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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 23 februari 1905.

Ordförande: Direktören S. PALME. .

Till revisorer för granskning af 1904 ·års räkens~aper utsägos vice

Häradshöfdingen P. R. Babe och Byräassistenten G. Å. Drysen.

Herr Kamreraren V. Moll höll härefter ett ·föredrag

Om förändrad organisation af bankirispektionen.
och förbud mot publicerande af vissa

bland dess handlingar.

Herr ordförande, mina herrar I

Den svenska bankinspektionen, sådan densamma för närvarande

efter omkring 35-ärig verksamhet fungerar, kan sägas vara en specifikt

svensk institution.

. Någon motsvarighet härtill finnes, mig veterligen, ingenstädes i ut

landet, med undantag möjligen af Finland. De finska bankerna äro

underkastade en ganska vidsträckt statskontroll, hvilken utöfvas genom

ett för hvarje bank särskildt förordnadt ]Jublikt ombud, utrustadt med en

ganska vidsträckt befogenhet. Ombudet är berättigadt närvara vid bank

styrelsens och revisorernas sammanträden och vid bolagsstämma sanlt

. äger att till protokollet göra de pålninnelser, hvartill skäl kan förekomma.

Vidare äger ombudet att, så ofta hån finner nödigt, genomse .bankens

kassa, böcker samt låne- och öfriga handlingar. Dessutoln åligger det
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ombudet,' att, om viss del af bånkens grundkapital gått förlorad, tillse

att bankstyreIsen vidtager för sådant fall föreskrifna åtgärder. Undera

låter bankstyreIsen att ställa sig föreskrifterna häroln till efterrättelse,

skall ombudet ofördröjligen göra anlnälan härom till senatens' ekonomi

departement, som ··förordnar om bankens stängande, ställande under ut-o

redning och upplösning. Hufvudändamålet med tillsynen öfver de finska

bankerna är att öfver·vaka,. »att bank behörigen. fullgör gällånde lagstad

ganden och föreskrifterna i bolagsordningen.» Här ha vi således en bank..

kontroll, som mo~svarar åtminstone en sida af den svenska ballkinspek

tionens verksamhet. Såsom redan nämnts, utöfvas tillsynen öfver de

. finska bankerna af ett särskildt för hvarje bank förordnadt ombud. - Nå

gon för samtliga banker gemensarr) bankinspektör eller någon på annat

sätt centraliserad bankinspektion, sådan som den svenska, gifves det ej i

Finland. Till sin organisation påminner den finska bankkontrollen om

den tillsyn, som i Sverige utöfvas genom konungens befallningshafvandes

ombud, ehuru de finska publika ombuden ha vidsträcktare befogenhet.

Af förhandlingarna, som föregingo tillkomsten af 1886 års kejserliga för

ordning angående bankrörelse, framgår otvetydigt, att den finska bank..

kontrollen är afsedd att vara en hllfvudsakligen formell kontroll.

I Norge äro endast sparbankerna ställda under statens. kontroll.

De danska bankern·a äro icke underkastade någon statskontroll, så

vida de ej drifva sparkasserörelse. Drifva de sådan, står denna del af

deras verksamhet under statens kontroll.

. I England, Frankrike, Belgien och Holland äro bankerna icke under

kastade någon kontroll från statens sida, frånsedt vissa skyldigheter i af

seende å offentliggörande af balansräkning.

Ej heller i Tyskland finnes någon statskontroll öfver bankerna järn..

förlig med den svenska bankinspektionen. De få återstående tyska pri

vatsedelbankerna - äro dock med hänsyn till banksedelutgifningsrätten

ställda under statskontroll. Rikskanslern utöfvar genom särskilda kom-o

missarier uppsikt öfver dessa banker hufvudsakligen i syfte att tillse,

att bestämmelserna rörande sedelutgifningsrätt efterlefvas. Äfven de

särskilda förbundsstaternas regeringar utöfva viss tillsyn öfver dessa

banker. Dessutom äro de tyska bankerna i allnlänhet underkastade viss

kontroll i rent fiskaliskt syfte, gående ut på att tillse, att i bankernas Jlg{)

befintliga växlar, skuldförbindelser, slutnotor m. fl. handlingar äro i en-
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lighet med- gällande lag1?estänl1nelser s~älnpelbelagda. I allt öfrigt är den

. tyska ballkverksalnheten icke underkastad någon statskuntroll.

Af anförda korta antydningar angående den statskoDt-roll, SOUl i ut
landet utöfvas öfver bankverksamheten, framgår, att kontrollen, där så

dan öfver bufvud taget existerar, är af öfvervägande forn1ell karaktär.

:Nägon lnotsvarighet till dell svenska .bankinspektionen finnes iclce i något

af de .nälunda länderna. Ty ej heller den finska bankkontrollen, som

kommer del1, svenska närmast, kan mäta sig med denna.

När man nu i utlandet kUUllat reda 8ig så bra som ,mall gjort utatl

statskontroll öfver bankerna' eller ll1Cd en öfvervägande fornlell sådan,

framställer ·sig osökt den frågan: 'är den svenska bankkontrollen i dell

utsträckning,llv.ari densamma för närvarande utöfvas af bankinspektören,

verkligen llödvändig, eller skulle ej kontrollen kunna inskränkas till en'

Iner formell sådan?

. Svaret på denna fråga lämnas bäst genoll1 en u11dersökning· af

huru den svenska bankinspektionen fungerar sa.lnt hvad nytta den gjort:

.' Den svenska bankinspektionen kan sägas hafva två hufvudändamål:

ett öfvervägande formellt och ett, som jag skulle vilja kalla reellt.

Den mer formella kontrollen går ut på att tillse, att bankr8pporter~a

äro riktigt up'pställda- samt att gällande lag och bolagsordningar i alla
. .

af.seenden efterlefvas. Denna sida af bankinspektio~ens verksamhet bar

fått ett nytt och vidsträckt fält fÖl" sitt arbete genom den från och med år

1895 införda stämpelafgiften på depositionsbevis. Sådan denna stämpel

afgift nu en gång var lagd, låg det i sakens natur, att försök skulle

kOIDlua att göras att undgå ajgiften' genom att begagna andra bankräk..;

Dingar· till det ändaluål, depositionsräkningen var afsed~ att tjäna. Så

da~a försök - mer eller mindre lojala - ha också förekommit i stor

utsträckning. Man har ådagala.gt stor uppfinningsförmåga i detta afse-

.ende, och' bankinspektionen bar utöfvat en synnerligen olnfuttfll1de verk-o

samhet "för' att hålla '.dessa .,sträfvanden inom det tillbörligas gränser.

A-llmänt' bekant är, att bankernas Rparkasseräkningar fått, för undvikande

af stämpeJafgiftenJ tjäna 80111 ersättare för depositi.onsräkningarna. ~"ör

att ·;OU1' 111Öjligt-· stäfia ~del1na trafik·- heslöts år 1899 sådan ändring i bank-o

lagen, 'att å sparkoasseräkning .ränta ej, :får godtgöras -ä' högre b-elopp äll

3)OOQ kl'on,qr .af en· insättares. tillgodoq.afvande·.. Samtidigt. föreskrefs,' att
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bank ej lnå ikläda sig skyldighet att annorledes än viss tid, lllinst en

vecka, efter uppsägning återbetala å sparkasseräkning insatta luedel·

Dessa bestäluUlelser Ila visserligen ej förmått hälunla sparkasseräkningar

nas stadigt fortgåellde ansvällning, men de ha yt.terHgare vidgat olnrådet

för bankinspektionens verksan1het, därigenom att inspektionen nödgats

ägna sparkasseräkningarna en alldeles särskild, tidigare ·ej erforderlig,

ingående uppmärksamhet. Bankinspektionens Iner formella verksamhet

,har således ökats ej allenast därigenolu, att bankernas antal ökats och

bankverksamheten antagit en allt vidstriicktare och rnångsidigare utveck

ling, utan äfven därigenom, att stälupelafgiften på depositionsbevis - jag

tvekar ej att säga det - störande ingripit i ballkverksamheten, äfven.;

som därigenoIn, att vissa villkor föreskrifvits i afseende å "sparkasseräk

ningarna.

I den forlnella delell af bankinspektionens verksatnhet kan äfven

den genom konungens befallningshafvande öfver bankerna utöfvade

tillsynen sägas ingå.

Detta rörande den filer f01'1nella sidan af bankinspektionens v.erk

salnhet.

Komma vi så till hvad jag tillåtit mig kalla den reella sidan af in

spektionens verksamIlet.

Denna går i korthet ut på att få ett begrepp Oln portföljens· be

skaffenhet, om utsträckningell af borgenskrediter, om grunderna för fas

tighetskrediter, Oln stora krediters utlämnande på enskilda namn". Vi

dare afser denna kontroll att tillse, att bankens bokslut uppgöres efter

riktiga grunder, att nödiga afskrifningar verkställas, att vid bestälnman

det af utdelning till delägarna nödig hänsyn tages till bankens so~iditet,

att öfverhufvudtaget banken förvaltas efter sådana principer, att allmän

hetens förtroende ej må gäckas.

I denna gren af bankinspektiollens verksaluhet ingår bankinspektö"

rellS utomordentligt viktiga uppgift såsoln bankernas rådgiJvatre. Att

bankinspektiollen just på detta område uträttat Inycket godt, lärer ingen,

som något närrnare känner till 'Tåra bankförhållanden, kunna bestrida..

Att inga omedelbara och uppenbara resultat af denna verksamhet kOlll

mit till allmänhetens kännedom, ligger i sakens natur. Bankinspektionen

'n~åste på detta olllråde verka i det tysta. Men ostridigt torde vara,

att bankil1~pektjon, just genom hvad jag 11är kallat den 'reella sidan af
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inspektionens verksanlhet, har sin dryga andel i förtjänsten af att det

svenska bankväsendet i det stora hela tagit .en så sund utveckling.

Detta inspektionens så att säga sanitära inflytallde beror dock ej allenast

på de råd och anviRuingar, bankinspektören i otaliga fall varit i tillfälle

att gifva, utan' äfven, och i ej ringa mån,' på bankinspektionens blotta

tillvaro. En hälsosam fruktan för bankinspektionen har säkerligen i

många fall afhållit oförsiktiga 'bankstyreiser från mindre välbetänkta'

operationer.

,r själfva arten af bankinspektionens verksamhet ligger,. att inspek-

'tionen ej just har några förutsättningar att blifva en populär institution.

Snarare torde ballkinspektionen vara predestinerad till motsatsen. Den

lllänskliga naturen är ej böjd att tycka om anmärkningar, undantagan

des möjligen när de äro riktade mot andra. Det kan därför väl hända,

att en och annan bankman, SOl11 haft någon kontrovers med bankinspek

tionen, belst skulle se, att hela inspektionen afskaffades.

För min del - och jag är öfvertygad om att jag häri bar medhåll

af det stora flertalet svenska banknlän - svarar jag på frågan, om. .

bankinspektioI}.ell bör eller kan afskaffas eller inskränkas till en rent for-

mell inspektion, ett bestfimdt: nej!

Vi ha efter hand blifvit vana vid bankinsp~ktionen, sådan den för"

närvarande fungerar, den har efter hand så vuxit samman med det

svellska bankväsendet, att vi hvarken kunna afskaffa eller inskränka den.

Men då 'ba~kinspektionen ovedersägligen ådrager staten ett visst

morali~kt ansvar för den llnder inspektionen stående bankverksamheten,

är det i högsta grad angeläget att tillse, att inspektionen får verka under

sådana fi'lrhäl1anden, att den förmår på ett så vidt möjligt är tillfreds

ställande sätt fylla sin grannlaga och ansvarsfulla uppgift.

Sådana förhållanden äro för närvarallde icke för banden.

Visserligen ,erhöll bankin~pektiollen genom 1903 års banklagar en

förbättrad ställning gentelllot bankerI;1~. Tidigare hade bankinspektionell

till sitt förfogande icke något maktmedel att komma till rätta med en

tredskande bankstyreise. Visserligen kunde kungl. lnaj:t i vidrigaste fall

fråntaga bankell oktrojen. Men detta lnaktrnedel hade det stora felet att

vara alltför kraftigt, och detsamlua har ej heller mig veterligen någon

Sill komrnit till användning. Genom 1903· års banklagar tillades bank·
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inspektören rätt att sammankalla bankstyreisen? eventuellt extra bolags

stämma, samt att närvara vid bolagsstämma och vid af honom utlyst

styrelsesammanträde samt deltaga i öfverläggningarna. Härigenom är

utväg beredd bankinspektören att komma till tals med styrelsen och bo..

lagsstämman. Bankinspektionens ställning gentemot bankerna torde så

ledes kunna. sägas vara på ett tillfredsställande sätt ordnad genom 1903

års banklagar.

Men i ett annat viktigt afseende råner beträffande de villkor, under

hvilka bankinspektionen verkar, ett veritabelt oefterrättslighetstillstånd.

Bankinspektionen står för närvarande inklämd mellan å ena sidan

tryckfrihetsförordningens föreskrift om rätt för en hvar att i tryck offent

liggöra ämbetsmäns relationer, memorialer och ämbetsbref, å andra sidan

banklagarnas föreskrift, att' enskildas förhållanden till bank. ej må för

allmänheten yppas. Huru förlalnande dessa i diametralt olika riktningar

gående lagbud måste verka på bankinspektionen ligger i öppen dag.

Följden bar blifvit, att man inom finansdepartementets' bankbyrå nöd·

gats låta muntlig föredragning träda i stället för skriftliga fram~~äll

ningar. Att detta är en i högsta grad olämplig anordning, lärer icke

kunna bestridas. Den nuvarande finansministerns närma~J.e företrädare

har ock med anledning af detta föredragningssätt vid 1902 års riksdag

blifvit jämlikt 57 § riksdagsordningen hos konstitutionsutskottet anmäld

för det han på obehörigt sätt utöfvat sitt ämbete. Anmärkningen, bvil..

ken· i och för sig ej torde kunna anses hafva vari~ obefogad, förariledde

.emellertid ej till någon konstitutionsutskottets' atgärd, men denna hän

delse lämnar en drastisk illustration till ohållbarileten af den situation, i

hvilken bankirispektionen under' nu gällande lagbestämmelser befin

ner sig.

Då ju ingen lärer kunna ifrågasätta, att banklagarna skola ändras

därhän, att enskildas fö~hållanden till bank må yppas, återstår ingen

ting annat än att genom ett tillägg till 2 § 4:e morn. tryckfrihetsförord

ningen bereda nödigt skydd mot offentliggör"andet af sådana bankin~pek

tionens handlillgar, som beröra och enligt sin natur måste beröra enskil-

das förhållanden till bank. }

Ett förslag om tillägg till tryckfrihetsförordningen i syfte att bereda

skydd mot offentliggörande af bankinspektionens handlingar framlades

som bekant af kungl. maj:t till 1902 års riksdag. Detta förslag blef,
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med några af. konstitutionsutskottet företagna ändringar, af kamrarna

godkändt att hvila till vidare lagenlig behandling. ~len när förslaget år

1903 föreläg till slutligt afgörande, blef detsalnma af andra kammaren

förkastadt.

Detta kammarens beslut har blifvit från åtskilliga båll klandradt.

För min del tror jag emellertid, att kammaren hade goda .skäl att för

kasta förslaget i den form, det då förelåg.

Såsom herrarna behagade erinra sig, framkolll kungl. maj:ts förslag

till 1902 års riksdag Oln beredunde af sekretess för bankinspektionens

handlingar i sammanhang med förslag Oln sekretess för vissa andra

handlingar, bland hvilka fdrsälcrl,~ngsinS1Jektionenshandlingar. I den kungl.

propositionen förklarades, hvad som anförts till förlllån för hernlighål

lande af bankinspektionens handlingar äga väsentligen samma giltighet

beträffande försäkringsirispektionens handlingar. Konstitutionsutskottet

ansåg sig emellertid sakna skäl att tillstyrka bifall till den kungl. propo

sitionen i hvad den rörde försäkringsinspektionens handlingar. H varken

inom utskottet eller inom kamrarna höjdes en enda röst till förmån för

den föreslagna sekretessen för försäkringsinspt'ktionens handlingar. Då

kungl. maj:t likställt försäkringsinspektionens handlingar med bankin

spektionens handlingar, är. det klart, att det snöpliga affärdandet af för

slaget om sekretess för de förra skulle i någon luån lnenligt inverka på

behandlingen af förslaget om sekretess för de senare. Förslaget om

skydd för bankinspektionens handlingar hade, Oln jag så får uttrycka

tnig, framkommit till riksdagen i dåligt sällskap.

Det var emellertid icke allenast eller ens hufvudsakligel1 på grund

häraf, SOlD andra kaminaren förkastade förslaget. Hufvlldskälen till af·

slaget voro: jö"r det jö"rsta att den af kungl. maj:t föreslagna och af ut

skottet förordade sekretessen gick långt utöfver, hvad SOln ansågs vara

oundgängligen nödvändigt; jö"r det andra att utskottet genom att i för

slaget införa en tidsbegränsning af blott 5 år, efter hviJken sekretessell skulle

upphöra. gjort förslaget ytterligare oantagligt. Till kalnmarens beslut torde

ock i någoll mån ha medverkat den omstänciigheten, att bankinspektionen

ansågs vara i behof af omorganisation. Man ville ej till förmån för .ell

föråldrad organisation vidtaga en så allvarsam åtgärd som ell inskränk

ning i tryckfriheten.

Allmänt erkändes emellertid, så väl af konstitutionsutskottet SOlU af
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sallltliga talare i kalnrarna, att bankinspektionens handlingar i den mån de

beröra enskildas förhållanden böra vara skyddade Olot offentliggörande. I

själfva hufvudsaken var man således enig. Blott i afseende å sekretessens

omfattning rådde meningsskiljaktigheter. Ett påtagligt erkännande af att .

enskildas ekonomiska förhållanden ej böra dragas under offentligheten

lämnade riksdagen ~alntidigt genom att godkänna förslaget om sekretess

för deklarationsuppgifter till taxeringen. Och dock är flertalet af dessa

uppgifter i långt mindre grad i behof af skydd än de bankinspektionens

handlingar, som beröra enskildas förhållanden. Det stora flertalet de·

k.larationsuppgifter är af den beskaffenhet att utan skada för någon kunna

offentliggöras. }ylen de bankinspektionens handlingar, som röra enskildas

förhållanden, angå, såsom finanSlTIinisterIl under debatten i andra kalTI

maren år 1903 uttryckte sig, banker1~as lasarettsafdelning. Dessa hand

lingar röra bankväsendets patologi, således enskildas allra ö"rntåligaste eko

nomiska förhållan.den, hvilkas offentliggörande skulle medföra de största

vådor så väl för enskilda per~oner SOlU för bankerna och för närings

lifvet i dess helhet. Att dessa förhållanden ej få prisgifvas åt offentlig

heten, däronl lärer det icke finnas nler än en lllening.

1fen när det ifrågaYarande förslaget vid 1903 års riksdag förelåg till

slutligt afgörande, fanns intet annat val än att antingen go~känna för

slaget oförändradt nled en onödigt vidsträckt sekretess och filed den

omöjliga bestämmelsen om sekretessens upphörande redan efter 5 år

eller att förkasta hela förslaget.

Jag tror således, att andra kall1maren hade fullgoda skäl för sitt afslag.

Men llärmed får denna fråga icke anses vara afgjord.

De förhållanden, hvarunder bankinspektionen för närvarande arbetar,

äro, såsom redan visats, i hög grad otillfredsställande.

För att undgå kollision antingen med tryckfrihetsförordningens be

stämmelser om rätt till offentliga handlingars publicerande eller med

banklagarnas förbud mot yppande af enskildas förhållanden nödgas

bankinspektionen anlita allahanda omvägar. Denna ,anordning är icke

den svenska lagstiftningen värdig.

Såsom redan nämnts bar Ulan inolu 'finansdepartementets bankbyrå

nödgats ersätta skriftlig fra11~ställningn1ed m1.tntlig föredragning. Det kan ju

hända, att denna anordning, frånsedt den rent konstitutionella sidan af
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saken, icke behöfver medföra så stora olägenheter, så länge den nuva

rande ballkinspektören kvar'står på sin post. Hans personlighet repre

seuterar den 11Ödvändiga kontinuiteten lnellal1 de efte~ hvarandra följande

inspektionerna hos Satllma bank. Och klart är ju, att det vid en inspek

tion är af yttersta vikt att veta,' hvad SQln förekommit vid föregåellde'

illspektioner hos SHlnlna bank. Oln nu denna personliga kontinuitet ge·

n01l1 den lluvarand.e bankinspektörens afgång brytes, så brister sarrltidigt

det utomordeIltligt viktiga sammanhanget mellan de på hvarandra föl

jande inspektionerna. Den nya bankinspektören får då, så att säga, börja

onl från början.

Det är sålunda, synes det mig, oUlldgängligen nöd vändigt, att skydd

mot offentliggörande beredes vissa bankinspektionens handlingar, på det

illspektionCll lnå beredas nödig rörelsefrihet, nödigt andrum.

Men lika angeläget är, att sek~etessen begränsas till det oundgäng

ligen nödvändiga, och att bestämmelserna häroln affattas så, att ingen

tvekan kan råda OlTI, hvar sekretessen slutar och offentligheten börjar.

}1~nligt kungl. llJaj:ts förslag till 1902 å,'s riksoag skulle bankinspek

tionens lnelnorJal och älllbetsbref med anledning af verkställd inspektion

äfvensonl svarsskrifvelst--r å sådana älTIbetsbref undandragas offentlig

heten. Det kungl. förslaget gick således ut på sekretess för bankinspek.

tionens sallltliga hall<l1ingar rörande förrätt,ade bankinspektioner. I{on

stitutiollsutskottet gjorde häri allenast den Inodifikationen, att nälnnda

handlingar ej skulle få utlämnas till annan än vederbörande bank före

5 år från handlingens datum. Utskottet gick alltså i afseende å sekre

tessen~ kvantitativa omfattning lika långt SOln kungl. maj:t.. I den af

herr Dah,~ lTIed instän1n13nde af 5 utskottsledamöter afgifna reservatio

nen yrkades den inskränkningen i sekrete~sen, att ifrågayarande hand

lingar icke skulle, få utlälnnas i hvad de !j"lira enslcildas fiifrhållanden till

bank. R~serva.llter11as förslag innebar således en effekti v inskränkning i

sekretessens om fång, sådant detta blifvit af kungl. lnaj:t föreslag~t och

af utskottet förordadt..

I den af lnig vid innevarande riksdag i ämnet väckta motio11en 11ar

jag trott rnig kunna föreslå en ytterligare, inskränkning af sekretessen

utöfver hvad reservanterna flh'"eslogo 1902~ nämligen sådan inskränkning,

att sekretessen skulle' komma att gälla allenast bankinslJektionens brefväx-
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ling 1ned bankerna, när den1~a brefväxling 1"iJr enskildas fiirhållanden. Se

kretessen skulle således komma att omfatta endast en viss kategori' hand

lingar, när i samma handlingar en~kildus förhållanden till bank beröras.

BankinS1Jektionens alla öfr1:ga ha1idlingar, bland hvilka lUelTIOrial till

finansministern, fralTIställningar till konungens, befallningshafvande, bref- ,

växling med bankerna, SOIU icke berör enskildas förhållunden m. m.,

skulle vara offentliga handlingar.

Härigenom skulle vinnas det åsyftade åndamålet: sekretess för de

handlingar, som ovillkorligen behöfva hC1l1ligbållas samt offentlighet för

alla öfriga handlingar. Bankinspektionen sk:ulle härigenom erhålla nödig

handlingsfrihet för att verka lued full kraft.

Många gånger har från de mest kompetenta håll fraluhållits, att den

'naturligaste och verksalnmaste kontrollen öfver bankerna utall tvifvel

skulle åstadkon1mas genoln största möjHga offentlighet. Krafvet på största

luöjliga offentlighet skulle tillgodoses genom en på dylikt sätt starkt be

gränsad sekretess, på sarOlna gång SOIU berättigade anspråk lJå offentlig

kontroll öfver själfva bankinslJekt1:on.en skulle vinna beaktande.

Jag Ilar redan förut yttrat, att den af konstitutionsutskottet år 1902

före'slagna tidsbegrällsningen af 5 år, efter hvilken alla b}inkinspektionens

handlingar skulle få offentliggöras, var oantaglig. Denna tidrymd är all

deles för lcort såsom garanti för att ick:e olägenheter af offentliggörandet

skulle kunna uppstå. Det är en inom bankvärlden ingalunda OV3Illig

förete,else, att afvecklingen af en i svårigheter befintlig kunds affärer kan

l(räfva en tid af flera år. Medgifves tillräcklig tid, kan en sådan afveck

ling genomföras till förder för alla parter. ~1eIl 0111 den pågående af

yecklingen kommer till alhnänhetens kännedolu, kan detta lätt förorsaka

kundens ruin' or.h förluster för banken. Dylika olägenheter skulle vis

serligen kunna undvikas, om tidsbegränsningen sattes till- 15 eller 20 år.

~1en Oln sekretessen inskränkes till den bunkinspektionens brefväxling

med bankerna, som rörer enskildas förhållanden, finn,es, synes det lnig,

ingen som helst anledning att stadga någon tid, efter 11vilken sekretessen

skulle upphöra. Under debatten i kaUlrarna rörande ~902 års förslHg

jämförde man bankinspektionens handlingar n1ed statsrådsprotokollen.

Då de senare efter 50 år få offentliggöras, borde de förra ej hemlig

hållas för all framtid. Denna jämförelse har jag hört ytte~1igare utföras
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därhän, att liksom st~tsrådsprotok:ollen behöfvas. för att skrifva' Sveriges

politiska historia, så behöfvas bankinspektionens 11andlingar för att skrifva

Sveriges ekonomiska historia. Denna jämförelse synes lnig i hög grad

t llaltabde. Det framtida historiska värdet af bankinspektionens skriftväx

ling lned bankerna rörande enskildas förhållanden kommer säkerligen

, att· blifva utomordentligt minimalt, Oln ens något. Att herr X eller herr

y eller herr Z för 15 a 20 år sedan hade ett lån med mer eller mindre

tvifvelaktig säkerhet, som på ett eller allnat sätt behöl'de förstärkning,

är en historisk upplysnillg utan allt värde. Urkunderna för bankväsen..

dets eller den alhnäl1l1a ekonomiska utvecklingens historia komma icke

att sökas i bankinspektionens breEväxling med bankerna rörande enskil

das förhållanden utan på statistikens on1råde, här således närlTIast i

ballkrapporterna, möjligen i bankinsptktionens memorial till finansmi

nistern.

Stadgåndet af en viss tidpunkt, efter hvilken äfven bankinspektio

nens korrespondeus med banl{erna skulle tillhöra offentligheten, förut

sätter en motsvarande ändring af banklagarna. Jag hemställer till her

rarna, huru en på följande sätt lydande bestämmelse skulle taga sig ut

banklagarna : enskildas förhållanden till banker1'ict få e/te1' 15 år yppas,

Vidare har man sagt mig. att det är motbjudande att stadga en för

all fralntid gällande sekretess för offentliga handlingar. Gent elnot detta

inkast förtjänar framilåIlas, att tryckfrihetsförordningens 2 § 4 mOlTI. före

skrifver s~kretess, lltan tidsbegränsning, för åtskilliga offentliga hand

lingar jälnförliga lTIed bankinspektionens nu ifråga varande handlingar, t.

ex. deklarationsuppgifter 'till taxering. Dessa uppgifter torde harva unge

fär lika stort eller, rättare sagdt, lika litet historiskt värde som bankin

spektionens ifrågavarande handlingar, men, så vidt jag kan erinra lnig,

gjordes vid behandlingen af frågan Oln sekretess för dessa uppgifter icke

något yrkande på viss tid, efter bvilken sekretessen skulle upphöra.

1902 års förslag innehöllo det undantag från den föreslagna sekre

tessen: att kon'u'ngen för swrskildt fall skttlle k'unna jörrordna om hand

Z.i1~gar8 utlå1nnande. Detta undantag var till fullo på sin plats, när sekre

tessen var föreslagen att omfatta bankinspektionens 8an~tlrjga handlingar.

Då' jag i· min motion, på sätt antydt blifvit, begränsat sekretessen till
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allenast vissa bankinspektionens handlingar, har jag icke kunnat finna

något skäl för bibehållandet af ifrågavarande undantag.

1902 års reservanter i konstitutionsutskottet hemställde, att bank..

inspektionens handling4tar skulle hemlighållas i hvad de l)'ö'lra enskildas fiir

hållanden.

Jag har tillåtit mig föreslå en något afvikande lydelse, gående llt

på att den ifrågavarande brefväxlingen skall helnlighållas; on~ enskildas

förhållanden dä1'-i beröras.
Skillnaden mellan dessa båda formuleringar är den, att reservanternas

for1nulering lnöjliggör offentliggörandet af- ett bankinspektionens ämbets

bref till så _ stor del, SOln icke rör enskildas' förhållanden, under -det

samma ämbetsbref i hvad det rörer enskildas förhållanden ej får komma

till offentligheten. Bankinspektionen skulle således g~nom utdrag ur dy

lika ämbetsbref meddela, hvad som får meddelas. Härigenolu skulle

följden ofta blifva, att alla motiv till ett bankinspektionens yrkande' bort

fölle samt ett naket och i bästa -fall öbegripligt, i värsta fall rent af

vilseledande, yrkande kvarstode. -Å andra sidan skulle ,af vederbörande

banks svarsskrifvelse, innehållande ett lnotiveradt försvar samt ett 'be

stridande af bankinspektionens yrkande, allenast detta bestridande utan

tillhörande moti ver få offentliggöras. Resultatet blefve, att allmänheten

finge veta, att den och den banken råkat i delo med bankinspektiollen.

H varOln tvisten egentligen rörde sig, därom finge mari veta ingenting. Och

som alla nlotiver saknades, kunde allmänheten ej bedöma vare sig tvistens

innebörd, ej mindrehvilkendera parten som. har rätt.1Ien för en kon

kurrerande bank blefve det en smal sak att i illojalt syfte utnyttja denna

i sig själf k3/nhända i hög grad obetydliga lneningsskiljaktigllet lllellan

bankinspektionen och banken. Jag tillåter mig därför vara af den Ine..

ning, att den af lnig föreslagna fornluleriogen är att föredraga frainför

reser vantern8S.

Nu Ilar jag under Iland erfarit, att konstitutionsutskottet beslutat

förorda .min 111otion-.med-~t·venne·af utskottet företagna ändringar.

Utskottet har j förslaget. _infört den -bestä111melse-n,att bankinspek~

- tionens ifrågavara.nde bref.växling skulle få eftel' - 15 år offentliggöras.

Jag har redan uttalat: nlig lnot 11varje tidsbegränsning i detta afseende,

men jag erkänner villigt, att denna tidsbegränsning innebär en lllycket
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stor förbättring i jämförelse ,med den 1902 föreslagna omöjliga tidsbe

gränsningen af 5 år. Då jag vidare måste erkällna, att det synes mig

olllöjligt, att ett offentliggörande efter 15 år' skulle kunna nledföra någoll

skada~ kan jag ej anllat än beteckna "denna af utskottet företagna änd

ring såsom antagl1:g.

Vidare, har utskottet återupptagit reservanternas for.mulering 1902,

gående ut på sekretess ,för bankinspektionens handlingar i .kvad deriira'

enskildas förhållanden till bank.

Detta i stället för dell af lllig föreslagna formulering: om enskilda8

fdrhållanden däri beröras.

Jag Ilar redan utvecklat skälen, hvarför jag anser min form~lering

bättre, men äfven denna utskottets ändring lnåste jag erkänna såsom

aCcelJtabel.

Till sist några få ord rörande behofvet af en reorganisation af bank

inspektionen.

Bankinspektionen har varit. i verksamhet under omkring 35 år.

Under denna tid har bankl{ontorel;s an'tal och omfattningen af ·bankernas

vel:ksulnhet mångdubblats. NJa områden ha öppnats 'för bankinspek

tionens verksamhet. Men detta oaktadt har bankinspektionens organisn

tion .icke undergått någon annan förändring, än att bankinspektören till

hjälp 'erhållit ett par biträden.

Försäkringsinspektionen, fastän af yngre datum än bankinspektionen,

har i salllInanbang med 1903 års 'försäkringslag undergått en genomgri

pande omgestaltning. Tillsynen öfver försäkringsanstalterna har öfver

flyttats från en jörsäkringsinS1Jektör till en försäkringsinslJektion bestående

af en chef och tre ledamöter.

Bankinspektören är fortfarande ensam ansvarig för bankinspektionen.

Detta är en allt för stor ansvarsbörda på en enda person. Detta är

- jag tvekar ej att säga det - en allt för stor makt, lagd i en enda

lnans hand.

En tidsenlig omorganisation af bankinspektionen beböfver ej med

föra några ökade kostnader för statsverket. Tvärtom skulle härigenom

besparingar uppstå. Försäkringsanstalterna bärtl själfva kostnaderna för

försäkringsinspektionen. I analogi härmed borde baukerna själfva bära

kostnaderna' för bankinspektiollen.
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Försäkringsinspektionens stat sllltar på 38,000 kronor. Under antagande

dels att samma belopp skulle erfordras för den reorganiserade bankin

spektionen, dels att beloppet uttaxerades på ban~erna i förhållande till

bankernas inbetalda grundfond, som den 31 sistlidne januari uppgick till

i rundt tal 230 Inillioner kronor, så skulle bankinspektionen kosta ban

kerna olnkring 1/6o-dels procent af det inbetalda grundkapitalet.

På några detaljer rörande frågan, hu'r bankinspektionen. bör reorga

niseras, vill jag ej h~r inlåta mig. F"örslag härom utarbetas utan tvifvel

bäst inoln finansdepartementet.

I detta sammanhang tillåter jag mig frainbålla en omständighet, som

gör det högeligen önskvärdt, att en reorganisation af bankinspektionen

snarast 'Jnöjligt måtte genornföras. Den nuvarande bankinspt'ktören, s6m, \

om jag ej missminner mig, sedan omkring 15 år tillbaka beklädt sin

post, är tämligen till åren kommen. Jag tror," att det för sakens 'skull

vore synnerligen lyckligt, om 'en reorganisation af bankinspektionen

kunde genomföras under hans erfarna ledning och han blifva i tillfälle

att leda bankinspektiollen under de första åren efter olnorganisationen.

H vad jag här haft äran yttra, tillåter jag mig sammanfatta så, att.

alla skäl tala för, att åtgärder sncirast möj"ligt vidtagas

dels för beredande af skydd mot offentliggörande af såoana' bank-o

inspektionens handlingar, som ovillkorligen kräfva såd"ant skydd,

dels för åv~gabringandet af en tidsenlig omorganisation af bal1k

i uspektionen .

Rörande sanl1nanhanget mellan ,",dessa båda frågor har man, sagt

lnjg, att en reorganisation af bankinspektionen bör ifrågakolnma endast

ttnder den jö"rutsättningen, att sekretess beredes de bankinspektionens

handlingar, sonl däraf äro i behof.

Gent elnot detta påstående torde nled lika fog kunna sägas, att den

ifrågavarande inskränkningen i tryckfriheten bör ifrågakoffilna endast

under de"n jö'rutsättningen, att bankinspektionen omorganiseras.

För min del tror jag, att båda dessa påståenden innebära någon öf

verdrift. Såsom vanligt i liknande fall ligger llOg sailningen mellan de

båda ytterligheterna. Om än de båda frågorna nära samlnanhänga med

hvarandra, lärer det ej möta oöfvervinneliga svårigheter att lösa hvar



fråga för sig: Men bäst -är utan tvifvel, att de sa11'z.t'id-igt finna sin lös

ning, och jag hoppas, att så nu nlåtte komma att ske.

Härefter upplästes följande skriftliga anförande i äU1net från

'Herr Kanslirådet R. Benckert: Då jag på uppmaning af inledaren

motionären nu går att uttala mill mening Oln en ombildning af bank..

inspektionen l så' sker detta' icke utan en -viss tvekan. Icke så mycket

därför att jag för närvarande innehar' bankinspektörsbefattningen ; ty

det är ganska visst, att, dä e~ omorganisation, Oln nu· en sådan skall

ske, hunnit· komma till' stånd, jag icke. har lång, om ens ·någän tjänste

tid kvar, hvarför' frågan kan vara· mig personligen ganska likgiltig. Min

tvek~n har berott dels därpå, att det tydligen är ganska vanskligt att

. yttra 'sig Oln en' institution, som man sedan länge tillhör, utan att tala

om sig själf - ett tal, som vore lika litet angenämt för mig att exe

kvera som för herrarna att åhöra - och dels därpå att de så att säga

intimaste skälen föt min lnening och de ganska drastiska exempel, hvar·

med- densamma .kUl1de , belysas, icke 'lämpligen kunna här publice an

föras.

Jag har emellertid icke 'velat und,erlåta att begagna det tillfälle, som

nu bjudes, att uttala· mig i en fråga, för hvilken j~g ·naturligtvis är

djupt intresserad;' och 'jag skall. af antydda skäl söka fatta -mig kort och

icke ingå i frågans interiörer.

, Jag..vill så godt först som sist säga, att jag delar den af motionären

uttalade mening, att bankinspektionen bör ombildas, och att detta synes

kunna ske i hufvudsaklig öfverensstämlnelse lned den fii>rebild, försäk..

ringsinspektionen lämnar.. Denna min mening har icke drifvits fram af

1110tionen; jag hade anlednil.lg att inför vederbörande departementschef.

uttala den långt innan motionen såg dagen. Lika litet har motionären

tagit intryck af mina åsikter; han har icke' med lllig samtalat om saken,

förrän motionen var afgifven.

~Iina tank-ar riktades på frågan närmast därigenom, att jag kommit

till den uppfattniug, att bankinspektionens- krafter, rent kvantitativt sedt,

behöfde tillökas.. Ej att undra på.'· rl'y då -byråassistentbefattningen år

1889 inrättades, uppgingo bankerna till ett antal af 43 11led fonder' till

belopp af 103,000,000 kronor och meden' balanssulnnla, som slutade å

Olllki'ing 607,000;000 'kronor.' Nu utgör bankernas antal 72, ehuru i ett

16 19.05 den' 23 februari.
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par fall två banker samln.ans1agits till ·en.· Bankernas fonder sluta ·å ett

"belopp ~f 360,000,000 kronor, och deras oms1uts.umnia uppgår till omkrhig

1,704,000,000 "kronor. Antalet banker har således ökats med nara 70

procellt~ och 0111slutsulnlnan,- exponenten" för" bankrörelsens omfattnili-g,

bar \lugefär tredubblats. Denna starka tillväxt gör tillSättning af .ytte'r

ligare en~yråassistent önsklig. Då det ju icke alltid är så lätt. att er
hålla anslag till nya tjänster, leddes tanken helt naturligt därpå, att på

lika- :goda skäl bankerna skulle kunna åläggas ersätta" bankinspektionen som

försäkringsinrättningarna att betala. försäkringsinspektionen. Då jag ~å

l1ärnlare stllderade den nuvarande försäkringsinspektionens uppkomst och

{)rg~nisation, kOln jag till" den öfvertygelsel?, att äfven· bankinspektionens

()mbildning till en lnera kollegial form skulle vara' till nytta, äfvell" om

bankinspektionen kunde nöjas med en lnindre och enklare apparat än

försäkringsinspektionen.

, Då anledning föreligger, att. eOn bank·:handlar i strid med lag eller.

-reglelnentc, eller ock att den i ett eper annat hä~seeride förvaltas oklokt,.

så ."uppstår ,frågan: _'skall bankillspektion~n ingripa? Huru skall detta

ske? Och om banken icke frivilligt fogar sig, kan och bör Ilågot göras

för att framtving~ rättelse? Och hvad? Dessa frågor~ ofta svårlösta och

granl1laga, skola nll i första hand pröfvas af eOn enda persoll, s~m ytterst

bär ansvaret för hvad som göres liksoln för hvad som underlåtes. Och

i 111ållga fall gäller det att besluta OC11 handla snabbt, om ett åsyftadt

resultat' skall ernås. Det 111åste erkännas, att 'under sådana förhållanden

fara kan föreligga för en ensidig pröfning OCll för" ett förhastadt beslut~

Denna fara skulle i väsentlig mån aflägsnas, om bankinspektionen komine

att~ bestå af, utOl})", bankinspektören, "t. ex. två andra ledamöter, SOln

skulle" deltaga i ärendenas behandling: såsom rådgifvande och eventuellt

äfvell" beslutande .

. . Den viktigaste egenskapen hos en bankinspektör är, tror jag, att han

kan se förhållandena fullt objektivt och handla därefter, så att hUll icke

låter irilpoIlera på sig af vare sig ell stor bankdirektörs missnöje eller

tidningspressens rop, att bankinspektören försllluIilar sin plikt. När han

ser sin väg, måste han äga å ena sidan nog kraft o·ch å andra sidan

110g kallblodighet att gå den rakt fram utan att vika af åt höger eller

vänster. Men onl nu en bankinspektör skulle tendera till att vara allt

för passiv Ocll efterlåten, så skola de två ·ledamöterna bilda" den "pädrij-
2
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vande krqften;och om' han 'åter skulle vilja uppträda allt för agressivtr

allt för lifligt åtrå den äran att låta för en hvar bli kunnigt, hvilka.

märkvärdiga saker bankinspektören dock kan uträtta, då skola' de två

ledamöterna utgöra den kalmerande och återhållande kraften. Och för

hållandenakunna nog' komma att gestalta sig så, att denna sistnämnda

missiol~ icke blir den minst viktiga. Ty efter min mening ~an en bank

inspektör, som ej förstår .' att hålla sig »lugn i fracken» tltan i okritiskt.

rätthafveri eller' kanske' af begär att: göra sig populär rifver regn' i

ogjordtväder, komma åstad l11era skada än en klok bankinspektör kan

göra ga.gn.

Af antydda skäl an·ser jag den kollegiala, formen för b'ankinspek

tionen vara att föredraga framför den nuvarande.

Vidare yttrade sig:

Herr Bankofullmäktige)l Friherre K. Langenskiöld: Efter de två före

gåentlemycket sakrika ~ttalandenallti.föreliggandefråga tror jag icke det er

fordras något vidare tilläg.g i själfva motiveringen af förslaget, och ber jag

för·min del.att få ansluta'mig i hufvudsak till det förslag, SOlU blifvit väckt

af motionären, ocli SODl understödjes af bankinsp.ektörep. Jag har dock

'begärt ordet·för att i afseende på inledårens före~rag,fä'utveckladen

något skilja:kiiga mening, jag för lnin· del hyser angåen~~ den framställ

ning, han lämnat om bankinspektörens uppgift i all~änh'-et.

Ja.g e.rkänner vissel~ligen, att mot bankinspektionen, så~an den hit

tills verkat i landet, ingenting är att erinra; lnen dels af rent teoretiska

skäl och dels därför, att jag under de senare åren varit i tillfälle att på,

ganska nära håll se äfven de privata bankernas verksalnhet, har hos

mig alltmer bildats den öfvertygelseri, att i hufvudsak bankinspektionens

verksamhet bör vara forlnell, d. v. s. att, enligt min åsikt, inspektionen

i främsta rumlnet har att se till, att bankerna ställa sig lag 'och författ

ning samt bolagsordning till efterrättelse. Jag är nämligen rädd för att~

därest man allt för mycket framhåller det mo~ent i bankinspektionen~

att. den skall likaledes öfvervaka en 'förstå~1dig ledning af bankerna med

afseende på deras enskilda verksamhet, icke blott bankinspektionen utan·.

äfven staten i allmänhet kan kOlnma att få ett kanske alltför stort moraliskt.

ansvar för bankernas privata skötsel. Det har händt, att privatbanker

kommit i svårigheter, och, ehuru Infil1 har all anledning tro, att inspek~.'



Bankinspektionen. 19

tionen, i den mån den kunnat, sökt förekomma en oförståndig ledning,

har 'man dock fått l1öra klander öfver att inspektionen försummat sin

skyldighet ?ch låtit det gå alldeles för långt. Det är visserligen sant, att

med den nu gällande nya banklagen inspektionen har mer tillfälle än

förut att göra sina åsikter gällande och sin röst hörd, ity att bankinspek

tören kan vid bolagsstämma taga ordet och äfven sammankalla bolags~

stämma - sålunda en rättighet som .han icke för':lt haft -, men i alla

fall tror jag klokheten bjuda, att man icke för mycket framhåller denna

sida af saken. Då den kommitte, som hade till uppgift att utarbeta för

slag till nu gällande banklag, behandlade denna del af banklagen, disku

terades naturligtvis också denna fråga, och då tillät jag mig för min del

att. påyrka, att man skulle försöka i viss mån öfverflytta ansvaret för

kontrollen öfver bankerna på alllnänheten, på det sätt nämligen att lnan

_af bankerna skulle fordra mycket vidlyftigare upplysningar i deras år

liga redogörelser för årets förvaltning, än som för närvarande i regeln

I~Innas. Jag tror fortfarande, att det vore lyckligt, om man kunde få

till stånd den praxis ~ om det icke går an att föreskrifva det i lag-,

att i styrelse- och revisionsberättelserna lämnades en mer ingående redo

görelse för förvaltningen än nu, och jag trotsar en äfven skicklig bank·
Inan att från en vanlig styrelseberättelse, sådan den nu.föreligger, kunna

bilda sig ett tillförlitligt olndöme om vederbörande banks ställning. Man

kan häremot framhålla, att för närvarande de" genonl bankinspektionen

publicerade månadsrapporterna innehålla' en mängd detaljerade upp

gifter, och att 111an sålunda i dessa rapporter kan söka de upplysning~r,

som i allmänhet erfordras för att vinna insikt af en banks skötsel. Jag

tror dock, att månadsrapporterna, såsom de nu äro uppställda, icke rik

tigt fylladenlla sin bestämmelse, i det att de inn.ehälla för mycket och

äro för vidlyftiga. Det är så ofantligt många llpplysningar, man får uti

dessa rapporter genom att alla banker där äro sammanställda, och det

är så besvärligt att mot hvarandra jämföra alla detaljsummorna i de olika

månadsrapporterna, att man för att bilda sig ett alllllänt begrepp om ban

kernas verksamhet och penningställning säkerligerl vore mera betjänt af

kortare månadsrapporter, men däremot för bedömand,e af de enskilda

banke.rilas skötsel hade större gagn af mer detaljerade årsberättelser.

