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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den II februari 1913.

Ordförande: Direktören F. LAMBERT-]JfEULLER.

Till revisorer för granskning af 1912 års räkensk3:p utsägos
Stadsmäklaren H. Schultz och Civilingenjören P. Nordenfelt.

Inspektören i Engelska Lloyd A. Isakson höll härefter ett före
drag om:

Svenska sjöfartens afgifter och öfriga driftkostnader.

Det kan synas, som onl dagens diskussionsämne - svenska sjöfar
tens afgifter och öfriga driftkostnader - knappast kunde hafva någon
större nationalekononlisk betydelse. Ino111 adUlinistrationen och inoln
de. finanskretsar, som stå sjöfarten nära, är man också, särskildt hvad
beträffar sjöfartsafgifterna, i allrrlänhet ganska främmande för sakens
betydelse icke blott för all sjöfartsdrift utan äfven rent nationaleko
nomiskt sedt~

Såsom en illustrat.ion till den ganska alllnänna obekantskapen nJed
själfva ämnets relativa valör kan jag nämna, att jag de senare dagarna
roat mig med att så att säga »taga några stickprof» bland denl af
lnina bekanta, sonl, utan att själfva vara redare, dock stå sjöfarten
nära. Jag har frågat en och annan ungefär som så:

»Hur mycket tror du, att Sveriges sjöfartsidkare årligen betala ut
i fartygsafgifter i olika hamnar?)~

De flesta hafva svarat, att därom hade de ingen aning. Andra hafva
gissat på måfå - från ett par. lnillioner kr. ända upp till högst fyra
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millioner kr., men ingen har vid gissningen kommit öfver denna sen~re

summa, som de alla förmodligen ansett rätt. svindlande.

Afgifterna i svenska hamnar.

Kommerskollegii underdåniga berättelser om rikets sjöfart innehålla
härom åtskilliga värdefulla upplysningar, dock allenast beträffande af
gifterna i svenska halllnar.

De till svenska stats1nyndigheter redovisade sjöfartsafgifterna för
både främmande och svenska fartyg utgjorde år 1910 tillsammans
något örver 4 millioner kr., däraf något mer än hälften eller noga
räknadt 2,188,952 kr. erlades af svenska rederier och något mindre
än hälften af utländska.

Dessa afgifter voro af fem olika slag: lastpenningar, lotsafgifter,
fyr- och båkafgifter, tonafgifter till sjömanshusen och tonafgifter till
svenska kyrkan i London.

Härförutom hafva enlellertid, som bekant, rederierna att t.ill ve
derbörande kommuner eller andra hamnägare erlägga hamnafgifter och
grundpenningar, uppgå.ende' sistberörda är till sammanlagdt 2,355,670
kr., af hviIket belopp förmodligen likaledes Iller än hälften erlagts af
de svenska rederierna. Slutligen. utgjorde afgifterna i Stockhollns sluss
saInt i kanaler och andra inre f~rleder bortemot 11/ 2 million kr., af
hvilken sumnla allenast något öfver 15,000 kr., d. v. s. något Iller
än 1 procent, härrörde frän fräll1mande fartygsägare. Räknar man
nu ihop de andelar af saintliga dessa olika .slag af afgifter, som de
svenska rederierna år 1910 fått erlägga i he1·nlandets ha1nnar alle ..

nast, så kommer man till en summa af ganska nära fe1n 1nillioner

kr., alltså något mer än det belopp, sonl' de nyss nämnda gissarna
tänkte sig, att den svenska sjöfartens sa1ntliga afgifter både hem1na

och i utla1~det skulle k~fJ1~'na högst ~ttgöra.

Jag har med denna inledning velat länlna allenast en liten orien
terande öfverblick öfver svenska sjöfarten i sve1,~ska halnnar pähvilande
afgifter af olika slag utan att .här närmare ingå på de olika afgifter
nas natur eller 'deras historiska .~ppkomst under gångna tider, för
hvilka förhållanden en utförlig redogörelse fin,nes i handels- och sjö
fartskolllmittens betänkande rörande sjöfartsafgifter, tryckt år 1900.

Afgifterna i främmande hamnar.

Icke heller - och än mindre - kan det komnla i fråga att vid
detta tillfälle ingå på en detaljerad redogörelse för lagstiftni'l~gen on~
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eller beskaffe'nheten a,f de 8jöfarte1~ i lrä1n11~ande ha11~1~ar ·påhvilande

afgifter·na af olika slag kvar för sig. Sjöfartsafgifterna i främlnande
hamnar utgöra nänlligen en .så brokig mångfald, att allenast ett upp
räknande af deras olika benäl1~ningar i världens alla sjöstater icke
lämpligen kan rymmas inom ramen för ett föredrag i denna förening.

En afhandling i just detta ämne, begränsad dock till allenast sjö
fartsafgifterna i de nordeuropeiska, ländernas bamnar~ föredrogs och
diskuterades bär i Stockholm på stora börssalen i juli 1903 vid det
tyska skeppsbyggarsällskapets det året till Stockholnl förlagda sommar
sammankolllst. Denna afhandling, författad af en känd halllburger~

jurist, A. Sieveking, upptager icke mindre än 78 tättryckta sidor i
sällskapets förhandlingar. Åtskilliga andra' exelllpel finnas därpå, att
en någorlunda ingående bellandling af detta ämne gärna bar benägen
het att svälla ut. till en mer eller mindre tjock volym. Hvarje redare
innehar ju för öfrigt ett exemplar af en ·eller annan af de digra hand
böckerna rörande så kallade »portcharges» j olika hamnar.

Ett försök till vetenskaplig systematisering af detta omfattande
ämne föreligger i en under nästlidna novenlber månad .utkomm.en
volym af tyske dipl. ingenjören H. Herner, utgifven enligt uppdrag
af universitetets i Kiel statsvetenskapliga institut och innehållande åt
skilliga nya och beaktansvärda synpunkter.

Författaren framhåller till en början, att flertalet afgifter från
sjöfarten .till sin natur äro att betrakta allenast såsonl en kontant
,ersättning för de an,stalter. till sjöfartens betjänande oeh underlättande,
som vederbörande stats- och kommunalförvaltningar upprättat eller
bekostat,· och att i öfverensstämmelse härmed den äsikte~ alltmer
synes vinna stadga,' att fYr- och båkafgifter, 11anlnafgifter och andra
mer eller mindre lokala sjöfartsafgifter icke böra vara högre, än som
kräfves för behörigt underhåll af motsvarande anstalter salut för skälig
förräntning och amortering af anstalternas anläggningskostnad. På de
i åtskilliga länder förekomnlande allmänna statsafgifterna, exemp'elvis
de franska »droits de quai», de svenska· »lastpengarna» och de ryska
»lästafgifterna», ingår icke författaren i detta sanlmanhang. Särskildt
de egentliga hamnafgifterna utginge numera ·allmänt enligt författarens
upplysning »nach denl Grundsatz der speziellen Entgeltlichkeit» och
finge på grund häraf icke lämna något öfverskott, disponibelt för andra
ändamål än hamnens egna.

I förbigående tillåter jag mig här erinra, att denna samma grund-
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sats sedan' åtskilliga år Ined strängilet och konsekvens tillämpas af
vårt komnlerskollegium vid pröfning af de från vederbörande inkomna
förslagen till svenska taxor å hanlnafgifter och grundpenningar. Ja,
i själfva nalllnet »ha1n1~u1ngälder» ligger ju i viss mån en antydan
därom, att fartygstrafiken bör allenast urngä,lla de kostnader, som
för densammas underlät.tande uppstått. '

Den tyska författaren inlåter sig härefter llled äkta tysk grund
lighet på en analys af normerna för afgifternas debitering enligt prin
~ipen »Leistung und G~genleistung».

Afgifternas anpassning enligt denna pr~ncip skulle ju, menar för
fattaren, kunna med skäl tänkas böra ske lIled hänsyn till i första
rumlnet det subjektiva moment, som erbjuder sig i redarens betal

ningsför1någa. Författaren syftar härmed närmast på beloppet af den
intjänta frakten men påpekar genast, att en så växlande faktor icke
gärna kan länlpa sig såsom grund för skeppsafgifter till. staten och
kommunerna. Endast i sällsynta undantagsfall hade Inan kunnat med
något .fog. tillgripa denna eller nled densamnla snarlika grunder för
hamnafgifters debitering, och nämner författaren, såsom ett exempel
härpå den tyska fiskehamnen Geestemunde, där hamnafgifterna utgå i
viss procent af' auktionssunlman för den till, hamnen inkommande
fångade fisken.

Man skulle här kunna komplettera författarens framställning med
ännu ett exempel. Bland de allra första fartygs- eller hamnafgifter,
som torde hafva existe.rat i norra Europa, äro de, som uttogos i Eng
land af fartyg, konlmande med vinlast frän Spanien, och afgiften be
räknades härvid efter antalet vintunnor af då vanlig storlek, s. k.
»tuns», som fartyget nledförde~ I själfva verket kom denna beräk
ningsgrund så småningom att bilda en\,jämförelsestandard nlellan far
tyg af olika storlek och blef sålunda efter hand prototypen till den
nu för alla fartyg genlensalnma måttenheten »to'n», hvilket ord i sin
ursprungliga form helt enkelt betydde t·un1~a.

Herr ,Herner' kasserar utan -vidare - och påtagligen på goda skäl 
det subjektiva mornent, som erbJuder sig i fraktförtjänste1~ i och för
sig, SäSOl11 grund för afgiftstariffer och påpekar~ att företräde afgjordt
måste gifvas åt det objektiva 1·no1ne1~t, som erbjuder sig i, fartygets
eget värde11~ått, uppskattadt på ett eller annat sätt, exempelvis i direkt

förhållande till storleken eller ock i förhållande till transportförmågan,

denna senare utgörande produkten af fartygets lastdräktigbet och fart.
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Tiden medgifver icke att här ingå på en redogörelse för författa
rens mycket intresseväckande utredningar rörande det nuvarande
otillfredsställande tillståndet såväl nled hänsyn till afgittstariffernas
uppställning som framför allt med hänsyn till själfva grunden för
afgifternas debitering, d. v. s. fartygens afgiftspliktiga tontal.

Sjöfartsafgifternas rel a ti va betydelse i förhållande till andra
sjöfartens driftkostnader.

SyftenIålet med de undersökningar, hvilkas resultat jag i dag tillå
ter mig framlägga för nationalekonomiska 'föreningen, och sorn till
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dels äro bild åskådliggjorda i de här fralllvisade diagramulen, är
dock icke en vare sig historisk eller logisk behandling af sjöfartens
afgifter och öfriga driftkostnader utan allenast ett försök att åväga
bringa utredning om den faktiska - absoluta och relativa - bety
delse·n i eko·nolJniskt atseende aJf dessa kostnader, så,da1~a de nu i
verkligheten gestalta sig.

För att för denna jämförande undersökning - såvidt jag vet den
första i sitt slag - erhålla de nödiga primäruppgifterna har jag en
skildt hänvändt mig till ett antal svenska rederier, represe!1tativa
lIvart och ett för sig för de viktigare af de olika grenarna af svensk
sjöfart med ångfartyg, och har jag i allmänhet lned stor beredvillig
het erhållit de önskade upplysningarna. Någon motsvarande detalj-
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undersökning af segelfartens förhållanden har ännu icke medhunnits
men skulle säkert väl löna mödan. I några fall har jag funnit de er-
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forderliga primäruppgifterna färdiga i vissa .rederiers tryckta styrelse
berättelser, i andra fall hafva rederierna på min begäran låtit utarbeta
de erforderliga sammandragen ur räkenskapsböckerna. Endast i ett
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och annat fall har ingen annan utväg stått mig tillbuds än den rätt

besvärliga att i detalj genolngä de för fartygen resa efter resa under
ett helt år - 1911 - till rederierna inkolnna specificerade rä:knin

garna ä de mångfaldiga hamnafgifterna af olika slag - s. k. port
charges - samt öfriga driftkostnader.

De olika sjöfartsgrenar, jag hittills hunnit undersöka, äro in-

alles sex:
1:0) långfart (vära linjer till andra världsdelar, diagranl n:r 1);
2:0) fart till Medelhafvet och' Svarta hafvet, ~iagranl n:r 2;

3:0) nordeuropeisk fart, däri inberäknad den för oss särskildt vik-

tiga nordsjöfarten, diagralll ,n:r 3;
4:0) malmfraktfart, diagranl n:r 4;
5:0) inrikes- och kanalfart, diagraIn n:r 5;

6:0) skärgårdsfart, diagranl n:r 6.

För alla dessa, olika svenska sjöfartsgrenar med undantag för
farten till Ost-Asien har jag, uton~ ltufvudföremåZet för undersökningen,

sjöfartsafgifterna, såsom värdefull biprod'ukt erhållit en eller flera af'
följande ,utgiftsposter - alla· för hela året 1911:

1:0) besättningshyror och kost;
2:0) kolförbrukning (eller kol- och oljeförbrukning);

3:0) reparations- och underhållskostnader;

4:0) arbetspengar; sanlt

5:0) assuransp~~emier, kontorskostnader och öfriga diverse ~tgifter.

För linjen till Kina och Japan har jag icke lyckats erhälla de

exakta. siffrorna för andra afgifter än de för passagen genon1 Suez

kanalen under år 1911 af linjens fyra första ångare på inalles femton

enkla resor erlagda. Dessa uppgifter har jag erhållit i statskontoret

och i kamm.arrätten. Den s~xtonde resan,utförd' af den nya ångaren
Ceylon i noven1ber samnla är, har icke medtagits i denna statistik,

detta för att ick~ förvanska det ,medeltal, »kronor per t01~ årligen»,
SOlll utgör ett viktigt led i dessa undersökningar, såsom längre fram
kommer att visa sig.

De i jämförelse med' Suez-kanalaf~ifterna111indre betydande bamn

afgifterna å andra svenska och utländska orter hafva för denna linje
till sitt belopp beräknats med ledning af de kända siffrorna för andra

fartyg t jämförlig längfart, och äro alltså på grund häraf dessa uppgifter

för Kina-farten allenast approxilllativa. Årsmedeltalet »kronor per
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ton~ torde dock i hvarje fall kOlnma ganska nära det verkligen er
lagda beloppet~

Diagrammen, hvilka, med hänsyn till de för !le olika stora rede
rierna ifrågakommande högst betydligt. skiljaktiga årliga totalbeloppen,
lnåst uppritas i olika skalor, mindre' för de större rederierna, äro följ- .
aktligen icke med afseende på de elJl,.skilda »staplar1~as» absoluta höjd

omedelbart jämförliga med hvarandra, men bar jag sökt råda bot
härför genom att under hvarje stapel inskrifva den årliga medelutgift,
beräknad i kronor per afgiftspliktig ton, densamnla representerar.

Inon1 hvarje särskildt diagrain åter äro naturligtvis de olika stap
larna, såsonl uppritade i samnla höjdskala, fullt jämförbara.

Ehuru det kunde vara rätt frestande att ingå på en jämförelse
lllellan alla de olika bufvudposternas relativa betydelse inom de olika
slagen af fraktfart, skall jag för dage.n och i öfverensstämm'else nled
detta föredrags rubrik begränsa nlig t~ll en analys af allenast sjö
fartsafgifternas Oell öfriga driftp osters relativa betydelse icke blott för
den svenska rederirörelsen i dess helhet utan för hela vår svenska

nationella hush:ållning.
Den första frågan blifver då: » Till hvilket totalbelopp årligen

kunna vår handelsflottas saintliga sjöfartsafgifter, så i hemlandet som
utomlands, uppskattas?»

Härom saknas hittills, savidt· jag har Inig bekant, hvarje officiell
utredning. Handels- och sjöfartskommitten inskränkte ~sig i sitt i öfrigt
i flera afseenden värdefulla betänkande rörande sjöfartsafgifterna till
allenast verkliga beloppen af de till sve1~ska statsverket och kommu
nerna 111. fl. erlagda afgifterna. Hvad de utländska halnnarna beträffar,
nleddelades dels en öfversikt af lagstiftningen i frälumande länder,.
dels en tahellar~sk jämförelse 111eIlan afgifterna i vissa europeiska
länder. Vidare upprättade kommitten ett jä.mförelseschenla öfver de
approximativt beräknade afgifterna i tre svenska och (jorton andra
europeiska hamnar för ett fartyg af 1,000 tons dräktighet. Fram
ställningen afslutades lned anförandet af ett dussintal exernpel pä ut
ländska räkningar ä faktiskt betalade skeppsumgälder - s. k. port
charges - i några europeiska och två sydamerikanska hanlnar.

EgentIlgen skulle ju en enquete i detta ämne, för att gifva ett
på öret riktigt resultat, fä lof att utsträckas till hvartenda med ut
rikes fart sysselsatt svenskt rederi eller enskild fartygsägare i syfte
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att af dem erhålla del af innehållet i de olika fartygens skeppsum
gäldsräkningar i utländska hamnar under ett helt år; och -förmodligen
är det väl på grund af den vidtomfattande beskaffenheten af en sådan
undersökning, som ingen hittills vägat sig på densamma. I hvarje

- fall torde väl böra erkännas, att en så beskaffad undersökning öf
verstiger en enskild mans krafter, och lnåste jag bär genast förut
skicka, att de siffror, jag här i dag franllägger, icke äro att betrakt.a
såsom i kronor och ören exakt statistik, sådan man är van att erhålla
densamina från vederbörande statistiska änlbetsverk.

Den väg, jag gått vid dessa undersökningar, är anlitandet a.f den
vanliga empiriska metoden att genoln uttagandet af sävidt lnöjligt
representativa s. k. »stickpro{» i. tillräckligt antal söka kOlTIlna till en
något så när riktig uppskattning af hela den statistiska »varukvanti
teten» , om det tillåtes 111ig att här använda ett uttryck, hänvisande
till ett numera alllnänt tillänlpadt tillVägagående vid tullbehandling af
massgods, såsom kaffe, spannn1äl m. In. Mina resultat blifva i öfver
ensstämlnelse härmed alltså icke annat, än hvad man inom probabili
tetskalkylen benämner en första approxi!Jnatio1~, och göra heller icke
anspråk på att vara något annat och 111era.

De tillgängliga primäruppgifterna.

Dessa undersökningar omfatta dels ett antal af inalles 84 svenska
ångfartyg i utrikes fart med ett afgiftspliktigt tontal af tillsan1mans
92,184 registerton enligt fartygens svenska mätbref, alltså något mer
än en sjättedel af det svenska utrikes ångbåtstonnaget, dels 27 ångare
i inrikes fart nled tillsammans 3,248 registerton, lllotsvarande allenast
'en sjuttondel af hela inrikes ångbåtstonnaget. Detta' senare torde
därför än mera än utrikestonnaget vara i behof af fortsatt undersök
ning.

För att såvidt möjligt råda bot därför, att alltså prinlärupp
gifterna icke omfatta vare sig hela tontalet, såsom de skulle göra, om
de vore insan1]ade genom en ärnbetsmyndighet, ener ens större delen
af fartygen, äro de undersökta fartygsgrupperna af det slag, att de,
så långt 111Öjligt varit, i sig innefatta de väsentligare grenarna af åt
minstone den svenska utrikes ångbåtsfarten. Den allra väsentligaste
fartygsgruppen, lastångarna i nordsjö- och östersjöfart,är visserligen
talrikt tillfinnandes inom diagrammet för }) nordeuropeisk kustfart».
Men därjämte har redan en lnotsvarande specialundersökning, oIllfat-
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tande 1910 års seglation med ytterligare tolf ångare, tillhöriga fyra
olika rederier och använda hufvudsakligen i nord- och östersjöfart
samt delvis till lnedelhafshalnnar, blifvit för något öfver ett års tid
sedan i annat sanlmanhang utförd af kommerskollegii inspektör för
bärgningsredskap och lastlinje, ingenjören N. G. Nilsson. Då emellertid
denna sistberörda undersökning omfattar blott tonnageu'ingäldernas

belopp för dessa toIf fartyg i så kallad »tranlpfart» på svenska och
utländska hanlnar men ingen af öfriga hufvudposter i driftkontot, har
intet diagram öfver denna undersökning uppr'ättats eller ansetts er
forderligt. Dock hafva diagraInmens lnedeltalssiffror rörande unlgäl
dernas be,lopp för ton för år naturligtvis konlpletterats 111ed lnedel
talssiffran för dessa tolf ångare, hvilkas samlnanlagda afgiftspliktiga
dräktighet utgör 16,539,60 ton. Dessa ångares tonnageumgäIdel' ut
gjorde; i medeltal år 1910, 14 kr~ 80 öre för ton, och har salnnla,
siffra antagits vara användbar för dessa fartyg jälllVäl under år 1911.

Högsta skeppsumgäldsbeloppet, för ton räknadt, af· de i utrikes
fart sysselsatta ängarna har betalats i farten på Ost-Asien med unge
färligen 35 kr. för ton, däraf ensamt i Suez-kanalafgifter 24 kr. 83
öre för ton enligt svenskt mätbref, motsvarande,7 francs 25 centimes
för ton för hvarje enkel kanalpassage enligt Suez-kanalmätbrefvet.
Såsonl ett egendomligt sammanträffande tillåter jag nlig här 11leddela,
att nIan på kontinenten och i England vanligen vid approxhnativa
beräkningar utgår från ett genolllsnittligt tonnage-afgiftsbelopp för är
i långfart af 2 pund sterling eller onlkring 36 kr. för ton, hvilket
senare belopp ju ganska nära. sanlinanfaller med det nyss bär ofvan
anförda. Lägsta afgiftsbeloppet för utrikesfararna är det af ångare i
nordsjö- och östersjöfart erlagda. lned 14 kr. 80 öre för ton.

Årliga afgiften i kombinerad inrikes- OCll kanalfart utgör 52 kr.
98 öre för ton och j skärgårdsfart 6 kr. 56 öre för ton. Dessa bägge
sjöfartsgrenar kunna dock knappast betraktas säSOln annat än ett par
enstaka exempel på inrikesfartens med afseende på ulngälderna fö~

modligen dyraste och billigaste grenar. ,Det kan därför 11led fog
erinras, att det icke kan vara rätt eller ens rinlligt att begagna dessa
bägge så vidt skilda siffror såsom led i en 111edeltalsberäkning för
hela. inrikes ångbåtsflott.an, då de endast representera två af rederi
erna - visserligen bland de största - i inrikesfarten.

Uträknas medeltalet af årliga skeppsumgä~derna per ton för de af
undersökningen omfattade nio rederiernas i utrikesfart sysselsatta ång~
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fartyg, erhålles en lnedelafgiftssiffra af 22 kr. och 9 öre för ton för
de undersökningen omfattande sex grenarna af svensk utrikes sjöfart.

Hela handelsflottans sjöfartsafgifter.

Tontalet af den svenska handelsflottans i utrikes fart under år
1910 sysselsatta ångfartyg utgjorde 524,654 ton enligt. komnlerskol
legii berättelse; och kan alltså, om nyss anförda Iuedeltal vore exakt
riktigt, denna del af den svenska" handelsflottans tonnage beräknas
hafva fått i svenska och Itttländska hamnar vidkännas tonnageafgifter
under är 1911 till ett belopp af 524,654 X 22,09 kr. == 11,589,607.
kr. Den efter 1910 års slut inträdda ökningen i tonnaget har då
icke medtagits i beräkningen, hvarför sunlman förmodligen är något
för låg. Härtill komnla tonnageafgifterna för dels i utrikes fart an
vända 1,015 segelfartyg af tillsammans 142,200 ton enligt nyss an
förda källa, dels de af svenska fartyg i uteslutande inrikes fart erlagda
unlgälderna.

Utgår man frän den norske statistikern Kirers antagande, att
en ängbåtstons transport{örmåga skulle motsvara 3 segelfartygstons,
så skulle häraf kunna dragas den slutsatsen, att en segelfartygston
borde i sin ordning vara belastad nled allenast tredjedeleI) af de um
gälder, SOln påhvila en ångbätston, d. v. s. i detta fall med olllkring
7 kr. för ton årligen. Detta antagande hvilar naturligtvis så godt som
helt "på en gissning, IDen torde, i betraktanqe af att flertalet af dessa
fartyg äro småfartyg, som ofta äro i hamn, denna gissade siffra, 7
kr., med all säkerhet icke vara {ör hög. Nyssnä111nda 142,200 t<?n
segelfartyg skulle alltså under året hafva varit belastade med 7 X 142,200
"== 995,400 kr. i tonnageumgälder.

Komma slutligen härtill de af svenska äng- och segelfartyg, sys
selsatta uteslutande i inrikes fart, erlagda afgifter till slussar, kanaler,
halunar, lotsar, då lots anlitats, etc.

Enligt hvad förut anförts, utgjorde år 1910 beloppet af hamn
afgifter för fartyg i »inrikes fart» .997,052 kr., lnen huru stor del af
denna summa, som erlagts af svenska fartyg, sysselsatta uteslutande
i inrikes {art, har jag icke kun~at utröna, då en del af dessa »in
rik"es afgifter» förmodligen erlagts af svenska utrikesfarare, och till
och med en del bamnafgifter i inrikes fart torde hafva erlagts af ut
ländska fartyg, anlöpande två eller 'flera svenska hamnar.

Äfven här torde IDan alltså vara hänvisad till allenast en gissning.



Svenska sjöfartens afgifter och öfriga driftkostnader. 13

Till ledning för gissningen kan man måhända våga lägga det i ,konl
luerskollegii underdåniga berättelse, sid. XVIII, ömnämnda förhållan
det, att tontalet af till, hamnarna inkomna och därifräll afgångna
fartyg, som idkat sjöfart mellan inrikes orter, är något större än

'Jnotsvarande tontal för utrikes{ararna; ett förhällande, som torde .sakna
motsvarighet i något annat land' i världen, lTIed undantag af Förenta
staterna, och som mera än något annat framhäfver den för vårt land
särskildt enastående stora betydelsen af vår inrikes fraktfart. Då nu :
hela· inrikes hamnafgiften, enligt sid. XIX i kollegii herättelse, ut
gjort, såsonl nyss nämndes, i det närluaste en million kr., torde lllan
icke m~ycket misstaga sig, om man antager, att åtminstone hälften af
denna sunlma erlagts af de verkliga inrikesfararna 'Jned e'J~ halt 1nil

lion kr., hvartill skulle konl111~ sluss- och kanalafgifter, 1,449,302 kr.,
med afdrag dock af dem, som erlagts dels af utländska fartyg (15,220
kr.), dels af svenska äfven i utrikes fart sysselsatta fartyg, gissnings
vis uppskattade till något öfver 200,000 kr., så att den återstod, af
dessa sluss- och kanalafgifter, SOlll erlagts uteslutande af svenska
inrikesfarare, skulle kOlnma att utgöra onlkring 1,200,000 kr.

Salnmanslås alla dessa fyra olika skeppsafgiftsposter eller:
af svenska ångfartyg i utrikes fart erlagda kr. 11,589,607
» » segelfartyg i d:o ».. .. ...............» 995,400
» »' ång- . och segelfartyg i uteslutande' inrikes

fart erlagda hamnafgifter '" .......» 500,000
af dessa senare fartyg erlagda sluss- och kanalafgifter» 1,200,000
skulle svenska handelsflottans skeppsafgifter år 1910
alltså hafva uppgått till den betydande sumluan af » 14,285,007
Resultatet af dessa approxinlativa beräkningar är alltså, att hela

sve1~ska ltandelsflottans, d. v. s. såväl utrikesfararnas som inrikar
nas, skeppsafgifter år 1910 skulle llafva utgjort något öfver 14 Inil
lionel' kr. Häraf hafva, såsom ofvan anförts, högst 5 n1illioner kr.
erlagts i Sverige oeh konlmit statsverket, han1u- och kanalförvaltnin
gar, lotsar nl. fl. till godo oell nära dubblå detta belopp stannat i
utlänningai-.nas fickor. Siffrorna för år 1911 äro icke ännu för 1l1ig
bekanta Inen torde väl icke väsentligt skilja sig från 1910 års siffror.

