grosshandlare.
VALENTIN, l.,' direktör.
\VALLDEN, 'V., godsägare.
WALLENBERG, A., löjtnant.
WALLENnERG, G. O., kapten.
WALLENBERG, I{., bankdh·ektör.
'VAIJL'ENBERG, M., v. häradshöfding, leda-

mot af 'tedaktionskommitten.
VvALL}~NST]h:N, J. A., f. d. kan1111RITättsl'åd
'VEBEU, C. A., bankofulhnäktig.
'VELIN, G., byrådirektör.
\VERNER, F., docklnästare.
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'VESl'RING, H. G.,. statsråd.
WICKSELL, K., professor.
WIDEEN, A. R., kassör.,
'VIKSTRÖM, C., grosshandlare.
WIKS'l'RÖM, P., grosshandlare.
WILLBORG, W. R., kapten.
'VINBORG, T., fabriksidkare.
WINROTH, A. O., professor.
'VRE~MAN, F., fil. doktor.

Ledaulotsförteckning.

ZETHRlEUS, F., direktör. •
ZETTERLUND, C. R., kontorschef.

ÅKERHIELM, L., friherre, preside.nt.
ÅKERLUND, E., godsägare.
ÅKERMAN, H., envoye.
ÅKERMAN, R.., f. d. generaldirektör, ledamot

af redaktionskommitten.
ÅSTRÖM, A.,' do~ent.

YTTERMAN, J., grosshandlare.

ZETHELIUS, E. G., kansliBekretetar~.

ZETHELIUS, F 0' kansliråd.
ZETHELIUS, 'V., revisionssekreterare.
ZETHR~U8, A. H., fondn1äklare..

ÖHMAN, E.,' grosshandlare.
ÖHMAN, E., direktör.
ÖR'fENBLAD, T., direktör.'
ÖSTBERG, G. F., direktör.
ÖSTBERG, J., kalnmarrättsråd.

Korresponderande ledamot:
MALARCE, A. E. DE, Secretah'e perpetnel de la Societe des institutions de preyoyallce

de ~"rance.

---::c~=----
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