För~min del har jag ingenting att anmärka mot ett förstärkande af

bankinspektionen till ett kollegialt verk, då jag tror, att det för en bank-
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inspektör nlången -gång -kan vara l1yttigt ~tt få rådgöra, uled andra_.erJ

farna' personer. Af sin tystnadsplikt· har hall hittills varit förhindrad

rådgöra med -andra onl de frågor, son1 kunnat föreligga t~ll hans' be

dÖmande.

Beträffande sekretessen af bankinspektionens handlingar förefaller det,.

8ön1' om det vore lyckligare, därest lll0tionärens förslag blefve förordadt .åf

konstitutiollsutskottet, än om det, förslag, som konstit1.1tionsutskottet -fraIn

lagt, blefve antaget.

'. Herr DirektÖren S. Palme: Jag skall be att, då man jänlfört bank

inspektionens ställning till· bankYäs~ndet med försäkringsinspektionens

ställning ,till försäkringsväsendet, få yttra några ord' för att påpeka .en:

sak, som ~ icke synes lnig tillräckligt framhållen, nämligen den speciella

ställning- förSäkringsinspektionen har gent emot det svenska försäkriligs

väsendet. Den är ett särskildt ämbetsverk med egen chef och tre bisit~

tare, af hvilka en, som tillika är sekreterare, är j1.lrist och de två andr'a

förfarna, . den ena i ärenden rörande penningplacering OCll den andra i

saker, ,son1 angå försäkringsväsendet i allmänhet" JUen det är därvid att

rnärka, att öfver denna inspektions beslut beträffande dess olika funktio

ner lued afseen~e på försä~ringsväsendet kunna 'besvär anföras hos,

kungl. maj:t. Det synes 1l1ig vara af stort· intresse, att, då lnan tänker

på en eventuell omorganisatioll af bankinspektionen, man gör klart för

sig, huruvida -IDan kan OCll bör inrätta ett fristående ämbetsverk, -från

hvilket kan vädjas till kungl. maj:t.,

Herr Bankdirektörel1 E. Heckscher: Med afseende på hvad en före~

gående ärad talare anförde, sOIDilnsåg, att något bör göras beträffan~,e

de berättelser, -som årligen afiämnas af styrelser och revisorer, så ber ja'g

få -säga, att jag icke tror, att.: därigenolll kan, uträttas så särd€les myck-e.t,

ty det är j u egentligen blott en -sak, SOITI kun-de, lTIera speci~ceras: än

s6nl llittills skett, och det äl~ obligationsportföljen. Den skulle kunn-a

Ilågot mera." offentliggöras. Någon specifikation af öfriga, handlingar

kunde väl svårlig€n göras ,i ' dessa berättelser. 'Jag tror därför icke; att

på den vägen lnycket kan åstadkoffilnas. Det enda, som ,egentligen är
af d'en beskaffenhet, att något faktiskt därvidlag kan uträttas 'beträffande

kontrollen öfver banken, är;, att koiltrol1en utöfvas på det, sätt, at~' ilispek-
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torell, 'utan att på förhalld . därom undel'rätta banken, så att säga faller

ned på den någon dag för att göra inventering eller revision i banken.

Isaulmanhang härlned får jag säga,. att det synes mig, S0111 0111 ett

forulligt' stadgande om inRpektion, såsom den förste' talaren nämnde, är

en sak, som godt kan falla bort. Jag går. till och lued så långt, att jag ,

antar, att det vore fördelaktigare, om den kunde falla bort.

Det ·fillnes nämligen två olika månatliga bankinspektioner; af hvilk.a

den ena sker den 1 och den andra dell 6 i månaden. Det är en gång för

alla bestämdt, att kl. 9 f. l;D.. den 1 i hvarje luållad, innan banken öpp

nas; kommer en person, som är anställd af öfverståtbållarälnbetet, för att

se efter, om kassan stämmer. Jag hemställer enlellertid till herrarna,

huruvida man kall tänka sig, att, 0111 det skulle vara något mankemang

Ined kassan, det icke. skulle vara sörjdt för, att kassan stälnde den! i
hvar. månad. Detta är således' en revision, SalU helt ellkelt kunde' b9rt

falla, äfvell på den grund att hvarje bankstyrelse anordnar så, att det

finnes daglig kontroll öfver bankens kassör, och jag tror, att det i de

flesta banker dessutom någon gång i månaden sker kontroll af någon af

direktörerna och äfvennågon gång af bankens revisorer. Jag tror där

för, att den forlnella revision, SOlU sker den 1 i hvarje lnånad, egent

ligen är' ett spegelfäkteri, som bar till följd, att folk tror, att det före

ligger en verksam kontroll, under det att i verkligheten ingen kontroll

alls äger rum. Man· tror, att denna åtgärd medför en viss säkerhet, sonl

de'n emellertid icke kan hafva, när den icke är effektiv.

Den, andra inspektionen, SOIU sker den 6 i hvarje lnånad, är af

samlna beskaffenhet. Då kOlurner äfven en person till banken, och hans

besök har till älldamål att granska, att de siffror, som finnas i hufvud

boken, öfVereJlsstälnma nled siffrorna i den rapport, S0111 insänrlts till

finansdepartementet. Äfven. beträffande denna kontroll får jag 'säga, att

det är fullkomligt lika klart, att, det må vara huru mång'a' oegentligheter

som helst i banken, så. nog sörjer man för, att de siffror, ·som finnas på

öfversikten, öfverensstämma med siffrorna i böckerna.

Båda de nu omnämnda bankinspektionerna äro, för så· vidt jag kan

se saken, alldeles utan gagn, och såväl den tid, de tag~ i anspråk, som de

kostn·ader, de medföra, skulle kunna användas mycket bättre, Oln b'ankin

~pektionen inrättades på annat sätt, och bankerna finge' bidraga till kost

naderna i förhållande till deras grundkapital, hvilketjag anser-vara en gan-
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ska god tanke med afseende på det framtida ordnandet af bankinspek

tionen.

Herr Domänfiskalen C. Carleson: Med afseende på den fråga, herr

ordföranden framställde, får jag erinra, att det i nu gällande banklagar

näppeligen kan anses vara förutsatt" att bankinspektören skulle meddela

några sådana b'eslut, att desamma genom besvär skulle kunna dragas

under annan myndighets pröfning. Oln, således ban~inspektionen skulle

få samma befogenhet, SOlU b~nkinspektören nu· har, sk~lle en sådan

besvärsväg som den af herr ordföranden antydda icke kunna före

kon1ma. Saken är den, att den beslutmässiga tillsYllell öfver bankerna

i, stort sedt allenast utöfvas af ch~fen för finansdepartementet ?ch kOll~ng

ens befallningshafvande. Bankinspektören kan sålunda hos konungens be-

.fallningshafvallde söka erforderlig rättelse i bankens åtgärder, därest han

-anser' desamma stridande lnot lag. 9ch om konungens befallnings

hafvande skulle vägra bifalla bankinspektörens 11emställan, kan bankin

spektörell besvära sig öfver konungens befallningsllafvandes beslut, lik

som å andra sidan, därest konungens befallningshafvande skulle bifalla

helDstäl1an, b,anken kan anföra besvär öfver beslutet. I båda dessa fall

går saken till kungl. maj:t i statsrådet.

Jag tror därför icke, att någon rätt till anförande af besvär öfver

bankinspektionens beslut, liknande den SOln nu gäller beträffande försäk

ringsinspektionens beslut, bellöfver ifrågasättas, såvida IDan icke skulle vilja

lnedgifva bankinspektionen större befogenhet än den, SOlll enligt 1903 års

författningar ti.llkolnnler bankinspektörell.

Beträffande de anmärkningar, som framställts med afseende å banker

nas månadsrapporter, hvilka SOln bekant ligga till grund för den offici

ella statistIken på samma gång som de åtskilliga gånger utgöra grund

valen för bankinspektörens åtgärder, synes det mig lämpligt, att för det

erkännande, som de statistiska uppgifterna böra åtnjuta, rapporternas

öfverensstämlnelse med bankens böcker och kassa bestyrkes af en person,

som har offentlig fullnlakt därtill.

Herr Bankdirektören Th. FröIander: Jag förlnodar, att motionären

sin motion tagit mera hänsyn till hvad SOlU sannolikt kan genolndrif.

, vas än h,rad SOln verkligen är önskvärdt. l\Ien nog förefaller det' lnig~
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.'Som 0111 sekretessen borde gå -längre, än motionären föreslagit. Om jag

'icke missförstod llonom, så betonade han~ att sekretessen borde inskrän·

,kas till skriftväxlingen mellan bankinspektören och bankerna, under det

.att memorialen till finansministern skulle vara' en handling, som kunde

.publiceras. Är denna min uppfattning riktig, så sknlle med orden: »de

irån' bankinspektionen till bank aflåtna ämbetsbref och de handlingar,

]lvarå desamma grundas», icke kunna afses memorialen till, finansminis

-tern'. Blifva icke dessa då off~ntliga handlingar? Hvad den 'nu före- ,

..slagna förälldri,ngen än skulle llträtta, så skulle den dock Jicke kunn'a

.åstadkomlna, att den muntliga föredragningen. för finansministern bort

fölle. Denna komme fortfarande att blifva nödvändig, ty 111emoriale'n

till ·finansministern äro ju i själfva verket ~ åtminstone .såsom det till

,.gick på den tid, då dessa handlingar voro skriftliga, .och jag bar själf

'varit 'Illed OUl att uppsätta en, hel del sådana handlingar ~ en' ren in~

~pektiollsberättelse öfver den hos' banken verkställda, inspektionen., I

denna inspektionsberättelse lnåste äfven beröras enskildas förhållanden

iill banken i den utsträckning, hvari desamnla blifyit föremål för inspek

törens bedölnande eller för anmärkning från hans sida. ()m memorialen

till finansluinistern skulle kunna offentliggöras, vore det emellertid abso

.lut nödvändigt att undertrycka dessa sakers behandling i såväl inspek.

,tionsberättelsen som i meinorialen till finansministern, och under sådana

förhånandel~ hade vi fortfarande kvar muntliga förhandlingar. Jag be

farar emellertid, att, GIn vi hade kvar dessa inspektionsberättelser och de

-sk_ulle utgöra offentliga llandlingar, så lnåste icke endast förhållanden,

-som beröra enskil(~a, utan äfven andra förllållanden blifva förenlål för

rnuntliga förhandlingar. rry det är så, att en ,bankinspektör, som har

11~gon kännedoll10m huru de uttalanden, han gör, kunna begagnas"

därest de publiceras, skulle i lnåpga fall väja för att göra skriftliga med

delandell och föredraga att mUlltligen lälnna sina' redogörelser.

Därför tror jag, att den af motionären, herr Moll, föreslagna sekre·

tessen blir för trång, ty föredragningen skulle i alla fall i hufvudsak blifva

antlntlig.

Herr Kamrer V. Moll: Med anledning af den senaste ärade talarens

yttrande anhåller jag att få erinra därom, att det framhölls under de·

batten: i andra kaminaren vid 1903 'års riksdag, att, äfven om bank-
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in~pektörens memorial till finanslninistern upptaga alla detaljer rörande

enskildas förhållanden till banken, blir det ändock nödvändigt, att -nie'·

morialen kompletteras genoln _nluntlig föredragning af bankinspektören.t

af det skälet att. fillansministern icke är i stånd att bedöUla Yärdet och

innebörden af. alla detaljuppgifter rörande enskildas förhållanden.: Han

kan'. icke hafva, en. så omfattande personkännedoll1, ~soln härrör er

for.dras.

,Följaktlige.n luåste alltid, huru man än ~täller det) e'u muntlig före

dragning åtfölja den skriftliga. Det är visserligen sant, att, därigenom

att alla detaljer rörande enskildas förhållanden uteslutas; blifva lnemoriale]) 

till finanslninistern, såsom det från statsrådsbänken yttrades vid förenämnda.

debatt, urvattnade; men det kan nu icke hjälpas. Uppgifterna rörande en

skildas förhållanden måste bort ur memorialen, men dessa kunna älldock

blifva tillräckligt upplysande, -då finansministern i hvarje fall lnåste taga.

den muntliga föredragningen till. hjälp.

;( ..:.
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sammanträde den 30 mars J905•.

Ordförande: .DirektiJren S. PA.LME.

Till ledalnöter af föreningen invaldes:

Herr Redaktören L. Ljunglund,
i

» Bankdirektören G. Ruben.

» v. ,Häradshöfdingen L. Fril)]) och

» ProtokollsnoiarieIl E. Langborg.

Herr Byråassistenten, FiL Kandidaten G. A. Drysen höll härefter

ett 'föredrag lTIed titel:

Några siffror ur bankernas utvecklingshistoria.

.' Det är en känd sak, 'att de sista femton il tjugu åren medfört en

stol"artad utveckling af vårt lands ekonomiska förhållanden. Ilnporten

och exporten visade år efter år stegring, hvilket föranledde ell ökad ut·

veckling af vår handelsflotta. Fabrikerna hade fullt upp med beställningart

och för att kunna. effektuera delTI alla måste nya fabriker 'och verkstä

der anläggas saInt gamla utvidgas. För järn· och trävarulnarknaden hade

konjunkturerna varit gynnsaInma, och utfqrseln af dessa vårt lands -för~

nämsta exportartiklar h~de undan för undan ökats.

Orsakerna till dettå' storartade uppsving äro' till' stor del att söka i
de "penningförhållanden, som hufvudsakligen under 1890..talets första ~el
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varit rådande. Dåliga tider Ilade förut verkat deprimerande på det eko-. .
nomiska ~ifvet, och under trycket häraf hade nästan all företagsamhet

legat nere, åtminstone i fråga om startandet af nya industriella anlägg

ningar och företag. Härigenom blef småningolll uppsjö på ledigt kapital

rådande, hvilket sökte sig placering. Till en början hopade sig detta

kapit~l i bankernas kassor, men då tillgången där blef för stor, följde en

nedgång i räntesatserna, och i anledning häraf sträfvade kapit~let att

finna användning på annat håll. Det blef s~rskildt inom industrien, som

kapitalet sökte användning i hopp Oln högre afkastning än den, som de

låga bankräntorna kunde gifva.

Då nu bankerna i stor utsträckning tjänstgöra som mellal1hand mellan

den kapitalplacerande och den kapitalsökande allmänheten, är det tydligt,

att det förut nälnnda uppsvinget inom handeln och industrien så till vida

skulle komma att återspegla sig i~om bankverksamhet~n, att äfven denna

skulle hafva· att uppvisa ett starkt uppåtgående. Så är också förhållan

det, och ja.g vill nu med några siffror fÖ~,~öka visa .detta. Jag har till

jämförelsesiffror valt de ol'ficiella bånkrapporternas siffror för den sista

december årell 1895-1904, därvid bör erinras, att dessa bankrapporter

olnfatta riksbanken, de solidariska bankbolagen och aktiebankerna, men

att i desamma icke ingå några uppgifter från de s. k. folkbankerna .och

sparbankerna ill. fl.

Nybildade ban~~r.

Den 3 t december 1895 funnos i vårt land af rapportgifvaude ban

ker riksbanken, 27 solidariska banker och 19 bankaktiebolag, summa 47

banker. Året 1896 kan lDed skäl kallas ett bankbildningsår, då det ha~'

att uppvisa tillkolnsten af icke mindre än 8 nya banker, näinIigen aktie

bolaget Jönköpings halldelsbank, Halmstads bankaktiebolag, aktiebolaget

Skånska håndelsbanken, aktiebolaget Nordiska kreditbanken, i hvilken

aktiebolaget Stockholms tjänstelnannasparkassa uppgick, vidare Lindes

bergs bankaktiebolag, aktiebolaget Sollefteå folkbank, aktiebolaget Tjäns

temannabanken samt Sydsvenska kreditaktiebolaget. Bankerna, SOlll så

lunda vid 1896 års slut uppgingo till ett antal af 54, ökades 'under år

1897 lned H vetianda bankaktiebolag, . aktiebolåget Föreningsbanken i

Stockholm, . aktiebolaget Göteborgs handelsbank' och aktiebolaget Örebro

bapdelsbank och blefvo sålunda 58, och samma antal fanns i verksamhet
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äfven vid 1898 års slut. Med år 1899 k.ommer åter ell stark tillökning.

Då tillkommo liksom år 1896 8 nya aktiebanker, nämligen bankaktie

bolaget Stockholm-Öfre Norrland, en ombildning af ,rästerbottens en

skilda bank, som upphört med utgången af 1898, och vidare aktiebola

get Stockholms diskontobank, aktiebolagen Eksjö folkbank, Vilnmerby

folkbank, Ljusdals folkbank, Ströms folkbank, Söderhamns folkbal1k,

samt aktiebolaget Frän,sta bank" så att antalet banker vid nämnda års

sl~t utgjorde 65. Under år 1900 startades, 3 nya ballkföretag, nä~ligen

-aktiebolaget Luleå folkbank, aktieb.olaget Jämtlands kreditbank och Mel-'

lersta Hallands bankaktiebolag, hvaremot Mellersta Hallands folkbank från

och lued salun1a års ingång upphörde, och öfverlät sin rörelse på Hal

lands enskilda bank. År 1901 ökades' bankerna med ytterligare en, aktie

bolaget Oskarshalllns folkbank, men llnder påföljande år 1902 blef deras

antal icke ökadt. I)å tillkoll1 visserlIgen en ny aktiebank, bankaktiebo

laget Södra Sverige, men denna bank är SOl11 bekant en fortsättning 'af

Kristianstads enskilda bank, SOl11 med år 1901 upphörde. Vid 1902 års

slut fanns det således 68 banker.

Under år 1903 hafva 7 nya aktiebanker tillkominit, nämligen aktie

bolaget J\lälareprovinsernasbank, aktiebolaget Göteborgs bank, aktiebo

laget Sundf?val,ls köpmansbank, aktiebolaget Bergsjö folkbank, aktiebola

get ,rästerviks handelsbank, aktiebolaget Filipst~ds bank och aktiebolaget

Nylands folkbank. De båda förstnämllda äro till aktiebanker ombildade

förutvarande Mälareprovinsernas och Göteborgs enskilda banker, och Sunds

valls köplnansbank är en fortsättning af aktiebolaget Medelpads folkbank

under' nytt namn. Under salnma år upphörde vidare Norrbottens e~

skilda bauk, hvars' verksamilet öfvertogs af Hernösallds enskilda bank.

.l\.ntalet banker vid 1903 års' slut yur således 71, och sedall under år 1904

å ena sidan 2 aktiebanker, aktiebolaget Göteborgs köplnansbank och'

Norra I-Iallands ba~lkaktiebolag, uppl1ört och öfverlåtit sin rörelse, den

förra ~på Skånes enskilda bank, den senare på Hallands enskilda bank,

111en å andra sida~ 2 nya aktiebanker, Dalarnes -bank och Mora folkbank,

san.1t en solidarisk bank, Gal~lleby folkbank, tillk,ommit, utgjorde de rap

portgifvande bankernas antal' vid 1904 år's utgång .72, nnmligeu riks

banken, 23 solidariska ba?kbolag och 48 aktiebanker. En del af de ban

ker, som nu uppgifvits såsom under dessa år nybildade, äro enlellertid

ombildningar hufvudsakligen af förutvarande s. k. folkbanker och nybil.
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dade endast så till vida, att de såSaln af kungl. lnaj:t oktrojerade'och .{}är

fÖr rapportgifvande ballker komlnit llled i de officiella bankrapporterna~

Bankkontor.

Såsom förut nämnts ·funnos vid 1904 års slut 23 solidariska banker

och 48 aktiebanker. De solidariska bankerna hade ·tillsalnlnans 165 af-,

delningskontor och aktiebankerna 101. Jag vill här erinra Oill, att bian.d
dessa afdelningskontor icke 111edräknats filialer, belägna på salllma ort

som hufvudkontoret eller ett större afdelningskontor, och hvilka filialer

äro att anse endast SOlll l1nderafdelningar under det större kontoret. De

enskilda bankinrättningarna hade således tillsanlmans 337 kontor, och med

tillägg af riksbankens 24 kontor fanns det vid 1904 års utgång ett antal

af 361 bankkontor.

Af de solidariska ballkerna var det Hernösands enskilda .bank, 8011-1

vid nyssnämnda tidpunkt. Ilade de flesta afdelningskontorell eller 18 OC11

af aktiebankerna bankaktiebolaget Södra. Sverige, hvars afdelningskontor

voro till antalet 20.

Gottlands enskilda bank, industrikreditaktiebolaget i 8tockholln, Stock

holms inteckllingsgaralltiaktiebolag och Stockholms Ilandelsbank voro ..~e

enda banker, frånsedt de lnilldre bankerna, sonl icke hade någraafdel

ningskontor.

Bankkonto.r i Stockholm.

Af bankernas hufvudkontor voro 12 förlagda till StockhollTI. Antalet

banker därstädes uppgick vid senaste årsskiftet till 21 st., och Oln nlan

medräknar dessa bankers filialer, så ägde hufvudstaden 54 bankkontor.

Men-. då järnkontoret, två sparbankar med tillsammans 9 afdelningskon

tor, två pantaktiebanker samt tre större bankirfirmor äfven 1 viss må~l

kunna anses drifva bankrörelse, så skulle man kunna medräkna äfveIl

dessa, och då befinnes det, att Stockholm .vid utgången af år 1904 had.e

icke mindre än 71 bankkontor.

Fonder.

Tillkomsten af alla förut näffillda ny- och olnbildade banker i för

ening med företagna utvidgningar af de förutvarande bankernas kapital
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hat 'lnedfört en stark tillökning i fOI1~erna .... .lföljul)de tabell visar ban

k~rnas fonder och dessas ökning:

()k~ing.

~Iil1. kr. Mill. kr. Procent.

~1/12 1895 ------------ 188,6

1896 ------------ 207,1 1~,5 9,8

1897 ------------ 242,0 34,9 16,8

1898 ------------ 269,4 27,4 11,3

» 1899 ------------ 314,4 45,0 16,7

» 1900 ------------ 326,8 11,4 3,6.

~ 1901 ------------ .331,9 6,1 1,9

1902 -----------~.
343,5 11,6 3,5

» 1903 ------------ 367,4 23,9 6,9

» 1904 -------_ .. --- 415,6 48,2 13,1

Af denna tabell fraIngår, att bankernas salnlnanlagda fonder under

if~ågayarallde tio" år ökats från 188,6 Iniilioner kronor till 415,6 rnillioner

~~?noi' eller således lned 227 nlillioner kronor eller 120,3 procent. På

d~ t~e' olika ban~kategorierna fördelade sig fonderna vid sistlidne års

slut på följande sätt:

Solidariska Aktie-

Riksbanken. bankbolag. banker.

Grundfolld 50000000 91 753 000 132 935000

Kommandit-
fond ______ 5350000

Reservfond-- 7 535000 45266000 55 620000

Dispositions-
fond ~ _____ 7 088 000 12 382 000 7 683000

Summa 64 623 000 154 751 000 196 238000

De solidarisk~ bankernas salnmanlagda reservfonder uppgingo såle

(les i det allra närmaste till det belopp, SOIn lagstiftningen föreskrifvit

skola 'af en hvar bank uppnås, innan vinsten får fritt disponeras, eller

5Q .procent af grundfonden, och lned tillägg af qispositiol1sfonderna upp~
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med 12 100000 kr.

» 7 730000 »

gingo de till· mer än detta belopp. Beträffande aktiebankerna däremot

utgjorde deras salnmanlagda reservfonder ett belopp motsvarande 41,8

procent af 'grundfonderna, . och äfven om deras dispositionsfonder med

räknades, utgjorde ändock deras reserverade medel ej mer än 47,6 pro

cent af. grundfonden.'

De~ privata bankinrättning, som vid 1895 års slut ägde de största

fonderna, var Skandinaviska kreditaktiebolaget med fonder på tillhopa

17 millioner kronor. Därnäst komma

Skånes' enskilda bank .

Stockholms enskilda bank

Stockholms intecknings-
'garantiaktiebolag » 7 350 000 »

Sundsvalls enskilda bank » 6 010000 »

Hernösands enskilda bank ~ ö 374000 »

eller n1ed andra ord: det fanns sex banker med hvar och en fonder på .

minst fem millioner kronor.

Vid 1904 års slut ägde 9 solidariska bankbolag och 13 aktiebanker

fonder, som för en hvar bank belöpte sig till minst salnma belopp, fem

millioner kronor. Med hänsyn till fonderna voro vid denna tidpunkt

följande banker de största:

Kronor.
Skånes enskilda bank 32 445000

Skandinaviska kreditaktiebolaget ~. __ 22 966 000

Aktiebolaget Göteborgs bank ~._____ 20 959 000

Stockholms inteckn.~garantiaktiebolag---.-.--- - 18 740000
Hernö~ands enskilda bank .----_ 18 500 000

Bankaktiebolaget Stockholm-Öfre .Norrland 18450000
Stockholms enskilda bank . . 18 382 000

Aktiebolaget Stockholms handelsbank -_____ 18 121 000 .
Bankaktiebolaget ~ödra Sverige --. . 14856000

Sundsvalls enskilda bank .... 13 140000

I salnmanhang härmed vill jag erinra om, att Skandinaviska kredit

aktiebolaget just mot slu~et af sistlidet år beslöt emittera nya aktier, hvar- .
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igenom denna banks fonder komlna att uppgå till något öfver 34 lnillioner

kronor, och sålunda står fortfarande denna bank i första rUlllluet i fråga

om fondernas storlek.

Utlåning till allmänheten.

Det var ju gifvet, att den förut omtalade kraftutvecklingen inom

vårt la~ds handel oell industri skulle kOlnma att medföra en stark steg

riiig r bankern~s försträckningar till allrnänheten. Sammanlagda b~lop

pen af dessa, försträckningar; d. v. s. bankernas utlåning på växel·', lån-,

kreditiv- och löpande räkning jämte på indrifning beroende fordringar

ut,gjorde:

81/12

»

»

Okning.

Mill. kr. l\1ilI. kr. P,·ocent.

1895 ------------ 640,8

1896 ---------- .- 711,0 ,70,2 ~0,9

1897 ------------ 842,3 131,3 18,4

1898 ------------ 968,3 126,0 14,9

1899 ------------ 1 094,6 126,3 13,0

1900 --- ... _------- 1177,3 82,7 7,5

1901 --- .. -. ------ 1 216,9 39,6 3,3

1902 ------------ l 270,2 53,3 4,3

1903 ------------ 1 350,5 80)3 6,3

1904 ---------.-- 1498~9 148,4 10,9

O'nder loppet af tio år har således. utlåningen till allll1änheten ökats

från 640,8 millioner krollor till· 1 498,9 millioner kronor eller med 858,1

millioner kronor, lnotsvarande 133,8 procent. Den starkaste tillväxten

återfinnes under de första åren af tioårsperioden saInt under året 1904.

Beträffande de siffror, som nu uppgifvits föi~ att visa bankernas för

sträckningar till allmänheten, är att' erinra, att riksbankens s. k. afbetal

ningslån ingå i dessa siffror till och llled år 1902, men icke i surnmorna

för åren 1903 och 1904, detta emedan dessa lån från och rned år 1903

affördes från riksbankens öfriga tillgångar för att red?visas inQ~ linjen

såsom en särskild fordran.

Inrikes växelräkningen har ökats från 214,5 millioner kronor den 31

decelnber 1895 till 500,3 lnillioner kronor samma dag år 1904, således en
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ökning på 285,8 millioner kronor, motsvarande 133,2 procent. . I.Jånerä}c·

ningen, som vid 1895 års slut uppgick till 307,2 millioner kronor, hade

till 1904 års slut vuxit till 693,8 millioner kronor, d. v. s. en ökning på .

'386,6 .millioner kronor eller 125,8 procent.. Af 'särskildt intresse kanske

det kan vara att få veta,. att aktiebelåningen, SOln den 31 december 1895

uppgick till den jämfö~elsevis blygsamIna siffran af 57,8 millioner kro

nor, till samlna dag år 1904 svällt ut till 173,8 millioner krollor och så

ledes ökats med 116 lnillioner kronor, lnotsvarande n,ågot öfver 200 pro

cent. Och under det att aktiebelåningen vid slutet af år 1895 omfattåde

nära 19 procent af ,låneräkningens hela summa, uppgick den vid slutet

af år 1904 till omkring 25 procent af densamma.

Utlånillgell på kreditiv- och löpande räkning uppgick den 31 d'eceln

ber 1895 -sammanlagdt till 92,6 Juillioner kronor oeh samnla dag år 1904

till 267,5 millioner kronor, hvilket utvisar en ökning på 174,9 millioner

kronor eller 188,8 procent.

Inlåning från allmänheten.

Af intresse blir nu att se, hur det ställer sig med inlåningen från

allmänheten, d. v. s. inlåningen på depositions- och kapitalräkning, spar

kasseräkning samt giro-, upp- ochafskrifnings- och löpande räkning. De

å dessa räkningar innestående medel utgjorde:

Okning.

Mill.'" kr. Mill. kr. Procent.
31/12 1~95 ------------ 456,1

1896 --------- --- 474,8 18,7 4,1

1897 --- --------- 536,3 61,5 . 12,9 ~

1898 ------------ 615,7 79,4 14,8

1899 --------_ .. _- 727,7 112,0 18, l

1900 ------------ 810,9 83,2 11,4
]901 ------------ 875,2 64,3 7,9
1902 ---- - -----~-- 913,1 37,9 4);3

» 1903 ---- ... _------ 962,7 49,6 5)4

;) 1904 -.----"-"--- 1 004,8 42,1 4,3
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. Af dessa medel innestodo på depositions- och kapitalräkning' den 31

december 1895 322,7 millioner kronor och samma dag år 1904 662,7"

millioner kronor, en ökning således på 340 millioner kronor, motsvarande

105,3 procent. Sparkasseräkningen,' som vid 1895 års slut uppgick'

till endast 17,6 millioner kronor, hade till 1904 års slut ökats med

149,6 Illillioner kronor till 167,2 millioner kronor, hvilket utgör en ök~

ning på 850 procent. Under det att år 1895 jngeu enskild bank och

af aktiebankerna alla utom Skandinaviska' kreditaktiebolaget och Indu..·

strikreditaktiebolaget i Stockholm begagnade sig af denna hllåningsräk-

nillg, fanns det år 1904 elldast en bank, Gottlands enskilda bank, sonl

icke' infört densaluma.

På nu nämnda inlåningsräkningar innestod den 31 december 1904

ett salnmanlagdt belopp af nära 830 millioner kronor. Det· skulle hafva

varit intressant, om llppgifter på allmänhetens bos sparbankerna, folk·

bankerna och postsparbanken samma dag illnestående medel funnits till

gängliga, nlen sådana finnas ännu icke. Emellertid kan jag nämna, att

hos ·dessa banker insatta medel vid 1902 års slut, det sista år, för hvilket

uppgifter utom för postsparbanken föreligga, uppgingo till ett belopp af

519 millioner kronor för spar- och Eolkbankerna och till ett belopp af

nära 54 l11illioner kronor för postsparbanken. Då hos de rapportgifvande

bankerna vid samma års slut på depositions- och sparkasseräkningar in

nestodo sammanlagdt nära 740 millioner kronor, utgjorde alltså alllnän-.

hetens bos alla nu nämnda banker innestående depositions- .0Cll spar

kasseInedel den 31 december 1902 ett belopp af olnkring ~,313 millio

ner kronor. När nu bankernas depositions- OCll sparkasseräkningar till

1904 års slut utvisa en med omkting 90 millioner kronor ökad behåll

ning, och då de hos. sparbankerna, folkbankerna och postsparbanken

innestående medel lTIed all sannolikhet under de senaste två åren lik

som under de föregående ökats, uppgick troligen allmänhetens hos

dessa bankinrättningar på depositions- och sparkasseräkningar innestå

ende behållning vid sistlidne års slut till åtskilligt öfver 1,400 lnillioner

kronor.

Af de siffror, som anförts, framgår, att inlåningen f~ål1 alllnänheten

under ifrågavarande tidsperiod icke stort mer än fördubbiats och icke

kunnat hålla jäulna steg filed ökningen i utlåning till densamma. Blott

under två år af tioårsperioden finner ll1an en större ökning i inlåningell
3
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än i utlåningen~ nämligen åren 1900 och 1901, hvarvid det för det först

nämnda året dock rör· sig oin ett. belopp på endast, några hundra tusen

kronor, medan däremot under det senare året ökningen" i inlåning med

nära .25- millioner kronor öfversteg ökningen' i utlåning. Och vidare vill

jag fraI?hålla året 1904, under hvilket inlåningen Irån a1lnlänhetell öka:

des med 42 millioner :.kronor och utJåningen till dellsamlna lned 148 mil

lioner kronor.-· Här föreligger således en differens .på 100. millioner kro

nor eller, om ökningen i fonder, 48 millio'ner kronor,"frånräknas, en diffe..

rens på 58 millioner kronor. Följden bäraf har blifvit, att illlåningen,

s.om ~id 1895 års slut uppgick till omkring 71 procent af utlåningen, vid

1904 års slut utgjorde endast 67 procent af densamma. Skillnaden i in_o

och utlåning skall nu i första hand täckas af 'bankernas fonder; oell, onl

man därför lägger .tillsanlmails inlåningens och fondernas belopp vid slu
tet af åren 1895. och 1904 samt jämför dessa summor Ined lltlåningens

belopp vid salnma tider, sa visar det sig, att inlåningen och fonderna

tillhopa vid· 1~95 års slut utgjorde 644 millioner kron'or och utlåningen

640 millioner kronor -luen vid. 1904 års .slut de förra 1 420 millio

ner kronor och den senare 1 498 millioner krono:r. Dessa siffror äro

rätt belysande.' De visa nämligen, att bankernas utlåning' tenderar till

att antaga större proportioner än den borde göra, OIn man vill anse,

att den' i första hand bÖl' hålla sig inom gränserna för' inlåningen

från' allm~nheten .oell . fonderilas belopp. Det kunde ju tyckas, att

såSOln inlåning' borde upptagas äfve'u de utelöpande 'sedlarna, hvilka'

ju. mera äJi en' gång sagts innefatta en .räntefri inlåning från all

lnänheten. Men det är' därvid å ena sid·an att märka~ att den bety

dande del af riksbankens utelöpande sedlar,-' som ligger inne såsom

kassa hos de enskilda bankinrättningarna, icke kan sägas representera e'n

inlåning från allmänheten.- Och hvad betråffal~ de bland alllllänbeten

cirkulerande sedlarna, har jag trott I11ig kunna lämna dem ur' räkningen,

då -jag å andra sidan icke bland bankernas lltlåning' u'pptagit deras inne

liggande oblig'ationer, ~htiru' d,essa; för så vidt "de icke äro utgifna af.

staten, väl representera försträckningar -till allmänheten.

En jämförelse mellan' beloppet af riksbankens utelöpande sedlar och

de enskilda bankinrättningarnas kassabehållning och räntebärande obli

gationer ger följande resultat. Enligt bankrapporten utgjorde riksb'ankens

Rtelöpande 'sedlar den 31 december 1904 ett belopp af 170,3 millioner
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kronor. Den del af de privata bankernas kassabehålllling, som utgjordes

af riksbankssedlar, torde samma dag 11afva uppgått till omkring 30 a 35

millioner kronor -- siffran kan ej exakt uppgifvas -, och frånräknas

detta belopp från riksbankens sedelskuld, skutle, alltså o'mkring 135 a 140

millioner r kronor kunna anses represente'ra' inlåning från alllnänheten.

När man nu "finner, att bankerÄa vid ~yssnäll?-nda tidpunkt ägde obliga

tioner till ett bokfördt' värde af 157,1 millio.ner kronor, torde man väl

icke räkna för högt, aln man antager, att omkring 135 Ipillioner kronor
! . • .

af detta belopp motsvaras af. obligati,oner, som ej äro .af staten utgifna

Ar denna beräkning riktig, så inses lätt, hvarför jag ansett 111ig kunna

förbigå sedlarna såsom inlåning~

Då, såsom man ser, tillväxten i utlåning har gått fortare ä11 tillväxten

i inlåning och i fOllder, hafva bankerna på annat håll måst skaffa sig

rörelsekapital, OCll de synas hafva beredt sig sådant genom upplåning

i utlalldet och i 11emlandet.

'Utländska sklllderna.

Upplåningen af utländska penningar sker vanligen på tre sätt: dels

genom blankotrasseringar, dels genom s. k. pensionering af växlar, dels

slutligen genolll växelrediskontering. ,Tid användandet· af de båda först

llälnnda upplåningssätten redovisas, i det första fallet alltid och·· i det

andra fallet oftast, det upplånta "beloppet i bankrapporterna såsom skuld

på räkning~r med 11tländska banker OCll bankirer, men, Oln upplåningen

sker genoln re,diskontering, bruka bankerna, i likhet med hvad SQ111 sker

vid rediskontering inom landet, vanligen afföra det :rediskonterade belöp,:

pet från summan af diskonterade växlar, och därigenom kommer gifvet

vis den utländska skulden icke att ingå i rapporten. Af detta skäl äro

bankrappo.rternas siffror icke tillfyllestgörande, aln man vill veta ballkei

uas verkliga skulder till utlandet. Och troligt är, att, om beloppet af i

utlandet rediskonterade svenska växlar kommit att ingå såsom skuld på

räkningar nled utländska banker i det sistförflutna årets ,decemberrapport,

hade det öfverskott på 16,8 lnillioner kronor, som vid senaste årsskiftet

förefanns i bankernas utländska betalningsbalans, kommit att ·bytas

brist.
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Öfverskottet bank'ernas utländska betalningsbalans, såsom den ter

sig i rapporterna, utgjorde~

Ökning. ~l!inskning.

Mill. kr. Mill. kr. Procent. Mill. kr. Pl·ocent.

Sl/12 1895 , 60,6
;p 1896 ,66,5 . 0,9 1,3

» 1897 58,4 8,1 '12,1

» 1898 34,3 24,1 41,2

~ 1899 -53,4 19,1 55,6

) 1900 51,9 1,5. 2,8

» 1901 ,44,9 7,0 13,4

» 1902 26,3 18,6 41,4

» 1903 37,2_ ' 10,9 41,4

» 1904 15,8 21,4 57,4

Dessa siffror äro just icke glädjande. De visa, att' öfverskottet i den

utländska betalningsbalans~n år efter år, lned undantag en'dast för tre

år, allt Iller och mer sm~~t ihop. Att en ,ökning på icke mindre än 19

millioner kronor förekommit under år 1899, beror därpå, att staten detta

år l1pptOg ett utländskt lån på 25 000 000 kronor för att stärka riksban

kens ställning; och utan detta lån skulle äfvell detta år haft a~t uppvisa

en minskning. På salnma sätt får nog· ökningen under år 1903 till stor

del tillskrifvas upptagandet af ett större utländskt lån för ett enskildt

aktiebolag. Särskildt torde böra påpekas minskninge'n under år 1904.

Staten upptog nämligen detta år ett utlälldskt lån' på 36, lnillioner kro

nor, och trots detta har ändock den utländska betalningsbalansen i så

hög grad försämrats.

Försämringen i den utländska betalningsbalansen har bland annat

förorsakats däraf, att importen, som ökades betydligt under de goda in·

dustriåren ,på 1890-talet, under flera år i afsevärd mån öfversteg expor

ten, och för att utjämna differenserila hafva bland annat bankernas ut

ländska til1godobafvanden tagits i anspråk. En annan omständighet, som

likaledes inverkat menligt, på nu omtalade betalningsbalans, är den, att

särskildt under 1890-talet ett betydande· belopp i svenska obligationer,

hufvudsakligen statens och hypoteksbankens, hvilka förut yoro placerade

i utlandet, köptes tillbaka till Sverige. Och riksbankens import af guld
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bör väl också SIn mån hafva bidragit till försälnringen. Men denna

utländska betalningsbalans har försämrats också därigenom, att bankernas

utländska skulder under flera år undan för undan ökats. Dessa skulder

utgjorde:

Ökning. Minskning..

~iill. kr. ~,fill. kr. Procent. ~fill kr. Pl'ocent.
31/12 1895 22,1

1896 22,7 0,6 2,7

1897 36,6 12,9 66,8
» 1898 50,0 14,4 40,4

1899 54,6 4,6 9,2

1900 46,4 8,2 15,0

» 1901 43,3 3,1 6,8

1902 51,2 7,9 18,2

1903 45,4 5,8 11,3

» 1904 77,1 31,7 69,8

Skulderna till utlandet, nälnligen de skulder, sonl bankrapporterna

bafva att uppvisa, hafva således på tio år m.er än tredubblats, och detta

förhållande har kraftigare än det minskade til1godohafvandet hos lltlan

det bidra.git till den förut nämnda försämringen. Särskildt utmärker sig

året 1904 för en oerhördt stark tillökning i dessa skulder, en ökning, som

:för året uppgår till icke mindre än nära 70 procent. Att så skett får

nog tillskrifvas den omst.ändigheten, att riksbanken under nästan hela

sista tre fjärd.edelarna af llämnda år vid rediskontering af privatbanker

nas växlar beFäknade fullt diskonto, och att dessa banker på grund där..

af funno det lämpligare att vid behof af upplåning vända sig till utlan..

det, där billigare penningar stodo till buds. En annan omständighet, som

lfnder det sistförflutna året bidragit till både en lninskning i det utländska

tillgodohafvan~et och en ökning i de utländska skulderna, är den, att

lnycket ogynnsamma konjunkturer varit rådande på trävarumarknaden,

på grund hvaraf exporten af trävaror gick ned och därför inbragte flera

tiotal millioner kronor lnindre än närmast föregående å~. Härigenom har

tillgången på utländska valutor 111inskats och lnedel således delvis sak.

nats för att täcka de utländska skulderna, SOln troligen måst prolongeras

och därför vid årsskiftet kvarstodo.



38 1905 den 30 mars.

Inhemska bankskulder.

Förut näm~des, att ballkerna för att skaffa sig behöfligt utlånings

kapital vände sig för upplåning icke blott till utlandet utan äfven till

hemlandet. Inom landet upplånta 11ledel förekomma i bankrapporterna

delvis på rubrik~n »upptagna lån». Dessa sklllde~ belöpte sig till:

Ökning. Mins7,ning.

Mill. kr. Mill. kr. Procent. Mill. kr. Procent.

~1/12 1895 5,8
) 1896 6,3 0,5 8,6

» 1897 21,1 14,8 234,9

1898 25,4 4,3 20,3

1899 52,2 26,8 .105,6
) 1900 52,5 0,3 0,5

» 1901 70,5 18,0 34,2
') 1902 77,0 6,5 9,2

» 1903 69,3 7,7 10,0

» 1904 66,7 2,6 3,7

.I dessa summor ingå de stora s. k. _sedelindragningslå~en, hvilka af

riksbanken lämllades de förra enskilda bankerna, då dessa upphörde -att

utgifva egna kreditsedlar, och uppgingo dessa bankernas skulder vid 1904

års utgång -till i rundt ta~ 45 millioner kronor.

. Alla fordringar hos inhemska banker ingå i rapporterna på rubriken

»fordringar på räkningar med inhemska banker), lllen skulderna till de·

samma förekomma på två rubriker, nämligen »skulder på räkningar med

inhemska banker» och »llpptagna lån». Nu är emellertid att märka, dels

att »upptagna lån» kunna omfatta lån från andra långifvare än banker,

dels att såväl fordringar -llos SOlll skulder till inhemska banker Olllfatta

transaktioner äfveIl med icke rapportgifvande banker. Följden bäraf blir

den, att de belopp, som i bankrapporterna ingå såsorn fordringar på räk

ningar med inhemskå banker nästan aldrig uppvägas af motsvarande be

lopp på rubrikerna skulder på räkningar med inhemska banker och upp

tagna lån. Blott ett belopp är för närvarande lika, nämligen riksbankens

fordran hos inhemska banker, ty såsom helt och hållet grundande sig på
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de s. k. sedelindragningslånen motsvaras den af 'sanlrna belopp såsom

skuld under rllbriken upptagna .lån.