äfriga driftkostnader.

Undersökningen rörande dessa har jag a.f brist på tillräckliga
primäruppgifter lnåst inskränka till endast utrikes ångbåtsflottan.
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Gör man liknande nledeltalsberäkningar som för utrikesfararllas

skeppsafgifter för jämväl de öfriga fem hufvudposterna, i den svenska

utrikes ångbåts{lottans »dri{tkonto», kommer man till följande. natur

ligtvis likaledes allenast approximativa resultat, framställda i diagram
n:r 7:

~
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1:0) besättningshyror oell kost. ,. kr. 14,522,423

2:0) kol och olja '............... 15,44.5,814

3:0) skeppsumgälder af ångfartyg i utrikes fart... » 11,589,607

I fråga 0111 denna post bör dock erinras, att i en del

rederiers uppgifter Oln hanlnunlgälder befunnits ingå

dels några lnindre belopp' för konsulatsattester OCll bog

sering ffi. In., dels äfven sådana lotsafgifter, SOITI icke

utgå ensanlt efter tonnaget utan antingen efter ensanlt

djupgåendet eller efter en taxa, konlbinerad af både

dräktighet och djupgående. De allenast efter n~ätbre{s

tonnaget beräknade skeppsumgälderna för den utrikes

ångbåtsfarten utgöra därför ett eller annat hundra-
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tusental kronor nlindre än det i posten härofvan upp-
tagna beloppet af 11 1/ 2 millioner kr.. .

4:0) reparations- och underhållskostnader kr. 9,066,021
5:0) arbetspengar (hufvudsakligast stufvarlöner) » 15,267 ,431
6:0) assurans- och öfriga kostnader ~.. » 17,932,674

Dessa sex hufvudposter i den svenska handelsflottans }) driftkonto » har
jag samn1anfört i det sista af »driftkostnadsdiagramlnen» -- n:r 7. 
De utgöra tillsanln1ans 83,823,970 kr.

Inkomsten af rederirörelsen.

Men i detta diagrain - n:r 7 - har, såso.m synes, tillfogats
ännu en post - ,den inkomst af rederirörelse, för hvilken enskilda
personer och rederiaktiebolag varit för allmän bevillning uppskattade.
Denna inkomst utgjorde år 1910 enligt komnlerskollegii underdåniga
berättelse, sid. XII, 4,016,187 kr. och, enligt nu i dagarna under
hand lllig lämnade uppgifter, år 1911 7, 199,839 kr., i llvilken summa
dock segelfartygsrederiernas inkomst torde representeras af gissnings
vis omkring en half million kr., hvarför utrikes ångbåtsjlottans be
hållning skulle kunna anslås till cirka 6,700,000 kr.

Rörande den förstnämnda af dessa bägge siffror anlTIärker kolle
gium själft, att densan1ma »måste af flera skäl betraktas såson1 lnycket
bristfällig». Rörande den sistanförd~, afsevärdt större siffran, som
ju dock afser ett är, 1911, 111ed l11ycket bättre sjöfartskonjunkturer
än år 1910, uppgifves från auktoritativt håll, att densan1ma kan anses
vara riktig med en feltolerans af högst 10 procent.

Jag är viss om, att jag uttrycker flertalet af för vår svenska sjö
fart intresserades mening, då jag härmed gör mig till tolk för deras
tacksan1het 1110t kollegium för att detta icke låtit sig af uppgifternas
ofullständighet. och svårtillgänglighet afhålla från att ä·ndock söka
gifva alllTIänheten detta åtnlinstone tt1~gefärliga begrepp onl den för
landet så oerhördt viktiga sve1~ska sjöfarts1~äri1~ge1~s eko1~o1·niska läge
i stort sedt. Det synes dock här kunna erinras, att, Olll man sträfvar
efter ett korrekt uttryck för hela· n.äringens behållna inkolllst och icke
allenast för SUlnman af de individuella rederiernas deklarerade in
komst, så bör denna senare 111inskas lTIed den rena förlust, S0111 upp
stått för den del af rederierna, sorn antingeJ~ IJnåst likvidera eller
haft otur i fraktfarte1~ och alltså, sAson1 det heter, »seglat öfver
styr». Sammantagna uppgå de sex approxinlativt beräknade drift-
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kostnadsposterna, såsom nyss anförts, till 83,823,970. kr. Till täc~'

, kande häraf finnas 1911 års bruttofrakter i den' utrikes ångbåtsfarten,
enligt uppgift 87,807,675 kr. Ö{verskottet skulle alltså enligt, denna
»första approxin1ation» - ty något annat göra ju dessa beräkningar
icke anspråk på att vara - utgöra omkring 4 millioner kr. i stället
för förut anförda uppskattade inkomst af denna del af utrikes frakt
farten - omkring 6,700,000 kr.

Felet - om detta nu, med hänsyn till 11vad nyss antyddes onl
de icke redovisade rena förluster1'~a för en del rederier, verkligen är
så stort - utgör 2,700,000 kr. eller blott ungefär 3 procent af det
belopp på nära 84. nlillioner kr., Oln hvilket det här rör sig.

Men två andra,' sannolikt hvar för sig större ~uckor finnas dock
i denna min öfversikt, OCll jag skall visst icke försöka att sticka
under stollned dem. Dels omfattar utredningen på inkomstsidan
.icke de i 'tidsbefraktning -- s. k. time-charter - intjänade ersätt
ningsbeloppen, hvilka ju hvarken kunna få namn af bruttofrakter, då

ju alla driftkostnaderna betalats af den oftast utländska tidsbefrakta
ren och alltså äro okända, eller af 'J~ettoinkomst, då från densan1ma
naturligtvis lnäste dragas dels fartygens ordinära värdeförminskning
genom ökad ålder och dels de stora extraordinära ytterligare utgifter,
som pläga åtfölja dessa affäeer i form af särskildt hårdt slitage å
både fartyg och 111askineri, 'kräfvande betydliga reparationsarbeten
efter hvarje afslutad längre tidsbefraktning., Kommerskollegium saln~

manslår icke heller - och förnlodligen just på dessa grunder - de
i tidsbefraktning intjänade beloppen llled bruttofrakterna till en slut
SUlnma.

På dri{tkontosidan saknas därjänlte -, oell detta är den andra
nyss' åsyftade luckan - uppgift på hela utrikes ångbåtsflottans värde
afskrifning, ofta nog upptagen i de störr~ rederiernas bokslut med
författningsenligt nledgifna 5 p.rocent af fartygens senast bokförda
värde rnen också ofta nog icke upptagen. Ja, n1ånga 'exelnpel finnas
på fall, då efter en mera genomgripande reparation ett fartygs värde
uppskrifvits i stället för nedskrifvits. I ~varje fall har jag i,cke lyc
kats att vare sig 0111 tidsbefraktningarna, hvilka dock förnlodligen
under år 1911 inbringat nominellt åtskilliga millioner, eller onl de
-ifrågavarande afskrifningarna erhålla sådana upplysningar, att jag
kunnat upptaga dessa poster såsom led i undersökningen. De rekom
J)lenderas dock naturligtvis till benägen åtanke hos den, som tilläfven-
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tyrs vill taga vid, där jag slutat. Mitt enda -hopp för närvarande är,
att de bägge posterna 111åtte något så när uppväga hv.arandra och
alltså åtminstone icke öka det fel af tre procent i lnin undersökning,
som jag själf nyss villigt deklarerat. Jag är därför också beredd
därpå, att en eller annan kan kon1ma att strängt bedöma nlina under
sökningar såSOln i dessa och kanske äfven i andra stycken brjstfälliga.
Jag skulle då vilja till mitt urskuldande anföra, att en bristfällig första

undersök1~i'ng är ändock bättre än i-ngen undersökning alls, då det gäller
en för hela nationen viktig ekonomisk fråga. Dessuton1 behöfver väl
jag knappast känna mig nlera skalnsen för att jag dristat n1ig fram
lägga för föreningen dessa första llnd~rsökningar n1ed alla deras brist
fälligheter än kungl. konl1nerskollegiuln för sina i underdäniga be
rättelserna -offentliggjorda siffror öfver »inkon1sten af rederirörelsen»,
llvilka jänlväl, och detta af kolJegiuln själft, karakteriseras såsom
»lnycket bristfälliga», 111en för hvilka -vi - ändock äro kollegiu11~ var1nt

tacksa·1n1na. Skulle min förhoppning onl ett resulterande fel i rnin
undersökning af blott tre procent vara grundad, så skulle ju den an
litade enlpiriska nletoden med tagandet af så kallade stickprof i detta
fall hafva visat sig resultera i en rätt god »första approxilnation»,
och all sannolikhet borde då tala för att de sex olika driftkostnads
elementens beräknade oeh i diagran11net n:r 7 utsatta värden icke
heller äro lnera afsevärdt skiljaktiga från deras verkliga men hittills,
sävidt jag vet, alldeles okända belopp.

Rederinäringens afkastning.

Hvad.· beträffar rederierpa5 verkligen behållna årliga inkomst af den
utrikes ångbåtsflottan, vare sig nu denna beräknas till 4 millioner
kr. eller till 6,700,000 kr., så uppstår en helt naturlig fråga:

»Huru stor är denna behällning i procent på det i denna del af
rederinäringen nedlagda kapitalet, d. v. s. på fartygens penning'Tärde
eller 111åhända rättare bokförda värde?»

Såvidt jag känner, finnes i Sveriges officiella statistik ingen uppgift
på vare sig det beräknade eller det bokförda värdet af den svenska
utrikes ångbåtsflottan. ~orges sjöfartskontor anslår i sin årsbok hela
den norska ångbåtsflottans värde vid slutet af 1910 ,till omkring 256
111illioner kr., nlotorfartygen till något öfver en million och segel
fartygen till nära 42 lnillioner kr. Jag har icke haft tillfälle att bilda
lnig någon objektiv mening om detta värdes större eller mindre öfver-

2
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~nsstämnlelse nled vare sig verkliga yärdet eller bokförda värdet. Men,

om man up.pskattar den svenska i utrikes fart sysselsatta .ångbåts

~ottans värde till Sa'1n1na pris för t01~ som den norska, skulle den·na
del af vår handelsflotta, vara värd o1nkring 130 rnillioner kr., å hvilket
värde SU1n1nan 6,700,000 kr. (utgör något 11tera ä1~ 5 procent och
$umnta·n 4 ntillioner kr. . något öfver 3 procent. .Sedan denna min

,värdering mera' »på en slump» var gjord och nedskrifven, såg jag i

förrgår i pre~sen omnämnd en vHrdering af hela svenska ångbätsflottan,

verkställd af komnlerskol~egii~jötekniska'sakkunnige, kapten K. Bjarke,

.och slutande på en summa af nära 143,000,000 kr.. Tager..jag så

stor del af denna slutsulllnla, sonl l1lotsvarar utrikes ångbätsflottans

procent af hela registrerade ångbåtsflottan vid 1.911 .års slut, kommer

jag. till ett värde af 129,000,000 kr.. i stället för af mig nyss anförda

130 nlillioner.
Häraf framgår, att· den af kapten Bjarke verkställda detaljerade

värdeberäkningen lllotsvarar ganskå nära sanllllå värde per ton sonl

den norska officiella värderingen af den norska ångbätsflottan.

* * *

Innan jag afslutar denna för åtskilliga: af föreningens lneq.lemnlar

förmodligen något torra öfverblicl{. örver hvad jag .kallat den svenska

utrikes ångbätsflottans »driftko1~to», skall jag tillåta mig att gifva

uttryck åt några reflexioner, som ovillkorligt trängt sig på mig, allt

under det att undersökningarnas resultat - detta senaste diagralll n:r

7 - så småningom växt fram ur den brokiga lllängden af primär

uppgifter. Vi hafva då exeulpelvis:

Kolkontot.

Största utgiftsposten i driftkontot, näst efter assurans- och »öfriga

kostnader», utvisar kol- och .oljeförbrukningskontot, utgörande nära

15 1/ 2 millioner l{r. En 11linskning af blott 25 procent i detta stora

konto - genanl förbättringar i nlaskineriet. - vore i stånd att. öka

inkomsten af den utrikes sjöfarten med mera än 50 procent.. Vi
hafva' 'alltså genoln: besparingar på denna. post en' 111öjlighet att

så småningonl kunna ernå icke allenast en ri1nligare afkastnings~

1·narginal för det i rederirörelsen n~dlagda kapitalet utan äfven, såsonl

en följd häraf, en höjning i skeppsbesättningarnas lefnadsstandard.
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Ju . förr vi kunna hinna lTIe~ att 11lera all'mänt adoptera mot.ordrift
eller andra bränslebesparande lnaskiner - hit torde man, få räkna
den ,nya Lj~ngströmska ångturbinen - inonl den svenska sjöfarten,
ju längre beredes:, oss en lnöjlighet att få .inhösta fördelarna af, de
nya drifkraftnledlen. ,Ty i sinon1 tid kon1111er, naturligtvis kon}r.ur-,
rensen att äfven på detta område medföra en n~dsättning af världs
frakterna och sålunda utjämna motordriftens Iluvarande extra, fördelar,
men detta torde dock i hvarje fall dröja mänga år. Under denna
öfvergängstid torde enlellertid vår blolTIstrande och i utlandet lnycket
upplTIärksarnmade svenska 'marinlIlotorindustri kunna vara oss en
mäktig häfstång till förbättring af sjöfartens ekononli och det svenska
sjöfolkets allmänna villkor.

Ett annat viktigt konto är, såsoln ofvan fralTIhållits,

Sjöfartsafgifternas konto.

Hvad detta beträffar, visar diagra11llllet n:r 7, att en allnlän höj
ning i sjöfartsafgifterna af exempelvis blott en procent utan sanltidig
höjning i fraktsatserna betyder en årlig nettoförlust för rederierna, af
'Jnera än 1'00,000 kr.

Statsm'akterna hafva gen0111 de så kallade rederilånen, hvilkas till
sjöfartens disposition stående belopp visst för närvarande utgör unge~

fär sjutton millioner kr., 111äktigt bidragit till den svenska sjöfartens
nuvarande uppsving och blo111string. Att dessa senare uttryck icke
äro blotta fraser utan äro fullt berättigade, franlgår af diagranlnlet
n:r 8, byjlket i bild återgifver den svenska handelsflottans 1'·elativa
tillväxt ,under. de se'naste sjutton åren i jän).förelse lnecl Danlllarks,.
llled hvilken den är., nled, afseende på tillväxten närnlast likställd,
saInt i jänlförelse' llled Rysslands, Englands och Norges"hvilkas 11andels
flottors relativa tillväxt under San1n1q tidsperiod den svenska såväl
som den danska på ett lysande sät.t öfverträffa.· Endast för den 'tyska
handelsflottans fenolnenalt hastiga utveckling ligga vi alla under.
Svenska st~ten utlänlnar rederilånen till llllgefär ,salnIna ~ eller en.dast
helt obet.ydligthögre - räntefot, sonl densamll1!l betalar f~r sina egna
lån, och rederilållen utgöra alltså i1~gal1{nda lJ~ågon direkt. subv~ntio'n,

af, statsrnedel åt sjöfarten. 'Ehuru ,dessa lån, alltså ieke n1ed;fÖ~3 .någ9n
uppoffring, af svenska låne-, eller skatteJnedel" beredacle,' sj.öfa~'tell, ~l~

afseyärd di~e~{t fördel genom: l,~gr~ räntefqt", än SOITI ~"ed~ri.l~Öl~el~e~, ~~n
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erhålla till och med i de utländska fartygshypoteksbankerna, särskiIdt
de holländska, oell denna räntevinst har af sakkunniga uppskattats
till att motsvara omkring 1 procent af länesumman, d. v. s. i det
stora hela 170,000 kr. årligen. Hvad jag här nämner,. är ju tämligen
allmänt bekanta sakförhällanden, som jag allenast tillåter mig att i
korthet rekapitulera. Diagrammet n:r 7 öfver den svenska utrikes äng
bätsflottans driftkonto utvisar emellertid, att hela de1~ förmå1~, S0111 af

N:r 8.

Grafisk öfversikt
öfver

relativa tiilväxten i nedan nämnda handelsflottors s. k. beräknade tonnage,
do v. s. summan af segelfartygens afgiftspliktiga tontal och 3.6 gånger ång

fartygens afgiftspliktiga tontal.
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~tatslnakterna genom rederilånen beredts den svenska sjöfarten, till
beloppet nl0tsvarar 1ni1~dre än 2 proce·nt af svenska fartygs t01~nage

afgifter i Sverige och utlandet.

Komnla vi så till:
Behållna inkomsten.

Af samma diagram n:r 7 franlgår slutligen, att den svenska skepps
rederiverksamhetens behållna inkoll1st, äfven under så goda sjöfarts
konjunkturer son1 de under är 1911 rådande, sitter oväntadt och

ö{verraskande trå·ngt nlellan å ena sidan de af förhållandena på världs
luarknaden reglerade bruttofrakterna, öfver hvilka den svenska lag
stiftaren och de svenska statsmakterna äro utan hvarje inflytande, och
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å andra, sidan de inom denna 'särskilda verksalnhetsgren förhållandevis.
mycket höga driftkostnaderna af 'olika slag, hvilka i diagraln'met blifvit
i bild och med siffror fran1ställda.

De af driftkontots sex »staplar», hvilka äro oberoende af svensk
lagstiftning, äro n:r 2, 5 och 6, d. v.: s. kolkontots och i allt väsent
ligt äfven stufvarlönernas samt assurans- och öfriga omkostnaders
konti. Såväl bruttofrakterna som de öfriga tre driftkonti ärodärelnot
utsatta för mer eller mindre betydande inflytelser af inre svensk ·lag
stiftning och författningstillämpning. Brutto{rakterna kunna sålunda
konlma att 'mycket väsentligt reduceras genom. eventuella nya lag'
bestämmelser om däckslast, gällande icke blott såSOln hittills vid far
tygens angörande' af engelska, tyska m. fl. han1nar; utan till äfven
tyrs vid åll fart med svenska fartyg' i öppen sjö eller öfver våra
större insjöar. Ingen vill väl förneka, att vissa bestärrimelser rörande
däckslast böra af det allmänna fastslås, om icke för annat så för att
i någon mån normera förhållandena mellan rederiernas och hefälhaf
varnas befogenhet i dessa stycken. Men skulle vi mot all förmodan
erhålla däckslastbestänlmelser i hufvndsak blott kopierade efter en
gelska' lagparagrafer, afpassade närn1ast efter krafven på sjösäkerhet
i Biskaya-bukten, norra Atlanten ID. fl. det storbritanniska ' öriket om
gifvande farvatten,- utan tagen hänsyn till de Sverige omgifvande far
vattnens samt vål~a kusters säregna beskaffenhet, då kan utan tvifvel
befaras, att de hittillsvarande brutto{rakterna för våra fartyg komme
att däraf ganska allvarsamt påverkas.

,Driftposterna n:r 1 och' 4 i diagrammet n:r 7 kunna dessutom
komma att röna inflytande, om ock förmodligen icke i lika hög grad,
af den just ·vid Iluvarande riksdag aktuella sjöfartslagstiftningen i
öfrigt. Slutligen är driftposten n:r 3, d. v. s. sjöfartsafgifterna, i
1nycket hög grad utsatt för påverkan af inre svensk lagstiftning- och
för{attni1~gst()lk12ing dels direkt i fråga OU1 de till svenska statsvel~ket'

och kommunerna utgående afgiftern'as' taxesatser, dels mera indirekt,
lnen' i verkligheten på ett lnycket mera ingripande och afgörande sätt,
genom att den svenska lagstiftaren numera, i olikhet 1not under gångna
tider, genom svenska skeppslJnätn,ingsförfattningar oclt svenska tull
funktionärers tolkning och tillälJnpning af desam1na fastslår, själfva
gr~tnden eller Ifl,Ormen för svenska fartygs alla t01~nageafgifter8 ab
soluta belopp icke blott här i landet utan i alla frätnrnande -sjöfarts

länder desslikes, ja,- till. och 1ned i Su,ez-kanalen.
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- , Af :hVllken för- vår sjöfart djupt ingripande betydelse denna sist
nämnda lagstiftnIngsbefogenhet är, har här förut antydts. Om genom
till utseendet ganska oskyldiga och· betydelselösa' ändringar i skepps
nlätningsförfattningarna ' eller i dessas tillämpning en ökning i de
svenska fartygens 'afgi{tspliktiga drä,ktighet skulle inträda af, allenast
två procent -- och en sådan ökning 'lär verkligen vara .ifrågasatt 
så skulle detta medföra för den svenska sjöfarten': i dess helhet e'n
årlig förl'ust, som' komn'te att Iniera än uppväga, den genom rederilåne-'
fonden beredda' stora och' af s}ö{artenlJned 'största tacksanthet erkända
förntånen.

Jämförelse mellan utrikes sjöfarten och d~n svenska indust~ien.

En jämförelse nlellan motsvarande förhållanden inoln de på land
backen verksamma svenska näringarna' torde här vara på sin plats.
Vår 'svenska byggnadsstadga för rikets' städer är, såsom torde vara
allbekant, i många fall strängare än lllotsvarande föreskrifter i grann
länderna Danmark, Norge och Finland. ' R'esultatet är, att vi här i
landet bo i solidare 11US, SOlll vi' med stolthet kunna visa främlin'gar.
Visserligen bli husen också förhållandevis dyrare, och resultatet häraf
är, att· man får' betala högre bostadshyror här· i Sverige än i grann
länderna. Men ingen faller på grund häraf på den iden, att bygg'nads
stadgan skulle kunna verka ruinerande på 'vare sig byggnadsi,n,du
strielJ~ -eller på husägarnas »uthyrningsnäring» , om det tillåtes mig
begagna ett sådant uttryck. Sanlma är förhållandet inom sä godt
som all af tullskydd 'olllgärdad' svensk industri. En höjning' i malt
skatten eller i spritskatten, föranledd af kräfvande statsbehof eller af
en lofvärd åstundan att frälnja nykterheten, föra:nleder på sin höjd ett
eller ett par öres höjning i priset på en halfflaska öl eller några öres
höj~ing i' priset på en liter brännvin, men nlera sällan innebära sådana
inre svenska finansiella åtgärder något hot nlot de berörda industriernas
lifsvillkoreller rent. af fortbeständ, ty en tillverkningsskatt och det af
denna i viss nlån beroende salupriset äro ju, SåSOlll följd af tullskyddet,
allenast inre svenska angelägenheter, å ltvilka utländsk lagstiftning
och tillämprtingspraxis icke ku·nna' öfva något i'i~flytande.

Helt annat är emellertid fÖl~hällandet inolll den ut/rikes sjöfarten.
»Varans salupris» är bär bruttofrakterna.- Dessa regleras af förhål
landena . på världsfra'ktmarknaden' och undandraga sig absolut den
svenska lagstiftarens J och de' sve'nska än~betsmy'ndigheternas'inflytande
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'eller kontroll i an1~an 1,nån; än att deras' belopp för de enskilda far
tygen kan l11inskas I genom de nyss berörda däckslastbestäminelserna'
Exempel på ett' snarlikt förhållande har 'anförts från Nopge, hvarest
endast den engelska lastlinjens' införande uppgifvits ,hafva kostat, de
norska rederierna 8 millioner' kr. årligen - en uppgift, som jag dock
tillsvidare tillåter' mig betvifla. Svenska lagstiftningsåtgärder eller för
fattningstillälnpningar kunna näinIigen icke, då de äro strängare än
motsvarande tilläIllpningar utonllands, till sin'a ekononliska verkningar
uppvägas - såsorn de kunna det ino~ de tullskyddade industrierna 
geno1'n n~.otsvarande hö}ning i rederinäringens»salupris», d. IV. s. i
de utrikes brluttofrakterna.' Förnl0dligen' är det väl af dessa eller ]ik~ .
nande hänsyn, SOlll kOlnnlerskollegium i sitt förliden höst till kungl.
maj:t afgifna, ·mycket upplnärksanlmade utlåtande i sjöfart.ssäkerbets
frågan 'nled synnerligen varsam ha~d berört såväl frågan om däcks
lasterna SOlll lastlinjespörslllålet och särskildt i denna senare frågå
föreslagit, att bestämlnelserna skulle tillsvidare blifva obligatoriska
allenast i nordsjöfart och vidsträcktare fart.

Vid behandlingen af detta ärende - ett bland de för svensk na..
tionell hushållning lnåhända viktigaste, SOln på länge förelegat - har
kollegium och då gifvetvis särskildt föredraganden, komnlerserådet
Malinen, liksom vid åtskilliga föregående tillfällen visat sig äga öppen
blick för lagstiftningsfrågors alldeles särskildt vitala betydelse för den
svenska sjöfarten~

Handelsflottans årliga tonnageförvärf.

I huru hög grad kä1~slig - oändligt känsligare än hvarje annan
näring eller industri - skeppsrederi och sjöfart äro för växlingarna
i 'världskonjunkturerna på fraktnlarknaden, franlgår på ett synnerligen
slående sätt af här visade diagranl n:r 9 öfver handelsflottans årliga
tonnage{örvärf under' de senast förflutna sjuttio åren - alltsedan år
1841.

Denna grafiska ,öfversikt . utarbetades af nlig för olnkring tre ,år
tillbaka, i sammanhang nled då pågående undersökningar Oln det svenska
skeppsbyggeriets .tillstånd, för en uppsats härom i tidskriften »Det
nya Sverige». Den öfre, prickade linjen, hvilken är den enda, jag i
detta sammanhang vill hänvisa' till, visar; huru våldsamula växlin
garna varit och ännu i' viss ulån äro i anskaffningen af sjöfartens
flytande 'n~ateriell. Frän ett; första maximuIIl, ·under högkonjunkturen
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1855 (i samnlahang 111ed Krimkriget), då 30,000 ton fartyg inköptes eller
nybyggdes, sjönk anska.ffade tonnagetelfva. år. därefter. till lnindre äll
10,000 ton .. Steg åter så slllåningom till ett nytt u1aximulll af lnera än
70,000 ton inköpta fartyg år 1873, sal11manfallande för öfrigt med
den svenska skeppsbyggerinäringens det året inträffade maxiIniproduk
tion· på öfver 30,000 ton, för att endast nio är senare eller år 1879
vara nere på allenast 12,577 ton och, efter några sporadiska försök
till bättring, fö)' att år 1894 förete ett 11linilllunl af, tonnageförvärf af
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allenast onlkring 10,000 ton. Härefter följer un-der några år en ,rask
och jämn stigning i förbindelse med goda konjunkturer på världsfrakt
111arknaden, så att rederierna år 1899 visade sig hafva förnlåga att
i näringen. absor.bera. 75,000· ton. inköpt, tonnage, och 1905, efter
utdelandet af de första, rederilånen, icke lnindre än, 8 t, 185 ton inköpt
tonnage; hvilket utgör det hittills uppnådda absoluta maximuln.

Men trots rederilånen OCll statslllakternas inskridande med ·ytter
ligare kontanta understöd åt vissa· linjer var tonnageförvärfvet redan
år 1909 nere i mindre än hälften ·af, nyss nämnda lnaxinlibelopp..

Vi äro för närvarande åter dessbättre inne på. en stigande -linje
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- officiella siffran för år 1911 utgör 42;845 nyförvärfvade ton
detta i sanlnlanhang nled den nuvarande lysande världskonjunkturen
jnom fraktmarknaden. Ingen kan dock veta, huru länge denna kon
junktur kan komma att bestå.·

Hvad jag med denna lilla utvikning från änlnet velat fastslå,· är,
son1 sagdt, den svenska utrikessjöfartens i .jämförelse lned förhållandet
inom andra· näringar ytterliga känslighet för ·världskonjunkturerna.:.
Men en näring, utsatt för så våldsalnn1a växlingar i sin expansions
möjlighet, är gifvetvis också i jämförelse med apdra verksamhets
grenar 1nera känslig för, d. v.' s. IJnindre 1J11totståndskraftig ~not lag-

sti{tningsåtgärder än dessa. ,

Dessut0111 är lagstiftning på papperet en sak; men tillämpningen
af internationellt likartade författningsparagrafer kunl1a esollloftast

.i· olika länder förete ganska öfverraskande skiljaktigheter.

Vi svenskar berömma oss ·af - och detta Iued rätta - att vara
lagtrogna samt rättrådiga och .stränga i tilläIl1pningen af utfärdade
författning.ar. Detta är ju för öfrigt en af hörnstenarna i värt svenska
rättssaluhälle. '

Så underligt' det än kan lAta, innebär denna· vå.r högeligen pris

värda egenskap en källa till icke obetydliga {arror oeh va·nskligheter

för de nä,ringar - bland deln i främsta rUlnmet den utrikes sjö
farten -, där del~ inter1iationella konkttrre1~se1~ är särskildt hård.

. I Sverige har lIlan förn10dligen IJtD1ninellt san1ma hurnanitära mål
i sikte, exempelvis i fråga öm däckslaster och annan sjösäkerhets
lagstiftning IU.' m., som de, hvilka funnit uttryck i 'engelska lagpara
grafer med större eller· IIlindre internationell giltighet och tillämpade
'på ett sätt i England, på ett an·nat sätt i ·Tyskland och nära no,gicke

alls i våra grannländer Finnland och· Ryssland. On1 nu .våra nlyndig
heter såsom en· följd af vår ga111t1ttaldags hedersalJnn1ta och, rrättrådiga

uppfattning och vår, loJalitet gente1not intern.a·tionella aftCIJl skulle
komnla att tillälupa eventuellt blifvande nya författningar i dessa och
andra v.är, sjöfart ·mycket nära berörande.' frågor eftel~ grundsatsen:
i likhet 1ned ·E1~glcIJ·nd, i de fall då detta lands tillämpning ·är
strängast, i likhet 1ned Tyskland; då detta lands·tillänlpning är strängare
än Englands, och slutligen efter vår egen alltid stränga uppfattning
om tol~ning af lagar och författningar, i de fall då tillämpningen ut.on~-
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lands till äfventyrs vore, obekant,. hvilka skulle följderna månne blifva
för Sveriges. sjöfart?· - .

.Såsom en illustration '. till ,hvad jag här åsyftar, tillåter jag 'mig
hänvisa till ett rätt egendonlligt förhållande.. ', Enligt till. mig från! många
och fullt trovärdiga håll lämnade uppgifter, lära däc'kslastbestämnlel
serna af engelsmännen tillänlpas på det sätt, att de engelska fartygen
visserligen 'förbjudas ankol1~1na till engelsk ha1nn med högre däckslast
än' den af lagen nledgifna, :men att däremot intet hindrar deln från
att -inkomma tjJI de på andra sidan farvattnet belägna holländska'och
belgiska hamnarna nled de ·olagligt höga däckslasterna, hvilka där
lossas, hvar,efter fartygen fortsätta till England för att där lossa den
kvarvarande, nttn~era »lagliga» däckslasten saInt rumslasten. Man har
verkligen från engelsk sida för några år sedan:på officiell väg hört sig för
hos våra vederbörande ·rörande utsikterna för erhållandet af. en svensk
lagstadgad och·· obligatoriskt tillänlpad däckslastlag, ,fastän franlställ
ningen denna gång icke ledde till det af engelsmännen åsyftade resul
tatet. Trornll någon, att' vid tillämpning af ett motsvarande svenskt
förbud mot vissa, däckslasters intagande vår' rättrådiga svenska upp
fattning' skulle på samma· gång (örb}uda de olagligt höga däckslasternas
intagande i de 1torrländska harnnarna och 1nedgirva deras' intagande
på våra svenska fartyg' i de på andra' sidan Bottniska viken 'belägna
finska trälasthanlnarna under· v·åra· därvarande' svenska konsulers ögon?

Det torde ej vara alltför pessinlistiskt att förvänta, att vår hittills
rätt vackert upp~tstigande statistiska sjöfartskurva under dylika OCll
därmed likartade förhållanden snart skulle komma att visa afsevärd
nedgång, och att åtskilligt, flera af de svenska sjölnännen, än sonl
redan nu är händelsen, då skulle nödgas taga: byra under frälnmande
flaggor. .I fråga om' internationell lagstiftning torde' nog därför vi
svenskar nlera än andra' nationer böra vara på vår vakt.' I stället
för att låta' locka oss af en· i och för sig vacker och lofvärcl men för
s}öfarte1~ särskildt· mycket dyrbar, ja, rent af riskabel åstundan att
äfven på dess onlråden, liksoln på så lnånga' olnräden »i land~, där
vi hafva' bättre råd därtill -'exempelvis skolväsendet, gymnastiken,
skytteväsendet m. Ill. ~ vilja »stå på höjden af tidens fordringar», ja,
rent af:,vilja vara· ett »föregängslahd», torde vi handla klokare, om
vi. vid denna· .. .» skjuttäflin·g» ,nationerna mellan på sjöfartens område
icke Bikta så högt" att vi löpa fara att skjuta örver: målet utan ·hellre
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såsonl det heter på 'skyttespråket
af 1J1tålpricken.

taga fint kor'n i underka1tt

Härefter uppläste ordföranden följande sk,riftliga anförande af skepps..
redaren D., Broström":

Efter att, ha genolnläst föredraget om svenska sjöfartens afgifter
och driftkostnader kan jag ~om totalolndönle i hufvudsak, )nstämnla,
ehuru, jag tror, att siffrorna genomgäendeäro något låga. Utred
ningen ocll argumenteringen är ytterst intressant, och tackar jag för
det ytterst värdefulla inlägget för; att, belysa, :vår sj öfarts ekonomiska
villkor.

Vidare yttrade sig:,

BaIlkofullmäktigen" Olof Jonsson: "Jåg in'ställl1ner med herr Broströnl
däri, att' det af herr Isakson hållna föredraget var mycket intressant.
Det var dock kanske af större intresse för sjöfartens' representanter
än för utomstående, som icke hafva med s~ken att skaffa. ~raln

föralIt har foredragshållaren påvisat, a.tt Ir~an bör gå tillväga med
tänl1igen stor försiktighet med afseende på lagstiftningsätgär'd~r, när'
det gäller att reglera sjöfarten, så att man' icke inför bestälnnlelsel~~

som kunna blifva mer eller mindre skadliga för sjöfarten. I förhopp
lling 'onl att föredragshållarens klara och öfverskådliga framställning
af förhållariden'a lned afseende på sjöfai~tens driftkostnader och' öfriga
utgifter, skall kOlnma att i sin mån verka godt för den näring, för
hvars målsmän han i sitt föredrag gjort 'sig till tölk, tror jag, att vi
kunna vara honom tacksa'mma för det arbete, han nedlagt 'på sitt
föredrag.

Konsul Th. Roberg: Jag har med stort intresse åhört det in
tressanta' föredraget, och jag har egentligen ingenting annat att, säga,
än 'att, jag vill understryka, hvad föredragshållaren 'sagt. Enligt min
erfarenIlet -var det· ett riktigt uttalande han gjorde angående vikten
af ,att de lagstiftande myndigheterna 111ed ,varsanl hand vidröra för
llållandena ", på sjöfartens område" ty det skulle säkerligen eljest, såsom
föredragshållaren påpekade, hafva en mycket farlig inverkan på vår
internationella konkurrensdugligbet.

Han yttrade i början af sitt föredrag,att detta ämne icke torde
v'ara lnycket bekant för nationalekonouliska, föreningens medlemmar,
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och att det därför kanske vore' underligt, att han frallldroge ett så
dant ämne, sonl troligen spelade en ringa roll för våra nationaleko
n0111iska intressen. Men jag tror, att för dem, som närmare tänkt sig
in i förhållandena, och helt säkerf däribland äfven för nlånga af national
ekononliska föreningens lnedlemmar är det tälnligen bekant, att sjö
farten spelar en nlycket stor roll nled afseende på våra nationaleko
nOIlliska intressen. Det är nämligen ingenting, som sA direkt för
rn.Anligt påverkar vår handelsbalans son1 vår utrikes sjöfart, ty allt
hvad den inbringar oss tages direkt i kontanter' från utlänningen, och
de surnInor," som på så sätt komma in i landet, bestå icke allenast,
af rederiernas synbara nettovinster utan af mångdubbelt mera, soin
i forn1 af hyror utg~r till besättningarna, och som I)edl~gges i landet
för uppköp af förnödenheter ffi. In. Följaktligen har sjöfartens be
främjande ofantligt stor betydelse för vår nationalekonomi.

Herr Isakson erinrade. ifråga. on1 engelsmännens sjöfart därom.,
att de. äro de första, som infört föreskrifter om däckslast och s.· k.
lastmärke. Men det är allmänt bekant,att engelslllännen äro mycket
filantropiska, då det icke gäller. deras egna fickor, och de veta att

.inrätta sig nled otrolig förmåga·för att drifva sitt spel på den internatio
nella "sjöfartens område, så att deras egna intressen blifva tillgodo
sedda. Jag kan bestämdt pAstå, att det är en allmän regel, att -en
gelska fartyg lastas utan hänsyn till lastmärket, när de skola gå till
en kontinental hamn; salnmaledes lastas de då med en däckslast, som
är förbjuden till England; ja, de bruka anlöpa kontiliental hanln för
upplossning af den däckslast, sonl de under förbjuden årstid icke till
låtas taga" till engelsk hanln, hvarefter de gå till engelsk halnn för
slutlossning af rUInslasten. När de icke skola gå till ~ngelska hamnar,
så finnes det icke någoll lag, sonl hindrar dem att lasta, huru
lnycket de vilja.

Jag fäste mig särskildt vid hvad herr lsakson ilämnde .därom,
att det af honom uppgjorda diagralllll1et skulle stå' "i något för"
hällande till handelns" fluktuationer. Därvid är jag emellertid af en mot
satt åsikt.· Herr Isakson är en af" landets skickligaste teoretiska
kännare af våra' sjöfartsförhållanden, nlen i praktiken är han kanske
icke så lnycket förfaren' i rederi- och befraktningsangelägenheter, och
det kan lätt hända, att hall låtit vilseleda sig att tro, det handels
konjunkturerna äro do"minerande för sjöfartskorijunklurerna. Så är
em.ellertid endast i inskränkt grad för~ällandet, i det att goda han-
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deIstider nog n1åste ~ara en förutsättning för goda sjöfartstider, men
vi hafva haft lysande handelskonjunkturer n1ed baussepriser på all
ting och san1tidigt svältfrakter j rederinäringen. Tillgång och efter

frågan är, hvad SOIU dominerar fraktläget för sjöfarten liksom pris
läget för handeln. Under dåliga frakttider. bar ton~aget så små
ningolll blifvit alltinera reduceradt, till dess n1an plötsligt upptäcker,
att det saknas tillgång på tonnage, och att behofvet däraf icke mot
svarar tillgången. Då få vi en hausseperiod på fraktmarknaden. Jag
har varit med Oln tre sådana skarpt luarkerade hausser, nämlig·en
åren 1889-1890, 1899-1900 och 1912-1913. Vanligen är det
cirka tio· år mellan dessa haus.seperioder, luen den sista depressions
tiden varade längre eller 12 är och var n1e1'a kännbar än någonsin
förut. Under en hausseperiod, då det ett par år tjänas .glupskt med
penningar, föranledes dåraf en hel del redare att bygga nya ångare,
och lnånga till och lTIed för sjöfarten och rederinäringen ll1ycket främ
mande personer få ihop penningar på svassande prospekter till nya
rederier, hvilka växa upp som svampar en våt son1111ar. Dä bygges
det öfverflöd på nytt tonnage i England och öfverallt. De 1110derna
skeppsvarfven hafva en otrolig förmåga att franlskaffa nytt tonnage.
Icke blott befälhafvarna på ångbåtar, som Önska fä sysselsättning i land,
utan äfven unga män _på lnäklar- och redarkontor etablera sig såsom re
dare, oftast på ett ekonomiskt mycket ostabilt sätt. Våra banker
hafva icke alltid llled nödig urskillning sofrat dessa företag utan· ofta
nog ·finansierat dem med alltför lätt tillgängliga penninginedel. Efter
hvarje hausseperiod blir det ofta lika plötsligt en nedgång, och den
kOlllIn er ibland alldeles förbluffande. hastigt; år 1901 föllo frakterna
lned ända till 50 procent från föregående år.

Vid en sådan nedgång af fra.kterna på grund af öfverproduktion
af fartyg är det så illa ställdt lned sjöfartsnäringens idkare, att de icke
kunna göra. såsom andra näringsidkare, 11vilka, när det är öfverflöd
på varor, göra sig af nled det öfverflödiga eller r-åda bot genom

inskränkning af öfverflödet. '.Olll det t.' ex. blir öfv·erf1öd på pro
dukter inolll industrien eller landtbruket, så kan ll1an moderera
dessa förhållanden året därpå, l11en det kan man icke nled afseende .

på sjöfar~en, ty det tonnage, S0111 är öfverflödigt, kan man icke sänka
i sjön, utan det går år efter. år och· bringar förlust för redarna och
de personer, S0111 satt in sina penningar i sjöfartsföretag. !{urvan

på det af föredragshållaren· visade diagrammet ådagalägger mycket
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åsk~dligt, huru :öfverflöd~t på' tonnage. så småningom genonl fartygs
förlu,ster och växande handel .kommit i jämviktsläge samt slutligen
öfvergått till brist,. ~en denna kurva följer endast i ringa del den kurva,
SOIU åskådliggör handelsfluktuationerna. Exempelvis under senaste
depressi.onsperioden för sjöfartsnäringen hade vi flera gynnsamma
perioder i hande.ln, då trä- och kolprisen varit hög~ och handelsom..
sättningen stigit hvarje år, Inen sjöfarten det oaktadt i 12 års tid lidit
oerhördt, så jag tror icke, att det är mänga redare, sonl haft någon
nämnvärd förtjänst under den tiden, och. många hafva gått öfver styr
och måst likvidera.

.I. detta afseende har enligt n1il1 tanke ej heller statens s. k. re
derilånefond visat något lyckligt inflytande, synnerligast i början. Det
öfvades ingen kritik. öfv;er. huru. de utlånta n1edlen blefvo använda,
och enleIlanåt k0l1l1nO de till användning för allt lnöjligt utom till
sjöfartens bästa., Det fanns icke några föreskrifter Oln och ford~

rades . inga ·garantier. för huru medlen skulle användas. Icke heller
var det lyek~igt eller nyttigt för vår sjöfart, att hveln sonl helst kunde
få lån ur denna fond för att köpa fartyg, utan att nlan hade visshet
9m att låntagaren hade någon erfarenhet och, kunnighet som redare
och att användningen af lnedlen blef den rätta.. På senare tiden har
eineIlertid en ändring till det bättre inträdt häri, och nu hafva de myn
digheter, som bestälnn1a öfver utlånandet af dessa medel, förpliktelse
att tillse, att utlåningen' sker llled urskillning, och att säkerhet före
finnes för att llledlen blifva på behörigt sätt. använda, hvarigenolll
afsikten med lånefondens tillko111st blir tillfredsställande beaktad..

KOlnnlerserådet C. Malmen: Med. anledning af den siste talarens
yttrande angåend~ 'rederilånefonden beder jag, få lämna några upp
lysningar•

. Det 'är sant" att; såsonl han. sade, det. förut icke varit så tillfreds
ställaIlde ordnadt i detta afseende, SOln det numera dess bättre är.
Men så. illa ställdt, SOlU llan antydde, har det,. dock i~ke varit. Då
länefondenår 1903 tillkolTI, fastställdes de bestälnmelser, som gällt
ända till dess en ny. författning i ämnet år 1912 utkom., 1-~03 års be..
stänlmelser innehöllo ett pa~ ganska viktiga punkter,.nämligen att veder
bör~nde redare, som blir hugnad med lån ur, rederilånefonden,. skall
årlige.n.· h~s s~atsk9ntoret ·styrka,. att och i hvilken omfattning han fort
f~rande drifver reqerirörelsen, och, om statskontoret finner, att rederi-
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rörelsen. h;elt och hållet eller i väsentlig mån lninskats, så äfventyras,
att länet antingen belt och hållet :·eller till· lTIotsvarande del nläste in
betalas. Detta' synes 111ig innebära en viss kontroll för att vinna det
ändalnäl, sonl rederilånen afse 'att främja..

Det första anslaget till rederilånefonden, beviljadt år t 903, utgjorde
5 lnillioner kr.; år 1905 lälnnades nya 5 'millioner och ett par är
senare ytterligare 5, ll1illioner, ,så att rederilånefonden salnrrianlagdt
uppgår till 15 millioner' kr.,. hvartill kOlnma såsonl amortering inbe
talade belopp, hvilka medel användts oell fortfarande få användas
till rederilån och alltså till sjöfartens fromma~ Det kunde förr hända,
att länen· utbetalades, utan att det gällde anskaffande af fartyg. Lånen
beviljades· i sådana fall stundom endast lne.d hänsYll till en pågående
rederirörelse och således åt ägare af fartyg, som nled dem drefrederi
rörelse, och llvarje år kontrollerades af statskontoret, att rederirörel
sen uppehölls. Sedernlera har kOlllnlerskollegiulll, kanske. ,nlera på
grund af praxis och erfarenhet än på grund af författningsbestämmelser;
funnit sig föranlåtet att verka för skärpning af föreskrifterna för att
ändamålet med lånen skulle bättre vinna.s och föreslog så slllåningonl i
sina yttranden öfver resp. låneansökningar vissa villkor, som s'kulle vara
uppfyllda, innan lånen finge lyftas. Kungl. 111aj:t har gått in på kOln111erS
kollegii olika förslag i detta hänseende. Saken torde numera vara
tillfredsställande ordnad genom den af kungl. maj:t på kOlnmerskollegii
hemställan utfärdade, nyss af nlig åsyftade nya kungörelsen angående
villkoren för rederilån af den 26 april 1912,. bvars bestät1lnlelser lära
innebära god garanti för att lån lämnas endast i sådana 'fall, där de
kunna väsentligt främja syftet med rederilånefonden, särskildt i fråga
Oln nybyggnad oell annat förvärf af fartyg.

Jag tror i lTIotsats till den ·senaste talaren, att rederiJånefonden
har verkat oc'h fortfarande verkar till stor nytta för sjöfarten och dess
fralIltida förkofran. Det kunde ju tänkas, att lIlan för. att få l1ledel
till anskaffande af fartyg går förlängt. Men af den erfarenhet, jag
fått i dessa frågor såsom föredragande i kOlnnlerskollegium, fiilller
jag bekräftadt, att vår· svenska· sjöfart redan gått mycket franlåt,
SåSOlIl föredragshållaren äfven visade med sina tabeller, och 'pä sanlina
gång' tyckes sjöfarten hafva starka tendenser' att än fortfarande' ut
vecklas.' Ser filan på det praktiska' resultatet icke blott' ifråga om
nytt tonnage, SOUl tillförts Sverige, och kvaliteten: af våra handels-
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fartyg 'utall äfven på tonnageökningens verkan, så tror jag, att vi
alla -kunna vara' stolta öfver resultatet.

Det nlå undras, huru det skulle hafva tagit sig ut med afseende
på de transoceanska långlinjerna sanlt andra mera fasta och reguljära
ångbåtslinjer, om- icke rederilånefonden funnits att tillgå, och jag undrar~

hur det skulle 'konl111a att gå, om icke längre ur denna fond lälnna
des bidrag för anskaffande af fartyg. Ingalunda skulle sjöfarten må
väl af en ätgärd, hvarigenom möjligheten till rederilän utan vidare
afskures.

Jag tror, att de, som hafva med sjöfarten att göra, funnit, att
det vore en lycka för landet, onl denna hjälp fortfarande kunde fä.

lämnas sjöfarten. Och det är en lycka icke blott för redarna utan
för landet i dess helhet att erhålla transportnledel, SOlll bereda till

fälle för svenska undersåtar att under svenska flaggan och på svensk
köl vinna· goda förvärfsnlöjligheter. Det är enligt lnin mening ett viktigt
nlonlent i sträfvandet att befrämja den svenska sjöfarten, att man Ilar
tillfälle lälnna lån ur rederilånefonden.

Konsul' Th. Roberg: Med anledning af kommerser-ädet Malmens

, yttrande vill jag säga, att jag icke bestridt, att rederilånefonden gjort
någo1~ nytta, men jag har sagt, att den icke verkat odeladt godt, och
jag vill bestäludt påstå, att det icke var lyckligt, att, innan före
skrifter funnos onl hur lnedlen skulle användas, såd~na stora penning
summor utlånades utan urskillning, och att tack vare denna fond oell
på grund af alltför sangviniska förhoppningar OCll alltför lätt erhållbara
penningar en mängd rederiföretag bildades, SOIU sedermera flngo gå
i likvidation. Dessutonl vill jag påpeka, att jag llled best.älndhet vet,
att åtminstone ett par ledande rederier i S:verige dels begagnade
mycket stora belopp af dessa lån ur rederifonden för spekulationer, '

sonl i intet afseende berörde sjöfarten, dels läto lånebeloppen under
åratal stå obegagnade utan att kOll1ma till användning för något sonl
helst fartygsköp. Det var en allmän uppfattning inom redarkretsar, att~

då ,lllall kunde få låna pengar till- endast 4 procent ränta, borde man
begagna sig af tillfället att låna utan annan anledning. Jag tror 11led
visshet, att det först är på senare tider, sedan oceanlinjerna började

utveckla sig" som rederilånen varit till någon egentlig nytta för rederi

näringen.
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Kapten E. A. Indebetou: Sedan vi i afton fått höra ett särdeles
instruktivt föredrag Oln sjöfartens betydelse i nationalekononliskt hän
seende, vill jag icke beröra dell mera teoretiska sidan af frågan, hur
frestande det än kunde vara. Dock skall jag tillåta mig erinra om
en sak, som föredragshållaren vidrörde lnera i förbigående.

Han on1nälnnde, att däckslastbestälnmelserna hade inflytande på
bruttofrakterna, och att därnled naturligtvis bruttoinkonlsterna vore
beroende af dylika bestämnlelser. Det kanske synes, som om detta
icke vore viktigt för annat än sjöfarten, men jag vill påstå, att det
för en af landets viktigaste industrier, nälnligen trävaruindustrien, har
en lnera ingripande ,betydelse, 'än Inan föreställer sig. ExportVärdet
af denna industri utgör cirka 130 millioner kr. On1 vi tänka på den
konkurrens, våra exportörer ha Ined Finland och Ryssland, är det
gifvet, att, i fall vi här i Sverige införa däckslastbestälnmelser tidigare
än andra länder, skall det nledföra stora svårigheter för våra svenska
exportörer att under den tid, dess.a bestämmel~er tillälnpas, hÖst oc~

vinter, kunna exportera sina varor till samnIa priser som deras utländska
konkurrenter, alldenstund våra frakter lnåste bli högre. Oln de svenska
fartygen på grund häraf skulle söka sig till finska han1nar, blefve det
svårt för våra exportörer att få tonnage. Det skulle sålunda bli en
prelniering af sjöfartssäkerheten, .son1 de svenska exportörerna finge
vidkännas, och den svenska trävaruindustrien skulle lida däraf
ofantligt.

På tal Oln Ryssland är det sant, att liknande bestänlmelser där
varit ifrågasatta, ll1en vid de efterforskningar, som jag anställde förra
året, fann jag, att Finland icke skulle inbegripas därunder, utan att
l11an där hade. saken under utredning, Inen för Ryssland skulle be
stämrrlelserna införas den 1 april 1912. Någon dag i mars fick
jag elnelIertid underrättelse, att de ryska statsmyndigheterna skjutit
upp saken ett år. Jag känner icke någon annan orsak härtill, än att
de ryska trävaruexportörerna lågo öfver de ryska nlyndigheterna och
påvisade, att Ryssland ensanlt icke kunde vidtaga någon sådan åt
gärd, utan att de andra länderna gjorde på salnma sätt. De vunno
gehör hos ryska regeringen, och jag har sett i tidningspressen, att
de ifrågavarande bestämJnelserna skola träda i kraft först under 1913.
Detta medför för Ryssland e~t oSäkerhetstillstånd, som är be'klagligt.,
och det skulle uppstå samma osäkerhetstillstånd för våra trävaru-

3
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exportörer, om geriom detta års lagstiftning det blefve infördt bestäm
nlelser af. sanlnla stränga beskaffenhet, sonl 111an i England tillämpar
vissa t.ider af året.

'Jag har ansett mig böra beröra denna fråga, därför att den före
kommer om ett par l11ånader i. riksdagen 'och det här finnes närva
rande i afton luånga, som ha med saken att· göra.

Föredragshållaren vidrörde en, SOlll det möjligen vill synas, nlindre
betydelsefull sak, nänlligen de ifrågavarande säkerhetsåtgärdernas in
verkan på. kostnaderna för underhåll och reparation af fartygen. Från
redarlläll bar starkt pOängterats nödvändigileten af att dessa nya be
stänlmelser icke drabba galnIa fartyg, h'varför 111an förordat en 111ye
ket läng öfvergängsperiod. Man kan 'Illed ftillt fog Säga, att 'det är
berättigadt, att för nya fartyg' och delll, sonl undergå vidlyftiga för
ändringar" dessa bestämnlelser om bättre logi 'för nlanskapet In. 111.
införas, IDen det är, SalU föredragshållaren antydt, att gå för långt,
<?m gamla fartyg skol~ behöfva 11uggas ned, därför att m'an onlöjligen
kan kosta på dem de 0111ändri,ngar, SalU skull~ bli behöfliga nled hän
syn till de nya bestänl11lelserna. Dessa ganlla fartyg äga redan nu
föga konkurrenskraft oeh ha' svårt bestå i kalllpen 1l10t de moderna
fartygen.' Och jag vill tillägga, att dessa ganlla fartyg tyvärr icke
tillhöra våra större rederier, utan att de 111estadels ägas af mindre

rederier.
Dessa synpunkter har jag ansett mig böra franlhåIla, den ena

därför att' den är af stor vikt och berör andra intressen än sjöfartens
OCll den andra, som direkt. berör rederierna, därför att den förnäln
ligast har afseende på de SIuå' redarnas intresse, oell jag vill till slut
uttala min förhoppning aln att, när frågan konlmer inför riksdagen,
dessa synpunkter nlåtte vinna beaktande.

Inspektören A.' Isakson: Jag vill instämma i k0111111erSerådet
Mallnens uttalande, att trots' de nlissförhållanden, sonl här påpekats
af en föregående talare, rederilåilefonden i det stora hela varit till
stor nytta för den svenska sjöfartens utveckling.