Fordringarna på räkningar med inhemska banker uppgingo vId 1904

års slut till' 81,8 IniIlianer kronor och skulderna till 58.4 millioner kro

nor. Lägges till sistnämnda sumnla beloppet af upptagna lån; 137,5

million€f .kronor, så finner nlan, att bankernas skulder till inhemska ban

ker tillhopa Ined upptagna lån utgjorde 195,9 millioner kron?r och så

ledes .öfverstego fordringarna hos inhemska banker med 114,1 millioner

kronor. När man finner 'en så stor skillnad ,mellan å ena sidan banker

n&.s fordringar hos alldra inhemska banker och å andra sidan s'urnluan

af deras skulder till salnma banker samt upptagna lån, skulle man kan

ske kunna våga det, antagandet, att sk.ulderna äro så mycket större än .

fordringarna af det skälet, att bankerna för anskafIandet af behöfiigt

rörelsekapital vändt sig för -upplåning till icke rapportgifvande bankin

stitut eller till kassor, firrpor eller enskilda personer. Så är nu också

förhållandet, och därför kan man förklara, hvarifråll bankerna förutom

från utlandet fått medel för att fylla den skillnad på omkring 78 millio

ner kronor, hvarmed utlåningen till allmänheten: vid .1904 års slut öfver

steg summan af inlåningen från densaml11a satTIt fonderna.

Utelöpande sedlar.

Beloppet af utelöpande kreditsedlar' var:

Okning. Minskning.

Mill. kr. Mill. kr. Procent. ~lill. kr. Procent.
31/12 1895 117,6

» 1896 128,6 11,0 9,3

» 1897 141,0 12,4 9,6

-1898 150,1 9,1 6,4

1899 155,2 5,1 3,3

1900 154,3 0,9 0,5

» 1901 ]56,6 2,3 1,4

1902 162,6 6,0 3,8

» 1903 170,4 '7,8 4,8

1904 172,7 2,3 1,3
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11a.n finner således, att beloppet af utelöpande kreditsedlar under alla

de:sa år Iller eller mindre ökats, om man undantager år 1900, då en obe

tydlig minskning ägt rutne Särskildt torde man böra fästa sig ·yid siffro~na

för åren 1900~1904. Från och med sistnämnda· år är riksbanken ensam

berättigad att utgifva kreditsedlar, men då de enskilda bankerna, den

ena efter den andra, redan före den bestämda tiden, 1903 års utgång,

afstodo från rätten' att utgifva sedlar, har riksbanken faktiskt llnder. nå-

'got mer än 1 är, räknadt till 1904 års slut, varit' ensam sedelutgifvande

bank. Dess utelöpande sedlar uppgingo vid slutet af åren 1903 och 1904

till respektive 165,8 millioner kronor och 170,3 Inillioner kronor. Då

Juan väl får hoppas på en allt" fortgående utveckling af det ekonolniska

lifvet, OCll då man på samma gång kan förmoda, att en sådan lltveck

ling skall komma att medföra ett ökadt behof af omsättningsInedel, synes

man vara berättigad att antaga, att Sllmman af utelöpal1de sedlar skall

komma att ökas. eller åtminstone icke att !pinskas. 1tlan hade visserli·

gen tänkt sig, att den nya checklagstiftningen skulle komma att med

föra ett utvidgadt användande ·af checken i stället för sedeln som betal

ningsmedel, men den fortgående ökningen i sedelcirkulationen tyckes

motsäga detta antagande. Om ma.n således får räkna med den möjlig

heten, att den allmänna rörelsen under de kommande åren skall komma

att kräfva ännu mera sedlar, kan det vara af. intresse att se, hvad kom

mitterade i sitt den 1 december 1900 afgifna betänkande angående riks

bankens sedelutgifningsrätt yttrat om sedelbehofvet. Efter att 'hafva an

fört en del siffror och påpekat en del omständigheter, såsom t. ex. in

förandet af checker och inrättandet af clearingsinstitutionen, anse sig kom

mitterade kllnna våga 'det antagandet, ,>att medeltalet af de utelöpande

sedlarna skall' under nQrmala förhållanden komma att åtminstone några

år framåt hålla sig omkring eller. i hvarje fall ej synnerligen öfverstiga

145 millioner kronor). Under åren 1904 har medeltalet af riksbankens

utelöpande sedlar, om man utgår från de officiella bankrapporterna, llPP

gått till nära 157 millioner kronor. Med hänsyn till den ökning i sedel

behofvet, SOlTI särskildt vid kvartalsskiftena plägar' inträda, beräknade

kommitterade en tillökning på 20 procent af förut nämnda sUlnma,

145 millioner kronor eller 29 millioner kronor, och ~skulle alltså»,

yttrar kommitterade, ~riksbankens sedelutgifningsrätt för tillfredsstäl

lande jämväl af det vissa tider hvarje år 'regelbundet återkommande
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behof af ökning i sedelstocken kunna beräknas llppgå till 174 millioner

kronor.»
En sedelutgifningsrätt på 174 111illioner kronor antogs således för

-den närnlaste ti?en böra blifva för riksbanken tillräcklig. Då nu riks·

banken under år 1904 varit ensam sedelutgifvande bank, bör detta år

kunna lälnna material till bedömande af om kommitterades beräkningar

visat sig hålla streck. Jag har förut påpekat, att nledeltalet utelöpande

riksballkssedlar under det sistförflutna året uppgått till 157 nlillioner kro·

nor, och, under det att ·komlnitterade för kvartalsskiftena beräknade sedel·

utgifningsrätten böra uppgå till omkring 174 millioner kronor, 11ar det

visat sig, att riksbankens lltelöpande sedlar såväl den 30 septenlber som

31 december samma år uppgingo till 170 nlillioner kronor eller nära

DOg den beräknade sedelutgifningsrättens belopp. Och den 1 oktober

190-1 voro anspråken på riksbanken så stora, att dess utelöpande sedlar

<:lenna dag nådde ett belopp af 176,6 millioner kronor och således mer

än konlmitterade approximativt beräknade såsom maximunl för sedelcir

kulationen. Detta belopp är för öfrigt det högsta, hvartill bankens ute·

löpande sedlar någonsin uppgått.

Riksbankens guldkassa.

Krafven på riksbankens sedlar för rörelsens behof kunna således

tyckas hafva visat sig något större än kOllllnitterade vågade antaga, om

man nämligen vill anse, att gränsen för sedelutgifnirigen icke bör nås

ens under 'exceptionella förhållanden, t. ex. kvartalsskiftena, utan en ganska

god' marginal i obegagnad sedelutgifningsrätt ändä finnas kvar. Huru

stort belopp i obegagnad sedelutgifningsrätt bör finnas kvar kan vara

svårt att fixera, men jag vill här erinra om, att sammansatta banko· och

lagutskottet vid 1900 års riksdag i sitt afgiflla utlåtande öfver ett par

då väckta motioner om riksbankens sedelutgifning yttrade, att det icke

kunde synas för högt, att den obegngnade sedelutgifningsrätten utgjorde

20 procent af de utelöpande sedlarna. När, såsom förut är nämndt, riks

bankens utelöpande" sedlar den 1 oktober 1904 nådde ett belopp af 176

millioner kronor, utgjorde bankens obegagnade sedelutg~fningsrätt17 mil_

lionel'. kronor, d. Y. s. hälften af det belopp som utskottet· ansett böra

finnas kvar. För att möta dessa stegvis ökade kraf har därför riksban..

ken nlåst stärka sin guldkassa.



Från n"ågot öfver 24 millioner kronor vid slutet af år 1895 har riks

bankens guldbehållning . således ökats till" nära 63· millioner kronor vid

salnma tid år 1904, d. v. s. en" ökning på olnkring 39 lnillioner kronor

eller 162 procent. I denna ökning ingå i första rummet de enskilda ban

k~rnas guldkassor, 11vilka, sedan dessa banker upphörde med Sill sedel

utgifning, nästan belt GCll hållet öfvergingo till riksbanken. Men då

dessa guldkassor uppgingo till endast omkring 9 millioner krono"r, bar

riksbanken från annat håll, härvidlaglltlandet, förskaffat sig närinare 30

millioner kronor i 'guld.

Såsom förut är nälllndt, uppgick riksbankens guldbellåIlning vid slu

tet "af år 1904: till nära 63 millioner krallar, motsvarande i det när

maste 37 procent af dess salnma dag utelöpande kreditsedlar. Då enligt

bankrapporterna dessa sedlar under "det sistförflutna året i lnedeltal upp

gått till 157 millioner kronor, och då enligt samma rapporter riksbankens

guldförråd i medeltal utgjort 59,4 millioner kronor, hafva således 37,8 pro··

cent af dessa sedlar varit täckta af guld.

Utvecklil1gen af det ekanoIniska Iifvet har såSOln fram;går af det

sagda ställt stora fordringar på riksbanken och tvingat den att betydligt

stärka sin guldkassa för att" därigenom öka sin sedellltgifningsrätt, ty

riksbanken har som bekallt rätt att för det guld" den äger utöfver guld

kassans lagstadgade lninimum, "40 millioner kronor, beräkna sedeIutgif

ningsrätt ti~l dettas clubbIa belopp.
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Rapporternas balans.
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De rapportgifvande bankernas tillgångar och skulder, som vid 1895
, .

års slut balanserade lned 947 millioner kronor, hade vid utgången af år

'1899 nått till ett belopp af l q10 millioner kronor ~och ,uppgingo vid slu

tet af år 1~04 till 1 998 millioner kronor eller nära 2 milliarder kronor.

På tio år har sumlnan således mer än fördubblats, och detta torde bäst

visa, hvilken kraftig utveckling bankverksamheten inom vårt land under

de senaste åren uppnått.

Räntesatserna.

Räntesatserna hafva naturligtvis under den nu behandlade tioårspe

rioden varierat rätt betydligt. Den 31 december 1895 var högsta dis

kontot 4 procent och. depositionsräntan, hvarmed l11enas räntan på 4 a 6

månaders depositioner, i allmänhet 31/2 procent. I februari 1896 sjönk

diskontot till 31/2 procent och depositionsräntan till 3 procent. Dessa för

vårt land ovanligt låga räntesatser llöllo sig ända till oktober samlua år,

då diskontot böjdes lued en hel procent till 41/2 procent. Salntidigt

höjdes depositionsräntan till 31/2 procent. Ungefär ett år därefter,

d. ....l. s. i oktober 1897, steg räntan, så att diskontot blef 5 och

depositionsräntan 4 procent. Ännu en gång föll emellertid räntan:

~ i mars 1898 sattes diskontot till 4 procent, och depositionsräntan sänktes

till 31/2 procent. Men i maj samlna år såg sig riksbanken nödsakad att

111ed en hel procent höja diskontot till 5 procent, och i oktober höjdes

denna ränta ytterligare till 51/2 procent. Depos~tionsräntan höjdes till

4 och 41/2 procent. De föregående årens gyllene tider llled" öfverflöd '

på ledigt kapital voro försvunna, och bakslaget hade kOlun1it. I mars

1899 höjdes nä1111igerl diskontot till 6 procent, låneräntan blef 6 a 7 pro

cent och depositionsräntan 5 procent. Ända till i februari 1900 stodo

sig dessa rälltesatser, men då sänktes diskontot till 51/2 procent. Depo~

sitionsräntan förblef oförändrad. Denna räntenedsättning blef emellertid

af mycket kort varaktighet, ty redan i n1aj samma' år n1åste riksbanken

åter l1öja diskontot till 6 procent. Låneräntan, SOlU i. februari sänktes

salntidigt lned diskontot, blef åter 6 a 7 procent. 'Under "nära ett år bi·

behöllos dessa räntesatser, och först i april 1901 föll räntan med en half

procent och i augusti saluma år med ytterligare en half, så att diskontot
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då blef 5 'procent Depositionsräntall blef 41/2 procent. Redall i janu

ari 1902 sjönk räntan åter: diskontot blef 41/2 procent och depositions

räntan 4 procel?t. Från den 10 januari 1902 till de~ 14 oktober 1904

blefY~ dess~ räntesatser gällande, men sistnämnda dag böjdes diskontot

till 5 procent. Då ingen ränteförändring under den senare delen af

samnla .år inträffade, voro vid 1904 års utgång följande räntesatser gäl

lande: diskontot 5 procent, låneräntall 5 a 6 procent och depositions

räntan 41/2 procent.

f
·1



NATIONALEKONOMISKA FÖRENIN GENS

samnlanträde den 17 oktober 1905.

Ordförande: Direktören S. PALME.

.Det för aftonen uppställda diskllssionsämnet:

Sveriges handelspolitiska intressen

inleddes af Herr Kapten G. O. Wallenberg:

Herr ordförande, mina herrar! Det har varit med stor tvekan, jag

åtagit mig att inleda diskussionen Oln det föreliggande ämnet, dels därför

att tiden varit så kort och dels och isynnernet därför att jag varit med

i den kommission, som verkställt de förberedande arbeten~ för en ifråga

satt handelstraktat med Tyskland.

Jag har emellertid icke velat neka att åtaga nlig uppdraget~ därföre

att, då allmä~heten uta~ tvifvel känner behof af att få veta n~got om

den fråga, som llll är å bane, så har jag trott, att det kunde vara till

någon nytta ~tt på detta sätt gifva stoff åt dess tankegång. Det får

emellertid icke förväntas af mig, att jag skall gifva några uI:Plysningar.

om sådana angelägenheter, SOlD stå i sammanhang med den föreliggande

handelstraktaten med Tyskland, utan är lnin afsikt att söka hålla mig

till en generell öfversikt af änll1et. Planen för mitt föredrag är att göra

l1ågra lltdrag ur en uppsats, som jag skref för ett år sedan, men som

då af kOlllnissionen ej bIef begagnad, och därtill' ankn~rta några re

flexioner.
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I den mån staternas budgeter vuxit och behört tagas i anspråk för

militära ändamål, har det i allt högre grad blifvit de ledande statsmän

n.ens viktigaste angelägenhet att tillse, att de skattdragande kunde ge

nom lltvidgad verksamilet bidraga till fyllandet af de stora behofven.

Förr bereddes inkomster genom afkastningen från vidsträckta statsdomä

ner och afgälder för utfärdade privilegier; men dessa jämförelsevis små

belopp räckte så länge, som frågan endast gällde att förskaffa inkomster

för 110fvens· utgifter samt för krigsluakten till lands och vatten, SOIU då

i allmänhet ansågs vara en kOllllngens närmaste angelägenhet. Behofven

voro jälTIvöl små och handelsutbytet var tillföljd däraf icke vidare stort..

Då emellertid behofven växte, bIef det de ledandes uppgift att

öka inkomsterna. Man började 9ft lned att söka utveckla möjligheterna

inolll det egna landet. Jord~ruket upphjälpt.es," ladugårdsskötseln befräm

jades, bergsbruk och hemslöjd uppmuntrades. I allmänhet skedde detta

genom tillkallande af yrkesskickliga personer samt frän de· högre klas

sernas sida genom fö~egåe~de ll1ed goda .exempel•. ·

I vårt land se vi under äldre .tider dessa näringarnas nydanings

perioder vid tr~nne olika tillfällen träda bestämdare i förgrunden, näm

ligen lInder Gustaf Wasas tid, under Karl XJ:s fö~myndarr.egering och

under frihetstiden.

I andra länder kan man likaledes med större eller mindre afbrott

skönja vissa bestämda perioder, under llvilka näringslifvet komll1it till en

högre. lyftning; och det torde icke kunna bestridas vara en historisk san

ning, att dessa sträfvanden i hög grad medverkat till folkens välfärd ocl1

tiil kulturens höjande. .

Mat;! kan emellertid under dessa tider. ännu i~ke särskilja de be

stäu1da kqnturer 111ed afseen,de på lläringslifvet, SOln under senare tider

gifvit· detfa. en så karakteristisk prägel. , Man kan icke ännu spåra de

tendenser ·till handelspolitik, SOlU 'nu för tid~n blifvit statsmännens A

~ch 0, deras viktigaste uppgift. Hvarje näring fick sköta sig själf.

Elnellertid befanns detta sake~nas tillstånd i längden icke vara till

fredsställan~e. Äfven här 111åste likasom på alla om!ådell i den lnän

utvecklingen försiggick. allting ordnas och systeinatis.eras.

'Det bIef, som nämnts, de styrandes främsta olllsorg, och ur detta in

gripande framgingo bestämda tendenser till handelspolitik. Man fann

nämligen, att i den mån industrien inom ett land utvecklades, blef den
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eegna marknaden icke tillfyllest, utan man lllåste se sig 'öm efter andra;

lltorn landets gränser belägna afsättningsområden.' Så kom man i kollis..

-sion'. lnedandra länders intresseo.. Statsmannens' handelspolitiska upp

:gift: blef då att med alla de m'aktmedel, som stodo honom 'till buds',

:sök'~ ',befrämja 'det egna "landets intresse. Att .detta blef till förfång för

.andra' var själfklart. De ledånde statsn1ännen flngo emellertid lära· sig,.

,att -- huru förkastligt .det än' plägar anses vara, så länge mUll rör sig

inom sin närmaste krets .;....-, egoist måste man vara för sitt eget

fosterlands räkning, särskildt då dess intressen stodo på spel gent emot
.81ldra länders. Nu är det visserligen sarit, att egoisten enligt våra sociala

begrepp' blir hårdt bedömd, oell oftast finner hari få försvarare. Det ädla,

-det gifniilda, det öppenhjärtliga och det frikostiga skattas SåSOlll regel

:högre; särskildt hos oss; men i' den hårda kampen emellan världens olika

.1älider, som nu pågår om afsättningen af öfverskottet af industriens pro

,dukter, blir valet näppeligen enlella.n att vara 'Iner eller Inindre ädel;

frikostig eller försynt utan emellan tiggarstafven eller att begagna samma

tnetoder som »alla alldra» .

." ~fter det fransk·tyska kriget blef det Bismarcks.'uppgift ej luindre att

saDlmanlöda det nyskapade tyska riket utan' äfven att förskaffa detsamn1a

tillräckliga existensmedel. Han är den, SOln" varit banbrytare på handels

politikens område' ifråga' Olll att för' det allmänna utnyttja den nya tidens

.alla tekniska hjälpmedel. . Ingen har före honom på 'så kort tid och nled

sådana 'krafter förstått att genomföra sina ideer; och ingen har heller

sett frukterna. af . sitt arbete så hastigt lTIogna. Förklaringen. till denna

frarngång ligger i 'hans öfverlllänskliga förll1åga i' organisation. Han för

stod· att till d'et Ilelas nytta organisera l1äringslifvet. Han ställde

<1etsanlma, från ledaren ner till arbetaren, figurligt taladt i sin tjänst.

Hans paroll var: industriens' nytta, salnhällets nytta, och då han inoIll

skola,. press, litteratur och k.onst tillhviska~e sina landsmän: ·»Du bör,

du kan, du skall, du är bättre än alla de andra», så bIef detta slutligen

€ll sådan trosartikel för det. tyska folket,' att dess krafter till ytterligare

ansträngningar för den egna fördelen sporrades till det yttersta.

Det är denna samhörighet, denna själfkänsla och, låtom o's,S gärna utsäga

det, denna själftillräcklighet, som utan tvifvel äro nog så viktiga moment

ifråga om handelspolitik. I alla fall momenter af den vikt att taga i



betraktande, när man söker förklaring öfver åtskilliga' näringslifvets Oln

ständigheter, särskildt i fråga om handelsbalansen.

En tysk köper icke gärna eller snart sagdt aZarig en utländsk varat

då h'an kan förvärfva en dylik af inhemskt ursprung, äfven om sådant.

skulle åsamk'a honom något ökadt besvär. Redan i detta stycke äro för

hållandena helt andra än hos oss. Om detta beror på den svenska va

rans sämre beskaffenhet må emellertid betviflas; snarare kanske beund

ran för det utlän~ska. Man har till och med talat om förefintligheten

af ett visst förakt för egna produktioner såsom något karakteristiskt för

oss" Den ofta omtalade afundsjukan hos svenskarna spelar härvid knap

past någon roll, men känsla af samhörighet saknas utan tvifvel hos

svensken. Utan denna kan ej näringslifvet erhålla den utveckling, som

vore önskvärd. Men detta får enligt,' mitt förmenande ej anses vara den

enda bristen. Flera orsaker torde samverka till att ställa oss efter andra

nätingsidkande nationer.

Egentligen borde emellertid med säkerhet utredas, huruvida detta

påstående nr korrekt och berättigadt, eller om vi måhända göra våra

landsmän orätt med ett sådant antagande. . EIl dylik utredning faller

emellertid icke inom ramen för ett föredrag. . Vi må emellertid antaga

denna sats såsom' riktig. Vårt näringslif arbetar tungt, hvartill en den_

mest bidragande omständigheten torde vara, att lefnadskostnaderna i vårt.

land i allmänhet stigit på ett oerhördt sätt under de senaste åren. Detta.

blef utredt i sammanhang lned frågan om dyrtidstilläggen, och denna

utredning har riksdagen antagit ocll erkänt såsom korrekt.

Så hafva vi statistiken. Denna är emellertid tyvärr så vilseledande t

att några bestälnda slutsatser af dessa anvisningar icke kunna eller böra

dragas annat än möjligen relativt sedt. Att ett sådant sakernas tillstånd

llled 'afseende på statistiken icke längre bör få äga rum har erkänts, och

det' torde vara i hög grad af behofvet påkalladt, att man beträffande

denn~ angelägenhet ordnar så, att man kan erhålla en säker vägledning

vid bedömandet af våra bandelsförhållanden.

48 1905 deri 17 ·oktober.

Ivlen vi återgå till den tyska handelspolitiken på 1870-talet. Mycket,

är skrifvet beträffande densal11ma ; och den tyska litteraturen flödar af
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alster så väl från teoretiska som från praktiska synpunkter. Jag vågar

mig emellertid icke in härpå, och hvad jag tillåter mig anföra inå ej

hell~r göra anspråk på annat än att vara en redogörelse för d.e grunder,

som ledt till n1in uppfattning angående vissa företeelser i det svenska

OCll det tyska näringslifvet och Oln handelsutbytet emellan de bägge län- '

derna.

Då Bismal'ck ville göra det tyska folket till medarbetare för sina han

delspolitiska sträfvanden, lnåste han för ändamålet väl utrusta detsamu1u.

Hall sträfvade efter att gifva sina lnedarbetare kunskalJer och därefter

redskap för det tillärnade arbetet.

I det förstnälnnda hänseendet ordnades handelsundervisningen icke

allenast i rent kommersiella delar utan. i synnerhet med afseende på det

tekniska. Härigenoln afsåg han att utbilda den stora massan af köp

mansfolk. Genolu inrättandet af handelshögskolor gick man ännu ett

steg längre. Där utbildades lärarna och ledarna samt pioniererna för de

nya bandels01111.'åden man boppades, att vinna. I fråga om redskapen

blef det komn1Ullikationerna, son1 han på ett effektivt sätt ville ställa i
.näringslifvets tjänst.

I själfva verket ligger allt detta mycket nära till Ilands, och menin

garna torde hos oss icke vara delade om nödvändigheten och nyttan af

kommunikationer. 11an har klart för sig, att, orn en i ödenlarken be

lägen grufva skall kunna exploateras eller en skogsmark fruktbargöras,

så erfordras lämplig väg eller järnväg för framforslandet af produkterna.

Man har ock med denna syn på tingen med ifver sysselsatt sig lned

kOlnmunikationernas utveckling. Man har byggt järnvägar kanske öfver

måttet af våra krafter och. har därmed åtminstone beredt en viss bekväm·

lighet oc11 äfven fördelär åt landets iobyggare. Men emellan detta

anbringande af kom1nunikationer i allrnänhet och att tillgodogöra dern i

handelspolitikens tjänst är ett mycket stort steg, hvilket vi närlnast skulle

vilja åskådliggöra genom att likna det förra vid ett alln1änt landsvägs

bygge afsedt liksom detta till att göra olika landsdelar tillgängliga. Järn

vägar sålunda inrättade stå likasom vägarna en hvar till tjänst Inga

villkor eller förbehåll fästas vid begagnandet af desanl~a.

På ett helt annat sätt använde Bisn1arck järnvägal~na i sin tjänst i

syfte att göra dem till redskap för tyska rikets handelspolitik. Hvad

han åsyftade kunde endast utföras genoln att hafva ett fullständigt herra
4
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välde öfver tarifferna, så att dessa till den egna industriens tjänst och

fördel skulle· kunna bereda lättnader men samtidigt svårigheter för den

utländska. Detta lät sig emellertid icke göra, så länge järnvägarna i all

mänhet tillhörde enskilda bolag. Därför torde det hufvudsakligen hafva

·varit af handelspolitiska skäl, som Bislnarck med all kraft genomdref

inköp för statens räkning af dåvarande tyska enskil~a banor. Sådant

var nödvändigt för de för hans politik behöfliga tariffrefornlerna och

betingades alldeles särskildt i Tyskland af landets läge och de nlånga

punkter, vid llvilka angränsande länder kunde bereda sig tillträde till

den tyska nlarknaden.

För oss torde en genomförd tariffpolitik icke såsom i Tyskland er

fordra det slag af järnvägspolitik, SOlU i Tyskland innefattade förvärf

vandet af enskilda banor, enär våra statsbanor redan äro så förlagda, .

att de leda till de för handelsutbytet uled främmande länder viktigaste

punkterna å våra kuster.

De trosartiklar, som ur handelspolitiska synpunkter äro erkända så-

som grundläggande för j ärnvägstariifpolitik, äro:

a) att befrämja ett lands export i allmänhet;

b) att befrämja importen af ,varor, .behöfliga för landets industri, och

c) att förmedelst tarifferna bekämpa konkurrens till förmån för den

inhemska industrien.

Dessa teser hafva ifr~ga om den tyska järnvägstariffpolitiken ko11.

sekvent genomförts och under alla förhå~landeIl varit tillämpade.

Mall har tid efter annan reforlnerat tarifferna ur andra synpunkter,

såsom huruvida vikten eller rymden af gods skall vara grundläggande

för beräkningen af taxan för transporterna, bch Inan har begagnat sig

af staffeltariffer, men man bar aldrig lämnat lIr ögonsikte de nyss an

gifna grundläggande teserna. Genonl de s. k. Ausnah1netarifferna bafva·

dessa teser slutligen fått sin allra största utsträckning, och i närvarande

·stund försiggår Iner än 2/3 af all tysk godsexport enligt dylika Ausnabnle

tariffer.

Äfven vi bafva undantagstariffer, men, såsom förut påpekats, det

beror så mycket på tillämpningell, om ett system skall vara till nytta·

eller motsatsen. Undantagstarifferna måste för att gagna kOlnma till

stånd efter visst bestämdt system, och grunder,na för detta måste vara af

-11andelspolitisk natur. På samma sätt förhåller det sig med att bringa
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en järnväg till stånd. Det är ej nog, att lnan å aensalnu1a faktiskt kan

köra tåg. Den bör afse något mer,' den bör likasoln llndantagstariffen

vara ett led i handelspolitikens tjänst. Helt visst föreligger ett berät

tigande att fästa uppn1ärksamheten härå, när Inan såväl lrJed afseende på

vårt tariffväsen som våra järnvägar kommit att i allt för ringa grad

beakta bellofvet af deras medverkan i vår handelspolitiska lltve<?kling.

1110n1 ramen af handelspolitik torde emellertid i hvarje fall järnte

traktatspolitiken äfven järnvägstariffpolitiken behöfva inrymmas. Den

innefattar utan tvifvel n1ycket mera, SOln emellertid för vårt äll)ne här

icke behöfver beröras.

Då ofvan påvisades, att de olika staternas intressen kommo i kollis·

sion n1ed hvaral1dra, och att de ledande statsmännens uppgift därvid var

att söka till förmån för det egna landet utall störande af freden, genoln

förhandling oc11 öfverenskommelse söka ordna de tvister, SOlll uppkomn1o,

åsyftades' därvid de traktater, som för ändamålet afslutas länderna

emellan.

Förr plägade man i dessa inrYlnma a111nängiltiga bestämmelser Oln

rätt att på samlua villkor som landets egna inbyggare drifva handel.

Numera åtföljas i allmänhet förhandlingarna Oln traktater af ingående

diskussioner beträffande tullsatser å viktigare artiklar. \Tid dessa dis

kussioner afväges med noggrannhet, hvilket inflytande sonl åsatta tull

satser kan komma att utöfva på landets industri och på dess handels

()mråde och, klart är, att dylika förhandlingar höra till de mest grann·

laga och maktpåliggande.

Vi hafva med få undantag icke känt bördan af dessa viktiga ange

lägenheter, enär vi i allmänhet hittills fått intaga ställning såsom den

lnest gynnade nation. Men de banor, på llvilka handelspolitiken numera

ingått, särskildt i Tys~land, föra.nleda, att en ändring för oss äfvenledes

kommer att inträda. Härtill har i väsentljg mån bidragit de vid hvarje

riksdag påkonimande ändringarna af den svenska tullt~xan, hvilka föran

ledt Tyskland, som på grund af sitt läge är särskildtintresseradt för

handeln på Sverige, att mot ett dylikt systern göra de kraftigaste in

vändningar. Den olägenhet, som för dell tyska handelll då synes uppstå,
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. anses ligga i omöjligheten att vid afsättningen på :Sverige kunna för .någon

tid framåt beräkna uppkommande tullkostnader, enär man aldrig äger full

visshet om att en tllllförhöjning icke efter någon tid kan inträffa. Man på

yrkar därför, att svenskarna skola finna sig i att genom traktater fastläsa

tullarna på 12 år å en Ilel mängd för den tyska exporten viktiga varor.

För tyskarna betyder detta, att de, om säkrare tullförbållandel1 kunde

ernås, skulle kllnna med mera kraft uppträda i konkurrensen och sälja

billigare. Det sistnämnda genom att kostnaderna nedbragtes. Kostnadsberäk

ningar som under nuvarande förhållanden endast kunna uppgöras för ett

år och för den kvantitet, som därunder kan afsättas, böra gifvet blifva

lindrigare, om kontrakt af leverans exempelvis för 5 3. 10 år kunde

afslutas.

Att den svenska industrien närmast komme att träffas häraf torde

vara uppenbart, ty det är med denna som .den tyska industrien därvid

kommer att drifva 'skarpare konkurrens än tillförene. Härvid gäller alltså

att finna något ll1edel Ul0t de oundgängliga följderna af en dylik tarifftraktat.

Vi hafva då råkat i det skede af vår handelspolitiska lltveckling,

där våra intressen komma i kollission med andras.

I det föregående bar antydts, att ett lands handelspolitiska åtgärder

måste taga flera olika former, och att dessa på ett intimt och naturligt

sätt böra ingripa i hvarandra. Sker ej detta, blir ett lands handelspolitik

haltande.

Man behöfver icke forska lnycket för att erhålla full vi~shet om

att järnvägstariffpolitiken är en viktig integrerande del af Tysklands

handelspolitik. Dess roll har varit och. är att vara en regulator på genorn

traktater bundna tullsatser. Nationalekonomerna påvisade redan tidigt

denna samhörighet, oc11 Bismarck, S01l1 förstått att begagna sig af -andras

goda ideer och särskilrlt vetenskapsmännens, frnktbargjorde gen0111 sin

järnvägspolitik för den tyska industrien, hvad som sålllnda af national

ekonomerna blifvit ådagalagdt.

Då lnan vid afslutande af en handelstraktat blef bunden lned afse

ende på tullsatserna för vissa viktiga artiklar, låg vikten på att finna

ett medel, genom hvilket man· något kunde lossa på de alltför hårdt

åtknutna b~nden. Detta skedde genom att förmedelst järnvägstarifierna

bereda lättnader och afsättningsmöjligheter för genom traktatstariffer allt

för ogynnsamt ställda artiklar.
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I första hand skulle Inan vara benägen att stälupla detta såsom en

oärlighet l 'enär faktiskt ll1an genom öfverenskommelse, ingången under.

vissa förutsättningar, utlofvat en viss tullsats i syfte att möjliggöra för

för den andra parten afsättning af hans produkter. Men näringslifvet

tillåter den fria täfian, och konkurrentens prisnedsättning lnåste motvägas

genom sträfvan att nedbringa kostnaderna genoln förbättrade ,arbetsme

toder. Att företaga jäITIkningar i järnvägstarifferna hör otvifvelaktigt

till detta slag af åtgärder, filen det föreligger illtet tvifvel, att den dag snart

randas, då mycket bestämda stipulationer angående järnvägstarifferna

komn1a att ingå bland de föremål, som handelstraktater olnfatta. Om
vi således äro benägna att tro, att så skall komma att ske i framtiden,

är detta naturligtvis icke något hinder för en alldeles bestämd åsikt om

nödvändigheten att, intill dess sådant sker, tillgodogöra sig alla de meto

der l som i andra länder höra hemma under begreppet handelspolitik.

I allmänhet är emellertid järnvägstariitsatsen låg, jälnförd Ined tull

satsen, isynnerhet ifråga om helfabrikat. Man kan därför icke påstå, att

Iuan förmedelst järnvägstar!iten i hvarje förekommande fall kan ersätta

eller komplettera., hvad SOln till äfventyrs kan brista genom tullsatsen.

Men det är droppen, S01l1 komlner kärlet att rinna öfver, OCll de fall, i

h vilka järnvägstariffen kan verka, äro oändligt luånga. Utvecklingen af

'Tysklands Ausnahmetariffer ådagalägger detta.

Ausnablnetarifferna äro sålede's det faktiska lnedlet i handelspoliti

kens tjänst till främjande af det tyska näringslifvet, icke så att förstå

att detta allenast gäller exportgods utan äfven, som vi ofvan påvisat,

icke mindre för att fylla bebofvet af de råvaror, som erfordras för den

tyska industrien.

Af rätt stort intresse är att oll1nämna, att jag genom en tillfällighet

erhållit källnedom om l att de bestämnlelser l SOlU gälla ifråga om åväga

bringande af dessa Ausnahmetarifier, hållas helnliga. Men hela den

apparat, som funktionerar såsom länk emellan järnvägsförvaltningarna

och näringslifvet l är ett officiellt funktionerande organ. Detta organ kallas

för den' ständiga tariffkon·~n~issionen. Initiativ ITIed afse~nde på ändringar

i tariffsatserna lltgår emellertid frän näringslifvet ; ~en detta erhåller

därvid ledning af statens tjänsten1än l hvilkas funktion är att tillse, 'ait

allt erhåller sin behöriga form l samt tillhandahål~a behöfligt material för

uppkolnmande frågors ',bedömande.
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Det är en nog så komplicerad mell oerhört intressant organiSl11, denna

som sålu~lda, på. samma gång den är själfverkande, alltjälnt erhåller de
noggrannaste impulser från näringslifvet.

Från svensk, rent formell synpunkt ·torde man nog vara böjd för

den uppfattningen, att något dylikt skulle alltför mycket träda statens

rätt och värdighet för nära; men det märkliga är, att så alldeles icke skett

i Tyskland. Endast dä näringslifvets representanter hållas helt och hållet

utanför besörjandet af allmänna angelägenheter inträffar, att de af okun...

nighet, såsom ofta hos oss sker, pocka på nedsatta frakter såsom enda

hjälplnedlet för deras verkliga eller inbillade bekymlner. I det läget

har näringslifvets män synbarligen också ,kommit med afseende på vår

tulltaxa. Så snart en industri o går tillbaka, äfven om den är aldrig så

onaturlig eller obehöflig, så söker luan botemedlet i tullförböjning, för·

glölnmande därvid, att de flesta dylika osystematis~a tullförhöjningar

bidraga till tulltaxans sönderrifvande och att förslöa ett eljest användbart

och nyttigt vapen lnot den utländska konkurrensen. Än värre blifva
o

följderna, om dessa rubbningar genomföras. genom dagspolitikens med

verkan. och om dessa för landets hela handelspolitik viktiga deta~jer an

vändas vid kraftrnätning mellan partierna.

För vår riksdag är af vikt, när vi en gång skola börja att drifva

handelspolitik, att inse, att den då måste åtminstone delvis släppa ifrån

sig de närluare beställlmelserna angående regulatorerna för denna: vissa

tulsatser äfvenson1 att afhålla sig frän att bestämma om järnvägstarifferna.

Att nu närl11are beskrifva, hvad som bör f~retagas, torde elilellertid vara

otjänligt". Hvarje sådant förslag skulle allenast lnötas 111ed misstro och

kritik saInt blifva sönderrifvet. ,Tärt statsskepp blefye därunder endast

efter. De andras seglade vidare. Jag inskränker mig således till .att på

peka: ~ Vi rnåste inrätta oss sorn de andra.»

Detta änl11e är emellertid oändligt stort och ingenstädes harva dessa

angelägenIleter blifvit genolnförda på det sätt, att man från början klar

gjort hvarje enskild detalj, framlagt förslag i sin helhet o till gransk

ning, ändring, rättelse eller inskränkning. Regeringen måste i ett tall

SOln detta skaffa sig gehör för denna paroll: vi 'inåste inrätta oss soni
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and14 a, och därefter skaffa sig sådana medhjälpare, att cletta enkla progra1Jlt

kan blifva genornfö1'"dt.

Äldre tiders statslllän handlade på annat sätt, än hvad som nu all

männeligen plär ske. De vara i allll1änhet. icke utrustade med kOlnmit·

teer och dylika llloderna statsorgan, men de genomförde sina angelägen

Ileter mera praktiskt. . Vid det nya posthusets invig11ing berättade gene

raldirektör von Krllsenstjerna en episod Olll huru det tillgick, då post

institutionen infördes hos oss. Han ol1lförlllälde, hurusom Axel Oxen

stierna skref bern till rådet, att en metod i utlandet börjat användas

att på ett säkert OCll betryggande sätt och under offentlig kontroll kring

bära försändelser, som syntes hal10m vara nyttig, och att densamma där

för borde hos oss införas, och tillägger därvid: »öfverlärnnaren af detta

bref, sorn - är kännare af dessa angelägenheter, torde vara lämplig att

taga dessa saker olllhän·der». Det föll då aldrig rådet in att tillsätta en

komnlission, son1 naturligtvis skulle komma att bestå af idel personer,

som voro fullständigt främmande för 'dessa angelägenheter, eller att an

skaffa en utredning, som skulle granskas. af personer, som likaledes luåste

vara fullständigt främmande för ämnet, utan dessa kloka lnän syna~

hafva tänkt sig saken så, att vi låta postell komma sig i gång och få

sedan se, huru den utvecklar sig.

I ett tidningsnu1111ner af Nord. Allg. Zeitung, som utgafs i somras

sammanhang med offentliggörandet af an mellan Tyskland och ett an

nat land ingången handelstraktat, fästes ll1in uppmärksan1bet särskildt vid

ett uttryck, som förekolll vid ett stort antal tullsatser, SOlU däri angåfvos,

nämligen ordet »Bind/ung». Det syntes nlig vara i tendentiös afsikt,

detta ord så ofta förekon1, och man kan förstå, att ~å var fallet, enär

furst von Biilow för att kunna genomföra sina önskningar var beroende

af att anslutning kunde vinnas såväl af agrarerna som af industriidkarna.

Agrarernas intressen lnåste i första rummet tillgodoses på grund af deras

numerära öfverlägsenhet, och sådant hade ock skett i. den utarbetade, och

af riksdagen godkända tulltaxan; lnen det återstod åtskilligt för att ställa

industriidkarna tillfreds. Dessa skulle således vinnas genom formen,

och det förefaller mig, som om ·man 111ed ordet »Bindung» i den. utarl
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tvifvel på officiell väg tillkomna uppsatsen i det nyss nämIlda tidnings

numret afsåg att tillfredsställa dessa kategorier.

»Bindung » är en af hörnstenarna i den moderna tariffpolitiken.

Det är ett tekniskt uttryck för industrinationernas köpmäns önskan om

att, då de gå ut i främnlande länder OCll söka afsättning för sina pro

dukter, erhålla en garanti för att icke från dessa länders sida möta lnot

stånd genom oberäknade tullmurar, tillskapade till skydd för ell ruine

rande konkurrens. Det ligger naturligtvis i den praktiskt utvecklade

industriidkande nationens intresse att söka lnotverka den tendells, SOln

eljest skulle uppstå i det land, SOln kunde blifva förelllål för exploatering

från den utvecklade industriella nationens sida, att söka resa hinder i

vägen för dessa försök. Detta, har skett i första rumlnet genom tull·

satseT. Alnerika bar på det sättet fullständigt skyddat sig. Andra län

der hafva gjort det i högre eller lägre grad. Ett fåtal. och bland delll

främst, England hafva begagnat sig däraf i ringa' grad på den grulld att

detta land ansett, att dess industri varit kraftig nog att icke desto lnindre

kunna motarbeta och uppträda i konkurrensen lned de tyska varorna på

dess egen marknad.

En annan 11örnsten i den 1110derna handelspolitiken är begreppet

»clurnping i) - ett begrepp, som vi lyckligtvis ännu ej haft anledning att

i afsevärd grad sysselsätta oss n1ed. Jag har enlellertid ansett det icke

kunna skada att litet, orda om detta uttryck, emedan det är just en sak,

som kOlnmer att verkställas hos oss, för den händelse vår egen industri

skulle blifva alltför mycket prisgifven genom bundna tullsatser gent eU10t

andra industriidkande länder.•Dumping betyder »afstjälpa». Med 'andra

ord: dumping betyder att b~reda möjlighet för ett annat land att afyttra

sina industriprodukter på närgränsande marknad.

Det utkom för något mer än ett år sedan en bok af mr C. A. 'Vince

i England med anledning af mr Chalnberlains prograul om .infö.rande af

tullar i England, hvilket har andra syften än den tullstrid, sonl t. ex. för

siggick hos oss, och som beträffande England närmast afsåg att åstad

kOlurna ett närn1ande n1ellan moderlandet och kolonierna och förbehålla

dem åt den engelska ind'ustrien såsom afsättningsolnråde; äfvensom i mot

satt riktning att man från kolonierna skulle få en förnlånsställnin'g för

vissa artiklar i England.

Den uppsats, SOlU stod i boken rörande detta äUlne, föreföll mig att
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vara 'så pass ådagaläggande för 11ela saken, att jag har tillåtit mig att

ur densaulma göra några utdrag.

För några år sedan jämrade sig tillverkarna af briissellnattor i Kid

dernlinster öfver den amerikanska konkurrensen. Amerikanarna hade

tillverkat mera Inattor, än som behöfdes för att fylla årsbel10fvet i deras

-eget land. Vid slutet af sä~ongen kornIno de öfverens om att exportera

öfverskottet till England och att där försälja det för hvad SOIU kunde

erhållas hellre än att behålla det hemma OCll således rördärfva kOffiluande

årsmarknad. Följden blef att betydliga kvantiteter af amerikansk~mat.:

tor såldes till 3 pence lägre pris, än hvad n1attorna i I{iddernlinster be

tingade i rena tillverkningskostnader.

Oln vi skulle betrakta denna transaktion från ren ekollonlisk syn-

"pllnkt och ingen annan, vore den för köparen - konsumenten - snarare

€11 anledning till glädje än till afsaknad. Det kunde sannolikt visas gel10m

statistik, att de brittiska konsumenterna af 1113ttor tillsamrrlautagna lära in~

bespara en större SUlnnla pe1111ingar än, den, 80111 förlorades af tillverkarna

af nlattorna, och att således den engelska natiollalförmögenheten blef för

bättrad genon1 de amerikanska >ldumpers» 'lnedverkan. Men saken har

BH annall sida. Uppställ å ena sidan en industriarbetare, som under

vanliga förhållanden vill och kan förtjäna 30 sh. i veckan 111en genom den ..

ifrågavarande åtgärden får sin arbetstid reducerad till hälften och sin

förtjällst nedtryckt till 15 sh. i veckan; och uppställ å andra sidan 15

välmående individer, SOln få betala en sovereign för en artikel i stället

för en guinea. Förlust och vinst balansera hvarandra aritmetiskt, men

härmed följer icke, att den ökade' tillfredsställelsen å de fen1ton välmå

~nde köparnas sida uppväges af de bekymmer för sin utkomst, hvari

den beklagansvärda arbetaren råkat. »Dumping»-operationen har således

utan tvjfvel en direkt inverkan lJå a1"bet8n~a1"knaden i det land, som ut

sättes för densalllma, oell det synes böra ligga n1akt uppå att i den lnån

sådant kan ske hindra däraf uppkon1mande olägenheter. . Å andra sidan

kan ett understödjande af »dulllping»-operati6n bereda större arbetstill

fälle för ett lands arbetare, när åtgärderna afse att underlätta '»dump

ing» till andra länder.. Det är sålullda kOl1stateradt, att exempelvis mat

tor, s~om betinga samnla tillverkningspris i England och Anl'erika ofta

exporteras från Amerika oell försäljas till engelska tapetserare till" lägl~

pris äll det, till 11vilket de i England kunna tillverkas." Orsaken' härtill



1905 den 17 oktober.

är, att, den alnerikallska regeringen vid export medgifver tullrestitution

för de vid tillverkningen begagnade råvarorna; för England kan denna

Inetod icke användas, då råvarorna där äro tullfria.

För att använda ett annat exen1pel. EngelslTIännen tillverka ett slags

glas kallade »tumblers» 'för en kostnad i deras land af 1/2sh. per duss.in.'

Sändas dessa engelska »tulnblers» till An1erika, stå de därstädes i ett pris

af 'mer än 2 sh. beroende på tull och frakt. Tillverkningskostnaden i

Pittsburg är 1/6 sh. Pittsburgfabrikanterna sälja sina tumbIers i Amerika

för 2 ..sh. i England för 1 sh., och sålunda blir den engelska fabrikanten

slagen på båda marknaderna, oaktadt ban kan tillverka ttimblers till bil

ligare pris än amerikanaren.