Mina herrar! Jag 'var en gång i Bremen. På den galnia . hanse

stadens ärevördiga rådhus läses en inskrift, ett latinskt tänkespråk:
»'.J...Vav(qare necesse est) viver1e non necesse est'» - sjöfarten är nöd

vändig, 'att lefva är ieke Iiödvändigt!

..
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·.Jag._.föll i tankar ofver detta i .all sin knapphet så uttrycksfulla
ochsjälflnedvetna tänkespråk. ,.Jag. tyckte mig se på .. Bremens- torg
och på de långa halnnkajerna llela rader. af. hansestadens karska
skeppskaptener.,' iklädda sjöstöflar, oljerockar ochsydvastar; bakom dem
skaror af de tusenta.ls käcka sjölnän, som. under flydda århundraden
grundade den stadens '.välständ och 'makt och lTIed dessa,bägge faktorer
såsom underlag en fast grund till Brelnens nuvarande höga kultur.

Jag vet icke, huruvida man på den tiden nlycket diskuterade
sådana änlnen, SOln vi bär .i ~väll haft ..före; Olll det öfverhufvud på
den tiden existerade någon likforluig internationell lagstiftning på sjö
fartens 111ängskiftande och olika olIlråden. Förluodligeri seglade 111an
den tiden nlycket n1era »på en slump» än nu, och alldeles säkert är,
att lnan under tiden för bansans blomstring icke hade så mycket
fyrar, SOlll vi nu ha, oell icke heller så rikligt ll1ed andra säkerhets
anstalter, som nu för tiden förekonlma. Men segla gjorde 1·nan ä/ndå,
om också förlisningarna och förlusterna af dyrbara nlänniskolif 'på
sjön voro relativt flera gånger talrikare än nu för tiden.

Jag vill vara den siste att ens antyda, att vi ieke böra på alla
samhällslifvets områden och alldeles särskildt inonl sjöfarten söka
främja en förnlildrad och hUlnaniserad uppfattning inolu lagstiftningen,
saInt att vi i öfverensstämlnelse 'härmed böra söka så långt möjligt
förbättra lifsvillkoren för alla och el1hvar sall1t då i första runl1uet
för dem, hvilka oftare än andra 11läste bringa själfva lifvet såsonl
insats vid utöfvandet af sin samhällsnyttiga och särskildt för vårt
svenska fosterland 0111istliga lifsgärning. Men det torde c1ocl{ kunna
råda tvifvel, huruvida det vore välbetänkt att låta dessa i och för
sig så lofvärda sträfvanden blifva nära nog det enda och centrala
i hela vår salnhällsverksamllet, det sonl upptar det allra mesta af
våra tankar och våra ansträngningar. Dett.a skulle näll1ligen särskildt
för sjöfarten kunna resultera i att vi vända upp och ned på det nyss
citerade tänkespråket på Brenlens rådhus, så att detta tankedigra
lösensord i stäjlet kon1me att lyda: »Vivere neceS8e est, navigare
1~01~ necesse est»

Skulle vi I{0111ma att drifva vår uppfattning ända därhän, torde
näinIigen detta minst af allt blifva till fron1nla för et.t varaktigt för
bättrande af vårt svenska sjöfolks villkor - frän1st genoln beredandet
af lnöjlighet för våra sjönlän att få segla u1~der hernla1~dets {lagga.
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Måhända skulle man kunna finna en tT'edje sammanställning af de
l\ärfva och korthuggna orden,.å den gamla hansestadens rådhus -.
en ny lösen, om hvilken vi alla ur skilda läger kunde ena oss i vår
geluensamma sträfv~n mot en stor, för land och foJk välsignelserik
framtid för svensk sjöfart:

Vivere necesse est - Navigare etial1~ necesse· est!
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Det för aftonen uppställda diskussionsämnet:

Förslaget till lag om allmän pensionsförsäkring

inleddes af Regeringsrådet A. Lindstedt:

~~tt ~ör~~r~g ~omm~~ att .handla O.ffi det ~örslag till ]~g ?ill. all
män pensionsförsäkring, som närmast utarbetats af älderdonlsför
säkringskomnlitten och nu med vissa änd.ri~gar och utvidgningar såSOln
kungl. proposition förelagts riksdagen.

Jag erinrar först Oln förslagets bufvudgrunder. ,
Försäkringens ändamål är hufvudsakligen att åt behöfvande ål

dringar och andra arbetsinvalider söka genom beredande af pension

ästadkomnla en lämpligare fOI~ni för understöd, än som länlnas af den
alllnänna fattigvården eller genoln den anhöriga åliggan~e skyldighet
att hjälpa. Försäkringen bar därjänlte såsom biäildanlål att söka ut
jämna och lindra sistnänlnda försörjningsbörda, som i stor utsträck
ning åhvilar äfven mindre bemedlade. -

För sådant ändalnäi föreslår kommitten en hela befolkningen om
fatt.ande försäkring. Kostnaderna för denna försäkring bestridas i jäm
viktsläget till ungefär tre femtedelar genom allmänna lnedel och till
två femtedelar genom pensionsafgifter från de försäkrade.·

Pensionsafgift erlägges årligen af·, enhvar arbetsför försäkrad från
och med det är, under hvilket han fyller 16 är, till dess' han fyller
67 år eller dessförinnan blifver invalid. Pe.nsionsafgiftens belopp
utgör dels 2 l{r. för sanltliga afgiftspliktiga(äfven för hustrur) och
dels där·utöfver 5 ,kr. för den, sonl har en inko111st uppgående till
800 nlen icke till 1,200 kr., och 10 kr. för den, sonl har en inkomst
af 1,200 kr. eller mera. I regeringsförslaget äro samtliga afgifter
llöjda med en krona, llvadan grundafgiften blifver 3 kr. och de högre
afgifterna resp. 8 och 13 kr.

. .-Från afgiftsplikt undantagas i första hand del$ personer, som
fyllt· 67 år eller äro invalider, samt dels personer, hyilka icke äro
mantalsskrifna eller icke äro svenska medborg~re.

Därjämte undantagas dels innehafvare af statstjänst och andra;
för hvilkas pensionering är_._~9rjdt __.på __ Cl:nnat sätt, dels ock, för att
mi·nska kostnaderna för försäkringen, personer 1ned IJni,nst 6,000 kr.·s

förmöge1~het.
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Beträffande pensionerna märkes, at.t i allmänhet pensionärer,
s,om hafva någon afsevärd egen inkomst, endast .erhålla den pension,
som svarar nl0t deras erlagda afgifter. Denna pension. som därför
lämpligen har. kallats afgiftspension, utgör 30 procent af de erlagda
afgifternas sumnla. Afgiftspensionen utgår vid invaliditet och sellast
frän 67 är, äfven om personen i fråga då är fullt arbetsför.

Afgiftspensionen är. i mänga fall rätt obetydlig men uppgår
i de högre. inkomstklasserna till mera afsevärda belopp. För en
årsafgift af .3 kr. 'under femtio är (från 16 till 66 är) uppgår be
loppet till 45 kr., I de bäda öfversta afgiftsklasserna, med afgifter å
8 eller 13 kr., uppgår afgiftspensionens högsta belopp till 120 och

195 kr"
, Till denna afgiftspension utgår för de nlinst bemedlade af all

nlänna medel ett pe1~sion8tillägg. Sådant tillägg erhålla endast de
pensionärer, som själfva antingen ej äga någon inkomst eller blott
hafva en 111indre inkomst än 300 kr. för man och 250 kr. för kvinna.
Tillägget utgör för den, som utOlTI sin pension ej äger annan inkomst,
150 resp. 125 kr. om året. .Har pensionstagaren däremot själf någon
inkolTIst, l1linskas. tillägget nled ,hälften af denna inkomst.

För personer, som erlagt högre afgifter än 3 kr., d. v. s. 8 eller
13 kr., höjes för hvarje: sådan .afgift pensionstillägget nled en procent af
sitt belopp. Härigenom kan pensionstillägget för personer inom de
högre afgiftsklasserna höjas ända till 225 kr. för man och 187 kr.
för kvinna. Ändanlålet med denna höjning af. pensionstillägget är
Väsentligen att taga IlÖdig hänsyn till det behof af större pensioner,
som förefinnes bland dessa vanligen å dyrare orter lefvande personer.
Högsta pension blifver således i lägsta afgiftsklassen 195 kr. för man
och 17O kr. för kvinna. I den lnellersta klassen äro högsta .beloppen
resp. 345 och 307 och i den öfversta klassen resp. 420 och 382 kr.

Ej endast afgiftspension utan äfven pensionstillägg kan tillkomlna
jämväl hustr'u, SOITI blifvjt invalid. Vid bestänlmande af pensions
tillägg för äkta makar beräknas årsinkomsten för enhvar af denl till

hälften af deras sammanlagda inko111st.
Under det att afgiftspension utgår från 67 år, äfven om invali

ditet då ännu ej är förhanden, ka1~ pen.sio1~stilläg[J endast tillko1nma
per80J~, sorn är invalid.

;Dessutom kan åt personer, S0111 .af laglig allledning ej kunnat

erlägga afgifter, länlnas u1~derstöd. Dessa understöd utgå äfvenledes
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nled högst 150 resp. 125 kr. och endast till personer, som .själfva
hafva nlindre årsinkonlst än 300 resp. 250 kr. I regeringsförslaget
är därjälnte föreslaget pensionstillägg och. understöd för barn till in
valida änklingar, änkor OCll ()gifta kvinnor med högst 60 kr. för
hvarje barn.

Särskildt lInder första tiden af försäkringens verksamhet, innan
. pensionsafgifter till någotafsevärdt antal ännu hunnit erläggas, blifva
emellertid pensionerna å dyrare' orter i nlånga fall otillräckliga. Af
sådan anledning .föreslås, att kOntl1tU1ten IJnå äga rätt att u'nder {or'Jnen .
af tillskott till pensionen bevilja det ytterligare understöd, som i dylika
fall kan erfordras. För dessa tillskott, som icke anses såsom fattig
vård och af kommunen efter omständigheterna kunna minskas eller
indragas, äro maximibelopp af 150 resp. 125 kr. stadgade i förslaget.

Slutligen beredes enhvar, SOln. fyllt 15 är, tillfälle att genom en
särskildt anordnad frivillig försäkring skaffa sig ytterligare pension
utöfver de belopp, som erhållas på grund af den obligatoriska för
säkringen.

Den för sanltliga afgiftspliktiga gemensanlma pe.lJ~sionsafgiftenaf
3 kr. upptages i regel af komnlunerna, som svarar för att dessa medel
blifva till fonden inbetalda. De ytterligare afgifter af 5 eller 10 kr.,
som skulle erläggas. af personer nled lllinst 800 kr:s inkomst, upp
bäras i salnmanhang med kronouppbörden.

Pensionsansökningarna pröfvas i första hand af kornm'unala pen
sionsnä1'nnder i orterna. Andra och sista instans utgöres af en
central myndighet, pensionsstyrelsen, som beräknar och fastställer pen
sionsbeloppen och utfärdar pensionsbref. Pensionerna utbetalas i regel
gen0111 postverket.

Beträffande kost.naden för, det allnlänna består denna, förutom
beräknade 600,000 kr. om året af statsInedel till förvaltningen sanlt
konl111unernas kostnader för den lokala or~anisationen, väsentligen
af kostnaden för pensionstilläggen ·(inkl. understöden) jälnte det ärliga
bidraget af statsInedel till kvinnornas pensionsafgifter.

Kostnaden för pensionstilläggen skulle enligt konlnlittens förslag
fördelas ll1ed två tredjedelar på staten och' en tredjedel på konlnlu
nernu. Enligt regeringsförslaget fördelas salnnla kostnad lned tre
fjärdedelar på staten och en fjärdedel på kOlllinuner och landsting.

Enligt kOlll1nittens förslag skulle det allnlännas bidrag under
första året uppgå till 1,500,000 kr., däraf 1,200,000 från st.aten och
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300,000 kr. frän ,kOftlIDUnerna. Statens årsutgift skulle därefter under

de närmaste 20 åren växa med rundt 1 lnillion om året och därefter
111ed allt mindre belopp" tills kostnaden efter omkring 80 är stiger
till ett belopp, som efter den tidens befolkningsförhällanden svarar
lnot '22 millioner under år 1907, om försäkringen redan då varit i
full utveckling. Komnlunernas bidrag växer på samma sätt från om
kring 3/4 millioner, om lna~ inräknar deras antagliga kostnader för
adnlinistrationen, till omkring 11 millioner, hela tiden ungefär jänl
sides lned en motsvarande nlinskning af fattigvårdskostnaderna.

Enligt regeringsförslaget faller större del af pensionstilläggen på
statens lott, .hvarjämte tillkolnmer 11/ 2 million för kvinnorna o~h

1,200,000 för barnen. Därjämte har regeringen till en del tillmötes
gått det i herr Brantings särskilda yttrande t.ill kOlIlmitteförslaget
fralnhållna önskemålet onl den nuvarande generationens nledtagande
i försäkringen i vidare utsträckning än kommitten föreslagit. I följd
häraf skulle kostnaden för pensionstilläggen redan första året uppgå
till omkring 3 millioner, hvaraf 3/4 skulle kon1ma på statens budget.

I enlighet härlned innebär regeringsförslaget en statsutgift, SOl11
under första året uppgår till omkring 51/ 4 millioner och därefter 111ed
en årlig ökning i början af omkring 1,200,000 kr. slutligen växer till
ett belopp nlotsvarande olnkring 27 nlillioner enligt 1907 års förhål
landen. I jälnförelse med koni.nliltens förslag innebär således regerings
förslaget för statell under hela tiden en ökning af omkring 4 'nlillioner.
För konlmunerna torde första årets kostnad enligt regeringsförslaget
medföra en sannolik totalkostnad af olnkring 1. 1/ 2 nlillion nl~d en
årlig ökning i början af omkring 400,000 kr., således med mindre
ökning än e'fter kommitteförslaget oeh efterhand med nlindre belopp.

Mot detta förslag hafva från vissa håll frainställts anlnärkningar.
Den mig tillmätt.a tiden, är emellertid alltför kort för att mitt föredrag
skulle kunna behandla alla de, frågor, som beröras af dessa anmärk

ningar, utan' tnskränker jag 11lig här. till några mera allmänna af
dessa frågor och till en belysning af kritiken i dessa fall.

Det förevarande stora pel1sionsproblel11et. är af galnmalt datum
ej endast i de stora kulturländerna utan. äfven i vårt land.' I och
för sig förefaller problemet ej, bora erbjuda alltför stora svårigheter.
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Alla dessa behöfvande' arbetsinvalider,. som man vill hjälpa, hafvaju
äfven under närvarande förhållanden sin, försörjning, Oln den ock ofta
är af torftigaste art OCll ej sällan af. förödll1jukande beskaffenhet. Ville
man därför inskränka pensioneringen till att allenast lälnna en pension,
som nätt· och jälnt motsvarade denna nödtorftiga försörjning, skulle j.u
i stort sedt. någon .' väsentligen n)T börda ej åsamkas samhället.

Men redan under denna sin. enklaste. fornl erbjuder problemet
svårigheter. Håller nlan sig till den finansiella sidan af frågan, finner
man t. ex., att i vårt land, med onlkring 260,000 behöfvande inva
lider, en geno'mgående felräkning å endast 10 kr. med afseende
å den nödiga pensionens storlel{ skulle betyda en ändring i den
totala årsutgiften med 2,600,000 kr.. Man finner redan af detta
exempel, att kostnadsfrågan är af. fundamental .betydelse. Härtill
komma betydande svårigheter af administrativ natur.

Problemets skenbara enkelhet bar haft till följd, att en mängd
förslag till lösning under årens' "lopp frainkommit" Dessa förslag, som
kunna räknas. i. tusental, utgå från olika synpunkter, och har pro.
blemet därigenom erhållit en belysning, som gör, att kommitten för
Shl del ic.ke kan klaga, öfver någon brist på anvisningar rörande pro~

blemets rätta lösning.
Huru stor betydelse dylika förslag än haft för komluittens ar

bete, nlåste dock gifvetvis den största. lippmärksamheten ägnas åt de
lagar, som redan; blifvit. genomförda i åtskilliga länder. Jag anser
lnig därför här böra i största korthet erinra om grunddragen af dessa
af vederbörande länders: statsmakter så a.tt säga godkända system.
Jag utelälnnar härvid frågan om organisation och förvaltning, 11vilken
i hvarje land måste lösas i enlighet. med landets särskilda förhållanden.

Tysklands nler än tjugu år gamla invalidförsäkring omfattar alle
nast lönarbetare inklusive tj~nare. Pension utgår vid invaliditet, se
nast från 7O år. Kostnaden bestrides dels genom afgifter .af de för
säkrade o'cli deras arbet.sgifvare, hä.lften af hvardera, och dels af
staten, s'om bidrager llled 45 kr. till hvarje pension. Arbetarna
indelas i fem löneklasser. Hela årsafgiften för dessa växlar nlellan
kr. 3,70 OCll 11,10, och pensionen, hvars belopp beror på surnman af
erlagda afgifter, växlar mellan 105 och 450 kr. Pensionens medel·
belopp utgjorde ännu år 1910 ej mer än 170 kr. och dess högst.a
belopp vid samma tid25Q kr.

. Dan1nark har sedan tjugu är tillbaka »älderdomsförsörjning för
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värdiga behöfvande» öfver 60 är, utan inskränkning till viss samhälls
klass. .Understödet. utgör nödigt tillägg till den behöfvandes egen in
kon1st för att möjliggöra ett nödtorftigt uppehälle och bestälnmes sär
skildt för hvarje fall af kOlnnlunen, -som betalar hälften, medan staten
bestrider andra hälften. Understöden, för hvilka inga belopp, äro i
lagen angifna, växla efter ol1lständigheterna. Medelunderstödet utgjorde
(1908-1909) 'per individ 107 kr. å landet oell 170-200 kr. i städerna.

Australiens s~ater hafva sedan omkring år 1900 lagar om ålderl"
dOInspensionering från 65 'år för hela befolkningen. ,Pensionen utgör
468 kr. för den, som har mindre inkomst än 612 kr. sanlt varit
bosatt i landet i 25 år. Staten bestrider hela kostnaden.

Engla·nd har två' lagar: 1) Ålderdomspensioneringen (1908) om
fattar hela befolkningen öfver 70 år. Pensionen utgör 234 kr. för
inkolnst under 378 kr. o. s. v. Staten bestrider hela kostnaden.
2) Invalidpensioneringen .(1911) omfattar allenast lönarbetare. Pensio
nen enligt denna lag utgöräfvenledes 234 kr. Kostnaden bestrides
genom afgifter af arbetarna, arbetsgifvarna och staten. '

Frankrike har två lagar: 1) Försörjningslagen (1905), efter
danskt mönster, oInfattar befolkningen öfver 7O år samt fullständiga
invalider under denna ålder. Understödet växlar nlellan 43 och 2·60
kr. Kostnaden delas mellan stat.en och kOill111Unerna., 2) Ålderdoll1s
pensioneringen (1910) omfattar endast lönarbetare. Pension utgår. i
regel vid 60 är, till storleken beroende pä erlagda afgifter, högst
omkring 250 kr. för man och 200 kr. för kvinna. Arbetarnas af
gifter äro 6,50 kr. för lIlan, 4,30 kr. för kvinna och 3,25 kr. för per~

soner under 18 år. Arbetsgifvaren betalar lika mycket för hvarje
arbetare. ,Statens bidrag utgör 72 kr. af pensionsbeloppet.

Dessa nu anförda utländska lagar skilja sig visserligen från hvar
andra i flera synnerligen viktiga afseenden, men hafva därjämte åtskil
liga drag gemensamma.

Såsoln man genast finner, har i. alla. dessa länder kostnadsfrågaJ~

spelat hufvudrollen vid bestälnmande af den ifrågavarande lagstift~

ningens karakt~r. '
Sålunda äro pensionerna eller understöden af lnycket anspråks~

lösa belopp. och' uppnå ofta ej ens hvad nlan skulle kunna .kalla
fattigvårdsgränsen. Endast i Australien når man något högre - 4.68
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kr. -- efter all sannolikhet beroende på att i denna världsdel, 'SOIU

befolkats genom invandrin,g, antalet åldringar ännu är relativt lågt.
Pensionerna äro därjälute i samtliga lagar väsentligen afsedda

för de 111inst bemedlade samhällslagren, antingen för ensamt lönar
betare eller ock äfven för andra personer, dock under en viss
inkomstgräns.

Beträffande kostnadens bestridande finner 111an, att pensionernå
antingen helt och hållet eller åtminstone till större delen bestridas af
al1luänna nledel eller arbetsgifvarbidrag, hvilka uppenbat-ligen i verklig
heten ej äro annat än ett särskildt slag af skatter å de lnera belnedlade.

I fråga om understödens beskaflenilet kan man Särskilja tvenne
olika former. Den danska Ingen och den franska lagen af är 1905
kunna beteck,nas såsom {örsörjni1t{Jslagar, enär understöden i hvarje
fall bestämmas så godt sonl direkt ~fter bebofvet. De örriga lagarn~;

den tyska, den australiska saInt, den franska l<igen af är 1910,
äfvensom de båda engelska lagarna lälnna verkligapens'ioner, om än
i vissa fall äfven här beroende på behofvet. Så är äfven föt'häl
landet med de nyligen antagna lagarna i Luxenlburg och Rumänien.

. Beträffande omfattningen skilja sig de utländska l:igarna likaledes
i tvenne grupper. Den danska lagen, den franska la~en af år 1905
samt de engelska och. australiska älderdomsförsäkringslagarna äro ej
inskränkta till vissa stllnhälIsklasser. De öfriga lagarna dät'emot Olil
fatta allenast lönarbetare inklusive tjänare.

Man ställer sig nu frågan: kan någon af dessa redan färdiga
lagar eller lTIöjligen något af de många framlagda förslagen utan
vidare eller lTIed nlindre väsentliga förändringar anbefallas till efter~

följd i vårt land? Kommitteh har lllåst nekande besvara denna fråga.
,Till, någon del hafva visserligen skälenbärtill varit- af principiell
natur, men framför allt har kostnadsfrågan varit afgörande. Denna
fråga är dessutom för vårt land af ännu större betydelse äh för de
flesta andra länder af den anledning, att som bekant antalet åldl~ingar

här, relativt taget, är betydligt större än annorstädes.
Jämför ,man nänlligel1 för är 1900 antalen personer nlellan 20-65

år och öfver 65 år inolu olika länder, finner lllan, att i Nord-.LL\.lnerika,
England, Tyskland, Österrike och Ryssland på 1,000 pel~soner luellan
20-----65 år kOlIlnla 80-100 personer öfver 65 år, men i Sverige och
Norge olnkring 170 eller nära dubbelt så 111ånga. Daniuark och Frank
rike intaga en mellanställning med 130 -150 personer öfvei~ 60 år.
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P,essa v(irt lands säregna befolkningsförhållanden bero delvis på

tillfälliga orsaker, såsom eUligrationen fil. ffi., men förklaras i hufvud
sak genonl den ringa dödligheten inoln b.efolkning·en.

Ingen af de utländska lagarna kan redan af denna orsak re
kom.menderas utan 11ÖgSt väsentliga ändringar i kostnadshänseende.

Sålunda skulle, vid tillänlpning ä vårt land af det tyska systenlet,
afgjfterna beböfva höjas Illed olnkring en tredjedel, hvarj.ämte statens

utgift skulle betydligt ökas. Den engelska ålderdolnsförsäkringen
från 7O år skulle kosta 50 millioner årligen eller nära dubbelt mot
engelska förhållanden. Det danska systemet s.kulle efter 20 års verk

samhet här draga en kostnad af 30 millioner med tillsvidare 21/ 2

lniUion,el's ökning för hvarje är eller 3.0 procent mer än efter danska
förllållanden o. s. v.

H vad nu kOlumitteförslaget beträffar, så hafva inga Väsentliga
anmärkningar gjorts mot att befolkningen i sin helh,et och ej endast

lönarbetare· olnfattas af försäkringen oeh ej heller mot att invalidi
tet.sprincipen lagts till grund,' så att pension ej utgår först vid en

bestämd pensionsålder. l)essa principfrågor kunna därför nu förbigås.

Därenlot hafva i fråga onl afgifternas storlek anmärkningar blifvit
gjorda. Särskildt har af dem,' SOlD representera fattigvårdens in

tressen, gjort.s gällande, att de föreslagna afgifterna skulle vara för

låga. G,enom att höja dem skulle man kunna göra p!ensionstilläggen

oberoende. af bellofvet och sålu~nda minska deras karaktär af ett slags
understöd. Hela försäkringen finge då mera karaktären af själfhjälp

än efter komnlitteförslaget, 11varj.ämte förslagets förm'odade demorali

serande verkan på sparsamhetskänslan skulle försvinna. Från andra

häll har man däremot ansett afgifterna höga nog och helst, såsonl i

England, Danmark och .Australien, velat lägga hela kostnaden på det

a11m.änDa.
För att nu åskådliggöra innebörden af komnlittens förslag i före

varande afseende vill jag för 'enkelhetens skull bålla Blig till den del
af försäkringen, sonl hvilar på den lägsta afgiften, .och hvilken kan

betraktas såsORl ett slags bottenförsäkring, omfattande hela den af

giftspliktiga befolkningen. Huru bör nu lälnpligen just en sådan all
mä.n försäkring ordnas, och genom bvilken tankegång kan man an

tagas kOluma fralTI till det resultat, till hvilket kommitten slutligen

kOlTIlnit?
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Pensionsvillkoren antagas således vara lilra för alla. Frågan
0111 indelning i olika p.ensionsklasser kan vid denna approxiInativa
undersökning lämnas ä sido, onl luan blott behåller en viss kostnads
Inarginai för att länlna rum för en sådan tillbyggnad till försäkringen.
Då jag talar onl kostnaden, tänker jag mig vidare, att den ifrågavarande
försäkringen trädt i kraft för så lång tid tillbaka, att den nu skulle
kunna antagas vara i" full utveckling, och att kostnaderna beräknas
under denna .förutsättning. Härigen0111 får lnan, synes det mig~ lät
tare att bedölna försäkringens finansiella innebörd, än om l11an för
söker förutberäkna kostnaderna för en framtid af .60 till 80 år härefter.

I

Första frågan' är då den: huru lnycket af kostnaderna, förutonl
förvaltningen, bör lälnpligen tänkas lagd pä det allnlänna, och huru
luycket bör bestridas genoll1 personliga afgifter?

Beträffande den utländska lagstiftningen har jag redan päpekat,
att antingen hela eller åtnlinstone större delen af kostnaden bestrides
af allnlänna nledel (inkl. arbetsgifvarbidrag). Endast en mindre del
af kostnaden täckes i några fall genom afgifter. af de försäkrade.
Utgår lllal1 från salnnla förutsättning, SOlll jag valt i nlitt exelnpel,
näiniigen att fråga vore" onl en försäkring nled san1ma villkor för
alla, luotsvarande en lägsta inkon1stklass, ställa sig förhållandena
i de utländska lagarna på följande sätt. I Tyskland, där dell
lägsta afgiften, SOlll gäller för många jordbruksarbetare och kvin
nor, är 3,70 kr., bidrager arbet.sgifvaren 111ed lika mycket 8anlt
staten 111ed 45 kr. till hvarje pension. Detta statens bi.drag IUOt
svarar, enligt svenska .beräkningsgrunder, en årsafgift af 0111kring 4
kr. Mall finner, att vid denna så att säga bottenförsäkring .knappt
en tredjedel .af kostnaden täckes genonl de försäkrades afgifter. I
Frankrike, där endast en afgiftsklass för" hvartdera könet· finnes,
är 111edelafgiften" nära 6 kr., arbetsgifvarens bidrag lika stort OCll
statens bidrag 72 kr. till hvarje pension, 1110tsvarande ·en afgift
af omkring kr. 6,,50. Äfven 'här bestrides således knappt en tredje
del genoln de försäkrades egna bidrag. Tager lnan därjä111te hän
syn till" att hela kostnaden för den franska försörjningslagen bestrides
genol11 all111änna 111edel, kan den å afgifterna belöpande delen af 1rost
naden i Frankrike knappast upp'skattas till"mer än en fjärdedel'af
totalkostnaden. I England, där äfven i invaliditetslagen ingel} afgift
ålägges de försäkrade, Oln de hafva 111indre än 500 kr:s lön, sanlt
i Danmark och Australien best.rides hela kostnaden genom alln1änna
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lnedel. G,enom införande i Tyskland och England af högre inkomst
klasser ökas i någon luän värdet af de försäl{rades afgifter, nlen
går till oell llled i Tyskland ej upp till ll1e1' 'än 40 procent af hela
kostnaden.