\7i skola emellertid närInare söka klargöra, hvarpå allt detta beror,

genom att fördelakostnad~rna i vissa grupper.

. För att få fram tillverkningsvärdet för en artikel i fråga böra föl

jande kostnadsgrupper medtagas:

a) räntor å det på fabriken' nedlagda kapitalet samt afskrifnings-

kostnadeIl;

b) skatter, afiöningar till t j ä.n steluän och andra oll1kostnader;

c) materialkostnaderna;

d) rena arbetslöner.

De arbetsbesparande n13skiner, som numera användas inoln industrien,

betinga stora inköpskostnader men gifva stort utbyte. 'Jälnförd ll1ed den

förutvarande småindustrien, SOlU ,vanligen betingade jämförelsevis slnå

kapital, föranleder den moderna industrien en betydlig ökning af kost

naderna under moment a af 111en minskning i deln under Inoment d.

Emellertid är det påtagligt, att grupp~rna c och d· variera i mån af

tillverkningens olnfång. Om elldast 11älften så ll1ånga artiklar tillverkas,

behöfver halfva kvantiteten rålnaterialier anskaffas oell endast hälften af

arbetslönerna utbetalas. Å andra sidan k0111rna utgifterna under moment

a och b, hvilka beräknats för en, maximitillverkning att praktiskt taget

blifva konstanta. De' lninskas således icke i händelse af ell tillfällig

lninskning i fablikationen. Ju mer tillverkningen inskränkes, desto 111era

kOlnlna utgifterna under a OCll b att falla på hvarje artikel.

Det, är således påtagligt, att så länge fabrikationen är i gång, vare

sig llled vinst el~er förlust, är det bättre att Sälja tillverkllingen till ett

pris, 'som med någon' marginal .täcke.r utgifterna under c och d, äll att
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icke sälja dem alls. Oln sålunda el1 del af tillverkningen kan säljas 111ed

sådan ,inst, att kostnaderna lInder nlorn. a och b blifva betäckta, kon1

lner försäljningen af el1 ökad tillverkning att bringa vinst, för så vidt för

densamma ett pris kan' betingas, som öfverstiger' utgifterna lInder c och

d; och skulle utgifter1?a under a och b icke blifva täckta, föranleder försälj-

.ningen till ett pris, som åtlninstone täcker kostnaderna under c och d,

, att förlusten inskrällkes till ett n1initnum. H uruvida detta är fördelaktigt,

har tillverkaren emellertid att taga under öfvervägande. Han bör nänl

ligen icke afsätta någon del af sin tillverkning på 11emmarknaden till

lägre pris, än' sä att 11an får sina fulla kostnader betalda. Hvnd han

vågar göra, och 11vad han i alll11änhet gör, är att exportera, hvttd han

icke kan sälja till fullt pris på helnlnarknaden. Prisnedsättningen kOln

Iller, således icke att skada honom utan hans konkurrent på den fränl

Inande lnarknaden.

För att belys,a detta skola vi anföra ett exempel.

En viss artikel betingar i kostnader vid tillverkningen i AUlerika

4 sh. sålunda fördelade:

a) räntor m. m. _

b) allmänna onlkostnader _

c) Inateriai - . ..: _

d) arbetslöner _

Sh. d.

9

6

1 9
1

Kan denna artikel försäljas i marknaden för. 4/6 Uppk0111111er

vinst. För att nu visa, huruledes »dumping» är vinstgifvande för den

amerikanska fabrikanten luel1 ruinerande för den engelska, äfven fastän

tillverkningskostnad'ell i England faktiskt är lägre än i Amerika, skola vi

antaga, att denna i EnglH.nd uppgick till 3/9. Den amerikanska fa

brikanten måste sålunda sälja under detta pris för att exemplet skall

blifva belysande.

Vi antaga, att maximiproduktionen är 100,000 af ett visst slag ar

tiklar under ett år. Antag nu, att den alnerikanska marknaden kan mot

taga 80,000 . af de tillverkade artiklarna till .... ett pris ,af 4/6. Fabri

kanten Ilar nu att välja einelIan att in,skränka sin tillverkning till 80,000

eller att, tillverka 100,000 och exportera 20,QOO till Ellgl~nd till »dU~11P

ingpris». I.Jåtom oss, då s'e, hvilket a.f de två fallen, som är· för. honolll

gynnsamlnast.
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Med en tillverkning af 80,000.

Utgifter:
a) Räntor ID '. In. __. . cB 3,750:

b) Allmänna omkostllader ~ » 2,500:

c) Material . :.._ ___ ___ ___ » 7,000 :

d) Arbetslöner ._. ._. ... » 4,000 :

~ 17,250:

Inko1nster:
80,000 artiklar försålda till 4/6 . . ö9 181,000: - '

Med en tillverkning af 100,000.

Utgifter:
a) Räntor m. ill. .. --- cB 3,750:

b) Allmänna omkostnader______________________________ 2,500:

c) Material . --_ -_. --- --_ -------__ » 8,750 :

d) Arbetslöner . -_. -- ------ __ » 5,000:

cB 20,000: -

Inkon~ster :

80,000 artiklar försålda till 4/6 --------------------_ ~ 18,000:

20,000 »» 3/.6 -----------.--- .. ---- ) 3,500:

~ 21,500:

Skillnaden i vinst är sålunda\ cB 750. ITrån denna SU1l1ma bör nattlr

ligtvis afdragas någon mindre fraktolnkostnad till England, ll1en skillna

den är likväl tillräckligt stor för att bära dessa afdrag. I allt fall är att

erinra om, att ett större belopp arbetslöner kunnat utbetalas.

Georg I i England, som lefde på den tiden, då man där började sysEel~

sätta sig med handelspolitiska angelägenheter, oell då den engelska stor

maktsperioden -genom - kolonialväldet började, uttalade i ett trontal

vid parlamentets öppnande följande: »Jag tycker mig hafva förmärkt,
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att det är en klok åtgärd att ställa så till, att man skall försöka blifva

af med vårt eget lands helfabrikat och därenlot lätta tillförseln af råvaror

i största lnöjliga utsträckning.» Dessa visa ord äro helt enkelt kärn

punkten i den moderna handelspolitiken och särskildt den röda tråaen i

Bismarcks. Det är således helfabrikaten, som uteslutande borde vara före

lnäl för herrar handelspoliticis omsorg; råvarorna gå så att säga af sig

själfva. OCll hvarför? Jo, därför att för helfabrikatens framställning er

fordras så och så lllånga använda arbetstimlnar, eller, med andra ord, det

betyder bröd för det egna landets 'inbyggare. Där är kärIlpunkten och

det viktigaste i all handelspolitik för ett land SOln vårt, där Yi llled far

håga sett, huru en stor emigration ständigt pågått, och hvilken särskildt

är alldeles onaturlig för vårt jämförelsevis glest be.folkade land. J\Jan

har alla skäl att antaga, att dennfi fråga om vår industriproduktions af·

sättning står i närll1as1e salllband lned frågan Oln arbetstillfälle, och den

bör därför anses vara icke nlindre brännande för vårt samhällslif än be

kymren för den alltför stora elnigrationen. rYled andra ord: skall det gå

därhän, att helfabrikat, tillverkade vid svenska verkstäder, 'icke skola kunna

afsättas hufvudsakligen på vår egen marknad, lider det icke något tvifvel

Olll, att lllöjligbeten för den svenska arbetaren att erhålla sin utkOlllSt

vid svensk industri i väsentlig lnån minskas. Han förlorar arbetstillfälle,

förlorar lefvebrödet. Hans benägenhet att emigrera växer, då 11an läser

om de tillfällen att existera, SOln finnas i Amerika, och om att där för

tjänas tillräckligt för att köpa, hvad man bellöfver. Frestelsen att e111 i

grera blir för honom än luera stärkt, då han å andra sidan tänker på,

huruledes alla artiklar, som hall hen1ma behöfver för sitt uppehälle, bli

allt dyrare, då han ser, hUTll hyrorna stegras, och huru alla lefnadsom

Kostnader bli dyrare - nled ett ord huru allt bidrager att göra det svårt

för industriarbetaren eller i allmänhet för folk med små medel att draga

sig fram i vårt land. Den strid, som 11err Branting och hans stora parti

för U10t industrien, att genonl strejker söka höja arbetslönerna, torde

knappast hjälpa, då alltjämt saldot' koturner att stå på orätt sida. Ty

hV,ad hjälper det, om arbetaren får 4 i stället för 3 kronor i dagaflöning,

då utgifterna för det dagliga lifvet - det nlå vara att -köpa bröd, kragar,

näsdukar eller annat - göra, -att dessa 4 kronor icke räcka.

Det utgafs för omkring ett år sedan i England en s. k. »blue book»,

i hvilken gafs en öfversikt af förhållandena inoln näringslifvet. IdenIla
)
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bok fanns en intressant tabell, 'som gaf en relation mellan kostnaderna

för lefnadsbehofven i olika länder - jag väljer med flit detta uttryck i

stället för lifsförnödenheter, SOIU var det uttryck, sonl begagnades under tull
stridens dagar hos oss, och bvarmed betecknades prisen på spannmål OCll

dylika artiklar. Denna tabell' visade relationen lnellan lefnadskostnaderna

i England, Tyskland och andra länder och visade, huru dessa i allrnän

het sjunkit år för år. I jämn följd IDed sänkningen i lefnadsomkostna

derna visades sedan i ett annat samn1anhang, att emigrationen från

dessa länder sjunkit i förhållande till folkmängden.

Jag vågar därför af denna tabell draga den slutsatsen, att det finiles

ell bestämd relation mellan de reSllltat af handelspolitik, som åsyftar att

nedbringa kostnaderna för lifvets vanliga behof, och ellligrationen. Och

just detta är väl en af de angelägenheter, som närmast böra vara före

Blål för bandelspolitiken.

flvarför vågar jag nu inblanda dessa saker i dag, då vi tänka på ta

riffer, järnvägssatser ocll dylikt? Jo, därför, Blina herrar! att det just är alla

dessa olnständigheter tillsammans, sorn skola gijva till resultat, att vi kornn1a

till en lägre siffra för lefnadskostnaderna. Det är en stor byggnad att

uppföra. Man yet knappast, hvar man skall börja, Illen någonstädes

lllåste det ske. Jag har vid flera tillfällen antydt, att en förnuftig tariff

politik vore en god sak att börja med. Efter det sätt att se sakerna, vid

hvilket vi vant oss, kOll1mer elllellertid helt säkert förebråelsen: Ni bör

gifva hela progralnmet ! Jag lnåste emellertid beställld t vidhålla, att ett

sådant icke kan läggas klart på en gång; man måste följa de föredö1l1en,

son1 finnas på andra håll, Illan måste reformera i detalj och på alla om

råden. Öfverallt är det. gammalu10digt oc11 inaskstunget. För att taga

ett exempel: Se vi t. ex. på kostnaden för att öfverföra en tall gods från

Stadsgårdsllamnen, där den' aflastas från på utlandet trafikerande båt, till

Skeppsbron för att inlastas i en norrlandsbåt -, så kostar detta 4-6 kronor.

Det är oerhördt! Skulle man tala Oln detta i Hamburg eller Lubeck eller

någon annan stad, där man tillgodoser' dylika saker, skulle man blifva

förvånad öfver att något sådant kan försiggå. Men så är det på så många

olnrådeu. Allt dylikt tynger eineilertid och försvårar konkurrensell

lned andra.. Våra föråldrade formaliteter och mångfalden af kostnader

försvära mer än annat hvarje ansats till export af industrialster. Då våra

egna helfabrikat skola .till utlandet, lnötas de af svårigheter, SOln icke be-
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svära andra länders. Allt detta kan evalveras till penningar och för

lninskar lI1öjligheten till afsättningen på de stora n1arknaderna i konkur

rensen lued andra länder.

Jag vill anföra ytterligare ett par exelnpel för att visa, hvilket stort

arbete som ligger frainför oss.

On1 lIlan för en ton maskingods från Hamburg till Stockholnl, kostar

{len i frakt 6-8 111ark, men om luan för Sa111ma godsmängd från 8tock

1101m till Hamburg, kostar: den 15 ll1ark. Hvarför? Jo, på den grund att ut

frakt alltid finnes från Norrland i .form af trä. .Fartygen från Tyskland

kOluma därför på .bestämda .tider 11itförande helfabrikat; gå sedermera

upp till Norrland och föra llt råvaror .till Tyskland; således fördel för

~1'ysk]and i båda riktningarna, ty därigenoln blir detta land på lätt sätt af

med sina produkter och får på ett billigt sätt de råvaror det behöIver.

Jämför rnan kostnaderna för en ton lIlaskingods från 8tockholn1 till

110skwa med dem fr~1?' ICöpenbanln till Moskwa, visa sig de.ssa enligt

gjorda utredningar inoln tullko1l1ll)issionen vara från Stockholm till Möskvva

77 kronor per ton och från I{öpenhamn eller Hambllrg till Mosk\ya 49 kronor

per tall. Huru kan det under sådana förhållanden vara möjligt att blifva

af med industriartiklar och helfabrikat. OCll hvarför skall det vara så?

J0, därför att här saknas organisation. Här behöfs i detta hänseende

ovillkorligen ledning från regeringen's ocl1 ämbetsverkenA sida eller, med

andra ord, från det alhnännas sida. Sådan har kommit till stånd i

andra länder, oeh sådan är hos 05S Illera nödvändig än hos ll1ånga andra

stater.

I sammanhang med det föreliggande ätunet synes vara lämpligt orda

något om den verkliga handelspolitikens förhållande till den tullstrid, som

utkämpadeA hos oss för 15-20 år sedan. Det är nänlligen af vikt att

visa, att en sådan tullstrid , som då fördes, icke på något vi~ är öfver

ensstänlluande med handelspolitiska begrepp eller handelspolitiska syften,

OCll jag kan icke göra det bättre, för att gifva en bild af hvad jag där

llled ll1enar, än att i korta drag, erinra onl, huru utvecklingen försiggått i

Tyskland. Jag var visserligen icke 1lled i det politiska lifvet på den 1i~en,

111en äfven den, som ej däri deltog, erinrar sig nog, huru det lued skräck

talades om det tullbelastade 'ryskIand. Dess halldelspolitik bar dock. fört

landet till välstånd - större än vårt. Men det är icke tullarnas höjd

som åstadkommit detta. I närvarande stund är det så, att vi hafva högre
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tullar än Tyskland på de flesta artiklar. I analogi därnled skulle vårt

välstånd vara större, och arbetarna borde 110s oss bättre kunna existera.

Den' tyska handelspolitiken har emellertid icke utvecklat sig så, att det

blifvit en så skarp motsats mellall begreppen protektionism och "frihandel

som bos oss. Där har utvecklingen tillgått på ett belt annat sätt. På 1830

talet uppträdde i Tyskland en af dess märkligaste lnän, L1,:sst, som Inå

anses vara det industriidkande Tysklands fader.. Urbilden och läro

lnästaren för hvad Bismarck sederInera utförde och som lade vetenskap-

. lig grund till hvad denne seuern1er~ uträttade~ lIan har också någoll

gång blifvit betecknad såsom protektionis~ens fader. lIan predikade

dock icke protektionism i den lnening som här gjort sig gällande. Han

predikade icke höga tullar under alla förllållanden. Han lärde, att de

.länder, hvilkas industri är svag, och sonl sk'oJa försöka taga sig franl

och värjo sig för en ,öfverlägsen annan industriell stat., lnåste taga

tullskydd det till hjälp. Men hall sade äfv€ll och yar lika angelägen

om, att det skulle ..blifva betecknadt SåSOI11 bans program, att, sedan

en sådan tillräcklig kraft vunnits och industrien vuxit till, vore tidell

inne att så småningom minska· tullsatserna; ty annars är det visst, sade

han, att ett öfver höfvan IIÖgt skydd måste föranleda en kapplöpning i

anläggandet af fabriker, hvilket bar till följd öfverproduktion och osund-

.het. Detta har visat sig i vå.rt land. Tro~s höga tullsatser hafva prisen

på åtskilliga artiklar ställt sig billiga, ja t. o. m. i vissa fall, efter hvad

det säges, ruinerande på grund af den inhemska konkurrensen. Vid flera

tillfällen har jag hört, att industriidkarna varit mera förtvifiade-på grund

af den inhemska än den utländska konkurrensen. Det är af viss vikt,

att detta blir beaktadt, så att, då vi, såsorn ovillkorligen blir fallet under

den närma.ste framtiden, blifva nödgade att dTlfva handelspolitik och

tillämpa åtgärder, som äro nödvändiga på handelspolitikens område 

hvilka lika litet böra afse att en bloc borttaga. tullar som att öfver hela

linjen höja dem -, att vi· då icke från början, såsom förhållandet var

för 15-20 år sedan, dela oss i två grupper med hvar sin teori. Så har

icke skett i 'l:'yskland. Där är det visserligen två grupper, sonl kämpa

Inot hvarandra men icke under namn af protektionister och frihandlare

lltan såsom agrarer och industriidka:re. Den uppdelningen förstår jag, ty

det är två intressen10tsatser. De äro ock fullt berättigade. Men att be

teckna sig såsom frihandlare i detta land lned så höga tullar, är väl
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knappast på sin plats; och få, antar jag, skulle anse lälllpligt eller: möjligt

att nu göra någon nlera afsevärd ändring i detta hänseende.

..Handelsfördragen afse ju att reglera förhållalldena mellan två länder

i främsta rummet i fråga om deras' intressen vid!· afsättningen af bel

fabrikat. Jag har fralIlhållit det förut. Jag skall påvisa ett par fall, då

ett misslyckadt sätt att sköta halidelspolitiken bragt länder, som utsatt·

sig därför, till ruin.

Det ena fallet är Portugal, där en' blo111strande industri skapats, då

landets angelägenheter i slutet af 1600-talet leddes af den framstående

lninistern grefve Ereceira, Den industri, som drefs i så stor utsträck

ning,· var väfnadsindustrien. För England var dess blomstring en nagel

i, ögat, bvarför dess framstående minister i Lissabon, mr Methuen, å sin

regerings vägnar föreslog, att man till förmån för den engelska industrien

skulle, lossa något på tullsatserna på väfnader, då England å sin sida

vore beredt att minska tullsatsen på portvin till fördel för de portugisiska

virtodlarna. Så skedde också. rrullsatsen på väfnader· sattes ned från

68 till 23 % af värdet, och England nedsatte vintullen llled en tredjedel.

Följden blef den, att engelsmännen icke drucko lnera vin än förut, men

därenlot trängde engelska fabrikat in i Portugal till en sådan omfattning,

att den blomstrande väfnadsindustrien gick under inom få år. Den repade

sig sedermera aldrig.

Ett annat dylikt fall, där också England var lned, var det fördrag,

'som 1786 afslöts mellan England OCll Frankrike. Där gällde det engelska

fabrikat kontra franskt vin. Fra.nkrike fick nedsättning' i tullen på vin

vid införsel till England, och. engelska fabrikat. skulle i Frankrike icke

tullbeläggas högre än· 12 % af värdet. Följ4en blef den, att engelska

fabrikat trängde in på den franska marknaden till sådaIlomfattning, att

'den franska industrien i högst väsentlig mån ruinerades. Den arbets

löshet, som därigenom uppkom, Var Säkerligen en af de mest. bidragande

orsakerna till franska revolutionen.

Hvad Sverige beträffar, kan jag icke värja nlig. mot en viss farhåga

för hvad som kan komma att ske, då vi inlåta oss i underhandlingar

om handelstr.aktat med ett så nläktigt industriland 'som Tyskland. Sakeil'

har två sidor. Å ena sidan är det en ,uppenbar fördel för oss att gellt .

enlot Tyskland få intaga ställning som mest gynnad nation~ Lika litet

kan detta bestrida's, som' att vid de komplikationer, som kunl1a' uppstå -

5
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om den från tysk sida önskade traktaten icke kommer till stånd, åtskil

liga kategorier af vårt näringslif komma att lida. Att härvid välja

den rätta kursen sätter statsmannaegenskaperna hos vår regering på hårda

prof och är därvid att hoppas, att man. må lyckas afvärja de tvifvelsutan

mycket betungande fordringarna, som komma att uppställas från tysk

sida.

Vid ett flyktigt studium af de ~iffror, som i fråga om export. och

import framgå af. vår egen statistik, synes intressemotsatserna icke be

höfva blifva så stora. En närmare tllldersökning måste emellertid ådaga

lägga, att de i 'själfva verket äro mycket stora. Våra fabrikers tillverk

ning likasom export och import är i vår handelsstatistik icke fördelad, på

sätt som sker i andra länder, i helfabrikat, haIffabrikat och råvaror utan

allt taget i klump. Värdet af våra fabrikers sammanlagda' tillverkning

var år 1902 en milliard 53 millioner kronor, under det att värdet af vår

export till Tyskland af svenskt helfabrikat icke var mer än 8.6 millioner mark.

Huru stor del af denna milliards tillverkning som var helfabrikat, kan

med tillgängliga siffror för närvarand~ icke fastställas. Samma år in1

porterades från Tyskland till Sverige för 73.5 millioner marks värde af

helfabrikat. Sönderdelas siffrorna på dylikt sätt, bli intressemotsatserna

påfallande, och det lider icke något tvifvel om, att de grundligt franl

hållna ovillkorligen skola vid underhandlingarna med Tyskland bereda

oss en god ställning.

En annan alnständighet,. som äfven bör beaktas, är bvilket värde en

hel ton helfabrikat, som vi importera från l"'yskland, har i förhållande

till värdet af en ton helfabrikat, som vi exportera till Tyskland, enär den

högre bearbetningen förutsätter flera dagsverken. D.ärvid befinnes, att

värdet af en ton helfabrikat, som vi exportera till Tyskland, utgör 172.8

'mark, under det att värdet af en ton dylikt fabrikat, SOl11 vi importera'

från Tyskland, uppgår till 762.4 mark. Dessa siffror ådagalägga, att inten

siteten af Tysklands· in'tlustriella verksamhet är betydligt större än hos

oss. Karakteristiskt är ock, om lnan närmare granskar beskaffenheten

af den tyska importen till oss, att den i motsats till vår export består af

en· så stor lnängd olika artiklar. Tysklands export till Sverige står syn

barligen på mycket solidare basis. än vår export till Tyskland.

Man har från svenska köpmannakretsar hört framhållas, att det vore

af stort intresse för Sverige att nu afsluta en handelstraktat med Tysk-
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land, ity att detta skulle bidra.ga till att göra förhållandena mellan de

båda länderna mera stabila. Jag vill icke påstå, att det icke finnes ett

sådant intresse för oss att få en handelstraktat till ständ, luen det beror

på, hvad den kommer att innehålla. l.Jttalanden, som i denna sak göras'

från svenska köprnannavärlden, få emellertid tagas med en viss försik

tigIlet, enär en alltför stor del af köpmännen tjänstgöra såsom agenter

för utländska f.abriker och äro importörer af deras tillverkningar. De
ha samma intressen som de 'utländska fabrikanterna.

Vårt industriella Iii har utvecklats under de senaste decennierna på

ett beundransvärdt sätt, och lan.dets välmåga bar, stigit, åtminstone om

man får d .~aga slutsatser af våra bankrapporter och af statistiska upp

gifter angående vår nationalförmögenhets tillväxt. Månne ej detta ·har

föranledt, att lystnaden hos intresserade grannar väckts, och att man fun

nit med sin fördel förenligt »ordna» sina förhållanden på en '" marknad,

som synes bafva sådan förmåga att absorbera industrialster, icke blott

från den inhemska, kraftigt växande industrien utan därjän1te en ständig

ökad import af helfabrikat? Siffrorna böra emellertid icke gälla med sitt

absoluta värde. De måste jämföras 111ed sådana, som 'angifva utveck

lingen hos andra länder.. All statistik måste läsas med urskiljning, ej

n1inst den, som vet att berätta om vår nationalförmögenhets tillväxt.

H vem vet, huru pass hållbara uppskrufvade börs- och fastighetsvärden·

visa sig vara, om internationella förvecklingar uppstå, som i någon mån

beröra oss. Har ej det allmänna skäl att utan vidare kontroll låta dessa·

siffror »växa vildt» och ingifva nationen den tanken, att dess kraft och

dess metoder äro mer tillfredsställande, än hvad de i själfva verket äro?

'larslar icke det fula spöket - emigrationen. - om, att svåra missför

hållanden. tvinga . mångtuse~den af våra landsmän att öfvergifva sina

. hem i trots af de vackra siffrorna, som tala om landets välmåga?

Allt detta synes mig häntyda på, att man har ~llt skäl att noga stu

dera och följa utvecklingen, så att den icke må komma inpå oriktigt

spår. Den i ~ig själt kraftiga men späda plantan behöfver tillsyn och

vård under uppväxtåren. Stöd måst~ gifvas från det allmännas sida.

Statens uppgift är att uppmuntra men ock att kontroi~era näringslifvets

utveckling. Sådant plär betecknas såsom handelspolitik.

Att en handelspolitisk verksamhet bör anses vara en af regeringens

förnämsta uppgifter, synes vara uppenbart. Men frågan är, hvilket af
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våra statsdepartement: skulle utöfva 'densamma? Näppeligen någon' af de

för handen varande departementens, chefer skulle med gällande bestäm

melser anse sig.' skyldig eller till och med: ens berättigad att sätta sig i

spetsen 'för ett' handelspolitiskt programs. genomförande.

Felet ligger nog hos vår,'kon·stitution. Vi böra nämligen komma ihåg,

att den konstitution, vi nu ha, tillkom 1809 och utarbetades 'af män, h vars

sträfvan IIiest gick ut på att förebyggå ,de' olyckor, som. Sverige genoln

lefvat. De hade lninne af olyckorna under Karl XII, af svårigheterna

under frihetstiden. De hade' minne af Gustaf 111:s statshvälfning, finska

kriget, och de förhållanden, 'som därigenom uppstodo. De kunde där

emot' icke förutse, hvad ett modernt utveckladt näringslif kräfde, och

hade näppeligen någon 'aning om) att staten .själf i så sto~ utsträck

ning som sedermer,a skett skulle komma att' blifva affärsdrifvande.· Att

det således hos oss inträffade, att statens afiärsdrifvan'de verk blefvo ad..

ministrera'de efter traditionella former~ har sin historiska upprinnelse, och

det är mycket förståeligt, att, då t. ex. järnvägar började byggas för sta

tens räkning, ma'n tillgrep den form för .att .adluinistrera dem, som då

var känd och begagnad. Däremot synes mig vara of(?rståeligt, att, då

sedermera detta bygge, var genomfördt, och då man såg järnvägsdriftells

kolossala utveckling, att m'anicke följde andra' länders föredömen ifråga

om administreringssättet.

Helt säkert skulle man då .liksom i Tyskland fått en anDan syn. på

kommunikationernas.' handelspolitiska uppgift. ,Jag har intryck af, att

man inom de ämbetsverk, som hafva med näririgslifvet att göra, står för

mycket på den höga ämbetsm'annaståndpunkten, och att man har för

litet förståelse om näringslifvets verkliga behof. Mera känsla af för

pliktelsen' om att man från det allmänIlas si~a bör hjälpa och, befrämja

de egna näringarna gent emot andra länders' borde vara för handen. Mall
synes lägga. alltför mycken vigt vid det bokstafliga uppfyllandet af reg

lementsföreskrifter och förbiser, "att en af det moderna lefvande lifvets mest

framträdande egenskaper är ~tt oupphörligen framvisa nya former' af

verksamhet. Det är hvad vi kalla. utveckling.

Men äfven om detta kan anses vara en bidragande, låt' vara väsent

l~g orsak till åtskilliga olägenheter, som blifvit berörda, finnes ,äfveil en

icke ,ringa skuld bos riksdagen, som med sin böjelse för formalism vid

många .tillfällen lagt .hämsko på utvecklingsansatser - påtagligen af
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fruktan för ått 'ett försök skulle' kunna komma att lriisslyckas eller blifva

illa utfördt. Lät så:vara att man baft rätt i sin mi$stl:o mot administra

tio~en - många påtagliga bevis finnas' för att de bästa riks'dagens uppsåt

blifvit förfelade geno!? att utförandet af ktlngl. 111aj:t blifvit lagdt i olämp

liga händer. Men att fela är mänskligt, och misslyckas man på ett sätt,

får därmed icke följa, att nya försök icke böra göras. Annars inträder

försumpning, håglöshet, brist på själftillit, med andra ord den art af deka

dens, som redan_fört så många nationer till undergång.

J Riks4agen har full hand om bevillningarna, hvartill bland annat höra

tullsatserna., Icke är det till ett sundt och rationellt näi'ingslifs fromma,

att efter grunder, som ofta äro bra litet handelspolitiskt hållbara, riksdag€n

spontant vidtager ändringar i tullsatserna i en icke oafsevärd omfattning.

Skola vi tällka på att inrangera oss i de nationers .led;. som drifva han

delspolitik på ett luodernt sätt, och drifva' den på ett, sätt, som ställer

våra industriidkare på samma fot som andra länders, måste 'dessa ange

lägenheter ordnas på ett annat sätt. 'I, andra' länder förekolnmer det

nästan aldrig, att några ändringar i de gällande tullsatserna vidtagas på

hvad jag vill kalla för mellantider. Man verkställer revision af tulltaxorna

med vissa pel~ioder, vanligen hvart tionde år. Då kan tulltaxan hållas

ihop, ,och då kan luan se, 11vilken verkan den haft.i stort sedt. : 11en

att såsom här skett företa,ga bortåt ett femtiotal ändring~r i tulltaxan

under det fåtal år den yarit gällande - antalet motioner aln eändringar

i tullsatserna ha varit 157 - är absolut icke förenligt med riktiga

handelspolitiska grundsatser. Under sådana omständigheter kan det icke

vara möjligt, att vårt näringslif och våra lefnadsomkostnader skola kunna

ändras till det bättre. H vilken form man skall finna för att härför råda

bot, vill jag icke tillåta mig antyda om. Men, att man här liksom på

andra håll skall kunna 'finna den lämpliga, formen för en lösning, synes

;mig icke' behöfva betviflas.

Det synes emellertid vara påtagligt, att, om verkliga 11andelspolitiska re

sultat skola vinnas, så lnåste för ledningen af de adu1inistrativa verk; som

hafva att göra med näringslifvet, sådana personer användas, SOl11 hafva

sinne f~r näringslifvets behof mera än för den schablonmässiga tillärnp

llingen ,af författningar. Den fiskaliska uppfattningen måste något maka

åt 'sig och lämna rum för en, SOlll mera ser till näringslifvets behof än

till formerna. Jag tror, att. endast under enig samverkan vid genomfö-
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randet af en klok handelspolitik det skall blifva möjligt att uthärda kon

kurrensen med utlandet, en konkurrens, som numera alldeles säkert kom

mer att drabba oss hårdare än förut, och som måste leda därhän, att

vi blifva tvungna att spänna våra krafter till det yttersta.

Härefter yttrade sig:

Herr Lektor P. P. Waldenström: I det långa föredrag, som den ärade

inledaren hållit, saknas, såsom det förefaller mig, en ganska viktig sida

af saken, Dämligen frågan om arbetsintensiteten. .År 1901 utgaf rege

ringen i Washington ett på statistiska undersökningar grundadt arbete,

hvari det visades, att, medan den amerikanska arbetaren öfverhufvud

erbölle 17 procent af det värde, som han producerade, så hade den euro

peiska arbetaren öfverhufvud taget ända till 25 il, 35 procent, men att

den amerikanska arbetaren i förhållande till den tid, som han arbetade,

förtjänade ofantligt mycket mera än den europeiska, därför att det värde,

han producerar, vore så ofantligt mycket större, än hvad den europeiska

arbetare~ producerade. Jag' skall anföra ett exenlpel härpå. För några

år tillbaka skulle den engelska regeringen låta bygga en järnbro öfver en

af. Nilens bifloder. Den infordrade anbud från engelska verkstäder, och

det lägsta anbudet, som afgafs, var 10,000 pund med en leveranstid af

6 månad~r. Den engelska regeringell vände sig därefter till amerikanska

firmor och fick från eIlaf dem ett anbud, som slutade på 6,000 pund

med en leveranstid af 6 veckor. Bron levererades också på 40 dagar,

således på 2 dagar mindre, än som utlofvats.

Jag tror, att frågan om arbetsintensitetens höjande är en af de allra

viktigaste synpullkterna, då det gäller den svenska industriens bestånd i

. kampen med den utländska. Det är alldeles omöjligt att med några

handelspolitiska teorier eller med några tullsatse~ möta den öfvervikt, som

ligger i en större arbetsintensitet och större intelligens. Jag träffade en

gång en svensk ingenjör, som var anställd vid en verkstad i Amerika.

Ha11 talade om, att han varit vid Motala verkstad och där sett erl ny

ångpanna. Han hade frågat, hvad den kostade. »3,000 kronor», svarade

man. Därpå hade ban frågat: »Hvad hafva då edra arbetare i aflöning?»

- »De hafva 2 il, 3 kronor om dagen), blef svaret. Han fortsatte: »Men

byar gör ni då af uled dessa 3,000 kronor? På vår verkstad få vi för
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en sådan ångpanna 900 dollar, OCll då ha våra arbetare 4-5 dollar

om dagen.»

Det är klart, att så stora arbetslöner kan luan icke komma ut med

på annat sätt, än att man mot dem ställer en motsvarande arbetsintensitet.

Allt annat blir endast en konstlad tillställning, sonl icke i längden kan hjälpa.

Jag frågade en gång en svensk byggmästare i Illinois, huru mycket

bans IIlurare förtjänade. »Ja», sade han, »de bästa förtjäna 4 dollar om

dagen). »Det var ganska lnycket~, sade jag, »men huru många tegel

lägger en sådan in Oln dagen?» . Därpå svarade ban: »1 vanliga murar

3,000 men i fasadrnurar 2,000». Det är klart, att, Olll man jämför detta

lned våra förhållanden, så ställer det sig ganska annorlunda att fä uPE
ett hus där än här. Nu äro visserligen teglen något mil1dre till storleken

där, än hvad de äro hos oss, men i alla fall är skillnaden i arbetsinten

siteten ofantligt stor.

Därtill kOlnmer ännu en sak, nämligen att byggnadssättet i Amerika

gör det möjligt för den amerikanska arbetaren att få vida billigare bo

städer, än bvad man kan bestå sig i Sverige. Här finnas så lnycket

byggnadsordningar och anilat, som fördyrar husen alldeles onödigt, så att

hyrorna ställa sig här ofantligt mycket högre än hvad de göra annorstädes.

Jag har många gånger i svenska tidningar sett talas onl, att man skulle flytta

Amerika öfver till Sverige och få amerikanska arbetare öfver till Sverige.

11e11 talar man härom med svenska arbetare från .L~merika, hvilka varit

på besök i Sverige, så svara de, att det är omöjligt för dem att stanna

kvar här i landet, när de se det ofantligt sömniga sätt, det drönaresätt,

hvarpå arbetet här bedrifves. En arbetsförrnan i Illinois sade, då jag i

fjol var i Amerika: »När vi få en l1y svensk arbetare hit, så håller ha'n

en hel dag på med hvad vi göra på två timmar. ') Vid flera tillfällen

har jag hört svenska arbetare i Amerika skryta öfver, att de där måste

arbeta minst tre gånger så mycket som »i det galnia countryt». Då har

jag svarat, att, om de haft samma sinne och arbetat lika energiskt i

Sverige, så hade de aldrig behöft flytta öfver till Alnerika. Det förhåller

sig emellertid på detta sätt, och "jag tror, att hvad som fattas hos oss är

just arbetsintensitet, konsekvens och ihärdigIlet i arbetet. Men detta gäller

icke blott den egentliga kroppsarbetaren. Jag har hört utländska affärs_

män förundra sig öfver den ringa arbetsintensitet, som de svenska affärs

männen ådagalägga. Jag hörde en gång en tysk affärsman säga: »När'
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jag kom._ till Stockholm och vid g-tiden f. m. kom in på ett kontor OCll

frågade efter grosshandlaren, så svarades det lnig, att han ick;e v~r inne.

När kOlumer han?, frågade jag och fick till svar: »Han kommer vid

lO-tiden eller ll-tidell.» Jag hann emellertid icke dit igen förr än ,klockan

ett och frågade då: »Är ,grosshandlarn inne?» »Nej» ~ svarades, det mig,

»nu är han ute på en restauratioll och äter lunch». Jag återkom klockan

3, 111en då hette det, att han rest ut till sitt landställe.

Det är klart, att då arbetsintensiteten är sådan från 11ufvudet ända

ned till foten, så är konkurrensen lned en lifskraftig och arbetsduktig

,nation sådan som den an1erikanska omöjlig. Därför ser man också, huru

Amerika till och med på berlinermarknaden slår de berlinska luaskinfiru10rna

och, trots alla angentur-, transport- och tullkostnader, har en stor export

ar maskiner till Berlin, som dock är en lnaskinfabriksstad af första rangen.

Jag tror, att det hade varit godt, onl dell ärade inledaren berört

äfven denna sida af saken.

Herr Kapten G. O., Wallenberg: Hvad herr \Valdenström nu anfört,

har jag hört många gånger förut, nälnligen h'uru de svenska affärsmän

nen sköta sig illa, och det kan ju vara hälsosalllt och intressant att få ,

lära känna sina fel. J ag tror emellertid, att det vore bättre, ?m man

började sysselsätta sig med det arbete, som består i att komma från

talet om felen till någon verklighet. Det var detta jag sökte ,få

fram i mitt föredrag - och jag vill ytterligare betona det -, nämligen

att man icke får tänka sig att kunna göra allting på en gång, utan, att

'man måst,e försöka att så småningom komma till något bättre. Det går

icke nu för tiden för sig att göra trollkonster. Det kan vara nyttigt,

mina herrar, att komma ihåg, -att tyskarna behöfde tiden från 1830-talet

ända till 1~90-talet för att k?mma ,dit, där de nu stå. Det är möjligt,

att vi kUQ-na göra dellna lltveckling på något kortare tid, om vi begagna

oss af den erfarenhet) sonl finns i andra länder. Men att yi skulle kunna

hoppa öfver de olika utvecklingsskedena, tror jag icke mycket på. Det

blefve en alltför farlig marsch, och mail måste nog lära sig krypa, innan

man kan gå.

Hvad som blifvit betecknadt såsom en af min,a käpphästar är, att jag

ifrar för att kommunikationerna skola blifva förbättrade just med hänsyn till

afsättni~gen på andra länder. Därmed menar jag, att det icke endast skall
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finnas tillfälliga lägenheter, lltan att d~ssa lägenheter äfven skola ·vara

fullt m.odernt organiserade och bereda tillfälle till afsättning af framförallt

våra helfabrikat till sådana' pris, att det blir, möjligt för oss att uppträda. i

konkurrensen med andra länder. J,ag har hållit mig till detta ämne såsoJ:l?

varande det område, på hvilket jag anser, att man skall börja. Det finnes

många 'andra olägenheter, som behöfva afhjälpas, mell jag Ilar föresatt

mig att söka drifva fram denna sak först; ty jag har insett, att, om det

icke finnes möjlighet för indu~triidkarna och köpmännen at~ på ett nöj

aktigt sätt kunna afsätta sina fabrikat i andra länder i liten omfattning,
J • .

så kOluma de aldrig fram till de större affärerna. De sluå .affärerna måste

~öregå de större affärerna, och de köpmän, som på försök vilja göra de

små affär~rna, kunna icke sysselsätta sig med afsättning af. hela skepps

laster. Om de små affärerna blifva för dyra och afs~räckande, så komma

industriidkarna och· affärsluännen icke fraIn till ge större affärerna,

men Oln man från början genom nIellankomst· från det alllnännas sida

kan inrätta det så, att man till närmaste afsättningsort får lätta för

bil1delser, hvilka fungera väl, och om tarifferna finnas .. tillgängliga hos

hvarje affärsman, så att han. kan göra sina kalkyler och bedöma alla

faktorer, som äga salnn1anhang med den exportvara, han vill söka af

sätta, så är detta, enligt mitt förmenande, att lägga rätta grunden.

Därmed vill jag icke bestrida, att herr Waldenström i någon mån

hade rätt i hvad han yttrade, men jag vill alldeles bestärnt framhå)la,

att det nu är af vikt att tänka på hvilka åtgärder man kan företaga,

och att man icke bör företaga för mycket på en gång utan att börja i

någon ända. och sedan arbeta sig fram.

Herr Bruksägaren E. J. Ljungberg: Med anledning af hvad herr

Waldenström yttrade Oln arbetsintensiteten, vill jag nämna, att jag vid ett

sa1l1manträde lned' järnkontoret för något år sedan franlhöll, att bristen

på arbetsintensitet vore orsaken till den· största alldelen i Sveriges slum

rande millioner. Jag har sökt att i min man höja arbetsintensiteten inom

den industri, för hvilken jag har äran att vara ledare, och jag' vill här

till de svenska arbetarnas heder säga, att det synes så småningom kunna

gå för sig. Jag vill också säga, att vi inom vissa afdelningar uppnått

äfven den amerikanska arbetsintensiteten. Därmed äro vi emellertid .icke

långt konlna. En svårighet, SOln jag ber att få betona, är, att det saknas
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kraft, fysisk kraft, hos våra arbetare, beroende, så vidt jag kan förstå;

på för svag näring, och af denna anledning bar bergslagets styrelse vid

sina verk an,ordnat skolkök. Lika säkert som det är, att, om det fattas

tryck i en ångpanna - om man t. ex. använder dåliga kol -, så ar

betar maskinen icke ordentligt, lika säkert är det, att, onl en arbetare

får dålig kost, så arbetar han dåligt. För att råda bot härför hafva vi

först och frän1st att söka uppfostra våra kvinnor. Därvidlag fattas mycket,

alltför mycket! Jag bar låtit undersöka, bvad arbetarna inom de olika

afdelningarna i sin nlatsäck få till middag från sina hem, och jag har

låtit undersöka, bvilken näring de få, och denna .undersökning berör

ocksähandelsbalansen, ity att jag icke blott i ett fall utan i flera funnit,

att arbetarna hufvudsakligen få kaffe och smörgås, kaffe i en kvantitet

motsvarande. ända till 16 koppar om dagen. Detta är en dålig och

n1ycket dyr näring. Här hafva vi en stor och viktig uppgift för vår

nationalekonollli! Arbetskraften är, såsom vi alla veta, nationens största

kapital, och allt annat är af försvinnande betydelse i jämförelse med den.

Jag har flera gånger försökt att taga in svensk-amerikaner för att

undervisa våra arbetare, men de hafva inom kort t~d tröttnat. Jag har

sedermera sökt att taga in verkliga amerikanare, och de hafva däremot icke

tröttnat. Det har gått bättre för verket och bättre för arbetarna, ty dessa

hafva hunnit arbetslöner, som tillfredsställt dem och till oell med öfver

träffat deras förväntningar, under det att äfvell verksägaren kunnat vara

synnerligen belåten med deras arbete.

'fill arbetsintensitetens höjande hör också höjandet af arbets

intensiteten hos arbetsledarna. Det gäller att underlätta arbetet, så att

arbetarna slippa att använda för mycket af fysisk kraft.

Detta var egentligen, hvad jag ville yttra i denna fråga, men jag ber

också att beträffande den första talarens föredrag, för hvilket vi alla äro

bonon1 tack skyldiga, få framhålla vikten af hvad han yttrade därom,

att isynnerh~t statens järnvägar böra arbeta i handelspolitiskt intresse.

Vi veta alla, att vi hafva ett långsträckt land, och vi veta likaså, huru

fråll engelska och tyska hamnar varor kunna transporteras direkt till

hvarje hamn inom vårt land, från Strömstad ända upp till Haparanda,

för ett pris af cirka 5 shillings per ton, under det att från ett af de

verk, som tillhöra det bolag, för hvilket jag har äran att vara ledare,

frakten till vår närmaste utfartshalun' uppgår till 5 kronor 10 öre per
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. ton. Till Malmö kostar transporten af samma vara 15 kronor 50 öre,

till Göteborg 8 kronor 50 öre och till Stockholm 8 kronor. Däraf finna

herrarna, huru viktigt det är, att lnan för Ausfuhrgut får hjälp i kon

kUFrensell på utlandet och nedsättning af frakttaxorna för långa afstånd,

200 till 1200 kilometer och däröfver, för att inom eget land kunna täfla

filed utländska tillverkare, då det gäller artiklar, SOIU införas tullfria eller

äro för litet skyddade. Norrlands arbetare behöfva nedsättning i spann

målstaxorna på långa afstånd för att få billig brödsäd från Skåne och

Norrlands skogsägare nedsättning af träkolstaxoI'na för att kUllua tillgodo

göra skogsaffall och möjliggöra skogsskötsel.

Herr Bruksägaren G. Benedicks: Då det här talats om, att vår

industri icke står så högt, sonl den borde göra, så är det dock i alla

fall icke skäl i att vi göra oss sämre, än hvad vi verkligen äro.

Här har talats om industrien i i\merika, i England och i Tyskland.

Ja, alla dessa länder äro i besittning af lnineraliska rikedoluar och sär

skildt af stenkol, som kunna ·icke blott åstadkolllma billig drifkraft för

industrien utan äfven billiga transporter å järnvägarna. Detta är en

skillnad.