Ville ll1an följa utlandets exenlpel'i förevarande afseende, skulle
således i den allmänna försäkringen, bortsedt från högre inkolllst
klasser, åtminstone två tredjedelar af kostnadel1 utgå af allnlänna
1l1edel och högst en tredjedel beräknas lagd direkt på de försäkrade
individerna.

Huru l11ycket kan nIan nu i vårt land tänka sig SåS0l11 tillskott
af allmänna nledel? KOllIInitten har för sin del förutsatt,' att lllan
åtnlinstone skulle kunna påräkna, hvad SOIU för närvarande - jag tän
ker lnig ju hela tiden försäkringen vara i full verkSa'111het - af all
l11änna fattigvärden oell af enskilda utgifves för nödtorftigt underhåll
af salnhällets arbetsinvalider. Beräknar 111an ett' mindre bidrag och
bestrides återstoden af l{ostnaden genoln personliga afgifter,' vältras
en del af bördan för allnlän och enskild fattigvård öfver på de fat
tigas egna skuldror. Beräknas åter det allnlännas bidrag högre, löper
rnan 'fara att, åtl11instone i fråga om staten, betunga budgeten lnera,
än son1 med hänsyn till öfriga statsända111ål kan vara lälnpligt.

K01111TIUnernas utgift för fattigvård åt fullvuxna invalider beräk
Ilades för år 1907 utgöra 0111kring 121/ 2 111illioner kr." och en
skildas, nlest anhörigas,. utgifter för sanllua ändamål, uppskattade
efter fattigvårdeIls 111åttstock, beräknades till dubbelt så lnycket eller
omkring 25 lnilIioner, således tillsan11nans olukring 37 111illiöner. Med
hänsyn till att äfven nled en fullt genolnförd pensionsförsäkring ett
antal fall återstå, där fattigvård och enskilda 11låste bispringa, samt
till att kostnader äfven Uppkoll11ua vid indelning i afgiftsklasser, tänker
jag nlig i det förenklade exemplet det för ändanlålet disponibla be
loppet begränsadt till rundt 30 nlillioner.

Frågan blifver därnäst, lIvad sonl kan göras 1lled dessa 30 mil
lioner. Man står egentligen här vid skiljevägen.

Vill lllan, såsonl i Danlnark, England och Australien, för alla
eller för de ll1inst atlönade hjälpa sig utan bidrag från de försäk
rade själfva, räcker beloppet ej ens till för en försörjning enligt danskt
lnönster.. Och en försörjningslag enligt detta lllönster, där under
stöden direkt afpassas efter behofvet, skulle väl frän vissa håll hafva
lnötts af ännu bittrare al111lärkningar och profetior 0111 befolkningens
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demoraliserande, än SOln konlmit kommitteförslaget till del. I hvarje
fall är redan kostnadsfrågan härvid afgörande, dä äfven detta danska
system, ehuru det billigaste af de nämnda, antagligen i sin fulla ut
veckling nu skulle erfordrat lllinst 40 millioner Oln året.

En annan utväg, SOlll närnlast 1110tsvarar det tysk-franska sy
stemet, skulle bestå i att använda det allmännas bidrag till att lämna.
bestämda tillskott till pensionerna utan afseende på behofvet annat
än möjligen i fråga onl de mera bemedlade. Pensionerna i örrigt
skulle åstadkommas genom de försäkrades egna. afgifter. Detta system
synes tilltala dem, hvilka i denna fråga sp.eciellt representera fattig
vårdens' intressen. Det står i diametral motsats till det förra systemet.

Jag undersöker först, hUTU stora dylika fixa tills.kott till pensio
nerna kunde blifva, om man för ändamålet finge påräkna ett bidrag
om 30 lnillioner af allnlänna medel. Jag förutsätter därvid, att pen
sion utgår äfven vid 67 år, utan att invaliditet då är förhanden.

Oln då alla de 600,000 pensionärer, som man j. sådant fall
skulle. bafva att räkna lned, äfven skulle fä tillskott, komme 50 kr.
på llvarje pensionär. Men, säger man, alla skola väl icke hafva
statstillskott. Man bör väl undantaga statstjänare oell lnera bemedlade..
Det visar sig då, att af alla 111än, SOlU eljest vore pensionsberättigade,
knappt 9 procent hafva annan inkomst till belopp af 1,000 kr. och där-o
öfver, och att ytterligare knappt 7 procent äro bevillningstaxerade. Bland
de ej gifta kvinnorna äro procenttalen icke fullt resp. 4 och 2. Beräknar
lnan nu, bvilket således torde vara högt räknadt, att 162/ 3 procent eller
en sjättedel af sa1ntliga pensionsberättigade kunna anses äga annan·
inkolllst af nliust 500 kr., .och utesluter lnan alla dessa från stats-o
bidrag, sjunker antalet pensionärer m.ed statstilIskott till 500,000,.
motsvarande för 11var och en af dem ett statstillskott af 60 kr..
i stället för de förut beräknade 50 kr. För att bringa upp pen
sionstillskottet till 100 kr. nlåste nlan utesluta alla invalider med
mer än 300 kr:s inkolnst, ocl1 en längre gående reduktion torde 'väl
ej af någon ifrågasättas. Pensionstillägget börjar då rent af få samma.
obehagliga. bismak af behofstillägg; som anses vidlåda kOlnn1ittens·
»pensionstillägg »• .Allt detta und'er förutsättning af 30 millioners.
statstillskott under närvarand;e förhållanden.

I öfrigt skulle nu pensionerna bestridas genoln afgifter af de·
försäkrade. Huru stora böra dä afgifterna nlinst vara i dell betten-o
försä.kring, som: jag valt till exempel och utgångspunkt?
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Antager ITIan t. ex., att alla pensionärer med 500 kr:s inkonlst
eller mera alldeles uteslutas frän statstillskott, skulle det beräknade
statsbidraget räcka till 60 kr:s pension.

För att pensionen i sin helhet skall vara af någon betydelse,
lTIåste man väl åtminstone räkna på ytterligare 120 kr., så att pen
sionen kunde för hvarje invalid blifva' 180 kr. Göres ingen skill
nad nlellan man och kvinna, behöfves för sådant ändarnäI en årlig
pensionsafgift af omkring 12 kr.*) Antalet arbetsföra personer öfver
16 är, som skulle vara afgiftspliktiga, är i värt land, lågt räknadt.,
2,600,000 personer. Man skulle således utkräfva en personlig skatt af
dessa personer om sammanlagdt Iner än 30 nlillioner onl året och samla
en fond af mer än 21/ 2 milliarder, för att de mindre bemedlade skulle
fä en pension af omkring 180 kr. Och om ännu större belopp
skulle det handla, om man vill ha högre pensioner eller åtminstone
några pensionsklasser med högre. belopp.

I förevarande exempel med en pensionsafgift af 12 kr. skulle hvad
man kallar den slutliga fonden uppgå till omkring 21/ 2 milliarder. Och

.om l!u också, såsom det visat sig, en eller annan teoret.isk national
ekonom ej ryggar tillbaka för en sådan eller ännu större fondbildning
utan .till och med anser den för en af de största fördelarna med en
afgiftsförsäkring, så äro dock många andra vetenskapsmän af annan
och i hufvudsak Inotsatt mening. Och vid dylika lagars genoInfö
rande i utlandet har man antingen icke alls velat veta af någon
fondbildning eller, såsom i Frankrike, genonl ett särskildt förfarande
inskränkt den till ett l11inimum eller, såsom i Tyskland, vid lagens
genomdrifvande haft all svårighet mecl att försyara den fondbildning,
som ansågs erforderlig. Häraf torde framgå, att de praktiska natio
nalekonomerna och statsmännen ej ansett en stark fondbildning ·vara
af otvifvelaktigt värde. Det har till och nled ofta ifrågasatts, huru
vida man öfverhufvud genoln dylika fondbildningar i någon afsevärd
män skapar hvad man kallar ,verkliga värden, och huruvida man ej
genom 11öga pensionsafgifter och enornla fonder, genom hvilka ändock
ej synnerligt högre pensioner åstadkommas än genom ett direkt eller
indirekt understödssystem, i verkligheten snarare bidrager till pen
ningVärdets sjunkande än till beredande af en något bättre försörjning.

*) Om pensionen skulle växa för hvarje erlagd afgift enligt kommitteförslagets
IDönster, hvilket väl i förevarande exempel ej kan ifrågasättas, erhålles 26 % för hvarjp.
erlagd afgift.

4
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Förutom olägenheterna. med samlandet af milliardfonder - till be
lopp för vårt land ·nära 1110tsvarande eller öfverstigande hela vår odlade
jords taxeringsvärde - och dessa fonders. placerande j verkliga sä
kerheter under sanltidig konkurrens med en Inängd andra fondbild
ningar inom .landet, lider det från vissa håll rekomnlenderade syste
111et äfven af en del andra olägenheter af betydenhet.

Det torde nämligen vara tydligt, att, om staten ej bidrager. med
högre belopp än t. ex. 60 kr. till pensionen, så måste en hög pen-o
sionsafgift för många komma att te sig såsonl en fattigvårdsskatt.,
afsedd att. på de mindre .bemedlade. öfverflytta en väsentlig del af
fattigvåi"dsbördan. Äfven Oln lnan med än så goda skäl framhåller,
att enhvar arbetsför ~ lnan eller kvinna borde ha en viss skyldighet
att under sin krafts dagar afsätta något för att ej på ålderdomen falla
andra till last, torde dock en så pass hög skatt under de nänlnda för
hållandena kOlnma att hälsas llled blandade känslor och knappast bidraga
till främjande af den s. k. sociala freden. En jänlförelse mellan van
liga lönarbetare och deras kanlrater i statens eller vissa andra arbets
gifvares tjänst torde äfven verka nedslående. Af de förra fordrar
man »själfhjälp» för att skrapa ihop till ett par hundra kronors pen
sion. De senare få 3 il 4 gånger så höga pensioner för relativt
låga eller alls inga afgifter.

Man säger 'vidare, att på sådant sätt dödas ej benägenheten att
spara, utan tvärtom skulle en sporre till ytterligare sparsamhet ska
pas. Huru höga pensionsafgifter skulle kunna hafva en sådan ver
kan, förstår jag icke. Å ena sidan ålägges den lnindre bemedlade
att årligen afsätta t. ex. 12 kr. för att bereda mede~ till en pension,
som han kanhända aldrig komnler att åtnjuta, då ju afde försäkrade·
en del aflida utan att få pension. I stort sedt får hälften af de för
säkrade lnindre och den andra hälften mer för sina insatser, än de'
äro värda såsom sparpenning. Hade dessa 12 kr. sparats under
t. ex. 50 år, skulle ett kapital å 2,000 kr. varit hopsparadt, och det
är fråga värdt, om ej detta ka.pital, som ju. äfven kan länlnas åt de
efterlefvande, har större betydelse för' den försäkrade än den pension
å 180 kr., SOlU han ej har någon säkerhet för att erhålla, och hvil
ken i allt fall upphör vid hans frånfälle. Å andra sidan ökas väl
ej arbetarens förlnåga att spara därigenonl, att 111an af honom i pensions
afgift uttager justhvad som eljest kunnat blifva en verklig ·sparpenning.

D~t resonenlang, sonl jag här anfört beträffande pensionsafgifter
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af högre belopp, har af ett arbetarblad tillämpats till och nled på
kommittens lägsta afgift af 2 kr. Om man också i detta fall tyd
ligen gått för långt, vittnar dock denna olTIständighet om den upp
fattning af pensionsafgiftens betydelse, so'nl inonl arbetarkretsar ej
sällan gör sig gällande.

En ytterligare svårighet med höga afgifter består däri, att man
då ej gärna, utan synnerligen afsevärda ytterligare bidrag af allmäIina

.nledel, kan upprätthålla den af IIlånga eftersträfvade likställigheten
l1lellan nlan och kvinna. Den antagna ärsafgiften af 12 kr. gäller
för man och kvinna gelnensamt. Egentligen behöfde nlannen blott
erlägga .9,50 kr. men kvinnan 14,50 kr. Kvinnan kan således ej för
sin afgift af 12 kr. påräkna samma pension som lnannen, om ej där
till lägges ett bidrag från annat håll af olnkriilg 6 kr., hvilket gör
ytterligare en ärlig kostnad af lninst 7 millioner, 1110tsvarande i pen
sionskostnad omkring 17 millionel~ utöfver de förutsatta 30 nlillionerna.
Fonden skulle uppgå till 31/ 2 milliarder. Detta tillskott måste väl
också utgå af alllnänna lnedel, då man väl, trots all s. k. solidaritet,
svårligen kan ordna så, att hvarje arbetare, därest en gelnensam af
gift af 12 kr. bibehålles, vet, att han för sin pension egentligen ej
behöfde betala nler än 9,50 kr., och att de öfriga 2,50 kr. skulle gå
till kvinnornas pensionering.

En mycket stor svärighet ligger naturligtvis också i besväret
llled dessa höga afgifters indrifvande. Äfvell Oln man, såsom i Tysk
land, i fråga 0111 lönarbetarna, tager arbetsgifvarna till hjälp och
uppdelar afgiften i veckobidrag, torde erläggandet af en så hög afgift
sonl 12 kr. för de mindre arbet.sgifvarna blifva en synnerlig tunga.
Den omständigheten, att vårt land är glest befolkadt 111ed befolkningen
utbredd öfver en stor yta, försvårar äfven en dylik anordning. Där
jämte kvarstår svårigheten i fråga onl alla dem,. som icke hafva
arbetsgifvare, såsom smäbönder, torpare, handtverkare nl. fl.

Härlned kOlnlner Inan äfven'in p~ frågan Oln arbetsgifvarnas ställning
beträffande afgifterna. KOlnmitten bar i denna fråga, lika litet som
i en mängd andra frågor, .låtit leda sig af särskilda principiella skäl,
utan väsentligen fattat densan1ma SåS01TI en lälnplighetsfråga. Bland
de mänga förslag, som utarbetats och varit föremål för kommittens
öfverläggningar, funnas flera, som förutsatte både höga- pensionsaf
gifter och arbetsgifvarnas hjälp. Ett af dessa förslag bestod däri
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att allenast bereda tillfälle för arhetsgifvare att frivilligt erlägga af
giften för hos honoIn anställd afgiftspliktig arbetare. Denna utväg
har återupptagits i den kungl. propositionen.

Ett annat förslag gick ut på att obligatoriskt ålägga arbetsgif
varen att erlägga åtminstone den lägsta afgiften, och finnas för sådant
fall detaljerade bestäInnlelser utarbetade. Sedan den lägsta afgiften
befanns kunna och böra sättas så lågt som till 2 eller 3 kr., an
sågos olägenheterna med detta sätt för indrifvande af lönarbetarnas
afgifter - andra afgiftspliktiga kOllIna ju härvidlag ej i fråga 
vara för stora i förhållande till hvad som därmed kunde vinnas.

De, sonl tala om arbetsgifvarbidrag, mena emellertid ej endast,
att arbetsgifvaren skall för sin arbetares räkning verkställa själfva
inbetalningen af afgiften, utan äfven att han skall själf vidkännas
en del af afgiften eller till och med utöfver densamma läLl1na ytter
ligare bidrag till pensionernas förbättrande. Vid öfvervägande af
denna fråga, som naturligtvis äfven varit föremål för kOlllnlittens
uppnlärksamhet, har 111an eIllellertid ansett sig böra taga särskild
hänsyn till den stora mängden af snlå arbetsgifvare i vårt land, så
sonl bönder, torpare, småhandtverkare ffi. fl. Det har synts OlllÖjligt
att ålägga dessa arbetsgifvare en särskild bidragsskyldighet för sina
tjänare, gesäller m. In., då ju i själfva verket en dylik skyldighet antingen
skulle innebära, att· arbetsgifvaren, sonl här i regel står på saUlma
sociala nivå som sin arbetare eller tjänare, finge både betala hela
afgiften för sig och därtill en del af arbetarens afgift, eller ock,
därest arbetsgifvaren därutöfver skulle lämna bidrag, att han skulle
betala särskildt för sin tjänare för att denne skulle få bättre pen
sion än han själf. Jag hänvisar rörande ,denna fråga till A. P. Da
nielssons anförande vid 1. 895 års riksdag, i hvilket anförande just
anföras dylika synpunkter, och hvilket väl innehöll de viktigaste
skälen, sonl föranledde den då frarnlagda propositionens fall. Att
dessutom själfva förfaringssättet vid afgifternas erläggande skulle
kompliceras och välla stridigheter, ligger i fråga om tillämpning å

vårt land af detta system i ganska öppen dager.
. I fråga OIn ekonomiskt bättre ställda större arbetsgifvare hafva

visserligen dylika betänkligheter mindre betydelse. Det vill dock
synas, som det ej skulle vara lämpligt att särskildt i fråga om denl
bestänlma skyldighet att bidraga, dä man väl ganska säkert kan an
taga, att de allra flesta af dessa arbetsgifvare skola frivilligt öfver-
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taga erläggandet af arbetarnas afgifter, oell att därtill ulånga skola

kOllIna att begagna sig af den frivilliga försäkringen för att förbättra
sina arbetares pensionsvillkor. Att i pensionsförsäkringen nu gå längre
torde väl äfven ur den synpunkten vara oläInpligt, då Inan för ge

nomförande af ändrad lagstiftning angående sjuk- och olycksfallsför
säkring nl. 111. utan tvifvel måste taga arbetsgifvarnas ~idrag i an
språk i högre grad än hittills.

Jag bar uppehållit mig länge vid frågan om sättet för kostnadens

bestridande. Men denna fråga är ju också den viktigaste. KOlnmitten har
för sin del ej vågat föreslå högre pensionsafgifter än 2, 7 och 12 kr. för de
tre inkomstklasserna: under 800 kr., 800-1,200 kr. och 1,200 kr.

eller mera. Redan härigenonl har för den försäkrade afgiften hlifvit 11ögre

än den -högsta tyska, kr. 11,10, och större del af totalkostnaden lagts på

de försäkrades egna afgifter än i något af de förut anförda länderna.
De yrkanden, sonl från vissa håll framställts på en höjning af af
gifterna, hafva föranledt regeringen att i propositionen höja afgifterna

llled en krona till 3, 8 och 13 kr. Härmed torde ock gränsen

hafva nåtts för hvad som under närvarande förhållanden kan ansetts
läl1lpligt i detta afseende.

Genom denna höjning af afgiften med en krona vinner man en till

ökning af afgiftpensionen lTIed högst 15 kr. Å ~ndra sidan ökas svårig

heten att få in afgiften. 2 kr. inbetalas lättare än 3 och, för gifta, 4 kr.
lättare än 6. !{olnmunerna skola nu svara för 50 procent högre belopp.

Den afgiftsSUlllma, sonl skall indrifvas, ökas från 81/ 2 till 11 IniIlionel'.

'fillskottet för kvinnorna ökas frän 1 till 11/ 2 million ärligen. Fonden
ökas ~n1ed 300 nlillioner till 1,100 millioner, hvilket förhållande visser

ligen i deras_ ögon, som yrka på större fondbildning, räknas såsom vinst.

Oln nu också denna af regeringen föreslagna afgiftsförhöjning

feån principiell synpunkt är riktig, är åtgärden dock ägnad att belysa

de praktiska olägenheterna nled äfven obetydHgt högre afgifter än
kommitten föreslagit.

Jag har redan franlhållit, att de 30 millioner af allmänna 111edel,
som tänkts kunna påräknas till en nu i full utveckling stadd· all

lnän pensionsförsäkring, ej räcka till för att länlna- direkta OCll fixa
tillskott till afgiftspensionerna af någon betydelse, utan att en reduk

tion efter individens bebof äfven i sådant fall måste ske. Om till

lägget till aJgiftspensionen skulle kunna bringas upp till 100 kr.,
111åste från rätt till dylikt tillägg alla pensionärer undantagas, sorn
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själfva därjälnte hafva en inkomst af 300 kr. och däröfver. Vill ID,an,
som det kallas, »förbättra» ett dylikt förslag, får det allmänna släppa
till ännu åtskilliga luillioner. Skulle nlan verkligen på allvar reflek
tera å förslag nled höga pensionsafgifter, måste man, i fråga 0111 in
komstgränsen för pensionärs rätt till statstillägg, införa någon slags
glidande skala och ej tvärt afbryta vid 300 k1':s inkomst. Eljest
skulle väl alltför många missbruk förekomnla. Till slut skulle väl
ej mycket återstå af den principiella skillnaden lnellan ett dylikt sy
steJll med höga pensionsafgifter och' det systenl, k0111111itten ansett sig
böra föreslå. Det förra systell1et skulle därjäll1te lida af alla de be
tydande olägeilheter, som jag förut sökt framhålla måste vidlåda ett
systenl med höga pensionsafgifter.

Jag vill nu endast erinra 0111 kOlllmittens förslag beträffande
användningen af det förutsatta allmänna bidraget af 30 lnillioner oln

· året., och hvilket förslag jäU1Väl upptagits i den kungl. propositionen.
SåS0111 jag redan framhållit, räcker SU111man blott till för ett efter
behofvet i ett eller annat afseende afpassadt tillägg till afgiftspensionen.
Detta pensionstillägg har af konlmitten för fullständigt medellösa pen
sionärer bestämts till sådana belopp, 150 kr. för Inan och 125 kr.
för kvinna, att de jäll1te afgiftspensionen ätlninstone å landsbygden i

'flertalet f~ll skulle räc~a till för en någorlunda, själfständig existens.
Redan denna kostnad för omkring 150,000 alldeles medellösa ,pensionärer
absorberar två tredjedelar eller 20 af de 30 111illionerna. De öfriga 10
nlillionerna skulle nu fördelas på 480,000 återstående pensionärer.
Skulle alla dessa ba lika, finge en hvar af deln blott något öfver 20
kr. Man uteslöt därför först från rätt till pensionstillägg alla de Oln
kring 370,000 personer, SOlll befunnos harva så pass stor egen in
komst, att de dåraf hade sin utkomst utan att behöfva anlita andras
hjälp. I allmänhet befanns denna inkolllst för ensanl nIan kunna
bestämmas till omkring 300 och för enSa111 kvinna till omkring 250
kr. eller till dubbelt s~ mycket SOlll tilläggen för de medellösa. För
de återstående 110,000 behöfvande invaliderna med nlindre inkolnst
skulle för de 10 millionerna kunnat erhållas onlkring 90 kr. i
hvarje fall, således alltför litet för dem, sonl stodo nära inkolllst-
gränsen O. För att afhjälpa detta nlissförhällande, och då äfven i
-öfrigt en glidande skala vore ändanlålsenlig, bestämdes tilläggen i
llessa fall till resp. 150 och 125 kr. med afdrag af halfva inkolTIsten.
För tillänlpning af denna regel räckte de 1O millionern~ nätt och jämt
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till. För en man eller kvinna med 100 kr:s egen inkomst blifver
pensionstil1ägget således resp. 100 och 75 kr. o. s. v.

En fråga, sonl väckt rätt mycken upplnärksamhet, är den 0111

kvinnans ställning inom försäkringen enligt kommittens förslag. I
,detta förslag äro årsafgifterna lika för man och kvinna, men afgifts
pensionen för kvinna endast t.re fjärdedelar och pensionstillägget fem
sjättedelar af motsvarande belopp ~ör lnau. I regeringsförslaget hafva
-däremot afgiftspensiollerlla men icke pensionstilläggell gjorts lika genolll
€tt, årligt statsbidrag till belopp nlotsvarande en tredjedel af kvinnor
nas afgifter. Det nödiga anslaget härför beräknas till 1,500,000 kr.

Ko~mittens skäl hafva naturligtvis i första hand dikterats af
hänsyn till l{ostnaderna. Kvinnan blifver, som bekant, dels tidigare
invalid än mannen, och dels lefver hon ~ängre såsom invalid. Af
hela befolkningen öfver 1.6 år är sålunda 11var ättonde nlan och hvar
femte kvinna invalid i den lnening, hvarom i pensionsförsäkringen är

fråga. Därenlot äro antalen arbetsföra .luän och kvinnor sinseineilan
ungefär lika stora. Af intresse kan äfven vara, att t. ex. inolll ålders
grupperna 16-67 år och 20-50 år antalet arbetsföra ogifta kvinnor
,ej är större utan snarare nlindre än antalet ogifta män.

Kvinnan erlägger således afgifter under kortare tid än lllannen,
betalar således i genonlsnitt mindre än denne. Däremot uppbär hon
sin pension under längre tid. OCll denna skillnad mellan könen är
så stor, att inom en privat försäkringsanstalt ärsprelnien för afgifts ..
pension enligt komlnittens lnönster skulle hestäminas till en tredjedel
högre belopp för kvinna än för l1lan. Hade man nu inolll den allmänna
försäkringen, inom hvilken man naturligtvis ej nödvändigt behöfver
använda sa ffiIIIa gru~lder sonl inom enskilda anstalter, stadgat samma
villkor för man och' kvinna i fråga om afgiftspensi<?nen, skulle detta
hafva inneburit, att, såsonl förut nänlnts, inom högsta afgiftsklassen en
.arbetare med 12 kr:s ärsafgi~t skulle fått den pension, som svarar
nI0t onIkring 10 kr., medan omkring 2 kl'. åtgått för att höja hans
kvinnliga kamrats pension o. s. v. Vill man ändra förhållandet, är .
det därför utan tvifvel lälnpligare att, såsonl i kungl. propositionen
skett, lämna det erforderliga tillskottet till kvi'nnornas afgifter under
formen af ett statsanslag än att begagna gemensamina beräkningsgrunder.

Kommitten, som ej ansåg sig kunna öfverskrida den gräns för
det -allnlännas kostnader, som förut angifvit~, har närlnast af detta
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skäl ej velat föreslå någon utjämning. En 'dylik utjämning kostar ju .
också, enligt regeringsförslaget, 11/ 2 million årligen ända från. början,
motsvarande en ökning i de framtida pensionskostnaderna lned om
kring 4 millioner.

Ungefär på sanl111a sätt förhåller det sig med tilläggspensionern'a,
som skulle belt och Ilåilet bestridas af allmänna medel. Kostnaden
för kvinnornas andel i dessa pensioner har för jänlviktsläge år 1907
beräknats till 201/ 2 och för ~ännen allenast till 11. nlillioner. En
höjning af pensionstillägget för' kvinna till samma belopp som för man
skulle medfört en ytterligare ökning i kostnaden 'af nära 5 nlillioner.