En annan skillnad - och den är kanske ännu viktigare för vår in

dustri, sedd i stort - är, att det bra sällan förekomlner här i Sverige, att

de särskilda verkstäderna kunna utveckla sig från små till verkligt stora,

och anledningen därtill är helt enkelt den, att vår folknlängd endast är

5 millioner, under det att folkmängden är 16 gånger så stor i Amerika

och- 12 gånger så stor i Tyskland. Hvilken betydelse skulle det icke

hafva för en svensk verkstad, om den kunde hafva 12 eller 16 gånger

så stor produktion, SOln den nu har? Det är alldeles påtagligt, att den

skulle hafva ofantligt lnycket lättare än nu att bära sig, såsom den

ärade inledaren också förtjänstfullt framhållit. Vi äro emellertid icke i

tillfälle att kunna konkurrera med utlänningarna i detta afseende. .

H vad åter arbetsintensiteten angår, så erkänner jag, att därutinnan

felas mycket för oss. Men härvidlag ha svenskarna haft otur, så till

vida som fackföreningsväsendet, hvilket jag för min del sätte~ mycket

högt, hos oss börjat under mycket ogynnsamma auspicier, i det att .det

hufvudsakligen är socialisterna, som infört detta och därigenom i den

goda degen inblandat en massa surdeg, sonl det tyvärr tar mycket lång
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tid för oss att· ta bort. .Det 'vore väl; om ledarna fäste sin uppmärk

sanlhet. vid <;lessa förhållanden och sträfvade att visa, -att i den mån,

som vi kunna, vi äfven böra _anstränga' oss' till att söka: få !raln den

stöJ',§ta m~jliga arbetsprodukt ur vårt arbete, till arbetarnas båtnad i

första rumlnet. ~ag vill särskildt fästa upplnärksaml1et~n därpå, att om

.också' socialismen i teo~ien är ganska betydligt utb~edd i .A.merika, så

har den, likvisst där icke i allmänhet fått intränga i verkstäderna. ·Där

är det ~rbetsgi~varna, som styra, och de förstå den saken bättre- än ar

betarna. Däremot se :vi ett annat förhållande äga rum i England. Där

har socialismen. trängt djupt, in, och i många industrigrenar är det tyvärr

jc~e längre arbetsgifvarna, som äro herrar. Det finnes där på flera ställen

exenlpel på hurll en' arbetare endas,t vaktar en maskin, under det att i

Alnerika af precis samlna sorts maskiner ända till 6 stycken skötas af

en och ,samma arbetare. Hvarpå beror då denna skillnad? Icke beror

den därpå, att engelsmännen icke kunna arbeta 'så intensivt sonl amerika

narna. Ånej, det beror helt enkelt därpå, att engelsmannen icke får

arbeta mera än andra, OC}l det är socialismen, som därvidlag är den'

härnlnande.

Att i vårt' fosterland lnycket är att förbättra, nekar jag v,isst icke

för, lnen jag tror icke, att' vi äro så dåliga, som många svenskar vilja

göra oss till. Jag vill påminna Oln en svensk skriftställare, SOIU rest

genom många länder oell därunder kom till Canada. ,Han framhöll, att

på 10 års tid detta land fördubblat sin produktion, och 11an yttrade:

»Hvar 'finnes det i något annat land motsvarigh,et härtill»? Ja, jag vill

framhålla, att just i den författareD:s henlland finnes en motsvarighet. I

Sverige har under ungefär samlna tid fabrikationen tre- a fyrdubblats.

Alltså äro vi på god väg, och jag hoppas, att det s'venska folket icke

skall förtröttas utan äfven därvidlag visa sina goda anlag, som äro så

framstående just i detta hänseende, h,vilket intygats ,af många.utlänningar,

som varit i tillfälle att taga del af de industriella förhållandena i vårt

land.

IIerr Skeppsbyggeriinspektören A. Isakson: Det torde ej råda minsta

tvifvel därom, att, såsom lektor Waldenström påpekat, arbetsintensiteten

har för ett land den allra största betydelse ur nationalekonomisk och

hand~lspolitisk synpunkt, n1en denna betydelse i fråga om just Sveriges
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handelspolitik och nu särskildt inför de öppnade underhandlingarna· Oln

en ny· handelstraktat Ined rryskland har, så vidt jag kunnat förmärka,

hvarken af lektor ,Valdenström eller af den ärade föredraganden i hans mot

herr \\i aldenströffi riktade replik blifvit närmare berörd eller klargjord.

Samn1anställer man eluellertic1 lektor ,"Xlaidenströms·· skildring rö·

rallde Hvenskarnas bristande arbetsintensitet· på det industriella olurådet

lned den ärade föredragandens ur Sveriges officiella statistik hämtade

uppgift, att samlnanlagda tillverkningsvärdet för Sveriges industri under

år 1902 utgjorde icke lnlndre än' 1 lnilliard 25 millioner kronor, så fr·am

går dock häraf, .att den svenska industrien, ·trots de påpekade bedröfiiga

förhållandena, lyckats arbeta sig upp till icke så liten betydelse, d. v. s.

att Sverige trots allt dock är ett industriland.. Hllru står då detta fak

tUln tillsainmans med det i nyare tid tillkomna, af inledaren berörda

s. k. »dumpingsystemet»? Vår industri borde, n1änskligt att döma, i

likhet lIled den af inledaren såsom exempel allförda portugisiska väfnads

industrien, vid detta laget vara både död oeh begrafven på grund af den

aE l1err ,'Taldenströln påpekade bristande arbetsintensiteten, därest icke

denna industri på sena/re tider åtnju.tit ett relativt kraftigt tullskydd.

Om jag alltså skall våga draga någon konklusion ur lektor Walden

ströms intressanta meddelanden, så måste det naturligtvis vara den, att

i handelspolitik och nu särskildt i underhandlingarna med Tyskland vi

äro nödgade att lTIed yttersta varsamhet beröra de svenska, från VIsst håll

så förkättrade tulllllurarna, och att ej så få betänkligheter· torde kunna

resas gent emot främn1ande industriidkares kraf på s. k. »Bindung»,

llvilken handelspolitiska ternl, såsom inledaren påvisat, helt enkelt bety

der vissa. tullsatsers traktatsenliga fastslående för en lång tid framåt.

Jag har naturligtvis ej med det sagda velat göra något uttalande emot·

hela den ifrågasatta traktaten öfver hufvud, ty härom· är jag icke sak

kunnig nog ·att yttra mig, utan bar mitt syfte endast varit att i visst

afseende bidraga till en förklaring af det förhållandet, att röster verk~ .

ligen kunnat höja"s för ett afböjande af hela tråktatsförslaget, åtminstone

tills vidare.

Anledningen· till·· att jag här begärt ordet bar emellertid icke huf

vudsakligen varit någon åstundan att gifva lektor ·"Taldenström replik,

och ej heller rörande tarifftruktater" samt handelns och industriens spe

ciella önskemål i dessa frågor är jag kompetent att yttra mig.. Jag skall



78 1905 den 17 oktober.

denast bedja att få i korthet påvisa, hurusom från den svenska sjöfartens

synpunkt handelspolitik och öfverenskommelser med främmande makter

kunna i vissa afseenden vara af den allra största betydelse.

I anslutning till hvad den ärade föredraganden anfört skall jag näm

ligen be att få med ett exempel för dagen belysa, hurusolll det på sJö

fartens område visat sig, att i åtskilliga fall internationella öfverenskom

melser varit såväl för svenska statsverket som indirekt för Sveriges sjö

fartsidkare vida :menligare till sina verkningar i praktiken, än om ingen

öfverenskornmelse .alls existerat. Detta är sålunda fallet med' flera af nu·

gällande öfverenskommelser med främlnande makter angående erkännan

det af deras fartygs luätbref i svenska hamnar såsom grund för skepps

umgälderna till staten och hamnkassorna.

Exempelvis hafva vi med Ryssland en mätbrefsöfverenskonlmelse,

afslutad år, 1903 och af den beskaffenhet, att, för att ej nämna åtskilliga

andra fartyg, för ett visst ryskt fartyg, ångaren »Katie», hemmahörande

i Riga, därest det ryska mätbrefvet erkändes i den omfattning, som i

öfverenskommelsen med ryska regeringen stipuleras, skeppsumgälderna .

skulle i Syerige utgå efter allenast 1,410 ton, under det att, om detta.

fartyg vore svenskt eller engelskt, dess umgälder i Sverig~ skulle utgå

efter 1,812 ton, det vill säga efter n~er än 400 ton högre tontal. Och med

ett betydande antal norska, da~lska och tyska ångfartyg är förhållandet, .

om icke fullt så skriande, så dock analogt. Jag har personlig kännedom

om ett Dorskt, i Kristiania hemmahörande ångfartyg, »Bayard», hvilket

under det oefterrättlighetstillstånd, som rådt och till dels ännu existerar

på detta område, under en följd af år åtnjutit en dylik IiJlaskerad premie

ring af svenska statsverket i form af afgiftsfrihet för ett lastutrymme af

bortåt 150 ton, för hvilket ett precis likadant svenskt fartyg får erlägga.

fulla umgälder. Ångaren i fråga är ett bland de många norska fartyg,

som· på senare årtiondet blifvit särskildt byggda för träfrakter från Bott

niska viken och kolfrakter åter till Sverige, alltså för direkt konkurrens

med vår egen spi1"ande sjöfart på dessa farvatten. Det råder heller intet

tvifvel därom, att denna viktiga del af den norska rederirörelsen sålunda

genolll det här påvisade missförhållandet tillgodonjutit ett ganska kraftigt

ekonomiskt bistånd i konkurrensen och detta därtill från statsmakten i

just det land, Sverige, mot hvi'lket konkurrensen i första rUrJl/inet varit riktad! .

Saken är af en ·visR aktualitet. Jag såg i gårdagens tidningar åter- .
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gifvet ett yttrande af generallotsdirektören af innehåll, att minskningen

från i fjol i de ensamt tilllotsverket från fartygen utgående fyr- och båk

medlen lär under den hittills gångna delen af innev~rande år utgöra ej

mindre än »omkrl:ng 75,000 krono'r, däraf för allenast augusti rnånad

40,000 kronor», och därvid är dock att besinna, att denna afgifts total

b~lopp, något öfver 1 ~/2 million k'ronor årligen, ej utgör lller än cirka

fjärdedelen af samtliga efter ton utgående skeppsumgälder i svenska

hamnar, lotspenningarna inberäknade.

Med England däremot bafva vi sedan 15 år tillbaka på detta om

råde en fl~nt betryggande öfverenskommelse, som effektivt förhindrar

hvarje gynnande af den engelska flaggan med sådana extra förmåner i

våra egna hamnar, hvilka icke tillkomma svenska fartyg; och det är, så

som häraf framgår, alls icke någon omöjlighet att ernå dell med mät

brefsöfverenskommelser åsyftade likställigh'eten i afgifter. De med våra

n'ärmaste grannländer ingångna öfverenskon11nelserna skulle alltså, om

större hänsyn till statsverkets och den svenska sjöfartens legitima intres

sen blifvit tagen, hafva kunnat utan svårighet realisera full likställighets

upprätthållande på detta område.

Det är påtagligt, att, hvad nu särskildt ryska fartyg. beträffar, det

skulle beredt beaktansvärd fördel för både statsverket och de svenska

rederierna (i dessa senares k'Onkllrrens n1ed främlnande fartyg i frakt

farten), on~ alls ingen ö{verenskotnmelse blifvit afslutad med Ryssland i detta

ämne. Man må väl med skäl beteckna såsom ett malplaceradt nit en

dylik äfhlll att a taut prix ingå öfverenskommelser, såsom det kan synas,

hufvudsakligen för' att sedan kunna peka på, att mall dock lyckats af

sluta en öfverensko1111nelse - att man alltså uträttat något -, och utan

att man därvid på förhand gjort sig fullt klart, huruvida öfverenskom·

melsen för det egna landet bevisligen bereder några fördela:r eller åtmin

stone ingen direkt eller indirekt nackdel.

Enär 1903 års rnätbrefsöfverenskommelse llled Ryssland elnel1ertid,

blott är afslutad på tre år, är väl antagllgt, att dens8lnma vid det här,

laget är från svensk sida uppsagd, och torde man vara berättigad ,att

uttala den förhoppningen, att äfven på detta område, liksom på h~ndelns-:

och exportindustriens viktiga gebit, under den nu i: Sverige i utsikt

ställda nya kursen eller, såsom den ärade föredraganden uttryckt det,

den nu efter skilsmässan med Norge förväntade större »duktigheten~
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hos oss· på alla olnråden den ·antyddå teoretiska kärleken till iriternatio

ii~lla öfvere~skomnlelser skall få något maka åt sig för mera reella hän

Sj;n till landets· verkliga och bevisliga intressen.. ·Lotsverket skulle bland

annat,·· i ·händels·e så blifver fallet; säkerligen kunna motse framtiden med

större lugn· än hittills. .

·:·Dli ~··generallotsdirektören enligt pressens tlppgift såsom förklaring till

nedgången .i lotsverkets för uppehällan·det af detta verks viktiga funk

tioner väl behöfliga inkonlstsiffra hällvisar till »ändrade principer inom

skeppsmätlllngen>i, ·är detta nog i viss lnån riktigt, om hänsyn tages till

den geriom1902 års· ku·ngl. kungörelse efter tyska och engelska förebilder

rnedgifna, om ock obetydliga ökningen i mätningsfria och afgiftsfria rum.

Men·:det· torde icke lida minsta tvifve1, att den genom ifrågavarande kun

görelse orsakade minskningen i ·lotsverkets uppbörd bestiger sig till alle..

nast- en bråkdel· af den förlust,. som för lotsverket uppstått gen01J~ den här

berörda otillfredsställande beskaffenheten af åtskilliga, Ja, af flertalet af de

internationella ö/verenskomtnelsernai ämnet. En effektiv rättelse, i hvad

dessa sena1·e: angår, komnter alltså med all sifkerhet att både förhjälpa lots-
\

verket u')" dess nuva1·ande betryck och åte'rupprätta den likställighet med frän~

'inand-e fartyg' i· afgifter, som den svellska sjöfarten synes mig hafva själf

klar rätt att fördra, men hvilken ännu i ett och annat viktigt hänseende

brister.

Jag är icke ·tillräckligt invigd i det diplomatiska åskådningssättet för

att uttala en ·bestämd mening, men jag kan icke föreställa nlig, att, då

frågan endast och allenast gäller handelns och sjöfartens i kronor och

ören uppskattbara· intressen' och, hvad sjöfarten särskildt angår, allenast

den själfklara principell Oln full likställighet i afgifter mellan svenska

otHl främmande· fartyg i landets egna .hamnar - alltså icke politiska eller

maktfråg'or ~,. ett :afböjaIide af traktatsförslag, som bevisligen kunna

skada det egna landets intressen, skall kunna gifva giltig anledning till

någon misstäml1ing '111ellan vederbörande underhandlande parter. Säker

ligen skulle det väcka både förvåning och löje, om en industriidkare

eller en· fiiJanslllan fölle på iden' ·att visa misshumör, då en af honom till

allnan person erbjuden affär eller finansoperation, såsom ofta nog sker

efter för"da underhandlingar, af· v~derbörallde i vanlig artjg form afböjes.

Mari torde; synes det nljg, böra hälsa åtskilliga af de af den ärade

fötedragande·n .; framhållna synpunkterna med största tillfredsställelse -:-



Sveriges handelspolitiska intressen. 81

åtminstone såsom symptom på realpolitik vid kommande behandling från

svensk sida af dessa och liknande frågor i stället för, hvad jag skulle

vilja kalla, den "papperens och dokumentens politik, som nog hittills fått

göra sig väl lnycket gällande.

Herr Lektor P. P.Waldenström: Då det tyckes vara en allmän

tanke, att den svenska industrien kämpar med stora svårigheter och" be

höfver upphjälpas - och herr Wallenberg yttrade mycket riktigt, att

man måste' börja på något ställe och icke på alla -, så ville jag hem

ställa, om det icke vore lälnpligast, att man började med att arbeta. Det

är den begynnelse, som är lättast att åstadkomma, och man behöfver

visserligen icke en tidrymd »från 1830-talet till 1890-talet» för att åstad

komma en reform i det afseendet, att människorna börja på att arbeta,

att fabrilcanterna" själfva börja att arbeta, att köplnännen börja att arbeta,

att affärsmännen börja att arbeta, och slutligen"att arbetarna börja att arbeta.

Förra gången, jag var i Anlerika, börde jag" yttras om Pierpont

Morgan, att" han kOffilner till sitt kontor och sitter där i ett ·hörn af den

stora salen, där han Ilar en. öfverblick öfver alla sina biträden. Han är

den förste, som kOll1mer dit 6m morgnarna, och den siste, som går där- .

ifrån på eftermiddagarna, ocb han sitter ofta i hettan med uppkafiade'

skjortärmar för att kunna arbeta intensivt. Och när den stora kött- och

fläskhandlaren Armour går till sitt kontor om morgonen," tar han med

sig några smörgåsar. Det är hans lunch, på det han skall kunna vara"

tillstädes och kunna öfvervaka och leda arbetet, så att det blir frukt

bärande, åtminstone för 'honom själf.

Det är omöjligt att förneka, att arbetsintensiteten hos oss på alla håll

är liten. Detta 111å nu bero på den ena eller andra orsaken, det vill jag

lämna därhän. Det kan ju hända, att arbetarna, såsom herr Ljungberg

sade, dricka 16 koppar kaffe på dagen i stället för att äta ordentligt.

Ja, det har talats ll1ycket om kaffedrickningen, men kaffet är icke det

sämsta, som de svenska arbetarna dricka, eller det, som mest förstör

deras förmåga af kraftig arbetsintensitet. Jag vill emellertid påstå, att

det på grundliga undersökningar hvilande arbete, so~ utgafs af regerin

gen i Washington år 1901, icke låter sig ve"derläggas, hvari det, såsom

jag sagt, visades, att den amerikanska arbetaren bade 17 % af arbets

produktens värde, medan den europeiska hade 25 a 35 %, mell att den
6
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amerikanska arbetaren i förhållande till den tid, ban arbetade, i alla fall

förtjänade mycket mer än den europeiska.

En af mina bekanta här i la.ndet, hvilken innehade ett gjuteri och

mekanisk verkstad, hade i sin tjänst en arbetare, sonl var missnöjd med

.förhållandena. Han förtjänade icke så n1ycket ban" ville, och han tyckte,

att det var ~rählktigt att gå i ett så tungt arbete, som han gjorde. Han

for öfver till Amerika samt kom där till en verkstad och begärde arbete.

Ja, det skulle han genast få. »Hvad har du gjort hemma i Sverige?~

frågades det. »Jag har gjort det och det», svarade hall. »Du skall få

göra detsamma bär», sade IDan då. »Huru många stycken har du till

verkat Oln dagell?» )Fem», svarade ban. »Ja», sade den amerikanska

fabrikanten, »om du' vill stanna bär, måste du tillverka nio, annars

får du gå». Han var tvungen att göra det, och han gjorde det

och fann, att Ilans arbetsförtjänst blef hög. Så går det i allmänhet med

de svenska arbetarna, då de komrna öfver till Amerika. Blott de kOlllna

i farten, så blifva de de bästa arbetarna. Men när de sedermera komnla

bem till Sverige, få de feber, när de se, huru arbetet tillgår här hemma,

och så skynda de tillbaka.

Det, som berr "rallenberg anförde angående våra kommunikationer,

är också mycket tänkvärdt. Orsaken till det af honom framhållna lniss

förhållandet torde vara, att komlnunikationsväsendet - jag tänker nu

närmast p~ järnvägarna - ieke skötas på ett affärslnässigt utan på ett

byråkratiskt sätt, och då är klart, att det måste ställa sig helt annorlunda,

än om det sköttes på < ett affärsmässigt sätt. Affärsmannen är en smidig

pe!son. Han jämkar sig efter förhållandena, sådana de gestalta sig vid

.olika tider. Byrå.kratell däremot sitter där med sina luntor, och efter

dem måste det gå, äfven om det går åt skogen.

Jag kände en" kvarnägare i Gäfle - ban är död för flera år sedan

-, hvilken omtalade för lnig, att han köpt spannluål från Odessa, och

att frakten för densamma, levererad på kajen i Gäfle, uppgick till en

krona per tunna. lIan orntalade vidare, att 113n köpt spannmål från

lJppland och forslat den på järnväg till Gäfle. Frakten för densamma

lltgjorde en krona 10 öre per tunna. Det är skillnad i pris och skillnad

ivägIängd.

En mycket framstående handlande i Gäfie, 11vilken handlade med

symaskiner, berättade för mig en dag, att ban ta.git symaskine~ från
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Huskvarna till Gäfle, men att de kostade i frakt en krona mera, än då

han tog symaskiner från Bielefeld i Tyskland, inberäknadt såväl ång

båtsfrakt som alla öfriga omkostnader. Detta är eUlellertid saker, som

icke äro så lätta att afbjälpa hos oss i Sverige. Därtill kan nog behöf

vas en tidrymd sådan som »från 1830 till 1890».

IIerr Generaldirektören M. Sahlin: Jag skulle gärna, fastän det icke

betyder så lnycket, vilja framhålla, att jag begärde ordet, innan herr

Waldenström kom till sitt tal om byråkrater och pappersluntor. Jag

begärde ordet för ntt vända mig mot inledaren. Ha.n framhöll flera an-o

ledningar till att det går dåligt med handel och industri här i landet,

och han började en afdelning af sitt anförande därmed, att det berodde

på vår konstitution. Jag bIef emellertid lllycket öfverraskad, när ban

närmare skulle beskrifva, huru det förhöll sig med konstitutionen, och

kom till den slutsatsen, att ofvannämnda missförhållande berodde därpå,

att de, som hafva sig anförtrodt att sköta statens ämbetsverk, uppträda

såsonl höga ämbetsmän, och för säkerhetens skull upprepade han ännu

en gång detta sit~ påstående.

Det är visserligen endast en kort tid, sonl jag haft äran att leda

statens största industriella verk, men' jag anser det likväl nödigt, att

11errarna icke gå llärifrän med det uttalande, sorn inledaren hade, oemot

sagdt, därför att jag inoln statens järnvägar sett mycket af sträfvanden

att. taga reda på och sätta sig in i hvad vår handel och industri behöfyer.

Det· är ej heller underligt, att det förhåller sig så, ty icke kunna väl vi

vid statens järnvägar glömn1a bort eller frånse, att handel och industri

är vår största kund. Det finnes emellertid äfven andra synpunkter, som

lnan luåste iakttaga. Statens järnvägar befinna sig icke för närvarande i det

läge, att de lämna·' full ränta på anläggningskapitalet, och då är det icke

underligt, att man nlåste tänka sig för mer än en gång, innan lnan gör

nedsättning i fraktafgifterna. Från statens järnvägars sida har emellertid

mig veterligen ej gifvits tillkänna någon obenägenhet för den fråga, sorrl

bär blifvit fralnhållen, nämligen frågan Oln exporttariffer. Jag vill dock

för min del icke påstå, att jag ännu har någon fast n1ening i denna

fråga. Den har sina bestämda svårigheter bland annat däruti, att, såsom

inledarell också framhöll, vårt land har sitt egna geografiska läge. Å de

stora kontinenterna, såsom i Tyskland, ställer sig saken enkel nog; nlan
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uppställer endast en exporttariff till' närmaste sjöhamn. Här i landet

skulle' exporttariffer lät't kunna åstridkolnlna konkurrens med sjötranspor-'

terna. Det kall hända, attpä linjerna från nordligaste Sverige till Malmö

det icke kan blifva en tillfredsställande exporttarifi, som skulle göra det

'billigt att skicka gods. den vägen. Ofta blifver det' nog lämpligast att

skicka exportvarorna -till närmaste sjöhamn..

'Järnvägsstyrelsen har 'IlittilIs visat' intresse för frågan om exportta

riffer, på det' sättet, att' den låtit två goda arbetskrafter, inträda i den

kommitte, som på privat initiativ för närvarande sysselsätter sig med

exporttariffer, och jag tror 'lnig kunna på statens järnvägars vägnar för

säkra, att, när exporttariffrågan en gång blir aktuell, en allvarlig pröf

ning kommer att ägnas densamlnaJ och att denna ,pröfning, så vidt det

står ,i min lnakt, icke skall ske ur andra synpunkter än de sakliga och

intresset för landets utveckling.
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Det för aftonen llppställda diskussionsämnet:

Den nya zontariffen å statens järnvägar

inleddes af Herr Professor G. Cassel:

Järnvägarnas historia visar oss en steg för steg fortgående utvidgning

af de om råden, sonl äro järnvägstrafikens, och detta icke endast på' det

sätt, som i den populära uppfattningen ligger närmast, nämligen så att

trafiken växer, utan ock på det sä~tet, att nya trafikgrupper tillkomma,

bvilka förut varit uteslutna. Inom godstrafiken t. ex. befordrade järn

vägarna till en början endast gods af hög kvalitet, dyrbarare gods, och

det är endast så småningom, som man genom att steg för steg sänka

tarifferna och införa särskilda undalltagstariffer för visst gods', som icke

kan bära högre taxa, drar till sig nya onlråden, så att järnvägen till slut

kan frakta äfven det billigaste gods, det enklaste råmaterial. En liknande

utveckling finna vi också med afseende på persontrafiken. Till en början

är det de högre klassernas trafik, som järnvägen utför, först sedermera

tillkomrner trafik af lägre klasser så att säga. Oln vi t. ex. se på för

hållandena i England, föregångslandet nled afseende på järnvägstrafiken,

så finna vi, att denna utveckling icke skett alldeles frivilligt, utan att

staten sökt inskrida med sin lagstiftning för att tvinga järnvägarna att

elTIottaga resande i lägre vagnskln,ss, särskildt i 3:dje klass. På detta

sätt började järnvägarna där så småningolD att föra 3:dje klassens vagnar,

dock i det hela motvilligt. Det var icke förrän år 1872, som en järnväg

bröt isen och frivilligt i större skala fnförde 3:dje klassens vagnar med

en öfverraskande framgång. Det visade sig, att, i motsats Inot hvad de

flesta trott, just denna 3:dje-klass-trafik var den, på hvilken järnvägarnas

inkomster väsentligen skulle baseras. Efter några få år visade det sig, att

3:dje-klass-trafiken blef den ojäll1förligt viktigaste, så att den nämnda järn

vägen år 189~ hade 91 procent af alla sina inkomster å persontrafiken från

3:dje klass. Denna utveckling beror delvis på att man förbilligat afgif

terna för 3:dje klass, IDen också därpå att man gifvit resandena alltmera

tillfälle att begagna 3:dje klass, därigenoln att man insatt 3:dje klassens

vagnar i snälltåg o. s. v. En liknande utveckling har ägt runl i Preus

sen. Där infördes tidigt 3:dje klass och t. O. ID. 4:de klass å järnvägarna.

Afgiften å 4:de klass är m~rcket billig, endast 2 pfennige per kilometer.
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På detta sätt har det försiggått en ständig sänkning af medelpriset per

personkilometer, beroende därpå att 3:dje klass tagit öfverbanden öfver

de andra klasserna mell äfven på grund af andra omständiglleter, såsom

att man beviljat undantagstariffer till förmån för vissa grupper af resande.

Det finnes enlellertid icke något egentligt system i dessa undantagstariffer, ~

utan man har infört dem steg för steg, så snart man trott, att 11lan där..

med skulle vinna resande. På detta sätt hafva införts tur- och retur

biljetter, kombinerade biljetter, rundresebiljetter, månadsbiljetter o. s. v.

Dylika. tillfällen till att resa billigt bafva blifvit allt vanligare, så att nJan

i våra dagar ofta finner, att resorna på undantagsbiljetter utgöra den

ojämförligt största trafiken, och att de resor, som göras på ordinarie bil

jetter, snarare' äro att betrakta såsorn undantag. Genom denna rörelse

har man i de flesta länder fått en ständigt fortgående sänkning af medel

priset per personkilometer, såväl för kortare resor som för längre sådana.

Detta kan betraktas såsom den normala utvecklingen af järnvägarnas

persontariffer.

Vid sidan af denna utveckling finna vi emellertid radikala reform

förslag. Dessa hafva sin utgångspunkt från den postreform, SOlD genorn

fördes af Rowland Hill. Det är 'tämligen tidigt, redan år 1868, som man

i England finner ett förslag att införa likfoflllig portosats för järn

vägarnas persontrafik, och senare uppstod en liknande ide i Tyskland

och· Österrike. Där insmög sig det ganska bestickande ordet Personen

porto, ett ord som står som titel på en bok af Hertzka (1892).

Det är eluellertid ganska vi~tigt att göra klart för sig, att här före

ligger ett väsentligt fel i analogien. Den Hillska postreformen grundar

sig väsentligen på två särskilda omständigheter, som äro afgörande för

denna reforms ekonomiska verkningar. Skall nu analogien vara riktig

och duglig, så måste båda dessa omständigheter i det stora hela hafva

tillälnpning på järnvägarna. Så är emellertid icke förhållandet. Se vi

nu på den första omständigheten, nämligen den att befordringskostnaden

- själfva kostnaden för transport från ort till annan - är en relativt

obetydlig del af kostnaderna i deras helhet, så är detta uppenbart icke

fallet med afseende på järnvägstrafiken, utan där är, transportkostnaden

den väsentligare delen. Vidare grundade sig den Hillska reformen på

den iakttagelsen, att man kan göra betydliga besparingar vid behandlingen

af bref, om man upphäfver differentieringen af satserna i afseende på
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väglängden. On} man såsom skett inför allenast två satser, nämligen en

lokalsats och en allmän sats, så blir' behandlingen af brer så mycket

enklare, att lnan kan ·vinna högst· betydande besparingar vId behand

lingen, och det är just på dessa besparingar, som Hill grundat sin reform.

Några motsvarande besparingar af betydenhet kan man icke vänta sig i

afseende på järnvägstrafiken. Dock är det att märka, att några besparingar

kunde göras, om man tänkte sig, att ett sådant system verkligen genom

fördes, att alla resor uppdelades i några få, 2 eller 3 zoner, så att det

endast funnes två eller tre olika slag af biljetter. Det skulle nämligen

då uppsta besparingar i afseende på biljettkostnaderna,- nlen dessa kost

nader äro i allt fall en så obetydlig del af järnvägens alla kostnader, att

det icke vore något väsentligare moment. Nu har man just DJcd denna

utgångspunkt kommit fram till iden om en zontariff. Det ligger alltså

ursprungligen i iden om en zontariff, att det skall finnas några få zoner.

Om man släpper efter i detta afseende och inför en större mängd zoner,

så frångår mali det,. som skulle utgöra fördelen af en zontariff; ty om

det upprättas ett större antal zoner, vinl1er man icke några förenklingar

i biljettsystemet, utan man måste i alla fall hafva olika biljetter för olika

stationer. Då återstår af egenheterna i själfva zontariffen endast en nack

del, nämligen brist i tariffens kontinuitet. Det blir ett språng ~ afgiften,

d~ lnan öfvergår från en zon till en annan, och detta är afgjordt en

nackdel. Man måste i vissa fall betala betydligt mera, ifall man reser

endast l1ågl~a få kilon1eter längre. Denna olägenhet försvinner emellertid,

om man gör zonerna mycket Slllå och inför ett större antal sådana. Men

då finnes ingenti1?g kvar af hvad som skulle karakterisera zontariffen.

Då blir zontariffen endast en form för åstadkommande af en falla.nde

tariff. Men formen är oväsentlig, och det är likgPtigt,· på hvilket sätt

man. framkommer till beräkningen af tariffen. Hufvudsaken är resultatet

och de grunder, hvarpå det hvilar.

Se vi nu särskildt på de svenska förhållandena, så finna vi i Sverige

till en börjaIl mycket ~åga tariffer på statens järnvägar; lTIen under 1870

talet kunna vi konstatera en stark tendens till höjning af tarifferna; sär

skildt beträffande 3:dje klass äger småningom en så betydande höjning

rum som från 2,35 öre till 3,5 öre per kilometer. Sedan man sålunda

höjt tarifferna, började man emellertid finna, att det icke kunde fortgå

på detta sätt, och att dessa höga tariffer för mycket hindrade trafiken.
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Men i stället för att då gå den mera naturliga vägen att sänka tarifferna,

företog man sig att inrätta en hel mängd undantagstariffer, och dessa

undantagstariffer kommo steg för steg. Först infördes tur.. och returbil.

jetter, hvilka visserligen funnos tidigt men vunno en allt större och större

tillämpning. De inrättades småningom för samtliga statsbanestationer, och

vidare utsträcktes deras giltighetstid, så' att de slutligen gällde ända till 14

dagar. Tur- och returbiljetterna hafva blifvit af stor vikt, och den väsentli

gaste delen af resorna göres på detta sätt. Vidare inrättades familjebiljetter

... och rundresebiljetter på ständigt liberalare villkor, och slutligel1 infördes år

1894 norrlandstariffen med sin fallande skala. Om vi kasta en hastig

öfverblick på dessa undantagstariffer, finna vi genast, att det förhåller sig

så, som jag nyss nälnnde, nämligen att det icke finnes något genolntänkt

system, \ utan att alla möjliga försök gjorts att med ena handen taga till

baka, hvad man med andra handen gifvit, eller rättare sagdt tvärtom, att

gifva tillbaka åt alln1änlleten, hvad man förut tagit, och som man funnit

vara för mycket. Detta system af undantagstariffer bar haft till följd, att

undaptagstariffer äro regel och de ordinarie tarifferna undantag. Detta

.synes bäst däraf, att, under det att det officiella priset för 3:dje klass är

3,5 a 4 öre per kilonleter för respektive vanliga tåg och snälltåg, är järn

vägarnas inkomst på persontrafikell i 3:dje klass (inklusive trupptransport)

i genomsnitt endast 2,63 öre per kilon1eter (1903). I början af 1890-talet

började iden om zontariff att vinna insteg äfven här i landet, särskitdt

sedan Ungern på 1880-talet genomfört zontariff, och denna ide bIef mycket

populär. Eluellertid kan man knappast säga, att den föranledde någon

verkligt vetenskaplig ekonon1isk undersökning, utan det var n1era rent

formella undersökningar, som gjordes. Någon vetenskaplig analys af en

fallande tariffs .ekonomi företogs icke. Frågan rörde sig hufvudsakligen

om, 11ur en fallande tariff skulle konstrueras, hvilket är e11 underordnad

teknisk detalj, som icke erbjuder några svårigheter. På grund bäraf blef det

mesta, som gjordes, rena aritrnetiska lekverk. Samma omdöme måste i det

hela fällas om den kOlumitte, som 1898 tillsattes för att bereda frågan om

zontariff. Del1na kommitte föreslog såsom bekant en rätt betydlig reduk

tion af priset i form af en ganska radikal zontariff. '. Men trots dessa

lnycket viktiga förändringar söker man förgäfves i detta kOmlnittebe

tänkande efter någon verkligt ekonomisk motivering. Det var de obetyd

liga formella skälen, som voro afgörande. Sedan detta förslag afgifvits,

. <>
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remitterades det år 1898 till järnvägsstyrelsen, och järnvägsstyrelsen tog

sig en ordentlig tid att fundera på saken. Den afgaf sitt utlåtande först

den 1 februari 1903. Järnvägsstyrelsen afstyrkte däri en så betydande

nedsättning af priset, som kOIDtnitten föreslagit, lned den motiveringen,

att den skulle förorsaka en betydande förlust, och att, om en sådan förlust

skulle kunna undvikas, det endast vore under förutsättning att trafiken

skulle ökas högst betydligt, 111en, att härför fordrades en så stor ökning,

att järnvägarna antagligen icke kunde' taga ernot densalhma. Detta är i

alla fall en reell motivering, som nog var lämplig, då man framkommit

11led ett förslag, för 11vilket icke fanns tillräcklig grund. Järnvägsstyrel.

sen utarbetade nu ett eget förslag till zontariff,hvilket väsentligen hvilade

därpå, att man gjorde en reduktion af 20 procent af biljettpriset för resor

lnellan 400 till 700 kilometer. Detta kan i största korthet sägas vara

definitioilen på järnvägsstyrelsens förslag till zontariff. Emellertid gjorde

järnvägsstyrelsen icke denna reduktion gratis utan beredde sig kompen

sationer, hvilka på sista tiden väckt stor oro i landet.

Innan jag öfvergår till kritik af detta järnvägsstyrelsens förslag, hvilket

ju bör vara hufvudändamålet med detta föredrag, därför att det väsent

ligen är på detta förslag, som den nya tariff hvilar, hvilken skall träda

i kraft från och med nästa år, skall jag bedja att få gifva en kortfattad

öfverblick af de ,viktigare allmänna tarifiteoretiska principer, som jag be

höfver såsom utgång.gpunkt. Det kan tyvärr icke blifva mer än en täm

ligen rapsodisk öfverblick, IDen det torde dock vara nödvändigt att fram

hålla vissa resultat, bvartill rnan kOlnmit.

Jag vill då till en början framhålla, att järnvägai'na arbeta med vissa

fasta kostnader. Järnvägarna äro i detta afseende ett typiskt exellJpel

på vår tids industri. Det speciellt ekonomiskt egendomliga för vår tids

industri framträder kanske allra bäst i fråga Oln järnvägarna. Järnvägarna

arbeta, såsom jag nämnde, med stora fasta kostnader och kostnader, som

äro gemensamma för stora grupper af trafiken. Däraf följer omedelbart,

att en ökning af en viss bestämd trafikgrupp förorsakar relativt små extra

kostnader. Dessa extra kostnader måste naturligtvis täckas af denna

speciella trafikgrupp, och härigenom är då definierad en undre gräns för

de biljettpris, som erfordras för denna trafikgrupp. Det är visserligen

sant, att denna undre gräns är mycket svår att begreppslnässigt bestälnma,

men man kan dock tänka sig el1 sådan undre gräns, som skulle fixeras



Den nya zontariffen å statens järnvägar. 91

af de extra kostnader, hvilka skulle uppkomma genom en viss ökning af

den trafikgrupp, hvarom fråga är. Nu är det emellertid tydligt, att järn

vägarna icke kunna befordra all sin trafik till ett sådant pris, utan där

utöfver lllåste järnvägarna begära ett tilläggspris för att täcka de genlen

samnla, generella kostnaderna och för att åstadkolnma förräntning af det

i järnvägarna nedlagda kapitalet och lllöjligen erhålla någon vinst där

utöfver. Det finlls således två delar af priset, nämligen en del, som är

ett minimum och beror på de extra kostnaderna för den grupp, för

hvilken priset skall gälla, och en annan del, sonl är mera godtycklig,

men skall bereda järnvägarna inkomst därutöfver. Denna del lnåste

bestämmas efter andra grunder än de extra kostnaderna. Därvidlag kan

man ställa sig många olika uppgifter. Den, SOLU ligger närmast till hands,

är att förtjäna så mycket penningar som n1öjligt. Då llppstår den frågan,

huru' man lämpligen skall belasta olika grupper med dessa kostnader för

att förtjäna så mycket som lllÖjligt. Detta är ett problem, som är luycket

svårt att behandla och beror på en hel mängd faktorer, men som i l'lvarje

fall icke beror på kostnaderna. Man kan äfven utgå från andra syn

punkter oell uppställa vissa socialpolitiska syftemål. Man kan tala om,

att det särskildt är af vikt att underlätta den ena eller andra trafikgruppell.

On1 man då finner en grupp, som man särskildt vill uppmuntra, eller en

grupp, som är mindre bärkraftig, har man att nedsätta priset för denna

grupp så nära som möjligt intill de särskilda kostnader, SOlTI .höra till

denna grupp.

Af detta allmänna resonemang finner Inan, bvilken kostnadsberäkning

det är, SOln har betydelse för tarifferna. Det är beräkningen af de extra

kostnader, som förorsakas af ökningell af den· ena eller andra trafik

gruppen. Däremot är eli genomsnittsberäkning af de nuvarande' kostna

derna, så intressant den från statistisk synpun~t än kan vara, betydelselös

för själfva tariffberäkningen. Det är en högst väsentlig skillnad, om man

utgår från en genomsnittsberäkning af de nuvarande kostnaderna, eller

om lIlan utgår från de nya kostnader, som ökningen af en viss trafik

grupp skulle förorsaka. För att illustrera denna skillnad skall jag be att

få påpeka ett fall. Antag att platsbesättningen, det relati'7~ antalet platser,

som äro besatta, på någoll· viss bansträcka eller i någon viss vagnsklass

är särdeles dålig. Om vi då räkna med ett genomsnitt af de nuvarande

kostnaderna, så måste man komma till det resultatet, att dessa kostnader
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äro särdeles höga. Vill man då lägga en sådan genomsnittsberäkl1ing

till grund för tariffbildl1ingen, så komIner man därhän, att man bör höja

priset just för denna grupp af trafiken. Räknar man däremot med de

nya kostnader, som uppstå genom en ökning af denna grupp, så kommer

mall till ett motsatt resultat. rry det är klart, att, om man antar, att

platsbesättningen är mycket dålig, finnes ju redan tillfälle till att befordra

mera trafik utan några extra kostnader. Följaktligen äro de nya .kost

nader, salU skola uppkomma g.enom Ökning af denna trafikgrupp, särdeles

ringa, och lnan kommer då till det resultatet, att man under i öfrigt lika

förhållanden kan sätta en lägre tariff för sådan grupp. De båda beräk

ningsrnetoderna leda således till motsatt resultat, och det är tydligt,. att

det är den senare nletoden,' som är den riktiga.

Lätom oss nu utföra denna ta~kegång något närmare. För att pris

reduceringen för en viss trafikgrupp skall vara lönande, måste naturligtvis

denna trafikgrupp hafva en stor utvecklingsmöjlighet. Om man t. ex.

nedsätter priset till hälften af llvad det förut varit, så måste naturligtvis

trafiken blifva dubbelt så stor, så vidt icke bruttoinkomsten skall minskas.

Ser man saken allmänt, så vi~ar erfarenheten, att man i regeln kan förut- .

sätta en så stor utvecklingsmöjlighet. Detta är dock, såsom jag sade, i

allmänhet, ty huru det är i hvarje speci~llt fall, kan rnan icke med.

bestämdhet afgöra. Utvecklingsmöjligheten måste för öfrigt vara ändå

större, för att det skall vara lönande att nedsätta priset. Man måste få

någon~ing öfver för att täcka de extra kostnader, bvilka uppkomlua genoDl

den ökning i· trafiken, SOln är afsedd att uppstå. Onl man sänker priset

med t. ex. 20 %, kan Inan .tänka sig, att man får en trafikökning af 50 %,
och det är då illj7 cket sanl1olikt, att denna ökning är tillräcklig icke blott

att täcka förlusten i den förra bruttoinkomsten utan också att täcka de

extra kostnader, som uppkolnma genoln trafikökningen. Af dessa resone

mang finner man, att lnan med fördel kan reducera priset för en viss

trafikgrupp, ifall två villkor äro uppfyllda, nämligen för det första att

gruppen är särskildt utvecklingsmöjlig och för det andra att de -extra

kostnader, som uppkomma genom utvecklingen, äro särskildt små. När

endera af dessa förutsättningar äger rum eller helst båda två, bar Ulan

den största utsikt· att med någon fördel kunna sänka tariffen. Enligt min

mening är det denna princip, såhlnda formulerad, som.bör vara den grund

läggande i hvarje tariffbildning. Det är, också på grund häraf min öfver-
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tygelse, att man icke med tillhjälp af någon rationell metod kan nled

siffror räkna ut, hvilket pris som är fördelaktigast. :aerrarna hörde af

den formulering, jag gaf grundprincipen, att det gäller en mängd rent

kvalitativa undersökningar. Det gäller nämligen att med utgångspunkt

från denl1'a princip undersöka, hvilka grupper af trafiken, som särskildt

böra göras till föremål för sänkning af tariffen, ifall man vill vinna något

ekonomiskt gYllnsalnt resultat. Längre anser jag icke, att man på teo~

retisk väg kan kOffiIna, utan det' återstående måste blifva resultatet af

praktiska försök.

Låtom oss nu se till, huru dessa principer kunna tillämpas på frågan

Oln fallande tariffer. Då denna fråga uppställes, gäller det att göra en

jämförelse mellan närtrafiken och fjärrtrafiken just nied utgång från de

alllnänna principer, för hvilka jag nyss redogjort. Det gäller då i främsta

rummet att tillse, hvilken 'af dessa två grupper som är mest utvecklings

möjlig. Är närtrafiken mest utvecklingsmöjlig eller fjärrtrafiken? Detta

är en mycket svår fråga. Vill Inan i allnlänhet resonera om hvilket som'

är det sannolikaste, bör man först och ftätnst fästa sig vid, att vid hvarje

'järnYägsresa förekomma andra kostnader än själfva resekostnaden. En

bel mängd andra utgifter än resekostnaden äro förenade med resan. Man

skall bo på hotell, man måste hafva en droska ned till tåget o. s. v.

Nu är det klart, att, om de andra ko~tnaderl1a utgöra den väsentliga

. delen af totalkostnaden och biljettpriset däremot en relativt ringare del,

så spelar biljettpriset en underordnad roll; OlIl järnvägen då företar sig

att sänka biljettpriset, så kan järnvägen icke hoppas att därigenom vinna

ökad trafik just därför, att en sänkning af biljettpriset 11led t. ex. hälfteil

betyder icke ~n sänkning med hälften af resekostnaden i sin helhet utan

kanske endast med en femtedel. Det gäller således att med afseende på

när- och fjärrtrafiken undersöka, i hvilken af dessa d~ öfriga resekostna

derna äro relativt störst. , Detta är svårt att säga, men jag lutar snarare

åt den åsikten, att dessa kostnader äro större i fråga om fjärrtrafiken.

Reser Iuan så långt bort, att mall Jnåste stanna borta öfver natten, så

rnåste man, i allrnänhet bo på hotell, och detta för~nleder ökade utgifter.

Det blir således i detta fall större kostnader, än om man t. ex. endast

far till Uppsala för att höra ett föredrag och reser tillbaka på kvällen.

Man kommer således till det resultatet - om Inan öfver hufvud taget

här kan tala om ett defillitivt resultat -, att fjärrtrafiken snarare är
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mindre utvecklingsmöjlig än närtrafiken. Jag vill emellertid icke tillmäta

resultatet någon större vikt. Dock är det min uppfattning, att, när man

icke kan framföra något afgörande skäl för att en viss grupp af trafiken

är mera utvecklingsmöjlig än en viss annan grupp, så måste man utgå

från det mera generella antagandet, att alla trafikgrupper äro lika utveck

lingsmöjliga, till dess Inan i fråga Oln en viss grupp visat lnotsatsen.

Att på statistisk väg få denna fråga afgjord är svårt, därför att det finnes

många komplikationer, som skymma bort det verkliga resultatet.

Låtoln oss nu öfvergå till kostn8.dsfrågan. Äro de extra kostnader,

sorn uppstå genom ökningen; större för närtrafiken än för fjärrtrafiken?

Detta är den andra frågan) som man skulle söka besvara. Äfven detta

är en utomordentligt svår fråga, som generellt icke kan med säkerhet .

besvaras. Det, som ligger närmast till h~nds, är att säga, att för en viss

ökning af närtrafiken tillkommer ett större antal biljetter än för en lika

stor ökning af fjärrtrafiken. Följaktligen skulle man kunna säga, att

kostnaderna för biljetternas tryckning och försäljning äro större i. det förra

fallet än i det senare. Denna ökning i de extra kostnaderna får man

dock anse vara tämligen obetydlig. Vidare skulle InaD, oIn man tänker

på järnvägens fasta kostnader, kunna säga, att vid en ökning af närtrafiken,

SOln vore mycket betydlig - låtom oss säga med san1ma antal person

kilometer som för fjärrtrafiken -, så skulle därar följa, att man måste

utvidga stationerna OCl1 bygga större stationshus, och på detta sätt skulle

närtrafiken förorsaka större extra kostnader. Detta kan visserligen låta

säga sig, men det förefaller 11lig dock ganska osannolikt. Det bör särskildt

observeras, att de kostnader, man har för att anlägga en stor och dyrbar

station, uppkomlna väsentligen af dell anledningen, att stationen skall

betjäna fjärrtrafiken.. Det förhåller sig nämligen så, att man beträffande

en station, som. endast är afsedd för l1ärtrafik, icke beböfver vidtaga så

stora och omfattande arrangemang som i fråga om en station, som skall

tjäna fjärrtrafik. Där det råder stor fjärrtrafik, måste det finnas stora

väntsalar, expedition för resgods o. s. V., under det att man i fråga om

närtrafiken kan nöja sig utan väntsalar endast med en perrong, där resande

kunna stiga af och på. För att visa huru väsentlig skillnaden i detta

afseende är skall jag taga ett exelnpel och jämföra en liten station, som

har liflig närtrafik, med en stor station, där det råder stor fjärrtrafik. On1 vi

t. ex. se på den lilla stationen Järfva, som de flesta af herrarna väl sett,
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och jämföra den med t. ex. statsbanans station i Göte?org" sonl visserligen icke

är något palats, men en tämligen dyrbar byggnad, så finna vi, att vid

den lilla stationen Järfva säljas i medeltal 731 biljetter om dagen, under

det att vid statsbanans station i Göteborg säljas 705 biljetter. Därvid är

att märka, att, om man skulle göra jä,mförelsen riktig, så skulle man göra

afdrag för de biljetter, som sålts till Göteborgs förstäder.

Man kan således expediera en mycket stor närtrafik från en liten

obetydlig station, men det låter sig näppeligen göra att expediera en stor

fjärrtrafik med små yttre medel. Därför synes det mig, att man knappast

är berättigad att påstå, att ökningen af närtrafiken skulle förorsaka större

kostnader än ökningen af fjärrtrafiken. Jag vill lfledge, att problemet är

lnycket svårlöst, men jag vill också påstå, att man icke har någonting

säkert att basera sin bevisföring på, då man framställer närtrafikens extra

kostnader såsorn särskildt höga.

Vi ha alltså kommit till det resultatet, att det knappast finnes något

vetenskapligt hållbart skäl för en fallande tariff i allmänhet. Detta hindrar

dock icke, att i vissa speciella fall den fallande tariffen kan vara väl

görande, och det är sannolikt, att ett af dessa fall inträffar på den nu

varande l1orrlandstariffen. Då vi en gång tagit oss för att bygga en

järnväg genorn Norrlands ödeluarker, var det nödvändigt, att den skulle

trafikeras med något tåg 0111 dagen, och skulle tåg gå, var det ju också

län1pligt, att det fallDs några passagerare med. Under sådana förhållanden

var det starka skäl, som talade för att sänka priset.för denna trafikgrupp .

.A-t andra sidan kunna äfven andra skäl andragas därför, såsom att man

ville kolon isera Norrland och sätta denna landsdel i närmare förbindelse

lned det öfriga landet. Det kan alltså anföras dylika speciella skäl, som

luan dock icke har någon rätt att generalisera. Det förhåller sig så IDed

hela trafikproblemet, att det icke går an att komIna med alllnänna abstrakta

satser, utan man lnåste göra konkreta undersökningar för hvarje enskild t

fall. Emellertid är det så, att fjärrtrafiken är en ringa del af bela tra

fiken, då personer i genol11snitt icke resa längre äl1 40 kilometer hvarje

gång. Under sådana förhållanden är det förknippadt med ringa risk att

försöka sig på att sänka afgiften för fjärrtrafiken. ~1an' ,måste emellertid

fordra, att fjärrtrafiken skall bära experiInentet själf och icke· för detta

ändalllål. hafva något understöd från närtrafikens ~ida.

Efter dessa anmärkningar angående de allmänna tariffteoretiska prin-
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ciperna, från hvilka' j~g .vill utgå vid behandlingen af dessa frågor, skall

jag be att få komma till en kritik af järnvägsstyrelsens utlåtande och

den motivering, hvarpå den zontariff, som skall träda i kraft från och

lned nästa år, är byggd.

Järnvägsstyrelsen utgår från en genomsnittsberäklling af persontrafi

kens s. k. fördelningsbara utgifter. Däri ligger ett erkännande uf att

järnvägarna hafva vissa fasta utgifter, som icke låta sig fördelas. Emel

lertid fördelas dessa fördelningsbara utgifter icke endast i genonlsnitt per

personkilometer utan äfven -- och det är det egendomliga i järnvägs

styrelsens beräkning - olika på resor af olika längd. Herrarna kunna

redan nu ana, hvilken roll detta spelar i järnvägsstyrelsens motivering.

Det enda skäl, som emellertid anföres för denna ytterst viktiga sak,

nämligen att man tagit sig för att fördela kostnaden olika på resor af

olika längd, är, att dessa kostnader sönderfalla i två delar: sådana som

äro oberoende af resans längd och ökas med antalet resor samt sådana

som ökas proportionellt med resans längd. Kostnaden för en resa består

af ett konstallt pris plus ett pris, som växer proportionellt med väg~

längden. Huru fördelningen af järnvägens utgifter på resor af olika

längd går till, får Inan icke veta. Blott det säges, att för resor af mer

än 100 kilometer kostar det 76 öre per person och dartill 1,36 öre per

personkilometer. Det stämmer ju lDed den teoretiska utgångspunkten,

att det bör vara en konstant del, här representerad af 76 öre, plus en

variabel del, representerad af 1,36 per personkilometer. Enligt premissen

böra emellertid dessa 76 öre vara en extra kostnad, och därföre bör

järnvägsstyrelsen icke kunna befordra någon grupp af resande under 76

öre utan förlust. Emellertid beräknar järnvägsstyrelsen för resa under

100 kilometer icke någon extra kostnad utan endast en kostnad af 2,12

öre per personkilorneter. Det finnes icke någon förklaring öfver denna

beräkning, som är ett frångående af de premisser, iuan utgått från, och

under dessa förhållanden måste jag säga, att jag icke kan förstå, bur

lnan kan lägga en sådan beräkning till grund för vidare bevisföring.

Om man öfver hufvud vill använda en sådall kostnadsberäkning, är det

enligt min åsikt nödvändigt, att man angifver, huru den tillkOllllllit. Det

är icke så, att en dylik kostnadsberäkning kan göras ungefär såsom en

multiplikation, så att man kan förutsätta, att det kan byar och en göra,

och att det därför kan vara onödigt att upptaga plats för angifvande af
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hur räkningen gått tilL En dylik kostnadsberäkning_är tvärtom den mest

komplicerade· och icke nog därined, utan den grund, bvarefter en sådan

kostnadsberäkning skall' göras,- är mycket ol)lstridd. Det kan därföre

uppställas det önskningsmål" att ma11 fått veta, hvilka grunder järnvägs.

styrelsen användt.

. En sådan beräkning; som järnvägsstyrelsen föresatt sig, är till Sill

natur en svår sak, och, som sagdt, en sådan beräkning måste ovillkorligen

vara förknippad med godtycke, som beror på den enskildes mer eller

mindre stlbjektiva omdöme. Det synes mig, att sådant icke bör. undan

dragas offentlig k-ritik~ - Jag kan nämna, att järnvägsstyrelsen komlIiit till

det resultat, att genomsnittskostnaden för alla resor, Oln man tager dem

i grupp, är. 1,84 öre per personkilometer. Elnellertid är härvidlag an

taget en platsbesättuing af i genomsnitt 26 ::{, S01l1 är medeltal för år

1901. Detta är medeltalet för hela persontrafiken. Men platsbesättningen

är högst olika för olika· grupper, och där platsbesättningen är större, är

genomsnittskostnaden .betydligt mindre, om m·an räknar per personkilon1eter.

Jag beklagar mig dock icke så D1ycket öfver järnvägsstyrelsens

genomsnittsberäkning, därför att jag anser,' at~ hvarje sådan beräkning är

för problemet betydelselös. Detta är i grunden äfven järnvägsstyrelsens

ståndpunkt. Järnvägsstyrelsens förslag är byggdt på en uppskattning af

de nya kostnader, sonl uppkomma genom ökning af en särskild grupp

af trafiken, och beräkningeli af genomsnittskostnaden spelar i det hela

taget icke någon roll i bevisföringen. Angående grunden för den' ytterst

intressanta uppskattningen af de extra kostnader, SOln ·förorsakas i hvarje

trafikgrupp, och på hvilken hela beräkningen hvilar, får man" eineIlertid

icke-någon underrättelse. Det nämnes emellertid, att utgifterna -för ban

bevakningen icke ökats, och att lämpligare materiel kan användas; då

man' får' en viss trafikökning. Detta är ju allmällna synpunkter, men

däreluot talas icke om, hvilken vikt man i verkligheten har tillmätt llvar

och en af dessa faktorer.. Särskildt vore intressant 3;tt få veta,' i bv~lken

mån man tagit den bättre platsbesättningen med i beräkningen. 11en

därom finnes ingen uppgift. Man saknar alldeles hvarje utredning af

det, som utgör fundamentet för förslaget. De nya kostnaderna beräknas

för närtrafiken till 1,9-2 öre per personkilometer men för resor på ett

afstånd af 401-700 kilometer till 1,2 öre. Herra~na finna sålulld~, att

de nya extra kostnaderna för trafikökningen beräknats väsentligt högre
7
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för näl'- än för fjärrtrafiken. Det är på detta stadium af bevisföringen

uppenbart, att man här har grunden till att man kommit till den fållande

tariff, hvartill man komrnit, och det är således just här man skulle vänta

att finna "en saklig utredning ocl1 det sakliga material, SOlU skulle ligga

till grund för beräkningen; men något sådant finnes alldeles icke. Järn

vägsstyrelsen" använder följande metod: om priset sänkes med vissa pro

cent, nlinskas inkolnsten af den gamla trafiken med ett visst belopp.

Det gäller då att täcka detta belopp .åtminstone. För detta ändamål

måste trafiken ökas, men denna ökning förorsakar en extra kostnad för

hvarje personkilolneter, och det har nyss angifvits, huru stor den är

Då jag känner den ökning, SOln UppkollIner, måste jag draga denna

ifrån inkomsten per personkilometer på den nya trafiken. Skillnaden

multiplicerad. med trafikökningen utgör öfverskottet, som järnvägen måste

hafva för att täcka förlusten, som uppstått genom sänkningen af prisen.

Det är på denna grund, som järnvägsstyrelsen kommit till det fun·

damentala resultatet, att priset för resor mellan 401-700 kilometer ej

bör sänkas mer än 20, %. Och på salnma grund har den kOlumit till

det resultatet, att närtrafike? icke tål någon nälnnvärd sänkning i biljett

prisen. Det är· utomordentligt viktigt för resultatet, att närtrafikens extra

kostnader satts så högt som cirka 2 öre, under det att extrakostnaderna

för fjärrtrafiken satts" till endast 1,2 ör.e. Det synes mig ytterst ·tvifvel

aktigt, om ett vetenskapligt hållbart bevis kan lämnas för det påståendet.

I beräkningen af verkan af den nya tariffen använder man egend"omligt

nog andra extra kostnader. För 401-700 kilometer använder man näm

ligen 1,03 i stället för 1,2 öre per personkilometer. l

För närtrafiken räknar man således med dubbelt så stora kostnad(1r

som för fjärrtrafiken, men ingen förklaring föreligger, hvarIor man här an·

vändt andra siffror. Det förefaller mig ytterst osannolikt, att det skulle

förhålla sig så, att de extra kostnader, - som skulle UppkolIlma genom

en viss ökning af närtrafiken, skulle vara dubbelt så höga som D10t

svarande extra kostnader för fjarrtrafiken. Generellt sant" kan det omöj

ligen vara, ty det är säkert, att vissa grupper af närtrafiken, såsom t. ex.

förstådstrafiken, måste förorsaka mindre extra kostnader än fjärrtrafiken.

I järnvägsstyrelsens betänkande talas om de nationalekonomiska och

"10m siffran 1,2 är felaktig, så ~as.eras den väsentliga delen af bevisföringen på
en felräkning! .



Den nya zontariffen å "statens järnvägar. 99

finansiella skälen för att låta en resande färdas billigare från Stockhol:n

till Malmö än från Stockholm till Norrköping och därefter från Norrkö

ping till Malmö. Det är icke lätt att finna, hvilka dessa skäl skulle vara,

om man' gör en jämförelse mellan två persone'r, af hvilka den ene reser

Stockholni.-Malmö och den andre Stockhollu-Norrköping + Norrkö.ping ,

-Malmö. Hvad är skillnaden? Det är att sälja en biljett mer i Norr

köping i ena än i andra fallet. Äfven med införande af en fallande

tariff kan tuan icke tvinga mig att resa hela vägen till Malnlö o'afbrutet,

lltan lIlan nlåste tillåta mig att stanna på vägen. Det är en godtycklig

bestämmelse i det nuvarande tur- och returbiljettsystemet, att en person,

soIp. gör en resa på 14 dagar, skall få göra det billigare än den, som

behöfver 15 dagar. På sarnma sätt är det en godtycklig bestämmelse, att

den, som gör' en resa på det sätt, som järnvägsstyrelsen bestälnt, får

göra den efter en fallande skala, under det att det för den andra blir

mycket dyrare. 11an beböfver icke vara profet för att säga, att då detta

kommer in i praktiken, komtner det att framställas önskningsmål att få

liberalare villkor och giltighetstiden förlängd. Huru härmed än må blifva

fallet, tänker jag mig, att man måste kontrollera, att den resa'nde icke

stannar på flera än ett visst antal tillåtna stationer. Om det kontrolleras,

såsom nu sker, genom att lnan låter påteckna biljetten, synes mig, att

kostnaden för påteckningel1 är större än att sälja en ,extra biljett.

Till grund för sin kostnadsberäkning bar järnvägsstyrelsen lagt för

hållandena under år 1901. Jag vill icke lägga styrelsen detta till last

men framllåller det för att visa, hvilket värde man bör tillmäta grunden

för denna tariff. Det är det, som allmänheten framför allt behöfver hafva

klart för sig, så att man icke tillmäter dessa beräkningar högre värde än

de hafva. Till dell bevisföring,' jag vill göra, hör, att år 1901 är lagd till

grund för beräkningen. 1901 var ett exeptionellt år för järnvägen.. Man

kan se det på flera sätt. Driftkostnaden i procent af bruttoinkomsten var

1898 62 %, 1899 69 %, 1900 76 %, 1901 81 %, 1902 75 % och 1903

73 %. Den visar således en mycket stark stegring till 1901 och seder

TIlera sänkning. Det hade varit önskligt, att man utgått från ett.· medel·

tal af 5 eller 10 år, ehuru jag inser svårigheterna därutinnan. Men då

man icke gjort· det, hade det varit önskligt, att man gjort beräkningarna

efter ett är, som varit mera normalt. Emellertid torde man icke kunna

basera en stark bevisföring på ett material, som man måste erkänna va~a
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ett undal1tagsmaterial. Huru undal1tagsartadt det är,' kan man se däraf,

att dell verkliga totala driftkostnaden steg från 23 millioner år 1898 till

36 millioner år 1901~

Det statistiska Inaterial,. hvarpå . den stora reformen i öfrigt skulle

grunda sig" :kan jag icke heller godkänna. Såsom stöd för åsikten att

fjärrtrafiken är mera' utvecklingsmöjlig . än närtrafiken, anför järnvägs

styrelsen' förhållalldena . i :Finland och Danmark, llieli från intet af dessa

länder får man ett tillfredsställande material. Angående llärtrafiken i

Finland får man icke.' ens .veta, huru stor prisnedsättriingen var, eller

huru stor trafikökningen blef. I Danrnark ägde icke någon nämnvärd

nedsä.ttning rum för resor under 75 kilometer, och där kan ma.n icke

draga någon slutsats med afseende på den fråga, som nu är före. Det

enda, SOlU kan sägas med full säkerhet till förmån för en prisnedsättning

i fjärrtrafiken, 'är, att risken därined är relativt obetydlig. Man finner

, detta, ,om man' ser på bruttoinkon1sten, ty densalnula utgjorde år 1901
för resor på 1-100 kilometer 6)3 millioner ki'onor, 101-400 kilometer

4,6 lllil1ioner kronor, 401-,700 kilometer 2,8 millioner kronor och för

res0'1' öfver 700 kilometer 0,5 millioner kronor. Men samma skäl skulle

man också kunna använda för vissa andra grupper, t. ex. för månads

biljetter. Risken att' lämna dessa biljetter tills vidare oförändrade är ändå

mycket obetydligare.

Beträffande den sociala synpunkten kan man fran1bålla till förlnån

för fjärrtrafiken) att den verkar förbindande' mellan landets olika delar

OCll samlar landet, så att säga, till ett helt., Den väsentligaste delen af

fjärrtrafiken är emellertid trafiken mellan de större städerna såsom Stock

hol111 och Göteborg samt Stockholm och Malmö, lnen denna' trafik torde

till väsentlig del bestå af resande, som hafva råd att betala, eller af så·

dana personer,· som resa i affärer,' så att, OITI man ser endast på den

socialpolitiska synpunkten, fran:lträder icke behofvet af en sänkning så

betydligt. Naturligtvis' finnes' det \'behof· äfven där, IDen de framträda

icke så starkt. Det viktigaste mall kan säga är, att om man kan ,sänka

prisen på fjärrtrafiken, så kan man utvidga arbetsmarknaden och befordra,

arbetare från platser, där ingenting finnes att göra till sådana platser,

där det finnes arbete. Emellertid tror jag, 'att den socialpolitiska syn

punkten med minst lika stort skäl kan anföras till förmån för närtrafiken.

'l'y hvad betyder det, att arbetare hafva tillfälle att göra korta resor för
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billigt pris ? Jo, det betyder, att en arbetare utan att lämna" sin bostad

eller affiytta från orten kan söka arbete inom en jämförelsevis stor rayon.

Om han är byggnadsarbetare, kan ban hafva ett bygge en månad på en

plats och dell andra månaden arbeta på ett annat byg'ge på en annan

plats. Detta åstadkommer en utvidgning af arbetslnarknaden och en ,

luera stabil utvidgning äll den, som består i att flytta från en del af

landet till ell annan, en flyttning, som enligt sakens natur måste vara

mera exceptionell.

Efter denna kritik af de grunder, som af järnvägsstyrelsen förebragts

för den tariff, som skall tillämpas, anser jag mig ,hufva väsei1tligen fyllt

n1in uppgift. Jag. bör dock kanske' något erinra om grunderna för den

nya persontaxan på statens järnvägar. Den är indelad i zoner, och prisen

äro för l:sta klass 50 öre, för 2:dra klass 30 öre och ,för 3:dje klass 20

öre per zon. De 12 första zonerna utgöra 8 kilometer, de 12 nästa

1 kilometer längre, de 12 därpå följande' 1 kilometer längre o. s. v. Där

igenom att zonerna växa och prisen hållas konstanta blir det relativa

medelpriset allt billigar~. Vidare är priset. för 3:dje klass för de 4 första

kilometer af zonerna 2-12 sänkt med 10 öre. I 3:dje' klassen är språnget

i biljettpriset från en zon till annan i börjall alltså icke större än 10 öre.

F'ör' 20 kilouleter är det 50 öre, för 200 kilometer 4,8 o i stället för 5

kronor, ,för 400 kilometer 8,60 i stället för 10 kro~or, för 600 kilometer

12 kronor i stället för 15 kronor, för -1,000 kilometer 18 kronor i stället

för 25 kronor och för 2,000 kilometer 29,4 o i stället för 50 kronor. Man

får härigenom ell föreställning om huru starkt fallande tariffen är.

Härtill kommer emellertid ett särskildt tillägg för snälltåg. Det kommer

icke att såsom nu finnas särskilda biljetter för snälltåg, utan det blir en till

läggsafgift, som är konstant och utgöres af 2 kronor 50 öre' för l:sta klass,

1 krona 50 öre för 2:dra klass ocll 1 krona för 3:dje klass. , Dessutom är

afgiften för sofvagn höjd från 5 till 10 kronor i 'l:sta klass och från 3 till 5 i

2:dra klass. Det är antagligt, att iden om fasta tilläggsafgifter för snälltåg

är tillkommen efter mönster från Preussens D-tåg, men därvidlag är att

observera, att på kortare sträckor - intill 150 kilometer - får man i Preus

sen platsbiljett för endast halfva priset, 'hvilket man bos oss icke skulle få.

En förändring i tariffen i den riktningen, att dessa tillägg till snälltågen

skulle balfveras för vissa kortare afstånd, skulle taga den värsta udden

af detta tillägg, som är så impopulärt. Att observera är också, att i Preus-
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sen gälla dessa 'extra snälltågstillägg endast för D-tågen, och dessa äro in

rättade för genomgående trafik.

Naturligtvis innebär detta jär'nvägsstyrelsens förslag ett väsentligt fram

steg i ett afseende : i stället för att hafva alla dessa n1assor af undantagsta

riffer har man fått en enda differentierin~, närniigell med hänsyn till

resans längd. Man bar sålunda icke längre några tur- och -returbiljetter.

De enkla resorna blifva enligt den nya tariffen i regeln mycket billigare,

men för att få en god jämförelsepunkt, lnåste man jämföra prisen med

tur- och returbiljetter, som vi nu 11afva. Därvid är dock att observera,

att dessa tUl'- och returbiljettei" gälla för alla tåg, under det att det enligt

de nya förhållandena skulle blifva tillägg för snälltåg. Då visar det sig,

att till Uppsala kostar det nu l krona 75 öre på 3:dje klass; enligt den nya

taxan skulle det blifva 1 krona 70 öre samt för snälltåg 2 kronor 70 öre,

således en mycket stor förhöjning för snälltåg. Till Malmö kostar det Ull

16· kronor 23 öre, enligt den nya taxan skulle det blifva 12 kronor 40
öre samt med snälltåg 13 kronor 40 öre. Om man använder sofvagn,

som de flesta 2:dra klass resande hafva, är priset nu' 27 kronor 35 öre

och blir 25 kronor 10 öre, således nästan ingen sänkning. I l:sta klass.

blir det däremot en förhöjning från 37 kronor 45 öre till 43 kronor 50

öre, och det kan ifrågasättas, huruvida. en så stark höjning är fördelaktig

för platsbesättningen på tåget.

Vidare har man sökt en kompensation genom höj~a resgodsafg~fter,

ett ärpne, som jag emellertid icke för närvarande kan gå in på.

Närtrafiken är delvis fördyrad genorn bIljettprisens utjämning till

jämna lO-tal. öre. Men det finnes kvar vissa undal1tagsbiljetter - oc~

det är enligt luin åsikt nödvändigt, att de finnas kvar -, nämligen må

nadsbiljetter och partibiljetter. Månadsbiljetter skola vara personliga och

.säljas till ett. pris rnutsvarande priset för 24 enkla resor; .partibiljetterna

gälla för 20 resor i 3:dje klass och säljas efter ett pris af 2 öre per kilo

meter; de gälla icke för mer än 40 kilometer och få icke sammansättas till

längre resor.. Järnvägsstyrelsen berör frågan Oln månadsbiljetter endast i

förbigående och säger, att de äro af mera underordnad natur. Detta är

väl en farlig ståndpunkt. H var och en, som har något socialpolitiskt

intresse, måste förstå, att möjligheten att skapa förstadssamhällen och

egna hem är af så stor vikt, att den icke kan betraktas såsom en under

ordnad fråga. Den grund, hva'rpå biljettprisen för dessa trafikanter be-
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stämmas, är af stor betydelse, och om denna grund finner man icke något

i järnvägsstyrelsens ~etänkande. För närvarande är det så, att månads

biljetterna gå llt efter en dubbelt fallande tariff, både med afseende på af

stånd och an~al månader. Icke så efter det nya systemet. Därför är också

priset för en månadsbiljett stundom till och med biliigare än ~ör närva

ran'de, men för 12 månader (en årsbiljett) betydligt dyrare än under nu

varai1de förhållanden, i flera fall mera än dubbelt så dyr. Här har in

trädt en förhöjning af prisen för en viss grupp af resande, som järn

vägsstyrelsen visserligeli från sin finansiella synpunkt har rätt att be·

trakta som oviktig, men som i socialpolitiskt hänseende spelar en stor

roll. 'Det bör uttryckligen blifva sagdt, att denna radikala olnkastning i

den nu gälla~de tariffen har försiggått utan ett enda ord af motivering i

styrelsens förslag.

Det synes mig, att, om man vill komma till ett slutomdöme om hela

den föreliggande reform, man skall kunna säga, att den fallande tariffen,

sådai1 som järnvägsstyrelsen föreslagit den, är måttfull och moderat .oell

gjord så, att den kan genomföras utan stor risk och sannolikt från viss

synpunkt lned stor framgång. Och då inan san1tidigt vinner en stor för

enkling, att man får bort alla' de undantagstariffer, som nu finnas, så·

synes det 111ig väl värdt, att man gör detta f,örsök. Men det bör göras

så, 'att fjärrtrafiken får bära kostnaderna själf, och icke på närtrafikens

bekostnad; ty det har icke förebragts något skäl, hvarföre fjärrtrafikel1

skulle gynnas på närtrafikens bekostnad. Hvad denna senare beträffar

är det nöd vändigt, att det göres en gr"undlig undersökning och utredning

af denna närtrafiks ekonomi. Detta har ännu icke gjorts, och då saken

är af den stora betydelse, sonl luan kan vara öfverens om att den är,

så synes det lnig, att regeringen icke borde låta den 'nya taxan träda i

kraft utan att någon ändring gjorts i fråga om förstadstrafikell. Beträf

fande lnånadsbiljetterna bör det icke' vara 'svårt att finna en taxa, sonl

man tills vidare kunde använda, till dess mall fått en fullständig utred

ning. Denna taxa borde icke för mycket afvika från de. nuvarande pri

sen, hvilka visserligen äro låga ocb i många fall orimligt låga, men

som icke utall vidare kunna fördubblas utan att detta skulle medföra

stor fara.
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Härefter yttrade sig:

1905 den 8 november.

Herr Landshöfding Th. Nordström: Då jag under den tid, jag hade

äran att vara chef för statens järnvägar, haft att handlägga denna fråga,

ehuru jag icke längre var generaldirektör, då deli slutligen afgjordes hos

kungl. lnaj:t, anser jag mig pliktig taga
tr
till orda för att bemöta några

påståen.den Oln vissa olägenheter, som skulle härflyta af järnvägsstyrelsens

förslag.

Den ärade föredragshållaren bar i en teoretisk, vetenskaplig deduk

tion sökt visa, att de beräkningar, som järnvägsstyrelsen anfört i sitt

un~erdåniga utlåtande, vore teoretiskt oriktiga, .·samt därjämte framhållit,

att. det i utlåtandet saknades skäl för. hvad järnvägsstyrelsen föreslagit,

. äfvensoln klandrat, att redogörelse för grunderna för beräkningarna icke

lämnats.

Han har emellertid därvid glömt, att här är fråga om ett ämbetsut

låtande och icke en akademisk afhandling. ..Detta är en väsentlig skill··

nad. Herrarna kunna varaöfvertygade onl, att den utredning, som gjorts,

kostat mycket arbete och är samvetsgrant och riktigt gjord. Det är

dock så länge sedan jag bandlade saken, att jag nu ej kan närmare in

låta mig på en redogörelse för utredningens och beräkningarnas gång,

och naturligtvis' har jag dessutom icke på grund af det vidlyftiga om

rådet för järllvägsstyrelsens" verksamhet själf kunnat göra dessa utred

ningar- och beräkningar, utan de hafva utförts af' annan person, som jag

har anledning antaga' här kommer att redogöra för grunderna för de

samma.

Jag har märkt åtskilligt missförstånd hos den ärade talaren, men

på detta skall jag icke inlåta mig. Jag vill nu till en början lämna en

frarnställning om 11111'u förslaget tillkommit.

Sedan Ungern och Finland sanlt i viss mån Danluark infört. zon·

tariff. eller en tariff nled fallande skala, hvilket i stort sedt är ungefär

ett och detsalnma, så uppstod äfven här i landet ett begär att få en zon

tariff för persontra.fiken. Det var icke så säkert, att de, som framställde

denna' begäran, hade så klart för. sig, hvad de åsyftade, men riksdagen

beslöt emellertid en skrifvelse till kungl. maj:t, bvari begärdes, att det

skulle upprättas zontariff hufvudsakligen med afseende på fjärrtrafiken

oell detta för att, såsom den ärade talaren. sade, närmare sammanföra
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111änniskorna från olika delar af landet eller närmare sam'manbinda lan

det och göra det till en enhet. På grund af denna riksdagens framställ

ning tillsattes en kommitte för frågans behandling. I denna kommitte

hade jag icke ärall vara ledamot. Kommitten afgaf 1898 sitt utlåtande,

som remitterades till järnvägsstyrelsen" hvilken funderade på detsamma

och, sonl den ärade talaren sade, funderade mycket.

För att kUllna mottaga den trafikökning, sonl måste förutsättas ill

träffa genom en prisnedsättning, var det nödvändigt, att järnvägens tra

fikförmåga ökades.. Utställningsåret 1897 var ett klang- och jubelår äfven

i järnvägstrafikens annaler. Bruttoinkomsten och Ilettobehållningen stego

till en höjd, som" åtminstone den senare, sedermera icke uppnåtts, lTIel1

som vi skola hoppas snart skola uppnås. Män hyste emellertid en stark

fruktan för att denna 1897 års stegring i trafikinkolnsterna icke' skulle

komnla att fortgå, sedan landet kommit i nlera normala lefliadsförhållan

del), än som rådde under belnälda klang- och jubelår. Denna något

pessimistiska åskådning, som hystes inom järnvägsstyrelsen, dit jag på

hösten 1897 kommit, gjorde, att Blan tänkte sig, att lnan borde bida tiden

och se, huru trafikutvecklingen vidare skulle gå.. Mot lllångas förmodan

fortgick densamma på ett storartadt sätt och fortgår ännu, fastän till följd

af samtidig stegring i drift- och underhållskostnaderna nettobebållningen

icke stigit i samma proportion. Det lnärktes snart, huru trafikförmågan

hos statens och äfven hos de enskilda järnvägarna icke fullt motsvarade

trafikökningen.. Man fick hyra godsvagnar från Tyskland till ett stort

antal, så att årshyrorna uppgingo till mycket stora belopp. Det dröjde

i flera år, innan man lyckades kon1ma ifrån detta n1issförhållande.

Likaså rådde en stor brist på lokomotiv. Man fick pa8sa på och hyra

af enskilda järilvägar nyinköpta lokomotiv, som icke kommit i gång, där

före att banorna icke voro färdiga, och slutligen fick .tuan köpa bern

några lokomotiv från Amerika. Det var ett företag, som på sin tid

mycket klandrades Ulen äfven berömdes, därföre att det underlättade tra

fiken. Jag tror fortfarande, att detta var ett lyckligt grepp, därföre att

dessa lokomotiv, som visserligen i fråga om själfva utförandet af vissa

delar lämnade något öfrigt att önska, . bafva visat våra mekaniska verk

städer många nya och väsentliga konstruktiva· förbättringar och bidragit

till att höja landets egen industri, hos hvilken sedermer~ alltjämt nya

lokomotiv af samma typ anskaffats, ty riksdagen har med' frikostig
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hand icke sagt nej till de stora an~lagskraf, som i detta afseende ställts

på densamma.

Då genom sådana anslagsbeviljanden den rullande materielen blifvit

så förökad, att man ansåg sig kunna taga emot den persontrafikökning, som

var en nödvändig förutsåttning för att nedsättningen i afgifterna icke

skulle medföra förlust, då man, säger jag, kommit så långt, togo vi i

tu med besvarande af remissen å nämnda kommittes underdåniga be..

tänkande. Därvid måste naturligtvis verkställas vidlyftiga beräkningar,

SOlU icke lälnpligen kunde intagas i det underdåniga utlåtandet. Man

stannade dä vid att göra en s. k. zontariff, och den är så konstruerad,"

att man mycket lätt kan ändra den, om man t. ex. anser sig' kunna

ändra den teoretiska siffra, som .ligger till grund för densa'luma, eller 2,5,

öre för personkilon1eter, eller på andra sätt. Hur den än ändras, är beräk..

ningen af tariffen själfklar och gifven. Det är en mycket enkel och lättfattlig

tar~ff. I järnvägsstyrelsens utlåtande framställdes jämväl förslag rörande

månads- och partibiljetter, något som ligger vid, sidan af och utal} något

egentligt organiskt sammanhang med själfva zontariffen. Dessa månads

och partibiljetter knnlla behandlas fullt oberoende af zontariffen. Järnvägs..

styrelsen ~ade i sitt utlåtande,' att ~en antoge,. att kungl. maj:t skulle

låta styrelsen draga. försorg om utfärdande af bestälnmelser förmå

nads.. och partibiljetterna, bvilka' biljettslag styrelsen ansåg borde bibe

hållas. Det är sant, att, )~åsom järnvägsstyrelsen frarnhöll, månadsbiljet

terna äro relativt ,obetydliga, men styrelsen menade icke därmed socialt

obetydliga, som föredragshållaren tyckes tro, utan den menade, att de

voro ekonomiskt 'obetydliga, det vill säga att inkomstsumman af sådana

sålda biljetter är, i förbålla~de .till inkomstsulnman af alla sålda biljetter

liten. De äro således ekonomiskt och icke socialt obetydliga.

Sedan järnvägsstyrelsen .afgifvit sitt utlåtande, reluitterades det till

järnvägsrådet, och där undergick det en mycket skarp kritik. Järnvägs..

rådet ansåg bland annat,. att priset för månadsbiljetter, som järnvägs

styrelsen, föreslagit skulle utgöras af priset för 24 enkla järnvägsresor,

borde höjas till att motsvara' 30 sådana resor, samt att partibiljetter och

månadsbiljetter, gällande för flera mänader, borde tagas bort. Såsom ett

önsknirigsmål framhöll däremot järnvägsrådet en tanke, SOlll i och för

sig är riktig, nämligen att dessa biljetter skulle ersättas genom resor i

särskildt inrättade lokaltåg, som sk-qlle befordra närtrafiken för billigt pris.
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Järnvägsrådet ansåg vidare, att för underlättande af biljettförsäljningen

och för att icke göra den så betungande för stationerna borde man kunna

få köpa biljetter för 20 resor mot 5 % rabatt. Mot beslutet beträffande

såväl månads- som partibiljetter anmälde jag såsom ordförande i järn

vägsrådet reservation och skref:

»Under de senare åren har inom olika klasser af befolkningen, äfven

den mindre bemedlade, börjat visa sig en tendens att flytta ut· från

större städer till den kringliggande landsbygden. Denna utflyttning, som

hufvudsakligen förorsakats af de billigare "lefnads-, särskildt bostadskost

naderna å landsb~ygden, men till hvilken äfven de nedsatta biljettpris å

järnvägarna, som under olnkring 20 år tillämpats, torde i sin mån" bafva

bidragit, synes mig vara af så stor betydelse uled hänsyn till åstadkom

mande af en förbättring i de mindre bemedlade klassernas ekonomiska

och hygieniska förhållanden, att den från statens sida är förtjänt att

uppmuntras, särskildt då detta kan" ske utan ekonomiska uppoffringar~

Af sådan natur är enligt mitt förmenande de förmåner, som hittills läm

nats och enligt järnvägsstyrelsens förslag i ungefär samma utsträckning

fortfarande skulle komma att medgifvas genoln en måttlig reduktion af

afgifterna för de biljetter, som i ifrågavarande närtrafik i" främsta rum

met komma till användning.»

H vad den förra talaren framhöll, nämligen att den sociala sidan af

saken icke blifvit beaktad af järnvägsstyrelsen, synes sålunda af hvad

jag nu uppläst icke vara fullt exakt. Just de·u. sociala sidan bar af mig

blifvit närmare betonad.

Sedermera afgjordes frågan hos kungl. maj:t. Jag hade föreslagit i

'.min reservation, att partibiljetter borde såsom hittills tillhandahållas för

ett pris af 2 öre per kilometer, dock icke på längre afstånd än 50 kilo

meter.· I april månad innevarande år fattade kungl. maj:t sitt beslut i

saken och godkände, hvad järnvägsstyrelsen" i fråga om själfva zonta

riffen föreslagit och järnvägsrädet tillstyrkt, samt förklarade beträffande

månadsbiljetterna, att det af järnvägsstyrelsen ifrågasat~a priset af 24

enkla resor skulle lända till efterrättelse. Kungl. maj:t bestämde således,

att månadsbiljetter skulle tillhandahållas för en 1nånad" mot ett pris mot

svarande 24 resor enligt zontariffen, samt att partibiljetter, omfattande

20 "resor, skulle tillhandahållas mot ett pris af2 öre per kilometer, dock

icke för längre afstånd än 40 kilometer.
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Det är mot frågan om snälltågstilläggen samt månads- och parti

biljetterna, som de hufvudsakliga anmärkning~r framställts, hvilka kom

lnit till nlin kännedom. Af tidningarna har jag dessutom sett, att man

äfven opponerat sig i fråga om förhöjningen af resgodsafgifterna,. men

denna fråga skall jag icke inlåta mig på; emedan jag icke är tillräckligt

inne i, densamma. Beträffande då först snälltågstillägget torde böra erin

ras, att redan nu priset för. enkla resor med snälltåg är högre än priset

för enkla resor lTIed andra tåg. Såväl den nu gällande prisförhöjningen

som det nya snälltågstillägget afse dels att i någon mån ersätta med

snälltågen, enkannerligen nattågen, förenade högre kostnader, dels, och ej

minst, att skydda de långväga resandena för ett alltför stort intrång af

lokaltrafiken. I Tyskland {örekolllmer ju äfven ett dylikt tillägg vid de

s. k. D-tågen, eller hvad där kallas Platzgebilhr, oberoende af resans

längd; 'men bär skall tillägget genast med biljetten betalas och ej såsom

där uppbäras under resan annat än i undantagsfall.

Vid de jämförelser, man här gjort mellan de gatnla och de nya

prisen, har man i allmänhet utgått, icke från priset 'för samma slags

biljetter i båda fallen, utan jämfört de nya biljettprisen med tillägg af

snälltågsafgifte11 å den ena sidan med de äldre tur och. retur- eller fa

miljebiljetternas pris å den andra. DärEnnot låtsas man ej om den be

tydande nedsättning, som gjorts b~träffande de enkla resorna, som åtmin

stone på längre håll äro de flesta. Man säger: en biljett till Uppsala, 3:dje

klass skall komma att k~sta kronor 2,70 med snälltågstillägg mot 1,35 (fa

miljebiljettpris) för det närvarande. Men i själfva verket har en enkel resa,

3:dje klass, blandadt tåg förut kostat 2,35 kronor,.men kommer att kosta 1,70

kronor. Med tillägget blir priset visserligen 2,70, 'men då endast ett snälltåg

(på eftermiddagen) lärer komma att finnas, medan däremot 8 andra tåg

par gå på linjen Stockholm-Uppsala, borde man kunna reda sig. Pri

set å partibiljetter torde nog kOlnma att förbli som förut, och en pris

nedsättning i öfrigt af 65 öre .3:dje klass torde ej böra föraktas.

I järnvägsrådets underdåniga betänkande förekommer en bilaga,

hvilken jag har bär, och som det vor~ skäl att opponenterna något tit·

tade på. Där talas om, hvad som må menas med snälltåg, och anges,

att det ej är .lätt att gifva en god definition på begreppet snälltåg. Det

är ett namn, som man gifvit vissa tåg, men det är icke någon specifika~

tion för. körhastigheten. H vad .som är speciellt för snälltåg, det är, att
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de icke stanna vid' så'~många stationer utan passera' dem, och vidare, att

flera af dem äro nattåg. Det framhålles därför i sagda bilaga, "att man

bör' inskränka snälltågens antal, hvarigenom det odiösa i snälltågstill

lägget skulle väsentligen modifieras. Här i bilagan' är införd en lista

(bil. 4)' på tåg, som' skulle upphöra, att vara snälltåg; och llvarigenom så

ledes de, som resa med dessa tåg, skulle blifva bef.riade från snälltågs

tillägget. J~g kanner icke nu, huru järnvägsstyrelsen kommer att i detta

afseende förfara, men jag har' grunda'd anledning antaga, att den kom

mer att utgå från ungefär den princip, som här i bilagan ~r uttalad,.och

efter hvad jag förnummit skulle såsom snälltåg komma att betraktas vid

färd norrut endast det nattåg, som går från' Stockholm på eftermiddagen

till ...tnge, och det nedgående nattåg, som motsvarar detta. Till Uppsala

skulle icke blifva något mera snälltåg. Den resan'de förlorar sålunda

endast rätten att utan snälltågstillägg följa med ett enda tågpar, näm

ligen det som går på eftermiddagen från Stockholm till Uppsala och

kommer till Stockholm på morgonen. De öfriga tågen stå såsom hittills

öppna mot ett pris på 3:dje klass af 1 krona 70 öre emot 2 kronor 35

öre, förut. Det tåg, so'm fortsätter från Ånge norrut, antager jag kommer

att benämnas persontåg. Söderut från' Stockholln torde det uteslutande

blifva de stora s. k. kontinentaltågen, som stå i. direkt förbindelse med

Berlin via' Trelleborg-Sassnitz och Danmark, som kOlDma att förblifva

»snälltåg]), ,och likal~des nattågen till Stockholm-Göteborg och Kristiania.

Huru det :blir på Västkustbanan" , känner jag icke.. Säkert är emellertid~

att det kommer att blifva en högst väsentlig reduktion i snälltågens antal.

Låt oss se, hvad snälltågsafgiften bety'der. Jo, det betyder, att t.
ex.' de, som komma på kvällen till Malmö och fortsatta till Stockholm,

hafva säkerhet för att icke på någon station, t.' ex. nära Stockholm" få

.bela gången utanför sina kupeer fylld med lokalresande, 'som hindra de

långväga resande att bekvämt kunna gå till' toalettanstalterna o. s. v.

Det är' mycket berät~igade kraf, den resande, som' betalar ett 'högt pris

för en lång väg,. har att få 'vissa bekvämligheter tillgodosedda, och det

är så i hela' den civiliserade världen, att man bere~er de långväg.a re~

sandena vissa 'fördelar., På, en sådan resa som till Malmö lärer icke 1,50

eller 2,50 spela någon' väsentlig i"oll och icke heller till Göteborg eller

till Ånge mot den fördelen, att, genast den' resand.e komuler ombord på

tåget, ,han kan taga sin sofvagnsplats i besittning; utan att någon kom-
, l
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mer och gör intrång. Snälltågstilläggen hafva sålunda· sin praktiska 'för

del. Prisen för enkel· resa bli också ovillkorligen betydligt billigare än nu,

åtminstone för dem, som resa på långa håll. -Men om man jämför de

nya prisen för enkel resa med prisen för hälften för en gammal tur- och

returbiljett, inträffar på några ställen, att de nya prisen blifva högre än

half tur. och retu'r, men på intet ställe mer än 5 öre (allt 3:dje klass),

beroelide på huru resans ändpunkter °komma att falla inom zonen. Snäll

tågsafgiften, medgifver jag, o åstadkommer en böjning, särskildt på korta

håll. I fråga om l:sta klass å nattågen blir afgiften i dess helhet

något större än nu, om man jämför de nuvarande o prisen för hälf

ten af en tur- och returbiljett med de nya prisen inklusive snälltågstill

Iägg och de förhöjda sofvagnsprisen. Jämför man åter med gammal

enkel resa, blir afgiften i allt lägre. Men under alla diskussioner, som

förts om järnvägar och persontrafik, har man enats om att låta lyxplat

serna kosta men' låta de andra platserna blifva billigare, och det bar

här beaktats. li""'ör de särskilda bekvämligheter, de personer skola· hafva,

som resa på 1:sta klass, få de betala mera, Omen det hela blir dock, så

som jag nyss nämnde, betydligt billigare, än hvad en enkel biljett + sof

vagn förut kostade, och man blir oberoende af re urbiljettens tidsbestäm

ning och riskerar aldrig att i händelse af sjukdom eller annat hinder

förlora sin betalda returafgift, något som nu ej sällan inträffar.