Pä ett från kvinnohåll framställdt förslag om att i båda fallen
minska lnannens och höja kvinnans pension, så att beloppen kunde
blifva lika, utan att den beräknade kostnaden öfverskredes, behöfver
jag väl knappast ingå. Att endast af något slags principskäl minska
mannens pension med minst dubbelt så nlycket som kvinnans pension
skulle ökas, torde väl ej kunna ifrågasättas.

Till ytterligare stöd för sitt förslag hänvisade kommilten dess
utom till det bekanta och väl af de flesta erkända förhållandet, att
en ensam galnmal kvinna kan försörja sig med mindre svårighet än
en ganlmal man. Särskildt står t. ex~ en änka barnen närmare än
en änkling.

Inom vissa kretsar har en stark opposition gjort sig gällande
Inot denna del af kommittens förslag. Ej heller regeringens förslag
synes, tillfredsställa anspråken.

Jag skall här i korthet belysa några af de skäl, som från opposi
tionen anförts.

Först sökte man visa, att kvinnans ställlling enligt det svenska
förslaget skulle vara relativt ogynnsamnlare än' enligt utländska lagar.

Huru förhåller det sig nu lned kvinnans ställning inom pensions
förSäkringen 'i andra länder, och huru mycket offras där af allnlänna
medel för kvin,norna relativt till männens andel?

I l'yskland omfattar försäkringen. ungefär dubbelt så lnånga män
som kvinnor. Hustrurna falla nämligen icke under lagen. I yngee
åldrar äro männens och kvinnornas antal lika. Därefter mäste, på
grund af' gifternlål, efterhand två tredjedelar af kvinnorna utträda
ur försäkringen. I alllnänhet tillhöra därjämte :kvinnorna den lägsta
inkomstklassen. Räknar' lnan arbetsgifvarnas bidrag såsom skatte
111edel, blifver resultatet, att nlännen af allmänna medel erhålla mer
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än dubbelt så stort bidrag till sin pensionering sonl kvinnorna. För
hållandet ändras ej väsentligt genoln den nunlera införda pensio
nen till invalid änka. I fråga Olll afgiftspensioneringen kan man där
jämte säga, att inom SaJnnla löneklass kvinnan, i följd af utträde ur
försäkringen genom äktenskap, betalar relativt nlera för sin pension
än lllannen. Afgifterna beräknas i bäda fallen således endast sken
bart- efter gemensaln tariff. I Frankrike -är förhållandet i hufvudsak
likartadt äfvensonl delvis i England beträffande lönarbetarförsäkringen.
Inom den engelska ålderdomsförsäkringen råder däremot full likstäl
lighet..Ungefär två tredjedelar af pensionärerna äro kvinnor och en
tredjedelInän. Sonl bekant uppgår den ärliga pensionskostnaden ej
till 100 millioner, som beräknades, utan till 230 millioner. Om man
på förhand vetat detta, hade nlan måhända ej hållit på likställigileten.
Åtlninstone återgick man vid invalidförsäkringen till det tyska syste
lDet nled skenbar i stället för verklig likställighet.

I Dannlark utgå understöden direkt efter det individuella bebof
vet, och i detta afseende råder likställighet. Beloppet är därenlot i
regel lägre för kvinna än för man. I Australien, där antalet kvinnor
ännu är relativt lägt, är det allmännas bidrag ungefär lika stort i
fråga om lllän sonl kvinnor.

Salnmanfattas resultatet, så finner man, att endast i England

och Danmark kvinnorna åtnjuta större bidrag af allmänna medel för
sin pensionering än männen.

Enligt kommilteförslaget skulle tilläggspensioneringen för kvin
norna kosta dubbelt så mycket SOlll för männen; enligt regeringsför
slaget skulle staten dessuto111 bidraga med ytterligare ungefär 20

procent af kostnaden för kvinnorna..
Under dessa förhållallden finnes tydligen intet fog för påståendet,

att kvinnorna skulle i de svenska förslagen, i jämförelse lued de llt
ländska lagarna, vara särskildt styfmoderligt behandlade. Förhållan
det är i alhnänhet det. motsatta.

Man har vidare hänvisat till att Jöi~slaget ej i öfrigt gör skillnad
på de försäkrade, SåSOlll efter -civilstånd, yrken m. m., då ju äfvell här

vidlag skiljaktigheter 111ed afseende å dödlighets- och invaliditetsförhål
landen -göra sig gällande. 'Att t. ex. dödligheten är större bland ogifta än
bland gifta personer, beror dock Väsentligen, onl ej uteslutande, därpå, att

. till de ogifta höra alla de personer, SOIU på grund af tidig invaliditet eller,

eljest af sjuklighet eller svaghet ej kunnat ingå äktenskap. Men såväl
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ifråga Oln civilstånd sonl ifråga Oln yrke gäller såsonl allmän regel, att, om
invaliditet inträder tidigare, så är ock dödligheten större, och dessa fak
torer 1110tväga till stor del hvarandras betydelse för pensionskostnaden.
Därelllot verka tyvärr just ifråga Olll kvinnorna både invaliditetens tidi
gare inträdande och den längre lifslängden tillsanlmans till väsentligt
fördyrande af försäkringen. Man har till och lTIed försökt hänvisa
till att det allnlännas bidrag dock i så måtto komnler en viss kla.ss
till del, att arbetarna erhålla den största delen. Men detsamma gäl
ler ju äfven om motsvarande klass bland kvinnorna.

Då nu antalen arbetsföra män och arbetsföra kvinnor äro unge
fär lika stora, så måste ju alltid, huru man än anordnar det, Oln
genom afgifter eller skatter, mannen bära både Sill egen och en del
af kvinnans pensionering. Under sådana förhållanden synes man
svårligen kunna tala om någon rätt för kvinnan till samma pension
sonl nlannen. Man l~ar trott,. att, om kvinnorna varit lnedbeställl
mande vid denna frågas afgörande, pensionsbeloppen skulle i allo
hafva blifvit lika för lnan och kvinna. För min del vågar jag tro,
att, till OCll nled Oln kvinnorna ensamma finge afgöra, hänsyn skulle
tagas till 11vad som skäli~en bör kunna fordras.

Särskildt nläste jag i förevarande afseende beklaga, att kommitten,
och äfven därvid af rena kostnadsskäl, ej ansett sig i frågans nuva
rande läge kunna ifrågasätta en förbättri~g af' villkoren för hustrur
till män inom de högre inkomstklasserna. Tills vidare lnå lnan hop
pas, att den frivilliga försäkringen skall i någon män kunna fylla
luckan härvidlag.

Det ä.r gifvet, att ett pensionsförslag sådant som det förevarande
ej kan lnottagas 111ed entusiasll1 särskildt inom arbetarkretsar. Pen
sionerna, ehuru jänlförliga med hvad S0111 i andra länder bjudes,
äro nog betydligt anspråkslösare, än man antagligen ofta tänkt sig.
Belopp sådana sonl staten, komnlunen eller större arbetsgifvare' an
sett sig för sin del kunna bjuda sina arbetare eller lned dem jäm
förliga tjänstelTIän , kunna uppenbarligen ej ifrågasättas, då det gäller
en allmän försäkring.

Man får visserligen en föreställning bärom gen·om de kostnads
belopp, som jag förut i ett par fall anfört, eller som eljest beräknats
för en del i broschyrer eller i pressen förekommande exenlpel.. lYren .
man kan äfven vinna någon inblick i förhållandena, onl 111an ul1der..
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söker, huru det i allmänhet ställer sig i fråga Oln den försörjnings~

börda, sonl åligger den arbetsföra befolkningen gent enlot de lager
<tf san1hället, arbetsinvalider och minderåriga barn, SOIU för sin ut
kOlllst väsentligen lllåste lita till andra. . Ty vare sig denna försörj
ning åstadkomnles genom individuella understöd eller. pensioner,
gen·om afgifter, skatter eller räntor å fonder, i hvilket fall SOlll helst
går allt dock ut på att de arbetsdugliga genom sitt arbete nlåste
skaffa medlen till att försörja både sig själfva och de öfriga san)

hällsindividern~.

Hälften af den arbetsföra befolkningen i vårt land drifver jord
bruk. Den andra hälften ägnar sig åt industri, handtverk, handel
och direkta statsändamål. Hälften af befolkningen tillllör' kategorien
lönarbetare och med dem jälnförliga personer, den andra hälften ut
göres af själfständiga yrkesutöfvare och deras vederlikar. Söker
lnan nu i penningar bestämma den inkomst, enhvar af dessa arbets
föra män och kvinnor i genomsnitt kan anses disponera, kommer
111an, högt räknadt, till ett belopp af endast. omkring 900 kr., och
dock är Sverige som bekant icke något fattigt land. Man kan nu i
runda tal beräkna, att befolkningen består af 3,000,000 arbetsdugliga

personer, 1,800,000 barn under. 16 år samt 700,000 arbetsinvalida
personer, däri inräknade äfven' tillfälligt sjuka. Något arbete uträttas
ju äfven af invaliderna och barnen, lllen å andra sidan sysselsätta
sig ej alla arbetsdugliga med flitigt arbete. Låter Ulan dessa faktorer
uppväga hvarandra, kan Ulan alltså ungefärligen beräkna, att 3
millioner personer genom arbete skola underhålla sig själfva. samt
därtill 21/ 2 millioner icke arbetsföra individer. Hvarje arbetsför per
son har således i genomsnitt på sin lott, föruton1 sig själf, nära nog

ännu en individ att försörja.
Då nu den arbetskraftige individen själf ej har större inkomst

än omkring 900 kr. i I1ledeltal, torde man börja förstå, att för inva
lidernas försörjning eller pensionering ej kunna väntas höga pensions

belopp, och att lnan ätlninstone tillsvidare måste gifva sig tillfreds
lTIed de tillsynes ytterst anspråkslösa pensioner, sonl nu bjudas, men

hvilka äro fullt jämförliga med de belopp, sonl lämnats enligt flera
utländska lagar.

Det förevarande älnnet är ju synnerligen vidtomfattande, och jag
bar ej' hunnit afl.landla mer än ett fåtal af de frågor, sonl kunde vara
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af intresse. Man torde äfven finna, att, om man bortser från värdig
hetsbestämlnelserna och organisationen, så godt sonl alla örriga ifråga
satta förbättringar af förslaget i hufvudsak äro kostnadsfrågor. Detta
gäller OIn afgiftspensionernas och tilläggens storlek i alln1änhet, om
ökning af kvinnornas pensioner, 0111 uppdelning i flera afgiftsklasser,
om· barnpensioner, OIn upptagande af den nuvarande generationen i
försäkringen m. In. I hvarje fallIlandIar det Oln millioner, som ytter
ligare erfordras.

Kommitten bar försökt kOlnma fram till sitt förslag utan att vid
arbetet ledas af förutfattade meningar. Man' har noga genomgått alla
befintliga lagar och en mängd frainkomna förslag, och inom komnlit
ten själf hafva tiotal af förslag, grundade på de lnest olika förut
sättningar utarbetats och genolndiskuter~J~. Bland alla hittills fram
komna anmärkningar eller förslag har jag ej heller funnit någon
fråga, som ej af kommitten upprnärksammats. I ett afseende har
kommitten dock känt sig bunden, nämligen i fråga Oln' kostnaderna
för det allmänna. Sedan kommitten för sig bestämt den gräns, till
hvilken man i detta afseende syntes kunna gå, utan risk för att förslaget
vid dess framkomst redan af kostnadsskäl skulle befinnas oantagligt,
sökte man inom denna kostnadsgräns kornma franl till ett lnöjligast
praktiskt och effektivt förslag, på hvilket framdeles vidare kunde
byggas, och som ej skulle lägga hinder i vägen för en anslutning af
sjukförsäkring o. d. Huru mall därmed lyckats, tillkommer ej mig
att bedön13. Men då fråga varit' om sådana tillägg eller ändringar,
som nu från vissa håll påyrkats, och hvilka i allmänhet skulle lned
fört bet.ydligt ökade kostnader, har kommitten föredragit att stanna
vid de mera öfverkomliga kostnadsbeloppen. för att åt statsmakterna
öfverlämna afgörandet, i hvad lnån ytterligare förmåner redan nu
kunde ifrågakomma.

Hade kornmitten känt sig mindre generad af millionerna, kunde
äfven den lnähända harva kOlnmit rned ett förslag, som skulle till
fredsställt många af de nu 111issnöjda. Det är dock ganska troligt,
att förslaget då på en del andra håll vunnit nlindre bifall.

Härefter yttrade sig:
Professor K. 'Wicksell: Mina damer och herrar! Några personer,

som. icke tyckas veta, hvar de skola göra af sina pengar, ha bjudit
luig på resa hit till Stockholm, för att jag skulle bli i tillfälle att del-
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taga i aftoneJ?s diskussion, och jag har därför ansett mig böra plikt
skyldigast yttra några ord, naturligtvis utan att göra mig några, illu
sioner om att jag därmed i någon mån skall kunna inverka på ut
gången 'af den här frågan, ty denna tycks Ila varit på förhand klar,
till och med innan kOffiluittens betänkande såg dagen. Jag får också
säga, att jag ätnlinstone i en punkt icke har någonting elnot det för
slag, SOln nu är franllagdt af regeringen. ' Det blir ju i alla fall en 30
eller kanske 40 lllillioner af allnlänna 11ledel, som alltså i framtiden
kOffilna till en obestridligen nyttig och gagnelig användning, hvilket enligt
min mening icke kan sägas onl det stora flertalet af de' IniIlionel', som
staten för närvarande ger ut för olika ändalnål och S0111 täckas genom
våra skatter. Alltså, att åtminstone denna lilla spillra räddas undan
den allnlänna förstörelsen, anser jag vara ett godt i och för sig. Sonl
fin och bakslug politiker horde jag kanske därför utan vidare förorda
regeringsförslaget. Men skall jag tala som nationalekonoln, ~låste jag
vidhålla den ståndpunkt, jag utvecklat i Ekonomisk tidskrift och vid
fattigvårdsförbundets möte, att förslaget är helt och hållet misslyckadt
- icke i och för sig, icke med afseende på det syftemål, som konl
111itterade själfva tyckas ha uppställt för sig OCll regeringen accep
terat, utan med afseende på det ulål, SOlTI den llloderna socialför
säkringen kan och bör ställa 'sig, ty denna moderna socialför
säkring, såsoln 111an alltid hittills fattat den, har icke blott till mål
att ersätta den 11ittillsvarande fattigvärden genolll en bättre och vär
digare form för understöd - det må vara nlycket bra i och för sig -,
utan den går ut på ingenting lnindre än att förebygga själfva fattig
domen, att göra allmoso'r öfverflödiga, att sätta äfven de egendomslösa
i stånd att göra besparingar under kraftens dagar och därigenonl ha
Ilågot att lefva af på älderdoll1en eller vid invaliditet. Detta får sägas
vara ett i alla afseenden större lllål, Oln det öfverhufvud taget kan
nås, ocb def kan nås, nlen att det åtnlinstone för närvarande icke kan
nås på frivillighetens väg, det har erfarenheten visat. Lifvet är så
osäkert, lnänniskornas förutseende är så ringa 'och deras viljekraft alltför
svag. Därför träder socialförsäkringen till och det på två vägar. Dels
utjämnar den ovissheten och inför i stället den, genonlsnittliga probabili
teten, dels sätter den den l1lera upplysta och starka 'kollektivviljan i
stället för den' oupplysta och svagare individuella viljan till sparsamhet
- spartväng liksolll annat tvång är berättigadt, så snart nlan kan utgå
från att in'dividen icke själf förstår eller har kraft till' att sträfva efter
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sitt eget sanna bästa. Från nationalekonolllisk synpu~kt har detta
spartväng, det vill säga samlnanläggningen af millioner små bespa
ringar, därjämte den effekten, att landets produktiva kapital ökas med
så nlycket, SOln är erforderligt för att det allnlänna i framtiden utan
sitt eget betungande skall kunna utbetala det, som kräfves, för att åt.
åldringarna må beredas en något så när sorgfri ålderdom och invali
der och oförsörjda barn få sitt uppehälle. Detta åstadkolnmes just.
genoln den ökade produktiva kapitalbildningen. Det är ledsanlt, att

.lnan skall behöfva tvista om en sådan sak. Regeringsrådet Lindstedt
uttalade åtskilliga nleningar om denna så kallade fondbildning. Han
påstod bland annat, att nationalekonolllerna hade mycket olika uppfatt-·
ning i denna fråga. Det tror jag icke. Nationalekonomien hör ju till
de vetenskaper, där det ,finnes olika meningar nästan på hvarje punkt~

filen skall det finnas någon punkt,' där fackmännen äro ense, torde
detta vara en af dem, nämligen att en ökning af ett lands kapital
ovillkorligen lnedför en ökning af dess produktion utan annan gräns~

än när kapitalräntan sjunker ned till noll, och skulle det komma.
därhän i vårt land, kunde man kanske ännu låna ut pengar till ut
ländska nationer. Annars medför hvarje ökning af landets kapital ett
plus i vår produktion och därmed i våra inko111ster. Detta torde n1all
kunna fastslå såsom ett bland nationalekonomerna erkändt faktum.
Men bland alllllänheten finns det nog lnånga,. sonl ha en annan före
ställning, liksom ju många äro af den meningen, att pengar, som sättas
in i bankerna, äro borta från industrien, en uppfattning, som jag dock
hoppas icke delas af någon här närvarande. - Herr Lindstedt framlade
också en egendomlig åsikt, att en stark ökning af kapitalet, en fond
bildning,. icke skulle leda till någonting ann~t än penningvärdets fall,
hvarigenom verkningarna af kapitalökningen i realiteten så att säga
försvunne. Icke h~ller denna åsikt torde ha någon sonl helst grund;
penningvärdets sjunkande i vår tid beror nog så godt sonl uteslutande
på den starka guldproduktionen och har i hvarje fall ingenting att
göra med den reala kapitalbildningen.

Men nu skulle man Ju kunna säga om ett land, och en sådan
ll1ening bar .nyligen uttalats af en känd nationalekonom onl vårt eget
land, att det går så raskt mot ökad rikedom - Oln än denna rike
dom är så ojämnt fördelad, att det finnes mänga fattiga -, att någon
ytterligare kapitalbildning icke alls behöfs, utan att allt, sonl kräfves,
är, att de förmögna delade med sig af sin mer eller lnindre oför-
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tjänta inkonlst åt denl, sonl förtjänade att ha litet större inkolllster.
On1 detta verkligen vore fallet med värt land, skulle saken "länlpligen
kunna ordnas i den riktning, kommitten och regeringen föreslagit. Men
jag är öfvertygad oln, att så icke är förhållandet. Vi äro icke rika,
och, hvad värre är, vi gå icke nlot större rikedonlar för framtiden, utan
det är min öfvertygelse, att den närIllaste fralntiden för oss blir i eko
nomiskt afseende .synnerligen bekymmersalll; för lnin del kan jag icke
ens tänka på den närmaste framtiden utan att rysa öfver den. Kanske
någon vill annlärka, att j ag nu hållit på att »rysa» i tjugu, trettio år,
och det är sant, men den eventualitet, SOln jag härvid haft i sikte,
har heller icke försvunnit, utan den har komnlit oss allt närmare, oeh
nu "stå vi enligt alla sakkunlligas utsago omedelbart inför den, näm
ligen inför utsinandet af våra skogstillgå,ngar. Det är nlärkvärdigt,
att det finnes äfven statslnän och affärsInän, sonl icke bekymra sig
om detta; forstnlännen upplysa dock om att skogskapitalet nu snart
är slut. I den nyligen utkomna utredningen angående Sveriges natio
nalförmögenhet finnes en bilaga af extra jäglnästare Norling, däri ban
beräknar, naturligtvis approximativt, att med nuvarande afverkning af
våra skogar hela landet. söder onl Dalälfven kommer att vara absolut
skoglöst i midten af innevarande århundrade, ocll med stöd af hans
siffror kan Inan räkna ut, att tio "år senare kalmarkerna skulle kOllina
att sträcka sig till Ångermanälfven och litet nordligare. Det är klart,
att någonting sådant icke kan få inträffa, det vore ju att göra landet
obeboeligt, utan hvad som kommer att ske är en 1nycket tidigare,

stark inskränkning af den nuvarande produktionen af trävaror. Men
att vi i och m.ed detsamma stå inför ett omslag i hela vår ekonomi,
kan väl ingen betvif1a, SOlll vet, hvilken ofantlig roll trävaruindustrien
direkt och indirekt spelar för vårt näringslif. Detta är naturligtvis
en lnycket större sak, än att den skulle k~nna afhjälpas medels
det ena eller andra systemet af folkpensionering: den kan enligt min
öfvertygelse endast hjälpas medels en radikal, genonl årtionden fort
satt (o lk1ni11skni1ttg. Men naturligtvis nlåste alla åtgärder harlnoniera
med det resultat, som man härvid lnåste sätta sig före att nå, och
dit hör att icke lägga bördor på fraIlltiden, utan vi böra tvärtom
hjälpa fra~tiden så Inycket som lllÖjligt och befria den från bördor,
som vi förlnå att bära själfva.

"Ur denna synpunkt är jag alltså helt och bållet af den nleningen,
att nlan måste basera folkförsäkringen på de försäkrades egna af-
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gifter i all bufvudsak. Att staten hjälper till, är nlycket bra och helst,
om .detta sker opartiskt utan afseende på kön och andra olnständig
beter, såsom i Tyskland och Frankrike, men, att de enskilda försäk
rade lnåste göra bufvudansträngningarna, står för mig alldeles klart,
och, att de kunna göra det, synes mig också klart. Den låga arbets
lönen är icke en naturnödvändighet, utan arbetarna kunna med fram
gång sträfva efter att nä en viss lefnadsstandard, och detta böra de
ta i sikte. Det enda, som är viktigt, är, att alla dessa arbetare
komma in i försäkringen, att icke en stor del stannar utanför till följd
af resterande betalning, hvarigenolD man på samma gäng utsätter de
ordentliga betalarna för s. k. smutskonkurrens frän deras sida, som
icke betala. Därför är det en ytterst viktig hörnsten i all socialför
säkring, att det blir personer med ordnad ~kono1-ni, sonl i första band
svara för afgifterna, alltså arbetsgifvare och andra uppdragsgifvare. Jag
tror, att, Oln lnan benlödaI' sig, skall man kunna finna dylika uppdrags
gifvare, förläggare, arrendegifvare, eller hvad man nlå kalla dem, till
snart sagdt -alla personer, som enligt författningen behöfva försäkras
för ålderdom och invaliditet. Och därvid ber jag att fä betona en
sak, hvarom regeringsrådet Lindstedt ej tycks ha samma uppfattning
som jag, att det här icke är fråga om att lägga nya bördor på arbets
gifvarna, utan tvärtonl. Ställer man sig på teoretiskt-nationaleko
nomisk ståndpp.nkt. - SOIU väl ändå betyder något, om det också blir
111ånga om och men vid dess tillämpning i praktiken -, så befinnes
det, att alla afgifter, sonl arbetsgifvaren får betala ut i proportion till
den arbetsstyrka, som han har, afvältras fullständigt på arbetarna g~

nom den fria konkurrensen, alltså icke blott de afgifter, som han får
laglig rätt att draga af på arbetslönen, utan äfven de", sonl ban no
nlinalt betalar själf. Äfven ol~Tcksfallsersättningen bäres i sin helhet
af arbetarna. Behöfde den ej utgå, skulle arbetslönerna stiga med det
belopp, som i genonlsnitt lllotsvarar olycksfallsersättningen. Det enda
sättet att definitivt träffa arbetsgifvaren är genolll inkomstbeskattning.
Ilnoderna likaväl som i den klassiska nationalekonomien ingår som ett
axionl, att arbetslönen både uppät och nedåt. bestämmes af »den siste
arbetarens produkttillskott» - den siste, d. v. s. den lättast ulnbärliga,
fast i och för sig fullgoda arbetaren. Får arbetsgifvaren bidraga till
ålderdoms-, olycksfalls- eller -sjukförsäkring för denne arbetare, kan
han ju icke in SU111ma betala mera, än han får tillbaka af hononl i
form af arbete; Yid nästa löneaftal drar han därför ifrån hans lön,



Förslaget till lag om allmän pensionsförsäkring. 65

hvad han sålunda betalat ut för honom,' OCll detsamma drar han ifrån
för de andra arbetarna, ty ingen kan ju fä mer än den andra, om de
alla äro lika goda.

Alltså, fränsedt jndividuella fall, är detta icke att l~gga något på
arbetsgifvarna, utan man lägger hela tyngden på arbetarna, Inert det
är den skillnaden, att, om arbetsgifvarna förskottera' afgifterna, så bli
dessa också inbetalade; bördan blir likformigt fördelad på samtliga
arbetarna, och dessa fä härigenom ett incitament att söka bibehålla
sin lönestandard (d. v. s. i verkligheten att kOll1ma till en högre sådan)
genom individuella och kollektiva ansträngningar, genom att föda mindre
barn och i det hela utbjuda Inindre arbetskraft i marknaden; under
det att med den anordning, som här är föreslagen, det kommer att
uppstå en massa restantier och de, SOlD icke· betala, bli i tillfälle att
erbjuda sig till lägre arbetslön.

Jag vill till sist vidröra ett par detaljer, som jag påpekat i
Ekononlisk tidskrift, men som icke af någon, SOlD sysslat l1led denna
fräga, tagits upp till besvarande ej heller fått, influera på regeringens
förslag. Den ena af dessa rör de 30 procent af sunlman af de in
betalda afgifterna, hvarmed afgiftspensionen skall utgå. I Tyskland
har man fen~ afgiftsklasser. - I parentes sagdt glömmer herr Lindstedt
alltid, när han talar om, den lägsta afgiftsklassen i Tyskland, England
och hos oss, att vår lägsta afgiftsklass enligt såväl kOl1lnlitterades
som regeringens förslag rymrner mer än 3 hela klasser af de tyska
och åtskilliga af de engelska. Alltså är det vilseledande, när man
jämför deras lägsta afgiftsklass med vår lägsta. - Nämnda metod
för pensionsberäkningen kan därför duga i Tyskla~~ lllen omöjligen
hos oss, där det ännu i det senaste förslaget är så stor spänning
mellan de yttersta klassernas afgifter och på samma gäng så liten
skillnad 'mellan dessa lönekla.sser själfv3. Antag ett så föga ovanligt
fall, SOlD det jag omnämnt i Ekonomisk tidskrift: Två personer bli in
valider vid 67 år, då de alltså äro berättigade att erhålla pension.
Den elle har bott .på landet i 25 år och sedan flyttat till Stockholm,
hvarvid han kom upp från 1:a till 3:e löneklassen. Den andre har
från början stått i 3:e löneklassen men i 40-årsåldern, SåSOlll mindre
arbetsför, kommit ned i den 1:a. Alltså, den ene har stått halfva
sitt lif i 1:a och resten i 3:e löneklassen, den andre tvärtoln, och då
skola de enligt förslaget ha san1ma pension, oaktadt det matematiska
värdet af den enes insättningar är onlkring dubbelt så högt som af

. 5
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den andres. Detta är orilnligt. Det är icke här fråga om sociala S}T~

punkter, såsom beträffande kvinnornas pensionering, det är icke heller
fråga om utjämning af risk, utan det gäller blott ett vanligt ränte
problem. Hvad kan ha föranledt komnlitterade ~tt taga n1ed så grofva
händer på denna sak, att beröfva den ene 33 procent af hvad han
försäkringstekniskt sedt är berättigad till för att ge den andre 33
proeent mera,. än han är berättigad till? Något annat skäl är icke
anfördt, än att det är så enkelt. Men det är ju icke fråga om att
skrifva räkneexempel för barnskoian. Alltsammans blir naturligtvis
tabuleradt, och en' hvar kan dä lTIed lätthet öfvertyga sig om hvad
han har att fä i pension. Jag tycker, att'redan detta vittnar om otill
räcklig förberedelse af kommittearbetet.

Det andra exemplet är om möjligt än värre, det rör den frivilliga
pensioneringen, och jag bar likaledes anfört det i Ekonomisk tidskrift.
Jag skall nu återupprepa det med ledning af de nya siffrorna. Tänk
onl oss, att två arbetare bli invalida vid 67 är, och att bägge hela
tiden stått i 2:a eller i 3:e löneklassen, så att de alltså ha saInina
anspråk på afgiftspensioner och pensionstillägg. Men nu äro dessa
pensioner mycket låga, och det bör därför bli ett önskemål för alla
arbetare att försöka genom egna ansträngningar höja beloppet. Den
ene arbetaren har dock icke anlag för sparsamhet, men slumpen har
gjort, att han kommit att omkring 30-årsåldern göra några .insätt
ningar till den frivilliga pensioneringen. Låt oss säga, att han satt
in 150 kr. allt om allt. Den andre återigen bar knogat hela sitt lif
och sparat med öfvermänskliga ansträngningar, han har fått ihop 3,000
kr., på 11vilket räntan efter 5 procent utgör 150 kr.; eller Oln lIan
icke orkat med så mycket, har han kanske sparat ihop hälften och
köpt en vanlig lifränta pä 150 kr. Nåväl, i hvad män lyckas nu
dessa båda förbättra den ekonomiska ställning, son1 staten erbjuder
genom tvångspensioneringen? Jo, den ene får sin totalinkomst ökad
nled 37,50 kr. om. året, den andre sin med ungefär 100 kr. onl året.
Nå, säger nägon, än sen? Det är ju klart, att han skall ha Iner, som
sparat mera. Ja, men olyckligtvis -är det tvärtom: den, som sparat
3,000 kr. eller köpt en lifränta på 150 kr., hCJ;n får behålla 37,50
däraf - komlnitten ville bara unna honom 25 kr. -, Inen åt den andre
förskaffar regeringen i sin öfverströmmande välvilja ett ytterligare
pensionstillägg på 100 kr. per år! Man brukar säga, att löjet dödar,
men det tycks vara bara i Frankrike, en svensk stupar icke för så litet.
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Ja, mina damer och herrar! Jag' kan icke neka till att jag fått
det intrycket af detta förslag, att det är en i1nprovisation. Det har
sagts, att så skulle vara verkliga förhållandet, och redan dess ringa
omfång tycks tyda på att det tillkommit i en hastig vändning. Att
granskningen från ämbetsverkens sida mås~ bli i h~g grad ilnprovi
serad, är ju tydligt, OCll den kritik, riksdagen kommer att ägna för
slaget, blir väl också i vjss mån en ilnprovisation, eftersolll tiden är
så knapp och man nled afsikt uteslutit från utskottet en del af den
sakkunskap, som funnits att tillgå. Det enda, som härvidlag icke gör
intryck af att vara improvisation, är det oaflåtliga dunkandet på
reklamtrumman, 'som åtföljt alla stadier af detta förslag. Hvad or
saken är, vet jag icke. Alla partier tyckas emellertid ha enats onl
att regeringen skall få taga hem detta lilla stick, och det ville äfven
jag gärna unna den, blott jag vore öfvertygad Oln att det också blir
ett he~taget stick för Sveriges arbetare.

För att icke blott vara kritiker vill jag sluta med ett positivt
förslag. Jag föreslår (i likhet med en l1lotionär i första kammaren),
att inkolnst- och förmögenhetsskatten nu fördubblas, och att hälften
däraf för all framtid afsättes för invaliditets- och ålderdomsförsäk
ringen. Det allmänna skulle alltså icke få vidkännas några högre af
gifter, än som innefattas i den kungl. propositionen, filen dessa skulle
utgå redan n1,f; och till en början använda,s att hjälpa den 1~uvarande

generationen af invalider, åldringar och oförsörjda barn samt deras pri
vata försörjare till en något drägligare lott, än de för närvarande ha;
i lnån som penningarna till detta ändamål blefve öfverflödiga, skulle
de i stället användas (ungefär som i rryskland eller Frankrike) till att
understödja OCll förbättra den fran~tida invaliditets- och ålderdoms
fö~säkringen, SalU dock i allt hufvudsakligt bör grundas på de för
säkrades egna bidrag, förskotterade af, så långt ske kan, arbets
gifvarna.

Fröken A. Åbergsson: Jag vill Vädja till föreningens medlemmar,
om jag såsom fullkolnligt utomstående och icke ens inbjuden till detta
möte får här uppträda, men vid förfrågan hos regeringsrådet Lind
stedt svarade han mig, att jag endast hade att gå upp. Jag hörde
dock efter hos sekreteraren, onl det luötte något hinder, att jag ytt
rade mig och icke blott var åhörare, och sekreteraren fann intet hin
der, att jag deltager i diskussionen.
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.' Jag skall icke stanna vid några andra punkter än dem, som spe
ciellt framkommit från kvinnobåll i den· kamp, som förts lnot pensio
neringsförslaget. Jag tror dock, att det just är från kvinnornas sida
det framhållits, att sparsamhetssynpunkterna icke blifvit väl tillvara
tagna i det föreliggande förslaget, och det gladde lnig, dä jag på
Arbetarskyddet här hörde en framstående vetenskapsman inom. facket,
professor Manes, ge oss fullkomligt rätt. Men hvad som franlför allt
gjort, ~tt kvinnorna icke blifvit tillfredsställda, är, att, fastän de pä
lagts samma afgifter som männen, de icke vid pensionernas utbeta
lande blifvit. likställda med dem. Det argument, SOIn anförts för denna
anordning, är~ att kvinnorna i det hela komma i en gynnad ställning,
efterS0111 af allt, som betalas ut, kvinnorna få mera än männen in
alles. Jag vill häremot använda samma argument, som fru Bromee
anförde i stadsfullnläktig~. Hon tog det exempel ur statistiken, att
af alla personer, som få pension, ~ro 4/7arbetare och med dem lik
ställda, sjömän, fiskare o. s. v., jordbrukarna utgöra 1/7, handtver
karna 1/7, hvilken kategori den återstående sjundedelen tillhörde,
minns jag icke för tillfället. Då .borde arbetarna - de 4/7- få en
lnindre gynnad ställning, eftersom de tynga försäkringen mera än de
öfriga kategorierna. Att detta resonemang är absurdt, tror jag litet
hvar inser, men det är naturligtvis lika absurdt, när man begagnar
det mot kvinnorna.

Att säga, att kvinnorna därför, att de i sin helhet kosta Illera,
komIna att vara i en gynnad ställning - likso111 arbetarna erhålla
en gynnad ställning i förilåIlande till öfriga kategorier - är icke
något, hvarmed nlan kan trösta individerna, de gamla utslitna kvin
llorna, hvilkas talan vi känt oss böra föra, då de icke själfva ha tid,
krafter eller förmåga att göra det.

Det är tre olika synpunkter, vi velat föra fram. Först det, som
Ii regeringsförslaget blifvit ändradt, nämligen att afgiftspensionerna
:skola utgå efter samma procent. Jag fick tillfälle att å Frisinnade
klubben framhälla, hur litet regeringen förstått, hvad vi menade, när
(den ändrade, kommittens förslag. Vi hade hoppats, att regeringen
skulle införa den ändring, som förekomIner i alla utländska pensio-

. neringar, att afgifterna beräknas efter en för alla försäkrade gemen
sam dödlighets- och invaliditetstabell, och att lnan icke skulle upp
göra en för män och en för kvinnor. Det är ju så, att alla andra.
kategorier ställas solidariska med hvarandra. Icke ens en person,



Förslaget till lag on1 allmän pensionsförsäkring. 69

som på grund af enligt läkarintyg konstaterad sjukdom konlluer att
i hög grad betunga pensioneringen, skiljes· bort. De' enda, sonl icke
få vara solidariska med hvarandra, i värt land, äro nlän och kvinnor.
I den frivilliga försäkringen hade den kungl. propositionen infört full
solidaritet mellan alla de försäkrade. På detta har också lagrådet
gjort anmärkning~ en annlärkning, som ledde till att regei'ingen, i stäl
let för att in föra full solidaritet i afgiftspensionen, gaf oss en alllTIosa
äfven inonl den frivilliga försäkringen. Lagrådet yttrade i sitt ut
låtande bland, annat följande: »Då det väl eJ är afsedt, att de för
männen erlagda afgifterna skulle kunna i någon måll komnla kvin~

norna .tillgodo samt det ej heller torde böra ifrågakolnma, att det
bidrag från statens sida, sonl enligt beräkningarna alltid blefve er
forderligt, skulle år efter år kumuleras och inbetalas först efter bvarje
undersöknings afslutande, synes särskild föreskrift uti ifrågavarande
hänseende vara af nöden.»

Med en gemensam invaliditets- och dödlighetstabell skulle det blifva
nödvändigt enligt våra uträkningar att sätta procenten till 26 procent
för alla' efter den svenska statistiken, men jag vill päpeka, att man
i det norska förslaget, som framkommit ungefär samtidigt med det
svenska, vägat sätta den till 30 procent för' man ocb kvinna för hela
norska folket, och så mycket sämre trodde jag icke, att vi svenska
kvinnor skulle vara i förhållande till kvinnorna på andra sidan !{ölen.

Vi ha emellertid fått lyssna till herr Brantings gensaga, att kvin
norna skulle pressa ned männens pensioner. Med samma skäl kan
man nled direktör Lundgren säga, att stadsbefolkningen pressar ned
landtbefolkningens pensioner. Så betydlig är skillnaden i invaliditet
och dödlighet mellan Iandtbefolkningen och stadsbefolkningen. Rvar
för icke göra skillnad där lika väl som emellan lllän och ~vinnor?

Den andra punkten oppositionen riktar sig mot gäller, att pen
sionstiIlägget blifvit satt så olika, därför att kvinnornas 'behof anses
vara så olika lnot männens, äfven då det är fråga om invalider och
äldringar. Jag skall icke stanna vid det, det har så väl bemötts af
doktor Widerström, SOlD är närvarande här och väl kommer att upp
taga detta spörsmål. Jag vet icke, hur 11lan kan bevisa, att under
hållet för en gammal invalid kvinna är mindre än för en gamnlal in
valid man.

Ännu återstår 1 minut af den mig tillmätta tiden, och jag hinner
att beröra den gifta kvinnans ställning inonl försäkringen. Detta har
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varit den tredje punkten, väl' opposition riktat sig mot. Enligt för
slaget får en gift kvinna icke placeras i nivå med mannen, och lIan
får icke följa hans stånd oeh villkor, såsom det heter i vår gamla
lag, utan, när man satt högre afgifter för mannen - mellan 800 och
1,200 kr. eller öfver 1,200 kr. - får hon icke följa honom och till
höra den högre klassen, hon får icke heller såsom. mannen något till
skott för att lefva kvar efter den högre lefnadsstandard, som hon varit
van vid, utan hon skall sättas ned i den lägsta klassen. Skillnaden
mellan deras pensioner blir 250 kr., då mannen tillhör högsta klassen.
Pensionen uppgår där till 420. kr. som maximum för man, till 345
i 11lellanklassen och 195 i den lägsta klassen. För kvinnor utgör
pensionen 170 kr. i den lägsta klassen, därigenom att hon får lägre
pensionstillägg. Hon får således tillhöra den lägsta klassen n1ed 170
kr. i pension, äfven aln lllannen erbåller 420 eller 345. Och kvin
nan har ändå icke lättare att reda sig än lnannen. Den här uppsatta
tabellen utvisar, att af Sveriges befolkning cirka 2 1/2millioner skulle
kOn1111a i åtnjutande af pension. Däraf befinna sig 2/3af nlännen i
den lägst.a klassen, men det är 19/20 af kvinnorna, som aldrig kOlnma
öfver lägsta klassen, därigenoln att llvarje gift kvinna skall höra dit,
onl hon ·arbetar endast inonl belnmet.

Ändå säges det i det här förslaget, att kvinnorna kon1ma i gyn
nad ställning.

Jag vill bara päpeka, att i Norge, d~r kvinnorna ha medborgar
rätt, _har något sådant förslag S0111 detta icke kOllllnit franI. Där läg
ges luannens och· hustruns gemensamma inkonlst som grund för pen
sionen, den lägges till grund till viss del för bans och till viss del
för hennes pension, och likaså har i afseende på den försäkringstek
niska delen en gemensaln dödlighets- och 'invaliditetstabell lagts till
grund för försäkringen. På samma sätt har skett i alla andra länder,
Sverige är det första, som gör någon åtskillnad lnellan män och kvin
nor i detta afseende.

Byrådirektören K. Dickman: Då det utlåtande, SOln riksförsäk
ringsanstalten afgifvit i pensionsförsäkringsfrågan, i allrl1änhet tyckes
vara mindre kändt, skall jag bedja att få i korthet redogöra för hvad
jag anser vara de viktigaste punkterna i detsanlma.

Till en början vill jag nämna, att riksförsäkringsanstalten är ense
lned komnlitten därom, att förSäkringen bör vara obligatorisk, att den
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icke endast bör vara en ålderdomsförsäkring utan hufvudsakligen en
invaliditetsförsäkring, . och att den icke endast bör vara en lönarbe
tarförsäkring utan onlfatta, åtminstone i det närnlaste, hela folket.
Riksförsäkringsanstalten har heller icke gjort någon invändning mot
den hufvudpunkten i kommitteförslaget, att pensionen skall bestå af
två delar, den ena, afgiftspensionen, grundad på den försäkrades af·
gifter, den andra, pensionstillägget, utgående på grund af tillskott
från allmänna medel, eller mot den allmänna regeln för pensions
tilläggets utgående, nänlligen att det skall vara lika med halfva skill- .

naden mellan ett visst belopp och pensionstagarens inkomst. Där
emot har riksförsäkringsanstalten rörande utformnin~en af dessa prin
ciper fralllställt en del ändringsförslag, särskildt rörande sättet för af
giftspensionens beräkning äfvensom för beräkningen af den inkolnst,
sonl skall läggas till grund för pensionstilläggets bestämmande.

Rörande de af riksförsäkringsanstalten framställda ändringsför
slagen har anstalten åsyftat, att ett accepterande af dem icke skulle
behöfva föranleda uppskof med pensionslagens genomförande. Riks
försäkringsanstalten har därför dels i det hela hållit sig inom ramen'

af de af kommitten beräknade kostnaderna~ dels icke inskränkt sig
till negativ kritik, utan, då ändringar ansetts behöfliga, sökt fram
ställa positiva ändringsförslag.

För att icke för länge upptaga tiden vill jag begränsa mig till
tre af de hufvudsynpunkter, som motiverat riksförsäkringsanstaltens
ändringsförslag: 1:0 att försäkringens anordning äfven med afseende
på afgiftspensionen 111era bör rätta sig efter den försäkrades behof
än hvad enligt kommitteförslaget är fallet, 2:0 att afgiftspensionens
belopp skall ekvivalera pensionsafgifterna, äfven då dessas storlek
ändras på grund af ändring i inkomsten, och 3:0 att pensionstillägget
skall rät.ta sig efter pensionstagarens behof, äfven lned hänsyn till

den inkomst han har. af afgiftspensionen.
Med afseende på den första af dessa synpunkter, nämligen att

anordningen af afgiftspensionen bör, så längt lämpligen kan ske, rätta
sig efter de försäkrades behof, erinrar riks försäkringsanstalten därom,
att enligt kommitteförslaget utgör afgiftspensionen en viss procent af
summan erlagda afgifter, bvilket har till följd, att en person, som
tidigt drabbas af invaliditet, erhåller en relativt ytterst obetydlig af

giftspension, . oaktat han i regel har minst lika stora ekonomiska be·
hof som den, hvilken först vid hög ålder blir invalid eller uppnår
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67 år' lItan att ha blifvit invålid. För det fall, att hänsyn e·ndast
skulle tagas till denna synpunkt om önskvärdheten af afgiftspensiönens
bättre anpassning efter behofvet, har riksförsäkringsanstalten fram~

ställt sitt alternativ 1 för afgiftspensionens beräkning. Det innehåller,
att pensionsbeloppet bestämmes till 'en viss multipel af nledeltalet af
de erlagda ärsafgifterna, räknadt frän' 16 års ålder till pensionstidens
början. För nlännen skulle denna multipel kunna sättas till 121

/ 2 och
för kvinnorna, om intet särskildt statsbidrag för dem erhölles, till 81

/ 3•

Onl ständigt lika årsafgifter erläggas af en man alltifrån 16 ärs ålder,
blir alltså pensionen helt enkelt 121/ 2 gånger årsafgiften, närhelst in
validitet inträffar. För en årsafgift af 3 kr. blir alltså pensionen
37: 50, för en ärsafgift å 8 kr. blir den 100 kr., och för en års~f

gift å 13 kr. blir den 162: 50.

Denna föreslagna ändring är egentligen icke en fråga onl afvä
gande af pensionsbelopp mellan olika kategorier af de försäkrade
och borde därför icke ur denna synpunkt kunna möta lnotständ från
något håll. Det är helt enkelt, som nämnts, fråga om att för en
hvar enskild' försäkrad bättre lämpa Sättet för pensionens utgående
efter hans behof.' Onl man "ställde den frågan till en 16-årig försäk
ringstagare, som skulle betala t. ex. 13 kr.' i årsafgift: vill du ha
en pension, sonl i händelse af invaliditet, som inträffar efter 1 år,
utgår med kr. 3: 90, efter 2 år nled kr. 7: 80, efter 3 år med kr.
11: 70 o. s. v. och, i händelse du icke blir invalid före 67 år, utgår
nled kr. 198: 90, eller vill du ha ell pension, som i hvarje fall utgår
nled kr. 162: 50, så borde han väl, om han förstår sitt eget bästa,
knappast tveka att finna det senare fördelaktigare. Kapitalvärdet af
den leventueIIa pensionen är visserligen lika stort i båda fallen, men
värdet för försäkringstagare'n, dess subjektiva värde, är större i se
nare fallet, beroende därpå, att en viss ökning i inkomsten är af
större nytta, då man har en mindre, än då ~an har en större in
komst.

Den andra viktiga' fordran, som riksförsäkringsanstalten ansett sig
böra uppställa, är, som ofvan nälnnts, att afgiftspensionens kapital
värde skall vara lika med pensionsafgifternas, äfven då dessa senare
varierä. Detta innebär, att nla~ bör beräkna -pensionens storlek för
säkringstekniskt med hänsyn till den ålder, vid hvilken afgifter till
visst 'belopp erläggas. Att ieke iakttaga detta är att, tvinga vissa
kategorier af försäkrade att betala afgifter, för hvilka de erhålla vä-
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sentligt mindre valuta, än afgifterna rättvisligen borde betinga, medan
andra i sta1let erhälladesto mer. Att genomföra en mera försäk
ringsteknisk beräkning har också den fördelen, att, om man seder
mera vill vidtaga ändringar i pensionsberäkningarna, detta lättare
låter sig göra. Om i pensionsförslaget endast denna ändring till en·
med hänsyn till åldern försäkringsteknisk beräkning vidtoges, skulle
man ha att uppställa en tabell, som för hvarje ålder angåfve, hvilken
procent af. afgiften, som för densamma skulle erhållas i pension. För
en afgift, erlagd af en Inan vid 16 års ålder, skulle pensionen utgöra
omkring 62 procent och för hvarje år aftaga, tills den vid 66 års
ålder blefve endast omkring 11. procent, medan' enligt förslaget pro
centsatsen för hvarje ålder är' 30.

Om båda de nämnda krafven beaktas och man sålunda vill, att
dels afgiftsp~nsionen skall vara oberoende af åldern vid invaliditetens
inträffande, dels dess beräkning skall utföras försäkringstekniskt med
hänsyn till åldern vid de olika försäkringsafgifternas erläggande, konl
Iner man till riksförsäkringsanstaltens alternativ 2 för beräkning af
afgiftspensionerna. .Huru stora pensioner enlig detta förslag erhållas,
finner man af en tabell, som finnes intagen i kungl. propositioIlen
sid. 60. Den angifver det pensionsbelopp, som erhålles för en års
afgift å l' kr., erlagd frän olika åldrar.

Slutligen vill jag yttra några ord om den tredje ·af de omnämnda
hufvudpunkterna i riksförsäkringsanstaltens förslag, nälilligen att afgifts
pensionen bör inräknas' i den inkomst, som skall läggas till grund för
beräkning af pensionstillägget. Genom en sådan ändring möjliggöres
att höja inkomstgränsen för pensionstilläggens utgående. Detta har
till följd, att, Oln skillnaden mellan mäns och kvinnors pensionstillägg
bibehålles, de, som ha relativt stor afgiftspension, fä mindre pensions
tillägg än enligt kommitteförslaget, under det att andra, särskildt
bland dem, som tillhöra den nuvarande generationen, få större pen
sionstillägg än enligt komnlitteförslaget.

Förutom ändringarna i nu omnämnda tre afseenden har riksförsäk
ringsanstalten framställt en del andra ändringsförslag. Af dessa må
följande nämnas:

1. Höjningen i pensionstillägg för de högre inkomstklasserna bör
bortfalla;

2. Den på frivilliga afgifter grundade pensionen bör beräknas
på annat sätt;
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3. Förnlögenhetsgränsen å 6,000 kr. bortfaller;
4. Pensionstillägg och' understöd lika för lilan och kvinna;
5. Af -kommun erlagd ärsafgift tillgodoräknas den försäkrade.
Dessutonl har riksförsäkring.sanstalten yttrat sig röra~de pensio-

nering af föräldralösa barn och föreslagit speciella ändringar i några
pMa~afur. ~

Jag skall enlellertid icke upptaga t.iden med at.t redogöra för nlO
tiveringen till dessa ändringsförslag utan vill nu endast franlhålla
följande lned afseende på vikten af de för1,tt omnämnda ändrings
förslagen.

Särskildt kommittens ledamot herr Branting hal~ beklagat, att
pensionerna icke kunnat för närvarande sättas högre. Jag förmodar,
att det också är en allmänt närd förhoppning, att pensionerna fram
deles måtte kunna sättas högre än de nu föreslagna, och det är i
synnerhet med tanke på denna framtida utveckling af försäkringen,
som de franlställda hufvudpunkterna i riksförsäkringsanstaltens änd
ringsförslag ha sin betydelse.

Hvad det första krafvet beträffar, att pensionerna böra göras
mera oberoende af tiden för invaliditetens inträft'ande, så skulle enligt
komlnith~förslaget, hur stora afgiftspensionerna än framdeles kunde
sättas, intet tillräckligt skydd kunna -erhållas vid tidig invaliditet.

Angående krafvet om mera försäkringstekniskt beräkningssätt, så
underlättar detta en ändring och utvidgning af försäkringen. Dels

möjliggöres nämligen härigenonl en uträkning af enhvars tillgodo
hafvande i fonden, och därigenonl kan lllan rättvisare bestämma, huru
nlycket efter de ändrade villkoren bör tillkomma de -olika grupperna
af försäkrade, dels behöfver lnaD icke några särskilda sanllade fonder
eller skatteInedel för att lnöjliggöra öfvergången:

Hvad slutligen beträffar förslaget onl att vid pensionstilläggets be
stämulande inräkna afgiftspensionen i inkomsten, så ligger det väl
något oformligt däri, att, äfven om framdeles afgiftspensionerna för
ät.minstone vissa -grupper af försäkrade kunna sättas så höga, att de
kunna anses i och för sig tillräckliga, pensionstillägg likväl skall
kunna erhållas. Det är väl då rimligare, att de nlindre väl situerade
få det bätti"e genom att i stället inkomstgränsen för pensionstilläggets
utgående sättes högre, hviJket kan ske utan ökad kostnad, om af·
giftspensionen inräknas i inkomsten~

Det är sålunda framför allt lned tanke på den betydelse, det kan
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ha generationer framåt, SOUl det synes mig synnerligen viktigt, att
själfva hufvudprinciperna för pensionsberäkningen noga öfvervägas.

Direktören S. A. Loven: Det har fralnhållits, att hufvudändamålet
med denna pensionsförsäkring skulle vara, att den skulle söka aflösa
fattigvärden. Jag tror lnan bör lägga tonvikten på »söka», ty det är
väl ganska uppenbart, att fattigvården måste existera vid sidan af
denna försäkring, äfv·en om den genomföres i fullständigare grad, än
S0111 i regeringsförslaget föreslagits. Man behöfver blott tänka på
dell1, sonl bli invalider i unga år och erhålla lifräntor på endast några
kronor on1 året, samt på dem, som icke kunna taga vara på sig själfva,
för att inse detta. Men det är då också uppenbart, att pensionsför
säkringens och fattigvårdens organ 111åste arbeta hand i hand, och att
11lan vid grulldläggandet af den ena orgallisationen måste ta hänsyn
till den andra.

Det kan kanske icke med fog göras anlnärkning mot konllllitten,
därför att den i sitt förslag icke gått närmare in på detta sanlarbete;
det hörde väl knappast till konlmittens uppgift, Inen, när det fram
lägges ett regeringsförslag angående allmän pensionförsäkring, synes
det 111ig egendoluligt, att icke mera hänsyn tages till hvad som från
intresseradt fattigvårdshäll framföres i frågan. Det ser ut, som om
111an varit så angelägen on1 att dekretera en rätt för alla, för den
försumlige, för brottslingen, gent elTIot samhället att uppbära sin pen
sion, att det, SOln i själfva verket är hufvudsaken, vården af de gamla
och invaliderna, kon1111it att skjutas åt sidan tillika med de personer,
S0111 särskildt arbetat för ett förbättrande af denna fattigvård. Det
är ju bekant, att det har varit goda och starka krafter i rörelse sär
skildt under de senare åren för förbättrande af vår fattigvård - sam
hället gör ut.an tvifvel en stor förlust genolll att icke sådana krafter
tagas i anspråk vid ett tillfälle som detta.

Jag kan vid detta tillfälle heller icke underlåta att fralnhålla, huru
litet Ulan egentligen enligt regeringsförslaget kan bj uda vissa kategorier
af ersättningstagare, särskildt de, sonl blifva invalider i unga är. Så
som af byrådirektör Dicknlan nämndes, får en man; som varit med
on1 att betala afgifter ett par år,' om han mister exempelvis båda
benen eller båda händerna eller blir blind, en pension af allenast om
kring 10 kr. När så litet, af kostnadsskäl, kan länlnas till en så
illa ställd individ, förefaller det mig mycket olämpligt, att man nled
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den obligatoriska försäkringen sammankopplat en frivillig' försäkring,
hvilken, SåSOlll af professor Wicksell framhölls, därest den får en stor
anslutning, måste kräfva högst betydande bidrag från det allmänna.
Jag frågar: Vore det inte bättre, att dessa betydande allmänna bidrag
komme dem tillgodo, SOlll äro Sälllst ställda enligt den obligatoriska
försäkringen, såsom exelllpelvis de nyssnämnda invaliderna?

Vidare är det en annan detalj, 'som förvånat lnig. Grundtanken
i förslaget är ju, att de, som ha ekonomisk rygg, skola hjälpa de
sämst ställda af sanlbällets individer. Men hvarför har man då, när
det gällt fördelningen af bidragen, vändt upp och ned på denna princip.
Vi ha bär 3 klasser af pensionärer och finna, at.t de, SOlU tillhöra
lägsta klassen, som alltså haft den minsta inkomsten och haft svårast
att göra besparingar, gå miste om ett extra tillskott af alllllänna
medel, som däremot kommer de bättre situerade till del.