För att gifva några siffror skall jag be att få nämna, att Stock

holm-Malmö l:sta klass enkel biljett nattåg n~ kostar 52,55 t 5 kronor
eller 57 kronor 55 örOe med sofplats, men skall enligt järnvägsstyrelsel1s .

förslag komma att kosta 46 kronor inklusive snälltågstillägg och sofplats~

Jämfördt med half tur- och returbiljett, som b'etingar ett pris inklusive

sofplats nu af 37,45, blir det däremot dyrare. Till Göteborg blir en l:sta

klass enkel biljett på snälltåg rnycket billigare än nu, men en nattågs- o

resa dyrare än efter half tur och retur förut.

Hvad familjebiljetterna angå, är oviljan mot dem inom järnvägs

kretsarna beroende på att d,e missbrukas på mänga sätt. o De missbrukas

t. ex. på det sättet, att en person, som har en månadsbiljett, låter pollet

tera bågage på två 3:dje klassens biljetter, o såle.des 50 kilogram" men

reser sedan t. ex. i första klass på båda dessa biljetter och slipper undan

att betala öfvervikt för 25 kilo.

,Vidare drifves en stor uthyrning~~ffär IDed familjebiljetter. V,eder-
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börande hos en enskild järnväg upptäckte t. ex., att i en viss stad fallns

en handlande, som förtjänte 4-5 tusen kronor om året på att uthyra

familjebilje~tböcker till Stockholm. Man drog då in dessa familjebiljetter.

Så går det äfven till på många andra ställen, där föreningar och en

skilda samla ihop penningar och ~öpa sådana familjebiljetter. I cigarr

affärer och hos handlande brukar· man bafva familjebiljett~r,·som lånas

eller hyras ut åt kunderna, Där de vilja resa.

Det finnes nu familjebiljetter på lång·a håll, såsoln ~tockholm

Malmö och Stockholm-Göteborg. De äro dyra. En sådan biljett. rnel

lat1 Stockholm och Göteborg kostar 303 kronor 75 öre. Det blir 10

kronor 13 öre per resa i 3:dje klass, ltvartill kommer hyra i många fall

för biljettboken, men nu kommer en vanlig biljett att kosta kronor 9)80

eller med snälltågstillägget 10,80.

Et~ bland skälen, hvarför jag tillåtit mig i min reservat~on föreslå

bibehållande af 50 kilometer såsom den radie, inom hvilken man skulle

kunna lämna partibiljetter, är det, att afsikten med dessa partibiljetter

är att bereda folk, som bo .omkring handels· och industricentra, lätt··

nad i resorna, och att det i flera fall inträffar, att två sådana handels

centra ligga på ett afstånd frän hvarandra, som närmar sig 50 kilometer ~

såsom t.· ex. Norrköping-Linköping, Örebro~Svartå,'Karlsborg-Sköfde

ill. fl. ställen. Nu är afståndet nedsatt till 40 kilometer, och det miss

tänker jag kommer att föranleda mycket missnöje, isynnerhet som det

bestämts, att man icke får använda flera partibiljetter för sammanstö·

. tande sträckor till resa på längre afstånd "med samma tåg. Det är emel

lertid en sak, som är mycket lätt att afhjälpa, då erfarenheten gifvit vid

banden, att sådant erfordras. Äfvenså är det lätt att afhjälpa .den myc

ket öfverklagade prisstegringen på vissa månadsbiljetter, särskildt för

sådana gällande flera månader. Jag har med tillhjälp af en matematiker

gjort upp en ny tariff för månadsbiljetter, som afbjälper vissa ojämn

heter i det 'sätt, hvarpå järnvägsstyrelsen anordnat saken. Jag får er

känna såsom ett fel i förslaget, att det kan inträffa vid zOl1skarfvar, ·sär

skildt vid halfzonskarfvar, att prisen springa upp. Så t. ex. kostar från

stationen Rönninge, från hvilken opposition framkommit, en 'månadsbil

jett till Stockholm nu- 17 kronor, men enligt d~n nya taxan skall de~

kosta 19 kronor 20 öre. Det är ett exempel på ·ett dylikt fall. Om sta

tionen låge på ett afständ af endast 28 kilometer från Stockholm~·.skulle
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biljetten kosta enligt' -nya ·taxan 16. kronor 80 öre, men därföre ått deli

ligger på 29 kilometers afstånd blir priset högre. än nu.' Detta kan enligt

mitt förslag hjälpas utan några svårigheter, och därigenom ~ommer icke

det system, som ligger till grund för själfva zontariffen, att rubbas.

Jag skulle haft åtskilligt mera att säga, lnen jag ser, att tiden lider,

och det finnes nög andra, söm vilja yttra sig. Jag vågar emellertid

hoppas och tro, ~att, då detta nya system kommit i gång och de små fel

och små k!ämpor, som åtfölja den nya födelsen, hunnit regleras, skall

det nog komma frarn ett godt 'och bra resultat, i ej mindre ekonomiskt

än äfven socialt hänseende.

Herr Fil. Licentiaten N. Ahlberg: Då professor Cassel i sitt före

drag vände sig äfven mot de beräkningar, sOll1 ligga till grund för järn

vägsstyrelsens tarifförslag, 'torde det tillåtas mig att såsom närmast an

sVf!rig för dessa beräkningar yttra några ord~

Herr Cassel började med en redogörelse för de allmänna principer, som

han ~nser böra ligga till grund för undersökningar öfver järnvägstariffer.

Dessa principer öfver~nsstämma' nära med dem, som i järllvägsstyrelse~

~nvändas'vid bedöm.f:1udet af lämpligheten ur järnvägsekonomisk syn

punkt af ifrågasatta nedsättningar'i befordringsafgifter. Järnyägsstyrelsen

anser sig dock vara nödsakad att tänka icke blott på de af her~ Cassel fram

hållna synpunkterna .- förväntad trafikökning och genom den '>nya trafiken

uppkommande extrakostnader* ~ utan äfven på den inkomstm.inskning,

som till följd af en nedsättning uppkommer för den trafik, sorn r~dan

finnes; men förmodligen var det berr Cassels mening, att ~änsyn härtill

skulle tagas i sammanhang med betraktel.serna öfyer trafikens utveck

lingsmöjligheter.

Då man emellertid kommer till till~mpnillgen af de nämnda prin..

ciperna, divergera åsikterna betydligt.. Herr Cassel anser nämligen, att han

icke kan till~mpa sina principer kvantitativt utan endast »rent kvalita

tivt», att ban således icke kall be1"äkna, om en tariffnedsät1ning skall slå

väl ut eller ic~e, utan endast bedöma .den saken sä där i allmänhet,

=I: J ag måste emellertid reservera mig mot herr Cassels påstående, att det skulle vara
nog, om ettdera af dessa förhållanden ställde sig gynnsamt. Om t. ex. en nedsättning
gjordes för en viss trafikgrupp, där ny trafik kunde mottagas t. o. m. utan några
extrakostnader alls, komme den ju att leda till förlust, oni ny trafik icke uppstod eller
endast i' ringa mån kom till stånd.
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genom ,resonemang och allmänna omdölnen. Denna metod, som ju

under tidigare mindre komplicerade förhållanden var användbar, och som

fortfarande kan användas i många fall, då de inverkande ornständig-

. heterna äro lätta att öfverskåda, är emellertid otillräcklig, då förhållan.;

dena blifva mera invecklade. Den ger då alltför lätt anledning till fel

aktiga förutsättningar och oklara slutledningar.

Herr Cassel kom Dll genom sina kvalitativa resonemang till två slut

satser, nämligen dels till att man har svårt att afgöra, om närtrafiken

eller fjärrtrafiken är mest utvecklingsmöjlig - hvaruti jag kan gifva

honom rätt -, och dels till att en ökning af närtrafiken knappast kan

föranleda större kostnader än samma ökning (i personkilometer) af fjärr~

trafiken. Det sista är en åsikt, hvari herr Cassel nog står tämligen ensam

- jag hänvisar, bland andra exempel, till professor Charliers uttalanden

i hans reservation mot persontariffkommittens betänkande* -, och hvilken

äfven jag nödgas på det bestämdaste bestrida. På grund af dessa båda

slutsatser kom herr Cassel så till det resultatet, att det:. knappast» finnes något

vetenskapligt hållbart skäl för en ,fallande tariff i allmänhet**. Utgående

från detta något hypotetiska slutresultat öfvergick herr Cassel så till en kritik

af järnvägsstyrelsens motivering för den fastställda tariffen, hvilken som

bekant är grundad just på en fallande skala.

Det är egendomligt, att den förnämsta invändning herr Cassel hade mot

denna motivering var af formell natur: han klagade nämligen öfver att

* Sid. 29-30 i reservationen.
** Det är lätt att finna felet i det resonemang, hvarigenon1 herr Cassel kom till denna

slutsats. .Under. erkännande att en viss ökning af närtrafiken medför större ökning i
kostnaderna för biljetters tryckning och försäljning än samlua ökning (i personkilo
meter) för fjärrtrafiken, sade han nämligen', att )man dock får anse) denna skillnad
7>tämligen obetydlig». Detta är ett misstag, som på samma gång kan tjäna till att
belysa, hur lätt ett ,kvalitativt) resonemang vilseleder. Man kan lätt öfvertyga sig
därom genom att, ur järnvägsstyrelsens statistiska berättelser undersöka kostnaderna
för stationer med homogen trafik, t. ex. de i Stockholms närhet belägna stationerna
Tureberg, Elfsjö och Huddinge. Från utgifterna vid dessa stationer (jag begagnar 1901
års siffror men framhåller, att för 1904 resultatet blir detsamma), utgörande resp. 4,900,
5,900 och 6,700 kronor, bör man rättvisligen afdraga ett belopp af 2,500 kronor, som enligt
statistiken ungefärligen motsvarar kostnaden för att öfverhufvud hålla, en station
öppen och sköta en obetydlig person- och godstrafik. De återstående beloppen kunna
då uteslutande anses utgöra kostnaderna för ,biljettförsäljningen och ökas i samma
proportion som denna, och de motsvara per försåld biljett resp. '7,5, 4,3 och 10,2 öre
eller per personkilometer (då så godt som alla resor gå' till Stockhohn) resp. 0,6, 0,5
och 0,7 eller i medeltal 0,6 öre per personkilometer endast för biljettförsäljning, obe
räknadt tryckning och kontroll. Att denna siffra alls icke är obetydlig torde inses,

8
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järnv~gsstyrelsen ej i sitt utlåtande fr~mlagt ~e gjorda beräkningarna.

Denna klagan återkom i herr Cassels kritik gäng på gång och utgjorde i

själfva verket - så när som på ett par missförstånd och en berättigad

anmärkning, till hvilka jag ·ber att få återkomma - det hufvudsakliga

innehållet däraf. Till slut föreföll det nästan, som om herr Oassellyckats

öfvertyga sig själf, att något sakligt material icke fanns, därför att det

icke står tryckt i utlåtandet. Jag kan emellertid försäkra, att detta är

ett misstag. Landshöfding Nordströlll har redan·· angifvit ett tillräckligt

skäl för att de fackrnässiga beräkningarna ej offentliggjorts. Jag skall

endast be att få tillägga, att antalet personer, som de kunde intressera,

ansågs mycket litet, och att beräkningarna, om herr Cassel till mig ut-

.tryckt den minsta önskan i den vägen, genast skulle hafva ställts till

hans förfogande lika beredvilligt som jag tillhandahållit honom det tryckta

material han behöfde.

Då herr Cassel emellertid föredragit att ingå i kritik utan att veta, hvad

han egentligen kritiserar, är det ju hans ensak. För att försvara mig

skulle jag egentligen behöfva framlägga beräkningarna helt och hållet,

men då detta ju af lätt insedda skäl är omöjligt, måste jag inskränka

.mig till en expose i största allmänhet.

De gjordå beräkningarna afse att fastställa, om och i så fall huru

stor nedsättning kan företagas för resor om dels 1-100, dels 400-700

kilometers längd, utan att nettoinkomsten af dylika resor minskas i nämnvärd

mån, och utan att järnvägarnas trafikförmåga öfverskrides. Meningen

var således att åt de resande lämna den största möjliga förmån, som

kunde vinnas utan förlust eller svår olägenhet 'för järnvägarna. Närmare

beskrifven var Ipetoden, om jag exempelvis fär hålla mig till fjärrtrafiken,

på 400-700 kilometers afstånd, följande:

om man betänker, att afgifterna för närtrafiken äro beräknade efter 2,5 öre per person
kilometer och således till en fjärdedel uppslukas endast af biljettförsäljningskostnaden>
och att den utvisar, att t. ex. en fördubbling af trafiken mellan Stockholm och de
närlnaste stationerna t. o. m. Rotebro och Huddinge (motsvarande cirka 7 millioner per
sonkilmeter) skulle medföra en ökad utgift endast för biljettförsäljning af 42,000 kronor·
Såsom jämförelse kan nämnas, att samma trafikökning inom gruppen 400-700 kilometer
kunde vinnas genom tillkomst af endast 13,300 resande, för hvilkas expedition den ökade
kostnaden omöjligen kan beräknas högre än till 60 öre per person eller 8,000 kronor
inalles. Denna skillnad >får man dock anse" ganska betydlig, icke minst i betraktande
af att 7 millioner personkilometer icke utgöra mer än ungefär 11/2 procent af hela per.
sontrafiken å statsbanorna. 'Det sagda belyser särskildt herr Cassels påstående, att
~det är säkert) att förstadetra~ken förorsakar mindre extrakostnader än fjärrtrafiken.
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För en viss nedsättning, säg 20 %, uppstår å den trafik, SOlll redan

finnes, en inkomstminskning med 20 X, motsvarande ett bel~pp i kronor,

som kan uträknas fullt exakt - för den ifrågavarande trafiken skulle

det år 1901 hafva utgjort 565,000 kronor. - Nu' kan man emellertid,

enligt hvad erfarenheten från järnvägar, där tariffneds.ättningar ägt rum,

utvisar, vid en afgiftsminskning i alllDänhet påräkna en trafikstegring,

och inkomsterna af denna nya trafik ~öra, om afgifterna ej satts alltför

lågt, lämna ett öfverskott öfver de uppkommande nya utgifterna, som

är förtjänst för järnvägarna och kan balanseras emot förlusten på trafik

af den omfattning, som fanns före nedsättningen. Problemet är således

det: sök den ~edsättning, vid hvilken inkomstminskningen för den gamla

trafiken täckes af den på den nya trafiken uppkommande nettobehåll

ningen. För sin lösning kräfver det, utom en uträkning af den genom

viss nedsättning uppstående inkomstlninskningen, hvilken, som jag nyss

nälnnde, icke. erbjuder några svårigheter, beräkningar eller uppskattningar

af två förhållanden, som endast kunna uträknas appr6xilnativt, nämligen:

1:0 den trafikökning, som kan förväntas uppstå genom viss ned

sättning;

2:0 den nettobehållning, SOlll kan förväntas uppkolnma å ny trafik

af viss omfattning.

Som herrarna se, äro de båda obekanta storheterna ungefär desamma,

som de herr Cassel- sökte behandla. Vi hafva emellertid försökt att upp

skatta dem kvantitativt, under fullt medvetande naturligtvis att det endast

kan blifva fråga om approximativa resultat.

Om trafikökningen bar man sökt bilda sig en uppfattning på grund

af erfarenheter från tariffnedsättningar i Dallmark och ~"inland, hvilkas

resultat öfverensstämma såväl sinsemellan som med dem, som professor

Charlier utvecklat i sin reservation till persontariffkonlmittens betänkande.

Då utlåtan·det utförligt redogör för denna fråga, skall jag bär förbigå

den och genast gå till kostnadsberäkningarna.

Det gäller att beräkna, hvilken ökning af driftkostnaderna dels för

resor om 1-100 kilometer, dels för resor om 400-700 kilometer

som uppkommer, om trafiken inom hvardera af dessa grupper ökas

med ett visst. antal personkilometer. För att komma till något resul

tat i den vägen ansågs det emellertid nödvändigt att utreda, hvad

den nuvarande trafiken kan kosta, åtminstone ifråga om de a,f ut..
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giftsposterna, hvilkas belopp påverkas af nytillkolllmande trafik. Detta

är skälet för uppgörande af den beräkning' af kostnaderna för den nu

varande persontrafiken, som omtalas i järnvägsstyrelsens utlåtande, men

som herr Cassel tycktes anse onödig utan att ange någon annan ut

gångspunkt. Jag har sett många beräkningar af driftkostnaderna för

järnvägstransporter af både allmän och mera speciell nattIr, men aldrig

någon, SOlU utgått från annan utgångspunkt än utgifterna för ,befintlig

trafik af i möjligaste mån samma slag som den, hvars konto Ulan vill

uppgöra. Det enda fall, då en dylik beräkning är umbärlig, är då det

är fråga onl trafik, hvars kostnader apriori kunna antagas mininlala, t.

ex. gods som kan tagas i återgående tomvagnar. Mell detta förekommer

icke så ofta, och i hvarje fall är det icke fråga om den saken Dll.

Driftkostnaderna å de svenska statsbanorna, inklusive ränta å an

läggningskostnaden, kunna för det ändamål, som här föreligger, samman

fattas i fyra' stora grupper, nämligen:

l.

2.

3.

4.

I{ostnader för tågens framförande (lokomotiv, vagnar,

tågpersonal" samt ränta å anskaffningskostnad för rul-

lande materiel) ---- ------- .__ --- ------ ------ --- -- _

I{ostnader för banbevakning och tågexpedition _

Affärdningskostnader (för stationstjänst, kontroll, vagn-
växlingar m. m.) .. . _

Fasta' kostnader (förvaltning, banunderhåll, ränta å
banbyggnadskapital) - --- -- _

20,0 Inil!. kr.

3,4

8,9 ».

16,9

SUInma 49,2 Inil!. kr.

Jag framhåller, att denna uppdelning är i hufvudsak direkt uttagen

ur räkenskaperna och endast i någon ringa mån grundad på approxima

tiv uppskattning.

Jag skall nu i korthet redogöra för beräkningen af kostnaderna för

persontrafiken särskildt. Beträffande kostnaderna för tågens framdragande

erbjöd den inga synnerliga svårigheter. Vår statistik är Ilämligen sä

uppställd, att man omedelbart får ut kostnaderna för lokomotiven under

den tid de användts i snälltåg, persontåg, blandade tåg och godståg.

I(ostnaderna för snälltåg och persontåg kunna omedelbart läggas på per

sontrafiken, kostnaderna för godståg på godstrafiken; hvad beträffar kost-
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naden för blandade tåg, är det ju rimligt att fördela dem på person- och

godstrafik i proportion till antalet person- och godsvagnaxelkilometer, som

förekommit i blandade tåg. Att kostnaderna för vagnar omedelbart

kunna fördelas på person- och godstrafik är ju klart. Fördelningen af

kostnaderna för banbevakning och tågexpedition sker rimligtvis per tåg

kilometer och därefter för olika slags tåg per vagnaxelkilometer. ~"'ördel

ningen af stationskostnader In. fil. kan i betydlig utsträckning - för

kontrollen och för de stora stationerna - företagas direkt; i öfrigt bar

vid fördelningen tagits i betraktande dels det sätt, hvarpå stationskost

naderna variera med antalet försålda biljetter, expedierade godskolly och

ton o. s. V., dels antalet tågkilometer. Beträffande de fasta kostnaderna

är en fördelning utan betydelse, då de vid en måttlig trafikökning icke

förändras. Ändamålet med hela denna kalkyl är ju egentligen att upp

skatta uppkomm~nde tillökning af kostnaderna.

Resultatet af kalkylen blef, att kostnaderna för persontrafiken, utom

de fasta, kunde uppskattas till följande' belopp:

1,84

Öre per personkilometer

1,12

0,24

0,48

Mill. kr.

5,7
f,2
2,4

9,3

Framdragningskostnader _

Banbevakning och tågexpedition _
Affärdningskostnader~ _

-------------
Summa

Siffran 1,84 öre per personkilolneter är medeltal och innebär icke,

att trafik kostar så mycket. Då för järnvägsstyrelsen en differentiering

af tariffen kunde komma ifråga genom olika afgifter per kilometer för

närtrafik och fjärrtrafik, fanns det anledning att undersöka, om medelkost

naderna per kilometer för resor om 1-100 och 400,-:-700 kilometer ställde

sig olika. Anledning att fö~utsätta olikhet i det hänseende finnes beträffande

affärdningskostnaderna, som hufvudsakligen' utgöras ,af de utgifter, som

äro förenade med biljetternas försäljning och kontrollen. Det är orimligt

att antaga, att dessa kostnader skulle vara lika per personkilomer, d. v. s.

proportionella mot resans längd, att' således afskick~nde af en person

. från Stockholm till Järfva skulle kosta 3 öre, till Norrköping 87 öre och

till Malmö nära 3 kronor. Tydligen äro de separe talen för höga och således

det första för lågt. Det vanligen gjorda antagandet, som äfven gjordes
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af persontariffkommitten, är, att dessa kostnader ställa sig lika per person.

Detta ansåg emellertid järnvägsstyrelsen vara att gå för långt: det å·r

faktiskt dyrare. att. expediera en person till Malmö än till Järfva. Det

rätta ligger tydlige~ emellan de b~da möjligheter, jag nä~nde. Järnvägs

styrelsen har* utgått från att för alla resor öfver 100 kilometer af!ärdnings

kostnaderna äro lika, oberoende af reselängden - att det således är för- .

enadt med samma arbete och kostnad att från Stockholm expediera en

resande till .Norrköping eller Malmö, hvilket jag förlllodar förefaller

herrarna rätt rimligt -, men att för kortare re~or kostnaderna äro lägre,

ju mindre väglängden är, hvilket är motiveradt dels genom de mindre

dyrbara anordningar, lokaltrafiken kräfver, dels genom den större utsträck

ning, i hvilken biljetter köpas i parti. Med denna utgångspunkt erhöllos

såsom affärdningskostnader för trafiken å 1-100 kilometer 0,76 öre lJer per

sonkilometer, för trafiken öfver 100 kilometer 76 öre per person, hvilket för

400-700 kilometer nlotsvarar 0,15 öre per personkilometer. Naturligtvis är

detta en hypotes, om hvars berättigande man kan ha olika åsikter, men

jag vågar påstå, att den i hvarje fall är bättre än både persontariffkom

mittens - att kostnaderna äro lika för alla resor - och herr Cassels 

att de äro proportionella mot resans längd **.
På grund häraf uppkomma således följande lnedelkostnader per per

sonkilometer för resor om dels 1-100, dels 400-700 kilometers längd:

1-100 km.
Framdragningskostnader____________ 1,12

Banbevakning och tågexpedition 0,24

Affärdningskostnader 0,76

400-700 km.

1,12

0,24

0,15

Summa 2,12 1,51

* Detta kan man, om än med något besvär, läsa ut ur bilagorna 2 och 4 till I

utlåtandet.
** Orimligheten af den senare bar jag redan ådagalagt (se noten å sid. 113). Det

här funna medeltalet för närtrafiken, 0,76 öre, stämmer väl öfverens med det i denna
not för närtrafiken vid Stockholm erhållna, 0,6 öre, om man nämligen tar i betraktande,
att i den senare kostnaden endast ingå biljettförsäljningskostnaderna. - Den egentliga
invändning man kan göra mot den af järnvägsstyrelsen använda hypotesen synes mig
vara, att affärdningskostnaderna möjligen kunna anses upphöra att stiga med rese
längden vid ett lägre kilometertal än 100. Under en sådan förutsättning skulle skillnaden •
mellan kostnaderna per kilometer för när- och fjärrtrafiken blifva större, än järnvägsstyrelsen
antagit. Sättes gränsen vid 75 kilometer i stället för vid 100 kilometer, blifva kostnaderna
per personkilometer för trafiken å 1-100 kilometer 0,82 och å 400-700 kilometer 0,12 öre.
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Dessa kostnader afse den nuvarande trafiken. 'lärt egentliga ända

mål var att finna kostnaderna för nytillkommande trafik. Dessa böra

blifva något lägre, beroende på att en del poster icke ökas vid en icke

alltför stor trafikökning. Att på något strängt vetenskapligt- sätt utreda

denna fråga tror jåg' icke är möjligt, då det är svårt att finna någon

erfarenhet att stÖdja sig på; man är hänvisad till ett på kännedom om

trafikförhållandena grundadt omdöme. Utan att ingå på närmare detaljer

skall jag endast meddela, att järnvägsstyrelsen beträffande fra~dragniDgs

kostnaderna utgått från att platsberäkningen å tågen genom tillkomsten

af ny trafik kan ökas, ehuru särskildt för närtrafiken mindre än man i

allmänhet är benägen att tro, och på denna grund antagit, att framdrag

ningskostnaderna för ny närtrafik skulle blifva 90 % och för ny fjärr

trafik 80 :% af de nuvarande. Några nya banbevaknings- och tågexpe

ditionskostnader torde icke beböfvas för fjärrtrafiken, där endast ett fätal

nya tåg kunna komma ifråga, medan däremot en trafikstegring i när

trafik kräfver många nya tåg och således torde medföra en ökning af

dessa kostnader, som dock per personkilometer kan antagas lägre än nu

varande belopp. Affärdningskostnaderna slutligen hafva i all trafik upp

tagits till samma" belopp för den nya trafiken som för den gamHL På

grund häraf kunna kostnaderna för ny trafik å afstånden 1-100 kilometer

anses utgöra 1,95 öre och å afstånden "400-700 kilometer 1,03 öre per per

sonkilometer. Den på ett ställe i utlåtandet förekommande siffran 1,2

öre" för sistnän1nda kostnader är oriktig och bör vara 1,o3 öre.*

Uti den. oll1ständigheten att dessa båda tal äro olika höga ligger,

som herr Cassel riktigt framhåller, själfva grundorsaken till att järnvägs

styrelsen kommit till en fallande tariff, oc11 då jag redogjort för huru

de beräknats, kan jag såled~s anse mig hafva bemött hans kritik i det

väsentliga. Jag , vill visst icke förneka, att en eller annan detalj i kal

kylen kan diskuteras, men detta inverkar icke på riktigheten af det

faktum, som herr Cassel ville förneka, då han påsto?, att ett hållbart skäl

icke fanns för en fallande tariff i allmänhet.

Det' återstår nlig blott att i korthet bemöta ett par detaljanmärk-

* Herr Cassel har rätt i att detta förorsakat en felräkning, hvars betydelse, med
hänsyI.1 till af järnvägsstyrelsen angifna inverkande omständigheter, dock endast
är, att priset vid 600 kilometer möjligen kunnat sättas till 12 kronor 70 öre i stället
för 13 kronor som järnvägsstyrelsen föreslagit.
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ningar. Herr Casse~påstod, att järnvägsstyrelsen frångått sina premisser, då

den i~ke begärt en minimiafgift af 76 öre för' hvarje resande. Detta är

ett missför~tånd, som ju förresten är så orimligt, att jag icke förstår, hur

det kunnat .fralnkomma. Den af herr Cassel anförda punkten i utlåtandet

är nämligen icke järnvägsstyrelsens~ utan persontariffkommittens stånd

punkt beträffande affärdningskostnaderna. Denna stålidpunkt refereras

med uttryckligt angifvande, att' styrelsen icke gillar den. Huru. affärd

ningskostnaderna fördelats, angifves i järnvägsstyrelsens bilaga' 4, och för

motiven därtill' har jag nyss redogjort.

Herr Cassel kunde till slut >icke heller» godkänna det öfriga statitiska

materialet. Detta yttrande befanns åsyfta, 'att de från Danmark och

Finland hämtade erfarenheterna om tariffnedsättningars verkan icke ledt'

till några slutsatser med afseende på närtrafiken. Alldeles riktigt, men

orsaken är helt enkelt den, att en sådan utredning, förutom att den är.

mycket svår, var totalt obehöflig. Järnvägsstyrelsen kom nämligen för

närtrafiken till det resultatet, att en nedsättning, för att blifva ekonomiskt

antaglig, fordrade en så stor trafikökning, att järnvägarna icke kunde.

mottaga den. * Då en nedsättning säledes icke' kunde komma ifråga,

var det väl likgiltigt, om den skulle förorsaka trafikökning eller icke.

Herr Godsägaren H. P. P. Tamnl: Då det nu är gåstiden, vill jag

citera Ovidius: »unicus anser erat», som en gång blifvit öfversatt

med: att det fanns en makalös gås, men som jag öfversätter med,.

att jag var ensam reservant mot järnvägsrådet. Jag för min del kan

icke finna, att det '~u antagna försla.get bar de fördelar, som förfäktarna

af detsamma antydt. I afseende på dess tillkomst har den föregående

talaren yttrat sig. Jag skall be att få göra en recit af min uppfattning.

Det llände ell d~g, att på grund af lysande uppgifter från Ungern en leda

mot af andra kammaren kastade in en motion i riksdagen om zontariff, och

man tyckte, att den kunde få gå. Orsaken till att den gick igenom var icke i

och för sig zontariffen, hvilken få hade alls reda på, utan det berodde därpå,

att vid denna tidpunkt norrlandsbanan framdragits långt, och att, riks

dagen med det intresse, den alltid visat Norrland, och med kännedom

om dess behof att komma i närmare beröring med det öfriga landet

* Det är, ju en känd sak, att det är nästan omöjligt att lägga in nya. tåg. och
taga emot dem vid stationerna på vissa sträckor} särskildt frå~ Stockholm söderut...
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ansåg. en zontariff särskildt med afseende på. norrlandsbanan erforderlig.

Järnvägsstyrelsen tillmötesgick detta behof och uppställde en särskild tariff

tör Norrland. Därmed trodde man, att saken skulle vara afslutad, och

man hörde sedermera icke mycket om den hvarken i riksdagen eller an

norstädes, men, såsom mycket riktigt en föregående talare sade, hade så

småningom anskaffats en stor del materi~l, vagnar och lokomotiv, så att

järnvägsstyrelsen ansåg sig kunna börja ånyo upptaga denna fråga. Då.

tillsattes en kommitte, och den inkom med ett förslag till zontariff. Detta

förslag låg länge och hvilade på järnyägsstyrelsens bord, och till sist

uppgjorde järnvägsstyrelsen ett nytt förslag angående zontariff, hvilket

~om inför järnvägsrådet. Dä~ blef det, såsom jag nämnt, antaget, men

afgaf jag därvid min reservation.

Jag kan icke underlåta att något in~tälnma med den första talaren

däri, att riksdagen hade uttalat en annan åsikt i afseende på biljettprisen.

Men kUllgl. maj:t och järnvägsstyrelsen, alltid tillmötesgående lnot det

allmänna trycket, hade under årens lopp vidtagit den ena formen för

sänkning af biljettprisen efter den andra, till dess vi befunno oss inför

det faktum, att öfver 80 % af biljetterna i själfva verket Iledgått under
, /

nOlllinella, fast~ställda pris och endast 20 % betalades efter taxan. Jag

hyser starka tvi~velsmål, aln vederbörande vid införandet af dessa succes

siva, skenbart så ringa nedsättningarna beräknat det slutresultat, som

af dessa blifvit. en gifven följd.

Förslaget bör betraktas från två sidor: tycker allmänheten om det?

och tycker staten om det? I afseende på frågan, om allmänheten tycker

o~ det, kan jag för min del icke se annat, än att den lösning af frågan,

som här är föreslagen, har sina stora betänkligheter, och det gick såsorn

jag förutsåg" att allmänheten icke kom att blifva nöjd. Det visar sig,

att det blir- sänkning i prisen· på fjärrtrafiken, och därmed är allmänileten

nöjd, me~ beträffande biljettprisen för närtrafiken kommer det att ·undan

för undan. ut<öf~as ,tryck för att f~ sänkning, d. v. s. just i det, som

efter förslaget. sk~lle ~ompenser~_ d.en förra ,nedsättningen, och då kommer·

frågan: ll'yad. har ~an vunnit på det hela.?

Den andra frågan är den: hvad tyc~er staten om det? Jag är insatt

af kungl. maj:t att bevaka den finansiella sidan af! järnvägsaffärerna. Redan

d~n beräkning, som gjorts af järnvägsstyrelsen, visade ett deficit på'öfver

1,290,O~O kronor. Det är sålunda den kalkylerad~ förlusten under ett.
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år. Naturligtvis blir den större, om man nödgas frångå den antagna

principen och vidtaga ytterligare -sänkningar med afseende på en stor

del af trafiken, nämligen närtrafiken. Alltså ej ringa utsi~t, att järnvägs

inkomsten af persontrafiken blir skäligen försämrad. Därtill kommer

ytterligare, hvad jag framhöll i min reservation, en principiell anmärk

ning. Ett något högre biljettpris på de få långa resorna, en person

gör, spelar en jämförelsevis ringa roll för den resande, då det utgör ett

så ringa tillägg till resans hela kostnad, hvilken ju lnåste ,belastas med

kostnader för logi, mat m. Jn., hvaremot ett, låt vara, ringa tillägg på

närtrafikens biljettpris, hvilket kanske ofta dagligen förekommer att erlägga,

blir 11Ögst betungande. Zontariffen, såsom här föreslagen, lider af felet:

billiga långresor på närtrafikens bekostnad.

. Jag kan för min del icke finna annat än att man äfven vid den

finansiella kalkylen har förbisett en sak. Det går mycket bra att öka

inkomsterna af en persontrafik, så länge det finnes tomma platser i vag

narna, men den dag kommer, då naturligtvis dessa platser äro besatta,

då man genom en sådan nedsättning har framkallat en öfver det nor

mala gående reslust, som ändå· är tillräckligt stor i vårt land, och det

kommer en dag, då järnvägsstyrelsen måste anskaffa betydligt mera med

materiel oc11 således får en större summa att förränta: Det är också,

trots hvad man säger, klart, att, om man ökar trafiken, måste man också

öka personalen på banorna och vid stationerna och utvidga dessa senare.

Detta är saker, som måste intagas i kalkylen, 'då det är fråga om, huru

vida svenska staten har råd att släppa af inkomster på järnvägarna, en

inkomst, som är i väsentlig grad viktig, ty släpper man ned inkomsten

af persontariffen på järnvägarna, så kOffilna dessa, som för närvarande

gifva dålig ränta, att gifva ännu sämre sådan. Men ju mer jag ökar

järnvägskapitalet, dess högre ränta måste jag debitera, och då blir följ

den den, att man måste höja eller hålla kvar den del af järnvägarnas

inkomster, som representeras af frakterna å allt gods, d. v. s. af det som

för hela folket, såväl konsumenter som producenter, är af den största

vikt. För mig står det såsom mycket viktigare, att en nedsättning bör

göras i fraktkostnaden för det, SOln människorna skola lefva af, än i af·

gifterna för persontrafiken. Det hade enligt lnin åsikt varit önskligt, att

man åtminstone fått behandla dessa frågor samtidigt, så att man fått se,

hvad verkan nedsättning i ena afseendet medför i det andra, och hvad
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slutresultatet beträffande järnvägarnas inkomster skulle blifva i' förhål

lande till de lOO-tals millioner, som svenska staten nedlagt på järn

vägarna.

Jag kan icke undgå att finna förvånande ett yttrande af en föregå

-ende talare om Ungerns, Danmarks och Finlands entusiasm för saken.

Där har zontariff införts, men ett faktum är, ätt det gått galet i alla

ire länderna, bvilka dock äro mycket bättre lälnpade därför än Sverige,

såsom t. ex. Ungern med sin hufvudstad midt i landet. Huru skall då

,Sverige lned sitt långsträckta läge kunna p.oppas på bättre resultat? Det

kan det icke. Jag kan icke finna, att det är ett lyckligt experiment. För

mig ligger det tydligt och klart, att man bort fasthålla vid en taxa, propor

tionell efter väglängden. Man måste medgifva, att för den, som reser till

Luleå och därvid får betala 5 eller 6 kronor mera för biljetten, spelar detta en

liten roll mot hela resekostnaden i jämförelse med den, som dagligen skall

resa lueUan två ställen. Närtrafiken bör aflyftas från de stora, tunga, dyra

tågen och undan för undan särskilda tåg inrättas med 10-20-25-öres biljetter,

så att filan tillfredsställer behofvet, utan att man därför drager ned den all

männa järnvägstaxan. Det är visst icke en sak, som är lätt att ordna,

men så mycket kan jag säga, att, om också de utländska administratio

nerna hafva visat kraft att. åter höja järnvägstaxor, som visat sig för

låga, och höjt dem igen, så tviflar jag på, att det går i Sverige att höja

.en en gång nedsatt taxa. Därför tror jag, att det är nödvändigt, att vi

.äro varsamma i detta fall. Jag har icke. kommit till någon annan slut

sats än att, då zontariffen är införd, komnler man icke att fi11na sig väl

däri, och att det för statens ekonomi vore 'mycket fördelaktigare, att man

vidhölle det gamla systemet och icke kastade sig in på experiment, som

kanske kunna lyckas men dock äro osäkra. De finansiella förhållandena

äro icke sådana, att man för närvarande bör riskera att på beskatt

'ningsväg uttaga räntan' å järnvägsskulden, hvilken trafiken själf kan

bära.

IIerr Landsböfding Th. Nordström: Dell första talaren yttrade, 'att

ban fann det besynnerligt, att järnvägsstyrelsell till grund' för beräk

ningarna lagt 1901 års trafik, då järnvägarnas omkostnader under detta

.år varit synnerligen stora. Jag anser det emellertid vara bättre, att IDan

räkllar med höga än med låga omkostnader, då Ulan vill vinna ett säkert
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resultat.· För öfrigt förekom i. början af 19OO-talet en hel serie af

mycket dyra år, beroende på flera olnständigheter, bland annat den, att

på grund af den stora trafikökning, SOln rAdt under flera år och fortfa;o

rande råder, mycket ansenligt ökade belopp lnåste användas på trafikför

mågans höjande, medan sarntidigt nästan alla pris stego. l{ostnaderna

stego därför från 5-6000 krollor per ballkilolneter på 1890-talet till 9-·

10,000 kronor per bankilometer under början af 1900-talet. ·Det är ju

gifvet, att nettobehållningen ·måste lida af dylika förhållanden och minskas.

till en början. Därtill bidrog, att åren ·1900 och 1901 utgifterna för

stenkol voro ovanligt stora,' Under det ~tt det medelpris för stenkol,.

som debiterades driften, .var cirka 11 kronor år 1897, uppgick det år

1900 till 20 kronor och 1901 till 17 kronor, allt per ton. Inköpspriset

för engelska kol var öfver 22 kronor år 1900, men, emedan järnvägen

hade ett större lager dylika kol inköpt för billigare pris, beböfde manI

icke debitera driften högre än 20 kronor. Jag upprepar, att, då man till

grund för beräkningarna lagt ett år med dryga onlkostnader, gifver detta.

en viss säkerhet åt beräkningarna.

Järnvägsstyrelsen gjorde emellertid nu den uträkningen, a~t det med

den tra~k och de driftkostnader, som rådde år 1901, skulle uppstått

en rninskning i behållningen af 300,000 kronor, 0111 en zontariff med de:

af styrelsen föreslagna afgifterna då varit införd, IneD denna minskning

hade Inall ju grundad anledning antaga för framtiden skulle uppvägas af

den väntade ökningen i trafiken. Att trafiken skall ökas, är gifvet, och

därigenoln får luan vagnarna. bättre besatta, hvilket är en fördel. Men,

att det till följd af zontariffen skulle gå så långt, att exceptionellt stora for·

dringar skulle kOffilna att uppställas i fråga om anskaffning af vagnar

m. m., tror jag icke, att man behöfver frukta, ty genom .en del åtgärder

såSaln anläggandet 'af dubbelspår m. m. å vissa sträckor har rnöjliggjorts- .

ett vida bättre utnyttjande af den rullande materielen, än som förut

kunnat äga rum. Äfven nästa år lärer ytterligare en sträcka komlna att

förses. med dubbla spår, och på detta sätt komma järnvägarna så små

ningom att förvandlas till dubbelspåriga. En kräfta finnes emellertid i

fråga Oln rentabiliteten i stort af våra banor, som är en illustratio~1 ti11

det galnia ordspråket, att »man kan spara sig fattig».

Jag afser härmed banan norr om Storvik. Den byggdes enligt riks

dagens beslut Ined lätt öfverbyggnad. 'l'ill följd däraf finga vi på banan.
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'Stora lutningar, ända till 1 på 60, skarpa kurvor, lätta räler och lätta

broar. Att trafikera denna bana med tunga, effektrika lokomotiv kan icke

gå föl' sig. Detta gör, att trafiken, lned den omfattning den där fått,

.blir dyr, allra belst som för banans förbättring järnvägsstyrelsen årligen

111åste använda högst betydande surnInor.

Jag tror således som sagdt icke, att det är så oriktigt att taga år

1901 till beräkningsgrund, ocl1 jag hyser icke salnma fruktan beträffande

-zontariffen som den siste ärade talaren, nämligen att prisnedsättningen

skall blifva ruinerande. Det blir den icke, ty ju mera folk som kOffill1er

~tt resa, desto mera förtjäna järnvägarna genorn att vagnplatserna bättre

utnyttjas. Och denna prisnedsättning kOlXlrner icke att inverka på

godstaxan såsom någon nyss antydde, ty persolltaxan och godstaxan äro

två alldeles skilda saker, och den senare blir nog underkastad graIlskning

af denl, hvilkas intress.en däraf beröras. Det finnes för närvarande en

kOllllnitte, som arbetar därIned, och jag är viss Oln, att farhågorna i d,etta

hänseende äro öfverdrifna. Att entusiasmen för införandet af en zontariff

icke kall vara så stor, må så vara, Inen en zontariff har blifvit begärd af

riksdagen och kungl. lnaj:t. Järnvägsstyrelsen bar haft att rätta sig där

-efter och har utarbetat den tariff, som på nådig befallning nu skall försökas.

De anmärkningar, som blifvit gjorda beträffande densalnnla, äro af

den beskaffenhet, att de ligga vid sidan af bufvudsaken, och de ändringar,

till hvilka dessa anmärkningar skulle kunna föranleda, kunna när som

helst vidtagas.

Jag vill särskildt framhålla, att i de beräkningar, som äro gjorda

beträffande kostnaderna, ingå icke sådana särskilda undantagsbiljetter

SOln månadsbiljetter ID. fl. aln Ulan säger, att det är orimligt att be

fordra en passagerare för 2 öre eller mindre, då det är uträknadt, att en

personkilometer kostar 2,12 öre, så är detta icke tillän1pligt, därför att i

uträkningen af sistnälnnda belopp, hvarvid lnan antagit 25 /t platsbesätt

ning, ingår icke såSaln faktor den inkolTIst, SOln uppkommer af sagda

undantagsbiljetter.

Herr Justitierådet H. G. 'Vestring: Det var med anledning af herr

Tamms yttrande SOln jag begärde ord~t, men jag är i hufvudsak före

kOlnmen af den nästföregåenqe talaren. Då jag emellertid bär ansvaret

för den nya tariffen, skall jag bedja' att få yttra några ord~ .
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Herr Tamm framhöll två synpllnkter i denna sak. Det första var

faran för att det ekonomiska resultatet af den nya zontariffen icke skulle

blifva tillfredsställande. Det är, såsolll han erinrade) sant, att enligt

järnvägsstyrelsens beräkningar skulle genom den nya. tariffen, tillämpad

på 1901 års trafikförhållanden, d. v. s. lned oförändrad trafik, uppstå en'

minskning i inkomsterna af något öfver 1,000,000 kronor, hvilken huf..

vudsakligen faller på fjärrtrafiken, d. v. s. på resor af mer än 100 kilo

meters längd. Då järnvägsstyrelsen nu beräknat, att denna minskning i

inkomsterna sKulle uppvägas af den ökning i trafiken, som antages skola

uppstå, så har den icke byggt endast på lösan sand, utan den har just

hämtat erfarenhet från hvad som tilldragit sig i de förut omnälnnda

länder, där en minskning i biljettprisen ägt rum, 'och Ulan har verkligen

tagit hänsyn till de ledsamma erfarenheter, man i dessa länder gjort, då

man där satt minskningen för stor för att det skulle kunna gå ekonomiskt

ihop. Den ökning i trafiken och däraf följande ökning i inkomsterna,

som man vid uppgörande af den nu ifrågavarande tariffen förutsett, har

man beräknat just med hänsyn till hvad i de nälnnda länderna inhämtats

i afseende å det omfång, hvari trafiken kan väntas blifva ökad i följd af

en nedsättning i biljettprisen; detta synes öfver hufvud vara en ganska

god grund och den enda grund, man kan bygga på, då man skall göra

beräkningar i ett sådant fall som detta.

Det tillkoIDl11er en annan omständighet, som af såväl inledaren som

herr Tamm fralnhölls, men från motsatta synpunkter. Inledaren klandrade,

att man tagit till lltgångspunkt år 1901, som var ett ovanligt dåligt år.

Herr Tamln återigen utgick från en annan utgångspunkt i detta hän

seende.. Nll är det emellertid så, att, om ma~ ser saken från järnvägs

finansiell sida, så kan det väl aldrig vara annat än' den bästa grund, man

har, att utgå från ett dåligt år, och det visar sig också af hvad seder

mera inträffade. Vid de beräkningar, som järnvägsstyrelsen gjorde an

gående trafikres~ltatet år 1901, fann den, att inkomsterna af persontra

fiken ungefär jämnt lnotsvarade utgifterna. Förhållandena i detta hänseende

hafva emellertid sedermera väsentligt ändrats, så att år 1903 man på per

sontrafiken i stället ansåg sig kunna beräkna ett öfverskott på ungefär

1,000,000 kronor. Denna summa är tillräcklig att betäcka den brist, som

skulle uppstå genom tillämpning af zontariffen, äfven om man icke finge

någon vidare, ökning. Jag tror, att i finansiellt hänseende de nya be-
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stämmelserna äro så försiktigt affattade som möjligt, och jag är lifligt

öfvertygad om, att de i sådant afseende icke innebära någon fara.

Herr Tamm åberopade emellertid, att, om detta hopp skulle slå fel,

mall vore säker på att få behålla de nu bestämda afgifterna, och att

dessa aldrig skulle kunna höjas. Detta påstående kan åtminstone icke

grunda sig på erfare~heten från vårt land. Ty om man följer järnvägs

tariffernas historia i vårt land, finner man historien om en ständig höj

ning. I början var afgiften på 3:dje klass 2,35 öre per kilometer, men

vid tillkomsten af den nya taxa, som snart träder i tillämpning, utgick

den med 3,5 öre för blandadt tåg och 4 öre för snälltåg. Det har så

lunda icke visat sig vara omöjligt, att, då förhållandena sådant påkalla,

höja afgifterna. Emellertid vill. jag lifligt hoppas, att något sådant icke

skall behöfva ifrågakomma.

Vidare åberopade herr Tamnl en annan viktig invändning, nämligen

den att zontariffen kommer att af den allmänna opinionen mottagas med

missnoJe. Ja, jag här förnummit åtskilliga yttranden af detta missnöje,

åtminstone på senare tider, men, så vidt jag fattat saken, har detta miss

nöje dels berott på missförstånd om hvad taxan innehåller eller på de

smär~e rubbningar i bestående förhållanden, som tillämpning af en ny

princip alltid måste medföra, dels ock afsett speciella bestämnlelser, som

icke' bafva nödvändigt sammanhang med taxan i dess helhet.

Såsom herr Tamm har erinrat, är det för närvarande så, att den

ordinarie af kungl. maj:t fastställda taxan i själfva verket tillämpas endast

på en ringa del af trafiken, 'medan vid större delar af densamma använ

das af järnvägsstyrelsell bestämda undantagstariffer. Detta är naturligtvis

i och för sig en oegentlighet, hvars undanröjande måste anses sä mycket

lnera af vikt, som undantagsbestämmelserna, hvilka tillkon1mit på olika

tider och utan någon viss plan, äro ganska godtyckliga, så att man har

svårt att finna, bvarför de omständigheter, som enligt dessa bestämmelser

medföra nedsättning, verkligen betinga en sådan. Då man sålunda ville

åvägabringa en enhetlig taxa, som kunde gälla så .undantagslöst som

möjligt, förbisåg man ingalunda, att man borde söka att bestämma' denna

taxa så, att resorna i allmänhet ej blefve dyrare än förut äfven med

hänsyn tagen till undantagsbestämmelserna. Man har tvärt om stadigt

haft detta i sikte.

Emellertid säger man nu, att beträffande närtrafi~eD, eller resor under
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100 kilometer, där den fallande skalan icke kan verka, en prisstegring i

.allmänhet inträdt.

Därvid gör lnan sig till en början skyldig till det missförståndet, att

lnan vid jämförelser räknar med snälltågsafgifter, ehuru det klart och

-tydligt uttalats, att meningen är, det -dessa afgifter icke skola behöfva

tillämpas i afseende å närtrafiken. Anledningen ti~l dessa afgifter är, att

man ur trafiktekniska skäl vill förbehålla vissa tåg för -de långväga resan

odena ,och således från dem afhålla närtrafikanterna. AnordnIngen förut

sätter emellertid naturligtvis en förändrad anordning af tågen. De nri~

varande snälltågen skola icke för fralntiden förblifva snälltåg, -utan det

skall inrättas särskilda snälltåg, som- bufvudsakligen skola vara afsedda

för långväga resande, och det skall inrättas bekväma persontågsförbin~

-delser mellan alla sådana på närmare afstånd belägna platser, där det

erfordras. Sådana ändrade anordningar har - det alltid varit meningen

skola träda i verket samtidigt med det den nya tariffen börjar tillämpas;

Jämför man alltså den gamla och den nya tariffen för närtrafikep.

utan hänsyn till snälltågsafgifterna, finner man, att de nya priserna' i

allmänhet motsvara priserna ·för half tur- och returafgift enligt den gamla

taxan. Det är endast på några få ställen på de- närmaste förRta 60 kilo

meterna, som det blir 5 öres förhöjning. Denna förhöjning kan man ju

ick~ tala om -såsom något väsentligt; den spelar icke någon roll för en

staka resor.. Det -blir således i hvarje fall en betydlig sänkning för enkel

resa; vid _tur- och returresor, SOln särskildt inom närtrafiken äro de van

ligaste, i de allra flesta fall ungefär samma pris som förut.

Men så kommer lnan till den punkt, SOln är den ömtåligaste, näm

ligen frågan om de öfriga speciella ulldantagsbiljetter, som förefunnits.

Hvad då först angår familjebiljetterna, bar Ulan icke ansett sig kunna

sänka priserna· i- generella taxan så lågt, att de, hvad angår närtrafiken,

blefve ·lika ·billiga som familjebiljetterna, utan stannat vid sänkning till

-ett, pris -motsvarande tur- och returbiljetterna. Anledningen härtill har

naturligtvis varit, att prisen eljest skulle blifvit så låga, att det hela,

finansiellt sedt, icke kunde gå ihop. H vad åter angår frågan Oln att bi

behålla familjebiljetterna såsom undantagsbiljetter, så tror jag, att man

är ganska alhnänt ense därom, att dessa biljetter varit föremål för ett

uppenbart lnissbruk. Hvad finnes det för rimlig anledning, att, därför

att tjugo stuq.enter slå, sig ihop och, kÖpa en biljettb'ok, som de turvis
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använda, de skol~, få. resa fÖ,T nedsat~ pris, eller ratt mail 'skall få resa

för nedsatt pris, därför att man.h~ en. tobakshandlare, ..som.,på,spekula~"
tian förskaffat sig en bok med, sådana. ,biljetter,. hyr en .dylik ·bok fÖr an

vändning vid en enstaka resa.. 'Det:' finnes 'ick~, den ringaste anledning

till en sådan' nedsättning. Man har. därför inskränkt bruket af sådana

falniljebiljetter till de fall, då de verk~igen hafva skäl för .sig. Det är

de sociala synpunkterna, som fått spela in och hvilka visst icke blifvit

förbisedda. Det är för att bereda en möjlighet för bosättning' i närheten

af städerna, som dessa biljetter blifvit bibehållna, och för att, då familje

fadern reser ut och in på sin mänadsbilj'ett, familjens öfriga medlemmar,

äfven skola utan för stora kostn'ader kunna resa. in .och uträtta sina ären

den i den stad eller det större samhälle, i hvars närhet de äro boende.

För detta ändamål har d~t stadgats, att partibiljetter till pris motsvarande

de 'gamla familjebiljetterna få säljas på sträckor af högst' 40 kilometer.

Detta är naturligtvis en godtycklig siffra, men den, är ju icke sådan, att

dell icke kan ändras.

Hvad beträffar månadsbiljetter, sä har det vis~erligen blifvit en be

tydlig förhöjning i priset, om man ser icke på egentliga mäpadsbiljetter

utan på ärsbiljetter. Förhållandet är, att för dessa biljetter gä~lt en

tariff, för ,hvilken icke synes hafva förelegat någon vidare rationell grund.

Tariffen innebär en fallande skala i ,två' hänseenden, nämligen, dels så att

priset, per kilometer räknadt, blir billigare ju längre afståndet är, dels

ock så att priset per månad blir billigare, 'om, man på en gäng köper

för flera månader intill 12, än om man endast köper för en månad i

sänder.

Månadsbiljetternas stora betydelse ur social synpunkt är jll obestridd

och obestridlig. En nedsättning är här därför berJtttigad. Men hänsyn

niåste. dock alltid tagas till det ekonomiska resultatet. I den reservation,

som af dävaran,de generaldirektör Nordström afgafs i järnvägsrädet, på

visade han, att enligt den nuvarande taxan lnedelpriset för årsbiljett un

der' förutsättning af resa fram och' tillbaka. hvarje söckendag var något

öfver ett halft öre per kilometer, under det att man i den nya taxan

ansett sig b'ehöfva utgå från ett grundpris af 2,5 ,öre per kilometer. ,En

undantagstariff, som skulle medgifv,a I en sä stor sänkning, har man icke

ansett sig kunna bibehålla, då. den icke kan försvaras ur ekonomisk syn

punkt. Med användning af en sådan taxa blir det alltför. stor skillnad
9



130 1905 d'en 8 november.

emellan trafikkostnaden och biljettpriset; nedsättningen bör därför' på

något sätt begränsas.' Därvid har man då tagit ett förslag, som synes

vara skäligt, då det i alla fall nedsätter priset per kilometer, till; ett:medel· .

pris af 1,35 öre för 3:dje klass i stället för ,.2,5 öre, som beräknats såsom ;,'

det normala. Och denna ändring ansågs så mycket mera kunna vidtagas,

som biljetterna för ett år gifvetvis i allmänhet icke· kunnat användas .af

de mindre' bemedlade och biljetterna för en' månad enligt den.nya taxan

blefve billigare än· enligt den förra. Detta var anledningen till den

ändring; I som i· priset :för" månadsbiljetter inträdt. Emellertid'. vill· jag

medgifva, att dessa månadsbiljetter icke spela någon särskildt stor ·roll.

för järnvägens' ekonomi. Hela "inkomsten af dem uppgick förra året

allenast till något öfver 123,000' kronor.

Herr- Godsägaren H. P. P. Tamm: Hvad månadsbiljetterna beträffar,

så kan' jag" icke· finna, att' de hafva den goda .verkan, som landshöfding

Nordström framhöll, nämligen att de kunna ersätta billighetstågen, dessa

tåg, som borde gå mycket tätt med ,relativt låga biljettpris.- Ty skillna

den är den, att ,visserligell den person, sonl har ett, kapital att förfoga

öfver, kan skaffn sig månadsbiljett för längre tid, men .för.större delen af

de från städerna utflyttade, hvilka icke kunna förskottera afgift~n, äro

månadsbiljetter af relativt l Inindre värde. Huru man än. ser saken frå~l

järnväge.ns synpul1·kt, så kunna icke för egnaheInsresande, månadsbiljet

terna ersätta· de lokaltåg, sonl på andra platser finnas inrättade lned lätta .

vagnar och lätt dragkraft,.. ·och· hvilka befordra' resande: för några öre.'

Af justitierådet Westring åberopades, att· riksdagen en gång höjde

biljettprisen. Ja, det var på .1870-talet, ;som riksdagen fattade beslut om

att höja biljettpriseil. Men riksdagen har i allmänhet haft otur... Riks

dagen beslöt· att icke gifva subvention åt .Sassnitz-routen, men kungl.' maj:t

beviljade subvention. Riksd8g~n företog sig ock som· sagdt l att;, höja. bil

jettprisen, .men järnvägsstyrelsen bar undan för undan', nedsatt prisen ge

nom införandet af undantagsbiljetter. Först, komma tur- och retllrbiljet- 

terna' och, sedermera hela raden af andra slag af biljetter; såsOln~" månads

biljetter, ·familjebiljetter . m. tI., trots att'~-riksdagen bestämt,·biljettprisen.

,Detta komlner .nog att le'da därh~n,·att riksdagen önskar draga järnvägs,; ..~.

taxorna under sin beslutanderätt,- hvilket. kommer att blifva.ganska ödes

digert i nlera· än ett hänseende.
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Landshöfdin.g Nordström framhöll, att· det tydligen' skulle vara. för~

delaktigt för järnvägarna, om de tomma platserna i vagnarna komme att

blifva besatta. Ja,: för all del, 'så länge det finnes .tomma platser. Men

jag undrar, om·. det finnes· så stor procent i detta' afseende ·att draga på,

och då enligt uppgift trafiken ökats ofantligt på den gamla materielen,

förmodar jag,. att det snart blir knalt med utrynlmet. Då måste .nya tåg

insättas, nya personvagnar anskaffas och. personalen på banafdelningen

ökas i och för tågens skötande. Däremot skall.jag bedja att.·få tagn fasta' .

på ett uttryck, som. jag hört. fällas, och som jag hellre skulle vilja hafva

af den nya generaldirektören, nämligen att riksdagen icke skulle beböfva

befara, att zontariffens införande skulle komma att medföra kraf ,på .ökade

anslag för nya byggnader ~ och. ny järnvägsnlateriel. En sådan försäkran.

skulle utgöra ett lugnande element.

Herr Generaldirektören M. Sahlin: i :En sådan försäkran som den af

herr Tamm begärda skall han' förvisso icke få af ·mig. Det k-an icke· ett

ögonblick falla mig in att påstå, att järnvägsstyrelsen icke skall komma

nled _ökade anslagskraf - jag förutsätter därvid som gifvet, att trafiken

på järnvägarna skall komma att ökas till fördel för landet i dess helhet.':

Men jag tror, att det är riktigt, såsom min företrädare i älnbetet påstod,

nämligen att det ännu finnes en bel mängd obesatta platser på tågen. .I
det betänkande, som i denna fråga afgafs af järnvägsstyrelsen, begärdes

icke någon ökning af materielen för genomförandet af zontariffen. Det

är först när man kommer. upp till en' distans af 400 kilometer, som man

väntar sig ökning i trafiken på grund af' zontariffen, och det är på dessa

långa distaltser, som de tomma platserna finnas. Det är väsentligen i

fjärrtrafiken, som de tomma platserna nu finnas, och det är i fråga om

denna trafik, som man beräknat en ökning skola uppstå af ända till

50 procent..

Jag har för öfrigt icke mycket att tillägga, .ty de, som försvarat.järn

vägsstyrelsens förslag, hafva frainlagt. allt,' bvad jag· kunnat~hafva 'att säga.

Men' medan. jag .. har' ordet, skall jag bedja. att få bemöta ett påstående,

som icke fullt öfverensstämmer med verkliga förhållandet. Om jag förstod

inledaren rätt, så yttrade han, att månadsbiljetterna icke gifva hjälp i

socialt afseende, och sedermera, anförde, den sista ärade .talaren, att. för

inköp af månadsbiljetter erfordras sådana kapital, att· arbetarna icke· äro
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i tillfälle att förskaffa. sig dylika biljetter. 'Det torde em"ellertid förhålla

sig på det sättet - och. det är till fullo upplyst af en föregå~nde talare --;

att, GIn nlan tar månadsbiljetterna såsom sådana i betraktande, så komma

de efter zontariffens ·införande att blifva billigare på nästap -alla bålL

Det kan, såsom landshöfding Nordström -yttrade, slå fel vid en eller annan

station, såsom t. _ex. -vid Rönninge, beroende -på zonindelningen, -men i

allmänhet blifva månadsbiljetterna som sagdt billigare. .Ja.g' skall ~edja

att i detta afseende få anföra några siffror.. Priset på en månadsbiljett

till Karlberg i tredje klassen är nu 6 kronor men blir efter den ljanuari

4 -kronor 80 öre. Till Tomteboda, Värtan, Hagalund och Järfva ställa

sig prisförhållandena på samma sätt. I alla dessa' fall, afhvilka

Hagalund och Järfva äro de viktigaste, uppkomma således_ för dem, som

köpa rnånadsbiljetter, en besparing af 1 krona 20 öre.- Priset på en

månadsbiljett till Tureberg kommer att ökas med 60 öre. Till Väsby

kostar en månadsbiljett nu 15 kronor, efter zontariffens införande kommer

den att kosta 12 kronor; därvidlag blir det således eu nedsättning för

egnabemsresande. Och då man ser, att man kan få resa härifrån till

Järfva fram. och åter för 4 kronor 80 öre i månaden, är man icke berät

tigad att säga, att det är för stora kapital för arbetarna att lägga ut på

ell gång. I praktiken visar -sig ock något helt annat, så vidt jag kan

bedöma siffrorna. Det framgår af dem, att under ett års tid från den

1 juni 1904 sålts 516 enkla månadsbiljetter mellall Stockholm och Järfva,

under, det att under samma tid 93 personer köpt årsbiljett å denna sträcka.

Af Järfvatrafiken visar det sig enligt Dlitt förmenande, att pet icke är

svårt för egnaIlemsresande att samla ihop så mycket pänningar, att de

kunna köpa en årsbiljett, och de skola så- mycket lättare kunna köpa en

111ånadsbiljett, som detta redan nu i 516 fall inträffat.

Statistiken är ungefär likadall hela vägen utefter, och därmed är

enligt lnin åsikt åciagalagdt, att järnvägsstyrelsens förslag, åtminstone i

omförmälda delar. är grundadt på den verkligt sociala principen att i

regel släppa fralll månadsresande för billigare pris än hittills, och detta

synes vara en viktig faktor att taga i betraktande vid bedömande af den

zontariff, som under den närmaste tiden skall träda i tillämpning.

Herr '1\ von Porat: Herr ordförande l Mina herrar t Ehuruicke

medlem af nationalekonomiska föreningen skall jag be med herr ord-
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förandens tillåtelse till belysande af frågan om zontariffen få lämna

några meddelanden om, huru densamma kommer att verka för. de per~

soner, som hittills användt sig af s. k. månadsbiljetter.

I kungl. maj:ts kungörelse angående zontariffens införande vid statens

järnvägar förordnas, att för biljetter, gällande ·under en månad för viss

person för resor mellan tvenne bestämda stationer, afgift lltgår med

samma belopp som priset för 24 enkla resor.

Vid beräkning af priset för bi~jett, gällande flera än en mänad, har

kungl. järnvägsstyrelsen i enlighet med detta förordnande mångfaldigat

priset för en månad med antalet månader, hvarå biljetten är utfärdad,

hvarigenom priset å sådana biljetter kommit att ställa sig på sätt nedan

stående tabell visar för de i denna upptagna stationerna.

Månadsbiljetter.

1 månad 6 månader 12 månader
Mellan

Stockholms Nuva- Nuva- För- Nuva- I \ För·
Klass Nya Nya höj- Nya höj·central rande rande rande

I
pris pris pris pris ning pris pris I ning

och %
:1

%

Elfsjö .........{ II 9:- 7:20 39:- 4.3: 20 10,8 54:- 86:40 60,0
III 6:- 4:80 26:- 28:80 - 36:- 57:60 -

Tumba ......{ II 23:- 21:60 81: - 129:60 60,0 122:- 259:20 112,5
III 15:- 14:40 54:- 86:40 - 81:- 172:80 -

Södertälje ...{ II 33: - 36:- 111:- 216:- 94,6 174:- 432: -- 148,3
]11 22:- 24:- 74:- 144:- - 116:- 2~8: - -

Priset på en-månadsbiljetten är, såsom 'synes, något billigare än det

nuvarande.

Vid 6-månadersbiljetterna blir prisstegringen märkbar vid kortare

afstånd, exempelvis Stockholm-Elfsjö. På längre distans, såsom Stock

holm-Södertälje, är förhöjningen redan uppe i 94,6 %.
Vid 12-mänadersbiljetterna är förhöjningen oproportionerligt stor

öfver bela linjen.

Det är sålunda ej att undra på; att den nya förordningen om zon

tariffen framkallat djup misstärnning' hos alla dem, som däraf beröras.

Och dessa äro icke blott de personer, som med begagnande af månads

biljetter trafikera statens järnvägar, utan ock de, som i samhällen utmed
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statens järnvägar besitta fast egendom eller där drifva·handelsrörelse eller

handtverk, samt .jämväl de kommuner, till hvilka dessa lämna sina skatte·

bidrag.

De, som på ifrågavarande linje använda sig af månadshiljett, äro till

det stora flertalet personer, som hafva 'sin verksan1het i Stockholm, .men

som bo på landsbygden, icke blott för att därigenom komma i åtnjutande

af den friskare luft och den mera ostörda ro, som landet kan erbjuda,

utan. äfven, och till väsentlig del, för att därigenom vinna en afsevärd

besparing i de höga' hyror och lefnadskostnader, som för närvarande

råda i Stockholm.

Sistnämnda förmån går genom berörda prisstegring å fler~månads

biljetter alldeles· förlorad. Säsoul exempel härpå må anföras, ·att- en

familj, som i Stockholm för en våning om tre rum och kök måste betala
. .

m~nst 800 kronor, på landet 'erhåller en våning med lika antal rllm för

högst 1:00 kronor. Om denna falnilj är bosatt t. ex. vid Tumba station

och husfadern har sin verksamhet och två barn, ett öfver och ett under

12 år, sin skolgång i hufvudstaden, så kosta deras resor efter nu gäl

lande årstarifi 202: 50 kronor; familjen har sålunda genom att bo på

lan et i utgifterna för bostad gjort en besparing af kronor 197: 60 

frånsedt andra fördelar' vistelsen på landet kan erbjuda. 'Genom den nya

tariffen stiga biljettkostnaderna för nämnda familjemedlemmar till icke

mindre än 432 kronor. De nämnda prisen gälla för tredje klass. För dem,

som resa ·i andra klass, ställer sig saken ändå ogynnsammare.

Särskildt beaktande kräfver den' af kungl. maj:t och riksdagen om

huldade egnahemsrörelsen.

En arbetare, som under beräkning af nuvarandeprisförbållanden

skaffat sig ett eget hem på landet i närheten af någon af statsbanan~

.stationer,men som måste hafva sitt arbete i staden, kan emellertid genom

förhöjningen i :biljettpriset omöjligen bära den ökning i lefnadskostnaden,

som härigenom uppstår. Till bestyrkande häraf ber jag få anföra ett

exelnpel, SOln torde kunna anses typiskt för ifrågavarande klass.

En arbetare med sysselsättning i Stockholm har skaffat sig ett eget

hen) på landet, exempelvis vid Elfsjö station. Hans årsinkomst uppgår

till 1,100 kronor. .Hemmet har kostat honom och är taxeradt för 5,000

kronor; han har därpå kunnat använda en sparpenning å 1,600 kronor
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och står i, skuld för 3,500 kronor. De utgifter, han i egenskap af: dylik

villaägare har att bestrida, äro, lågt beräknade:
t

ränta efter minst 5 ~ ..: _

underhåll af hus m. m. _

vägunderhåll inom samhället. _
järnvägsbiljett __ . ._. - _

utskylder _

Tillkommer vägskatt enligt Ilya väglagen
årlig amortering, minst _

175: - kr.

75:- »

25:- »

36: --r »

84: 91 »

13: 77 »

100;- »

Summa 509: 68 kr.

Återstår för honom sålunda icke fulla 600 krollor för sitt och sin

fal~iljs underhåll i öfrigt, och han torde då svårligen kunna bära ökad

tunga. Nödgas han nn~erkasta sig större bördor, ja, då nödgas han också

afstå från det egna bemmet - detta mera än allt annat böjande och

lyftande momerit i vårt folks utveckling. Men den flyttningen, som han

då tvingas företaga, kan blifva lång, den kan sträcka sig utom landets

gränser, öfver bafvet, och emigrationens flod komnler så ytterlig.are att

svälla.

.Herr Byrådirektören J. E. Lundberg: I anledning af den senaste

talareIls anförande skall jag bedja att få påpeka, att antalet af de resande,

SOlU köpa årsbiljett å 3:dje k~ass, är försvinnande ringa, om man frånser

de två stationerna Elfsjö och Järfva, hvilka ligga närmast intill 8tockhohn.

Af statistiken för det senaste året finner man, att antalet årsbiljetter, som

sålts, utgör mellan Stockholm och Uppsala 1, mellan Stockholm och

Väsby 7, mellan Stockholm och Rosersberg 7, mellan Stockholm och

.Toluteboda 6, mellan Stockholm och Karlberg 4. Det är icke i något

fall, som antalet resande, hvilka köpa årsbiljett på 3:dje klass, uppgår

ens till 10 med undantag för ofvannämnda två stationer. Tar man då

dem i betraktande, så visar det sig, att enligt det nya förslaget årsbiljett

å 3:dje klass mellan Stockholm och Elfsjö skulle, -såsom nyss riktigt

anfördes, betalas med 57 kronor 60 öre, medan en sådan biljett nu kostar

36 kronor, således en skillnad på 21 kronor 60 öre. Jag tror för lnin

del, att det inl1eb~r någon öfverdrift att säga, att detta belopp skulle
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medföra, -att en arbetare med sådana ekonomiska resurser, att han kunnat

skaffa sig »eget hem» vid Elfsjö, skulle nödgas ,att på grund af denna

ökning af hans årsutgifter flytta tillbaka till Stockholm, och jag tror ej

heller, att 'detta belopp af 21 kronor 60 öre skall verka afskräckande för

en person, som' tänker att, vid Elfsjö grunda ett »egethem»'. För en

arbetare med ringa inkomst kan detta belopp visserligen spela en roll,

som icke får underskattas, men den bör ej heller öfverskattas.
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BOHMAN, H., justitieråd. -.
BOHMAN, K., konsul.
BONDE, C. C:SON, friherre, öfverstekamlnar

junkare.
BORNsTlCDT, E. VON, öfverstelöjtnant.
BOSTRÖM, F. A., landshöfding.
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BG3TRÖM, E. G., universitetskansler.
BOVIN, K., bankdirektör.

BRETZNER, W., kommendör.

BRODIN, O. A., skeppsbyggmästare.
BROOME, L., f. d. major.

BRUSEWITZ, E. H., myntdirektör•.

BRÄKENHJELM, P. J., landshöfding.
BUREN, A. O. G., öfverintendent.
BUREN, C., bruksägare.*

BURSTRÖM, H., aktuarie.

BÖRTZELL, A., hofintendent.
Böös, E. J. NATHoRsT-, v. häradshöfding.

CARLESON, C., domänfiskal, föreningens vice
o1 4 djörande

CARLHxrM-GYLLENSKÖLD, A. T~, kamnlar-
junkare.

CARLSON, E., bankkassÖr.
CARLSON, G., kansliråd.

CARLSON, O., direktör.

CARLSSON, W., bankdirektör.
CASPAR, J.,' grosshandlare.

CASPAR8S0N, E., bankbokhållare.
CASPARSSON, E. F., civilingenjör.
CASSEL, E., justitieråd.

CEDE;RGREN, H., direktör.*
CEDERLUND, E., grosshandlare.

CEDERSTRÖM, C., friherre, revisionssekre-
terare.'

CERVIN, ,C., bankir.

CHAMPS, CH.' DE, f. d. k01111Uendörkapten.
CORNJCL1US, G., direktör.
CRAMER, C., bankdirektör.

CRONEBORG" O., kanslerssekreterare.
CRONQUI~T, 'V., professor.
CYGN..EUS, A. W., v. auditör.

·DAHL, S., grosshandlare.

DAHLBERG, J. P., bruksägare.
DAHLlCRUS, E. G., stadskassör.

DAHLIN, J~ E., amiralitetsråd.

DANELIUS, B. A., direktör.

DANIELSSON,!.,' andre sekreterare k. ut-
rikesdepartementet.

DAVIDSON, D., professor.

DE GEER, L., friherre, landshöfding.

DE LA GARDlE, R., grefve, f. d.landshöfding.
DleKMAN, K., fil. kandidat.

* Ständig ledamot.

DICKSON, R., öfverståthållare.

DIEDEN, J. H. E., grosshandlare.

DRYSEN, G., byråassistent. ,
DUFWA, A..W., t. f. 'advokatfiskal. .

EGERSTRÖM, F. R., v. häradshöfding.

EHRENHEIM, P. J. VON, f. d. statsråd.

EHRENSVÄRD, A., grefve, jur. doktor.
EKENMAN, V. N., häradshöfding..

EKGREN, C. E., kamrer.
EKLUND, A:, byråchef.
EKMAN, J. J., grosshandlare.

EKWALL, A., stadskamrer.
ELLIOT, J. E~, president.
ELMQUIST, H., förste aktuarie.

ELOWSON, G., t d.' lektor.
ENELL, O., bankdirektör.

ENGELLAU, J. P., grosshandlare.
ENGELLAU, L., grosshandlare.- ,

ENGESTRÖM, 'J. VON, v. häradshöfding.

ERICSSON, E., bankdirektör.
ERNBERG, J., expeditionschef.'
ESSEN, F. VON, friherre, riksmarskalk.

EWERLÖF, .J~, v. häradshöfding.'

F ABLCRANTZ, G. E., v. häradshöfding.

FAHKEHJEJJM, O., civilingenjör.
FAXE, C., 'grosshandlare.

FLODSTRÖM, 'L, aktuarie.
FRAENCKEL, L., .bankdirektör.

FRANCKE, O., grosshandlare.

FRANCKE, R., grosshandlare.

FRIBERG, F., f. d. bankokomlnissarie.

FRIEDLÄNDER, H., grosshandlare.

FRISK, C... v. häradshöfding.
FRÄNCKEL, E., generalkonsul.

FRÖLANDER, H. T., bankdirektör, ledamot
af redakfionskommitten.

FÖRSELIUS, G., direktör.

GAGGE, A., bankdirektör.
GEBER, M., bankir.

GEBER, P. A., b~nkir.

GEORGII, A., v. generalkonsul.
'GIHL, C. H., bankdirektör.

GIRL, G., bankdire~tör.

GLOSEMEYER, A., grosshandlare.
GRANHOLM,' H., direktör.

GRIJ..L, B., direktör.

GRIPENSTEDT, C., v. häradsh~~,~in.~..
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GRÖNVALL, E., bruksägare.
GRÖNWALL, F., fil. doktor.
GUINOHARD, J., fil. doktor.
GUMPERr;r~ M., grosshandlare.
GUMAi.:LIUS, A., direktör.
GUNTHER, E., envoyeo

•

GÖRANSSON, E.· F., ingenjör.

HJEGGSTR~M, A. W. T., f. d. kapten.
HALL:BERG, F., bankdirektör.
HALLBERG, l., fil. licentiat, notarie.
HAMILTON, H., grefve, landshöfding.
HAMMAR, J., direktör.
HAMMARSTRÖM, A., byråchef.
HAMRIN, H., direktör.
HANSEN, H., grosshandlare.
HASSELROT, C. B., häradshöfding.
HEOKSOHER, E., bankdirektör. o

HEOKSOHER, I., generalkonsul.
HEDERSTIERNA, O., justitieråd.
HEDLUND, H., redaktör.
HEGARDT, I., grosshandlare.
HEILBORN, O., generalkonsul.
HELLNXR> J., statsråd, ledamot af 'redak-

tionskommitten.
HERLITZ, K., v. häradshöfding.
HERNMAROK, A., disponent.
HERNMARoK, C. G., kammarrättsråd.
HERSLOW, C., fil. doktor, bankdirektör.
HERZOG, P., generalkonsul.
HESSLER, H., grosshandlare.
HILDEBRAND, H., riksantikvarie.
HILDEBRAND, K., fil. doktor, redaktör.
HIRSOR, E., civilingenjör.
HIRSOR, I., grosshandlare.
HIRSOR, O., ingenjör.
HOFFSTEN, E., byggnadsingenjör.
HOLM, G. B. A., v. häradshöfding.
HOLMERZ, C. G. G., direktör.
HOLS'l', N. O., statsgeolog.
HORN, R. P. von, e. o. hofrättsnotarie.
HORNGREN, L. H., konsul.'
HULTGREN, C., kontrollör.
HULTMAN, J. E., fil. doktor, hofrättsnotarie.
Huss, G., fil. doktor.
Huss, M. W., justitieråd.
HUBNER, E. L. F., sekreterare.
HÅKANSSON, J., bankir.
HÄGGLÖF, R., v. hära,dshöfding.

* Ständig ledamot.

HÖGLUND, O. M., fil. doktor, grosshandlare.
HÖJE~, M., f. d. lektor.

ISAKSON, A., Akeppsmätare.

JANSSON, C., bankdirektör.*
JENTZEN, C., med. doktor, bankir.
JOHANSSON, B. B., direktör. 00

JOHNSON, A., gen·eralkonsul.
JOHNSON, M., grosshandlare.
J ON~SON, O., bankofullmäktig.
JOSEPHSON, J., grosshandlare.
JOSEPHSON, S., groAshandlare.
JUHLIN, J. M., godsägare.

KASTENGREN, C. O. F., kamrer. .
KENNEDY, J., kammarherre,
KEY, H., fil. doktor, redaktör.
KEYSER, S., konsul.
KEY-ÅBERG, K., förste aktuarie.
KINANDER, E., v. häradshöfding.
KINBE&G, E. G., f. d. byråchef.
KINBERG, L. O., grosshandlare.
KINNANDER, O., v. häradshöfding.
KJEI.LANDER, A., byråchef.
KJELLBERG, C. O., grosshandlare.*
KJELLBERG, J., bankdirektör.
KÖERSNER, A., e. o. hofrättsnotarie, advokat..
KRUHS, K. F., bokhandlare. ·
KRUSENSTJERNA, J. E. VON, generalpost-

direktör.
KULLBERG, A., grosshandlare.
KULLBERG, H. AF, kapten.
KÖHL"ER, S., kanslisekreterare.

LAGERBRING, E., advokatfiskal.
LAGERHEIM,A., generaldirektör.
l.JAGERWALL, B., v. häradshöfding.
LAMM, H., grosshandlare.
LANOKEN, C. E. VON DER, underståthållare.
LANDTN, J., handelskemist.
LANGBORG, E., protokollsnotarie.
LANGENS~IÖLD, K., friherre, bankofull-

mäktig, ledamot af redaktionskommitten.
LARSON, A., grosshandlare.
LARSSON, E. F., grosshandlare.
LAVAL, G. DE, fil. doktor, civilingenjör.
LEFFLER, J. A., fil. doktor.
LEWENHAUPT, C., grefve, f. d. envoye..
LEWENHAUPT, G. E., grefve, godsägare.
I.JTLLE, A., jur. doktor.
LILLIESKÖLD, E. W., kamrer.
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LILLIESKÖLD, J., V. auditör.
LILLJEKVIST, F., slottsarkitekt.
LILLJEQVIST,,' R., civilingenjör.*
LINDEBERG, ,K. M., kansliråd.
LINDER, C. G., v. häradshöfding.

. LINDHAGEN, D. G., f. d. professor.
LINDROTH, C. A., vicekonsul.
LINDSTEDT, A., professor.
LINDSTEDT, A. W., kamrer.
LINDS'fRÖM, A., bankir.
LJUN<'lBERG, E. J., bruksägare.
LJUNGGREN, C. J., v. häradshöfding.
LJUNGGREN, C J. F., vicekonsul.
LJUNGLUND, L., redaktör.
LJUNGLÖF, K., grosshandlare.*
LovEN, E., grosshandlare.
LOVEN, J., grosshandlare.
LUNDBERG, K., direktör.
LUNDEBERG, C., bruksägare.
LUNDSTRÖM, C. F., godsägare.
LÖF, N. W., kassör.
LÖFGREN, B., kamrer.
LÖFGREN, E., e. o. hofrättsnotarie, advokat.

ltIALMROTH, C,} fil. doktor, alnanuens.
MALMSTRÖM, C. G., f. d. riksarkivarie.
MANNERHlCIM, C., grefve, bankdirektör.
MARTIN, B., jägmästare.
MARTIN, E., auditör.
MAY, J., öfverdirektör.

.MECHELIN, L., vice president.
MEULLER, F. LAMBlCRT-, juris. kand., ama-

nuens, föreningens sekrete'ralre.
MEVE~., J. S., byråchef.
MIDLING, O., direktör.
Mrl"l'AG-LEFFLlC&, G., professor.
MOLANDER, A., direktör.
MOLANDER, C. A., grosshandlare.
MOLL, F., varumäklare.
MOLL,J., bankdirektör.
MOLL, V., kamrer.
MONTAN, C. O., f. d. assessor.
MONTAN, E. V., profess,or.
MONTELIUS, W., v. häradshöfding.
MON'l'GOM:KRY,' H. E., bruksägare.
MORSSING, I., jur. kandidat, advokat.
MUNTHE, G., president.
MÖRK, A., bankkassör.

* Ständig ledamot.

MÖRNEB, K. A. G., grefve, t. f. kanslisek
reterare. "

~ACHMANSON, J., gros~handlare.

NORDSTRÖM, C. F. T., landshöfding.
NORIN, C. A., v. häradshöfding.
NO'RSTEDT,. E., bruksägare.

ODENRICK, J. F., grosshandlare.
OLBERS, L., v. häradshofding.
OLIVECRONA, A., häradshöfding..
OLROG, T., grosshandlare.
OLSSON, T., f. d.· bergn1ästare.
OXENSTIERNA, B. G., grefve, kanslisek-

reterare.
OXENSTIERNA, E., grefve, öfverste.'·

P ALM, L, bankdirektör.
p ALM..3l:R, C. W., bruksägare.
PALME, J. H., bankdirektör.*
p~LME, S. T., direktör, föreningens ord-

förande.
PALMGREN, H., v. häradshöfding.
PALMQVIST, G., direktör.
PERSSON, N., konsul.
PETERSENS, H. af, kansliråd.
PETERSSON, P. A. G., f. d. rådman.
PEYRON, A., grosshandlare.
PEYRON, L., grosshandlare.
PHILIPSON, M., bankdirektör.
PHILTPSON, W., v. häradshöfding, advokat.
PHRAGMEN, E., öfverdirektör.
PIHLGREN, A., yrkesinspektör.
PRINTZSKÖLD, O., förste hofmarskalk.
PRIPP, L., v. häradshöfding.

BABE, P. R., 'v. 'häradshöfding.
RAMSTEDT, V., grosshandlare.
RAMSTEDT, W., fil. doktor.
RAPHAIGL, A., fil. doktor.
REHBINDER, H., friherre, kommerseråd.
RENHOLM, G., kungl. sekreterare.
RItNSTRÖM, A., asses-or.
RETTIG, G., generalkonsul.
RETTIG, H., kanslisekreterare.
RETTIG, J., grosshandlare.
RETZIUS, G., f. d. professor.
REU'l'ERSVÄRD, P., hofmarskalk.
RIB1HNG, G., häradshöfding.
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RrBEN, K. A., v. häradshöfding.
RICHTER, F., förste intendent.
RINMAN, C., bruksägare.
RISING, H., kontorschef.
ROSEN, C. G. VON, grefve, öfverstekammar-

junkare.*
ROSEN, E. VON, grefve juris, kandidat.*
ROSEN, G. VON, grefve, hofrättsråd.
ROSMAN, H., fil. doktor.
RUBEN, G., bankdirektör.
RUBEN, L. M., bHnkdirektÖr.
RUBENsoN, L., disponent.
RUBENSON, M., fil. doktor, f. do sekreterare.

SACHS J., direktör.
SAHLIN, Mo, generaldirektör.
SAMBON, Eo, direktör.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SANDEBERG, Ho, löjtnant.
SANTESSON, H., v. häradshöfding. ,
SCHEJ;>lN, E., ban~direktör.

SCHNELL, C., grosshandlare.
SCHUMACHER, C. \V., fab~ikör.

SCHUMACHER,' G. W., kontorist.
SCHUMACHER, J. W., ingenjör.
SCHUMBURG, R., f. d. konsul.
SCHWERIN, W .. ~. V?N, friherre, godsägare.
SKBARDT, Co W., hofapotekare.
SEGERSTRÖM, Hj., fondmäklare.,
SETTERVALL, C., grosshandlare.
SIDE~BLADH, E., f. d. öfverdirektör.
SJÖGREEN, C. M., f. d. jäg~ästareo

SJÖGREEN, O. A., f. d. kansliråd.*
SKOGLUND, F., bokförläggare.
SKOGMAN, C. J. A., friherre, f: d. kOI?lll;en-

dörkapten.
SKOW-PETERSEN, .A. F., f •. d. ban~direktör.

SMERLING, G. W., v. häradshöfding.
SMITH, L. O., gros8handlare~ *
SMITH, 0o, fil. doktor.
SOHLMAN, H., redaktör. ° :

SPARRE, G., grefve, e. o. hofrättsnotarie.
SPARRE, N. G..A.o, grefve, godsägar~.

STARCK, A., generalkonsul.
STEDT, C. A., f. d.. ryttmästare..
STlCLJT, N., lifförsäkringsinspektör.
STERNER, E., bankdir.ektör.
STJERNSPETZ, H., .major.
STOCKENBERG, J., v., hära~~höfding.

* Ständig ledamot.

STOCKMAN, G., grosshandlare..
STOLPE, C. M. G.., direktör.
STRANDBERG, G., ,fondmäklare..

- STUART, J., riddarhussekreterare.
SUNDBÄRG, G., förste aktuarie.
SUNDSTRÖM, H., direktör.
SwAR'fLING, A., konsul.
SwARTLING, J., bankdirektör.
SVEDBERG, C., grosshandlare.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
SVllJDELIUS. A. G., f .. do landshöfding.
SVENSEN, E., skriftställare.
SYBERG, F., vicekonsul.
SYDOW, E. G. von, bankdirektör.
SYDOW, HJ. VON, sekreterare.
SYDOW, O. VON, hofrättsfiska1.
SÖDERBAUM, B., bankdirektör.
SÖDERBERG, B., bokhandlare.
SÖDERBERG, J. E., förste. aktuarie.
SÖDERBERG, O. A., _grosshandlare.
SÖRENSEN, N. G., grosshandlare.

'l'AMM, A., kontrolldirektör•.
TAMM, C., hofintendent.
TAMM, C. G. A., friherre, f. d. öfverståthållare.
TAMM, G., statsråd.* .
TAMM, H. S., revisor.
THIEL, A., grosshandlare.
THIEL, E., bankdirektör.
THOREN, J., kamrer.
THULIN, C. G., generalkonsul.
THYSELIUS, E. J. A., skriftställare.
THYSELIUS, P., kanslisekreterare.
TIGERSCHIÖJ..D, H., kanslisekreterare.
TILLBERG, "K., v. häradshöfding.
TITZ, C. A., f. d. konsul.
TJERNB:R:RG, B. Ao, bankdirektör~

TROlLlUS, C. R., v. häradshöfding.
T.ÄGTMETJER, F. A., skeppsklarerare.
TÖRNEBLADH, C., juris kand., amanuens.
TÖRNEBLADH, L, f. d. landskalnrer.
TÖRNEBLADH, R.,f. d.lektor, bankofullmäktig.'

W ACHTMEISTER,' H-. H;SON, grefve, general·
direktör.

VVADSTEIN, T., kamrer.
W.ERN, M. E., grosshandlare.*
WAHLIN, C. A., juris kand.,. an1alluens.
WAHLIN, C. A., grosshandlare.
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V.ALENTIN, 1., direktör.
VY.ALLDEN, W., godsägare.
WALLENBERG, A., löjtnant.
W.ALLENBERG, G. O., kapten.
WALLENBERG, lC., bankdirektör.
W.ALLENBERG, M., v. häradshöfding.
W ALLENBERG., O., kapten,
WALLENBERG, V., ingenjör.
W .ALLENSTE}~N, J. A.) f. d. kammarrättsråd.
WEBER, e. A., bankofullmäktig.
WELIN, G., byrådirektör.
WERNER, F., dockmästare..
VVESTRING, H. G., justitieråd.
WICKSELL, K:., professor.
'VIDEEN, A. R., kassör.
\VIKSTRÖM, e., grosshandlare.
WIKS'l'RÖM, P., grosshandlare.
WILLBORG, W. R., kapten.
WINBORG, T., fabriksidkare.

WINROTH, A. O., professor.

YTTERMAN, J., grosshandlare.

ZETHELIUS, E. G., expeditionschef.
ZETHELIUS, F., kansliråd.
ZETHELIUS, W., bäradshöfding.
ZETHREU~, Ä. H., fondmäklare.
ZETHRlEUS, F., direktör.
ZETTERLUND, C. R., kontorschef.

ÅKERHIELM, L., friherre, president.
ÅKERLUND, E., godsägare.
....\.KERM.AN, R., f. d. generaldirektör, ledamot

af redaktion8kotn~itten.

ÖHM.AN, E., grosshandlare.
ÖHM.AN J:OR, E., bankir.
ÖRTENBL.AD, T., direktör.
ÖSTBERG, G. F., direktör.
ÖS'.rBERG, J., kammarrättsråd.

Korresponderande ledamot:

MALARCE, A. E. DE, Secretaire perpetuel de la Societe des institutions de prevoyance
de France.
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