Man har svarat på anmärkningae i denna riktning: Ja" nlen det
är ju ganska naturligt; de, som haft högre lön, som bo på dyrare
platsel~, dessa' ha vant sig vid större utgifter. Det faller af sig själft~

att de böra ha högre pension.'
Ja, men fullföljer man det resonemanget, skulle man kunna säga,

att ju större inkomster man har, ju dyrare IDan lefver o~h ju' större
behof man vänjer sig vid, dess större bidrag från det allmännas
sida skulle Inan då ha. Det ligger väl icke något rimligt i detta
resonemang.

Det har vidare sagts, att denna ordning är nödvändig, ty det är
icke existenslllinimum för dem, som lefva på dyrare platser, att ha
180 kr. o. s.' v. om året. Ja, det är lnöjligt, att det icke är existens
mininlum, men då får man försöka att på annan väg konlilla till det
rätta, och kommitten har visat på den vägen genom att framkasta
tanken, att kommunerna skulle ha möjlighet att höja pensionen.

Sekreteraren i svenska fattigvårdsförbundet Fil. Kandidaten Axel
Hirsch: Regeringsrådet Lindstedt vände sig i sitt inledningsföredrag
upprepade gånger mot den kritik, som särskildt från fattigvårdshåll
riktats mot förslaget, oell det är lTIed anledning däraf, jag ber att få
yttra några ord.

Det är ganska egendomligt att se, hurusom det förhållandet, att
den kanske skarpaste kritiken, kommit från {attigvårdshåll, har an
vändts att förringa densamma, och särskildt har Ulan varnat repre-
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sentanterna för de samhällslager, som i främsta rummet kOlnma att
få åtnjuta försäkringens fördelar, och hvilka äfven tillåtit sig kritisera
detsamma, att se upp i hvilket slags sällskap de befinna sig. Det
torde då vara af intresse att erfara, att den kritik, som franlkommit
frän fattigvårdshåll, i nästan samnla ordalag kommit fram i utlandet,
främst från socialderrlokratiska organ af hög rang i Tyskland, där
lIlan ju har flera decen.niers erfarenhet af en folkförsäkrings verknin
gar. Den kritik, som framkommit från fattigvärdshåll, skulle m~n

kunna sammanfatta i ett par ord, nämligen att det föreliggande för
slaget behandlats förnämligast eller rättare sagdt nästan uteslutande
såsom ett matematis~t-statistisktproblem, och att man icke tagit den
hänsyn till de folkpsykologiska och rent sociala synpunkterna, som
man bort.

»Vorwärts» framhöll i sitt nummer för den 24 novenlber 1912,
hurusonl ålderdomskommittens förslag till allmän pensionsförsäkring
saknade hvarje spår af längre syftande sociala synpunkter, och den
tyska landsorganisationens officiella organ, »Correspondenzblatt» , fram
håller, att förslaget till invaliditetsförsäkring visar, hurll en dylik icke
skall anordnas, och framhåller just de synpunkter, SOIU gjort sig gäl
lande på fattigvårdshåll, påpekande saknaden af förebyggande åtgär
der inom försäkringen m. m. Tidskriften slutar sin artikel med föl
jande ord: ~) Das ist ein so beschämendes Resultat einer funfjährigen
Komlnissionsarbeit und einer 20 jährigen Diskussion, die beide die
Erfahrungen anderer Länder zur Grundlage nehmen konnten, aber dar
auf verzichteten, dass man die Arbeiterklasse Dur bedauern kann, die
das Objekt derartiger Gesetzgebung werden soll. Die Armenpflege
wird zwar staatlich organisiert, aber ihre Höchstleist.ungen gleichzeitig
herabgesetzt. Und ein solches Machwerk belegt man dann mit dem
Nanlen »Invaliditäts- und Altersversicherung».

»In einenl Teile der Arbeiterpresse hat sich auch eine lebhafte
Opposition gegen die Vorlage geregt. Es ist ihr geantwortet worden,
wenn diese Vorlage fällt, danert es mindestens ffinf Jahre, bevor die
Frage wieder spruchreif wird. Oh man diese funf Jahre warten will
oder nicht, mussen naturlich die Genossen in Schweden selbst ent
scheiden. Uns erscheint aber eine solche Wartezeit durchaus nicht
abschreckend, weil man die Möglichkeit gewinnt, durch eine auf
klärende propagandistische Aktion die Versicherung auf eine. Grund
lage zu stellen,- die mehr bedeutet, als die Gemeindealmosen durch
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Staatsal'lnosen zu ersetzen'b. Jag tillåter mig särskildt betona de sist
upplästa orden.

I lagen saknas alla bestämmelser, afsedda att förebygga invaliditet.
Man hänvisar på framtiden, men de synpunkter, SOIU böra besjäla all
lagstiftning, särskildt af social natur, att förebygga och undanrödja
missförhällanden, har man alldeles lämnat ur sikte. Följden har också
blifvit, att lagen i stort sedt endast åstadkommit ett nytt försörjnings
systern ; filan väntar, till dess de försäkrade blifvit oförnlögna till
arbete, och gifver dem dä en kontant penningsulnula att lefva på,
fastän man säkerligen i mänga fall kunnat rädd.a. deras arbetskraft,
om lagen gifvit möjlighet att lämna de försäkrade lälnplig vård och
behandling. Förslaget åsyftar ju icke heller någonting annat än att
vid invaliditet »lämna det erforderliga understödet i en ekono111iskt
tryggare OCll socialt värdigare form, än som eljest 111åste lämnas af
den allmänna fattigvården eller af enskilda».

Att rädda från fattigvården, det är det hela! Man kan då fråga:
Vore det icke lika stort skäl att dä ändra den nuvarande fattigvårds
förordningen som att genom en oerhördt vidlyftig och kostsanl orga
nisationsapparat införa ett nytt försörjningssystem ? Man invänder:
Det är dock skillnad på' fattigvården och denna förSäkring, ty pen
sionen utgår såsom en rättighet. Ja, men detta är inte någon prin
cipiell skillnad gent emot fattigvärden såS01n såda1~) enär ingenting
hindrar, att det kan stadgas, att personer under vissa omständigheter
erhålla rätt till fattigvård. Och själfva namnet »fattigvård» kan 111an
ju taga bort liksom den engelska fattigvårdskonl111itten i sitt betän
kande af år 1909 föreslog att utbyta namnet POOl' Law nlot Public
Assistance.

Den föreliggande försäkringen får karaktäl~ af fattigvård också där
igenom, att pensionerna utmätas efter behofvet. Afdrag sker ju icke
för all inkonlst, som man har af arbete eller af kapital, sonlInan
sparat, lnen ett väsentligt afdrag sker dock. Och alla de invalider,
som försöka arbeta något och lyckats förtjäna en slant, skola straffas
med afdrag. Hvar och en, SOln i likhet med nlig under några år
suttit i en fattigvårdsstyrelse, vet, att äfven de personer, SOln konlina
lned på heder och samvete afgifna läkarintyg, att de äro oförnlögna
till arbete, i regel högst väsentligt kunna bidraga till sin försörjning.
Flertalet äldre kvinnor här i Stockholin, som äro invalider, bidraga
till sin försörjning genom städning, kringbärning af tidningar etc.; de
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flesta »tidningsgumlllor» äro s-ålunda invalider men kunna dock orka
11led att gå i hundratals trappor hvarje dag. Hälften af den inkomst,
dessa människor kunna förtjäna, skall dragas ifrån det knappt till
nlätta pensionst.illägget. Följden blir, att dessa pensionsnänlnder 111åste
sitta och undersöka, huru 111ycket hvar och en förtjänar, de skola
taga reda på hvarenda tia om året, SOIU invaliden kan förtjäna, och
så skall afdrag ske. Följden blir, att dessa nämnder skola framstå
som inkvisitoriska inrättningar och komma icke väsentligt att skilja
sig från fattigvärdsstyrelserna, sonl äfven de ha att undersöka arbets
förmågan, de hjälpsökandes tillgångar etc. För pensionärerna kommer
säkerligen pensionen icke att få någon annan karaktär än fattigvär
dens understöd. Göres icke den fordrade noggranna undersökningen,
stiga naturligtvis pensionsförsäkringens kostnader högst väsentligt.

Det har också framhållits, att sparsamheten kommer att motver
kas. Jag Inåste erkänna, att jag i början vid studiet af lagförslaget
i detta afseende var af annan mening rörande denna punkt, oeh kan
icke neka till att jag bIef fullkomligt bländad utaf det enkla i detta
system och den l11ärkliga skicklighet, med hvilken en lag som den
ifrågavarande kunnat inpressas i ett så litet antal paragrafer. Emel
lertid trodde jag icke då, att anmärkningen rörande sparsan1hetens
motverkande betydde så mycket,' och tänkte närmast på att, om en
person sparat sig ett kapital, som ger honom tOO eller 200 kr. om
året, så blir skillnaden faktiskt i de bäda fallen icke så stor seder
111era i fråga 0111 det pensionstillägg, han erhåller. Men anlnärkningen
får betydelse, när Inan betraktar förhållandena för den, SOlU icke .har
sparat någonting, och den, som har sparat ett kapital på exelllpelvis
1,000 kr. Om 111an icke har sparat något och t. ex. betalt 3 kr.
i pensionsafgift under 50 år, så erhåller man i afgiftspension 45 kr.,
vidare ett pensiollstillägg å 150 kr., och dessutom kan man erhålla
ett s. k. kommunalt tillskott (dyrortstillägg) å 150 kr., sålunda inalles
345 kr:s inkomst. Har jag däremot lyckats spara 1,000 kr., blir
min ekonomiska ställning denna.' Oln jag har kapitalet placeradt
efter 5 procents ränta, .så får jag 50 kr. om året i afkastning af
kapitalet. Pensionsafgifterna under 50 år berättiga 11lig till elI afgifts
pension på 45 kr. Härtill kOllliner pensionstillägget på 150 kr., från
hvilket belopp dock skall dragas hälften .af de 50 kr., som utgjorde
räntan på mitt hopsparda kapital. Den sammanlagda inkon1sten blir
sålunda 220 kr. M-en jämför denna inkonlst med de 345 kr., som
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den kan erhålla, hvilken vid invaliditetens inträdande ingenting äger.
Förhållandet måste väl anses vara olämpligt, men detta lnissförhäl
lande kan möjligtvis, som jag tillät mig framhålla i ett föredrag i
Stockhollns fattigvårdsklubb, rättas därigenom, att den, som verkligen
sparat ett kapital upp till 1,000 eller 1,500 kr., finge åtnjuta afkast
ningen af detta utan afdrag, och att afdrag för en viss nlindre års
inkomst af arbete icke medräknades. Jag ser, att professor Cassel
i dessa dagar också framhållit denna synpunkt i en tidningsartikel.

Att här framlägga några siffror, utvisande huru mycket försäkrin
gen genom denna anordning skulle fördyras, är mig icke möjligt, men
om principen borde' man väl i alla fall komnla till enighet.

Ett annat fel i försäkrings'förslaget är det, att afgiftspensionen för
dem, som blifva invalider kort efter det att de inträdt i försäkringen,
blir högst obetydlig.

Det finnes för visso många andra punkter, som äro ägnade att
väcka diskussion. Tyvärr har jag måst uppehålla mig vid lagens
brister, enär jag under den situation, som nu föreligger, anser detta
vara viktigare än att tala om de goda sidorna. Mitt inlägg har så
lunda uteslutande blifvit en kritik.

Till sist skulle jag vilja framställa den förfrågan, om' det verkli
gen kan anses vara till landets nytta att nu antaga en lag, som kom
mer att beröra millioner människor, kosta hundra och äter hundra
millioner kronor och sträcka sina verkningar långt in i framtiden,
utan att man verkligen känner sig öfvertygad om att lagen är den
bäst.a möjliga, och när man är fullkomligt säker på att densamma i
sin nuvarande formulering är behäftad med lnånga och djupt liggande
brister.

Kanlnlarskrifvaren K. G. Fellenius: Må det förlåtas mig, om jag
vid en sådan sen timme som denna berör en detaljfråga i nu för~lig

gande lagförslag. Jag gör det, därför att. i den offentliga diskussion,
som förts, sedan kOlnmittens förslag först framlades, den af mig åsyf
tade bestälnmelsen icke tillräckligt beaktats.

Kommitten har i sitt förslag i § 15 angående afgifternas erläg
gande olnnämnt, huru de vid uppbörden erlagda afgifterna skola redo
visas. Härvid skall konlmunen erlägga till fonden ett belopp, mot
svarande .de grundafg,ifter, som icke blifvit erlagda i vederbörlig tid.

De skäl, sonl kommitten har anfört för denna högst egendonlliga
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bestämnlelse, innebära enligt nlin uppfattning ingalunda någon verklig
motivering. Kommitten säger endast, att Iuan 11ärigel1om »har velat
vinna ökadt intresse för att de afgiftspliktiga erlägga d~tta belopp»,
och dessutOl1l har Iuan velat öka intresset för kommunen att se till,
att dessa debiterade belopp verkligen blifva inbetalda. Några ytter
ligare motiv för införandet af denna i vår samhällsordning helt nya
bestämmelse bar konlmitten icke andragit, och i den kungl. proposi
tionen har endast. upprepats komlnittens sakskäl.

KOll1luitten slutar sin speciella Illotivering till denna paragraf under
uttalande af den Inycket optimistiska förhoppningen, att »man torde
kunna förvänta, att de utlägg, kOlnluunerna torde få betala till fon
den, icke torde komma att uppgå till alltför afsevärda belopp». Denna
omständighet, att den skattskyldige sedermera af kOlnmunen blir sökt
för den afgift, 11an icke betalt på vederbörande uppbördsstänlma, och
att den afgiften icke räknas hOn0111 tillgodo, då hans pension seder
mera skall bestämmas, synes mig vara af den innebörd, att bestäln
melsen äfventyrar, att hela denna pensionering därigenolu möjligen
kan blifva synnerligen impopulär. Man säger visserligen, att denna
,bestämmelse icke skall kunna ha någon vidare räckvidd. Det Ilar
'roat lnig att se efter, hvad Stockho]lns stad 111öjligen skulle kOlnma
att få erlägga under sådana förhållanden. För 1912 funnos i Stock
holm för mantalspenningar debiterade 127,000 personer. För att
komlna till den siffra, SOIn utvisar antalet af deln, sonl enligt k0111
mittens förslag skola erlägga pensionsafgifter, har lTIan att till nämnda
siffra lägga alla, som på grund af fattigdom äro befriade från Iuan
talspenningarna, likaså hustrur oeh tjänare sanlt ungdom i åldern
16-18 är, men å a.ndra sidan har man att frånräkna dem, som äro
statens tjänare OCll tillhöra därmed likställda kategorier, sanlt sådana,
som äga förmöger:thet öfver 6,000 kr. Med tagen hänsyn till dessa
faktorer ·torde enligt kommittens förslag pensioneringen konlnla att i
Stockholm omfatta ungefär 200,000 personer. Den statistik, som förts
angående erläggandet af utskylder i allmänhet, Ilar visat, att af krono
utskylderna ungefär 50 procent erläggas å uppbördsstämma. Detta
skulle betyda, onl proportionen antages vara densamma 11är, att Stock
holms stad skulle vara skyldig att efter den uppbördsstämma, v~d

hvilken grundafgifterna skola erläggas, öfverlämna till fonden 300,000
kr. Af dessa kan staden hos de restskyldiga uttaga c:a 200,000 kr.
(detta belopp beräknadt efter nuvarande förhållanden vid indrifning

6



82 1913 den 4 april.

af utskylder). Den reella utgiften per är skulle således för Stockholms,
stads .vidkomn1ande utgöra 100,000 kr. Staden skulle allts~ hvarje
år fä betala en betydande summa för dem, som sakna vilja eller
kanske i de flesta fall förmåga att erlägga afgiften i fråga.

Men innebörden af denna bestälnmelse kan i själfva verket med
föra betydligt större kostnader för kOInnlunerna. När dessa personer,
för hvilka kommunen under åratal fått erlägga grundafgifter - ty
det. är naturligt, att de allra flesta af dessa, som icke i rätt tid be
tala sina afgifter, utgöras af ungefär samma befolkningsstock år efter
år - sedermera blifva invalider eller komma in i pensionsäldern, få.
de genom att de icke betalt sina afgifter i rätt tid IJnindre pension.
Det är ju gifvet, att så små som pensionerna enligt föreliggande för
slag redan i normala fall bli, i dylika särskilda fall bli alldeles otill
räckliga. - KOlnmunen mäste då träda emellan för att 111edelst bevil
jande af fattigunderstöd fylla upp ·denna lnindre pension. Denna.
»fyllnad'» i pensionsbeloppen kommer helt säkert att stiga t~ll högst.
afsevärda belopp.

Då kommitten för öfrigt har haft den optimistiska uppfattningen,
att deras antal, för hvilka kommunen skulle stå som garant, skulle
blifva synnerligen ringa, förefaller det mig· vara ännu större skäl att
borttaga bestämmelsen om kommuns ansvarande för grundafgifterna.
Men denna bestämmelse kan enligt min åsikt ha ännu betänkligare
följder. Låtonl oss antaga, att en komnlun har sig bekant, att en!
stor del af dess afgiftspliktiga befolkning icke kan betala grundafgif
terna. Hvad kan denna kommun göra, innan vederbörande uppbörds
stämma är afslutad? Jo, den kan strax före uppbördsstälnn1ans slut
betala för alla dessa afgiftspliktiga, on1 hvilka man vet, att de be
stämdt icke komma att erlägga afgifterna~ Därigenonl räddar kom
munen möjligllefen för de afgiftspliktiga att fä afgifterna sig tillgodo
räknade och slipper sålunda den dubbla utgiften till fonden ocll 
till de pensionsberättigade vid fall' af förminskad pension.

Genom ett dylikt förfaringssätt - och detta kommer Säkerligen i
praktiken att tillämpas, om denna bestäIDlnelse vinner riksdagens
bifall - skall helt säkert i stora lager bland vårt folk spridas den
uppfattningen, att det går mycket väl för sig att låta bli att betala
denna afgift; nlan resonerar så: »kommunen betalar i alla fall». Ifall
den uppfattningen kommer att göra sig gällande, kommer den i vä
sentlig lnån att inverka på den tanke, sonl en mängd försäkrings-
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tagare kOlllilla att ha om folkpensioneringen, oeh det är alldeles lIppen
bart, att den uppfostran till själfhjälp oell det höjande af ansvars
känslan, som detta förslag innerst afser att uppamma hos värt
folk, lInder sådana förhållanden kommer att blifva på betänkligt sätt
äfventyradt.



NAT.IONALEKONOMISKA FÖR.ENINGENS
sammanträde den 5 maj 1913.

Ordförande: Direktöre1~ S. PALME.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Advokatfiskalen P. G. Wide1~ och
Byråchefen Th. Andersson.

Sedan den af herrar revisorer afgifna berättelsen angående verk
ställd granskning af 1912 års räkenskap blifvit föredragen, beviljade
föreningen enligt revisorernas tillstyrkan ansvarsfrihet för förvaltningen
under nämnda år.

Härefter fortsattes diskussionen angående:

Förslaget till lag om allmän pensionsförsäkring,

hvarvid inledningsföredrag hölls af Professor G. Cassel:

Mina herrar! Vår ur socialpolitisk, nationalekonomisk san1t stats
och kommunalfinansiell synpunkt ojämförligt viktigaste fråga befinner
sig för närvarande i det egendomliga läget, att det af regeringen
framlagda OCll af politiker af olika läger understödda förslaget med
fullkomlig enhällighet utdömes af allt, hvad landet äger af social
politisk, nationalekonomisk och finansiell sakkunskap. Politikerna vid
hålla trots allt sitt förslag och kämpa för det med en seghet och
.energi, för att icke säga hänsynslöshet, som kunde låta en utom-
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stående tro, att det här vore fråga om sanlling kring ett progranl af
alldeles sällsynt inre värde.

Hurudant är då detta förslag till. allmän folkpensionering, för hvars
skull politikerna göra så stora ansträngningar? Hvilka äro förslagets
bäral1de principer, och på hvilka märkvärdigt solida utredningar hvila
dessa principer? Lät oss syna lnotiveringen litet i Sölnnlarna! Jag
är rädd, att de, för att begagna ett Ibsenskt uttryck, skola visa sig
vara bra mycket maskinsöm, som har den egenheten att gå i sär långa
stycken, blott man rör vid en enda knut.

Förslaget innehåller i stort sedt en invalidförsörjning med all
männa medel jämte en därtill tämligen löst fogad invaliditetsförsäk
ring. Ehuru invalidförsörjningen i förslaget falskeligen betecknas' så
som tillägg till försäkringen, är den dock i det stora flertalet fall
hufvudsaken och har i väsentlig grad bidragit till den genomgående
förfuskning af försäkringstanken, som karakteriserar förslaget.

Hvilka motiv ha nu varit bestämmande för införandet af denna
invalidförsörjning? Jo, man har utgått från att fattigvärden, den all
lnänna såväl som den enskilda., borde afskaffas och ersättas lTIed
understöd frän det allmänna - ja.g tillåter mig därvid att under
rubriken »understöd» inbegripa jämväl de bidrag från det allmänna,
SOlll förslaget föredrar att kalla »pensionstillägg». När man nu ställer
sig en så omfattande socialpolitisk uppgift, är det i synnerhet två
frågor, som skulle tyckas ovillkorligen böra draga uppmärksamheten
till sig och kräfva en ingående behandling. Den ena frågan är då
den: I hvilken mån kan fattigvården afskaffas? D~nna fråga har
öfverhufvud icke undersökts, hvilket väl förklaras däraf, att man stilla
tigande förutsatt, att det föreslagna pensionssystenlet kunde fullstän
digt träda i stället för fattigvården, den offentliga såväl SOlll den en
skilda. Af denna förutsättning har man till och lned dragit konse
kvenser af grundläggande betydelse för hela förslagets finansiering.
Om man alls kan tala om någon tanke, som bär upp detta förslag,
så skulle det väl vara den, att de 30 Iniilioner kr., som nu betalas
för offentlig vård och enskild hjälp åt våra invalider, i stället borde ~

utgå af stat och kommun till understöd åt invaliderna efter lagfästa
grunder. Hela denna kalkyl skulle emellertid ohjälpligt fallit samman,
om man gjort sig den mödan a.tt undersöka, i hvilken mån offentlig
fattigvård för vuxna k0111mer att bli nödvändig äfven efter förslagets
genomförande, och Oln Ulan i S3111råd med fattigvårdskolTIlnitten sökt
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göra sig något begrepp onl llvad denna återstående.fattigvård, genol1l
förd efter nloderna principer, kommer att kosta, äfvensonl att under
söka, i hvilken Illå11 förutsättningen att enskild hjälp till invalidernas
underhåll efter förslagets genomförande bortfaller kan anses riktig.
Det hade. icke heller varit ur vägen att på den sistnämnda punkten

. undersöka, .~ hvilken olllfattning denna enskilda hjälp, som dock till
stor del icke är något annat än ett barnens oluhändertagande af sina
utslitna föräldrar, verkligen bör försvinna och ersättas med ell sam
hällets hjalp~

En noggrann undersökning af frågan, i hvilken mån fattigvården
kan och bör afskaffas genon1 ett pensionssystenl, skulle emellertid
icke blott varit af vikt för de finansiella beräkningarna utan. i själfva
verket af afgörande betydelse för hela älDnets socialpolitiska behand
ling,i det del1 skulle ha gjort det möjligt att draga upp vissa ,gränser
för den uppgift, folkpensioneringen ställer sig, och därigenonl genast
gifvit oss ett betydligt-fastare grepp på det föreliggande problemet.
Framförallt skulle man då ha komnlit till insikt om nödvändigheten
af att ställa vissa kraf på de medborgare, som skola komma i åt
njutallde af pensionssystemets välsignelser. Det är just genom att i
så hög grad bortse från sådana begränsande kraf, som förslagsställarna
gjort uppgiften så hopplöst oöfverkomlig för sig. Om det är sant,
att mästaren -visar sig i begränsningens konst, så har sannerligen i
detta ärendes behandling ådagalagts bra litet mästerskap.

Den andra fråga, som ovillkorligen lllåste fralTIställa sig, då man
franllägger ett ~örslag onl fattigvårdens ersättande n1ed pensionering,
är den: Hvad vill jag vinna genom denna förändring i metoden för
invalidernas försörjning? På denna, SOlll det tyckes, fullkolllligt fun
damentala fråga ha förslagsställarna i hufvudsak ingenting annat att
svara, än att det är fördelaktigt för invaliderna att få understödet
som en rätt. . Man skall verkligen icke ha mycket stora-anspråk, Oln
lIlan skall nöja sig med ett sådant svar. Något beror väl också på
under hvilka villkor understödet ges och l~varpå den omtalade rätten'

~ grundar sig.
Oln villkoren äro sådana, att de medföra en socialpolitiskt fördel

aktig gallring af denl, SOlD önska komma i åtnjutande a( pension,
och en eggelse till ur samhällsekononliens synpul1kt nyttiga ansträng
ningar för vinnande af denna förlnån, kOllliner väl rätten till pension
att verka -gynnsamt. Men 0111 villkoren äro sådana - och vi börja
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väl litet hvar komma .under fund med att detta nlåste sägas med
hänsyn till det föreliggande förslaget -, att de i stor utsträckning
nlåste verka demoraliserande, i det de gynna socialt och ekonomiskt
mindreväi-adiga och nedbrytande tendenser, då kan lllan väl icke längre
påstå, att rätten till pension i och för sig ur saluhäilets synpunkt är
€tt absolut godt, som med så stora uppoffringar' måste köpas.

De dåliga verkningarna af förslagets villkor för understöd ha
redan från så många auktoritativa håll framhållits, att jag här icke
behöfver närinare ingå i detaljer. Regeringens försök att benlöta den
sakkunniga kritiken på denna punkt har ieke nått utöfver de allmänna
frasernas föga tyngande argunlentering. Det är också bekant, huru
som civilministern i fråga om utlandets erfarenheter af lnotsvarande
brister i villkoren för pensioneringen gifvit allmänheten och riksdagen
€n alldeles oriktig uppfattning genom sitt påstående, att man honoln
veterligen »icke uttalat llägra klagomål rörande en dylik inverkan af
1901 års danska lag, och att ej heller något sådant försports från
de andra' länder, där såsonl i Frankrike beträffande vissa kategorier
·en liknande lagstiftning varit tillälnpad}). Denna vilseledande fram
ställning har visserligen kommit in af okunnighet, 111en det finns vissa
tillfällen, då äfven okunnighet är ett fel! I fråga om villkoren stryker
regeringen för öfrigt starkt under, att ellligt förslaget endast hälften af
'invalidens egen inkomst skall afräknas, så att nedsättningen i hans
.lust att skaffa sig egen inkomst icke kan bli så stark. Regeringen
:glörnmer därvid, att afdraget för inkolnst för de invalider, som till
höra de båda högre afgiftsklasserna, är väsentligen starkare, nämligen
.ända upp till 3/4 af inkomsten (i kOlTImitteförslaget t. o. ffi. 5/6). Att
sådana afdrag lika lnycket komma a.tt förringa intresset för sparsanl
het under kraftens dagar och arbete under invaliditetens sonl stärka
intresset för att till det yttersta söka dölja en inkomst undan pen
sionsnämndens efterforskningar, kan väl knappast betviflas. De be
sparingar för det allmänna, som afses genom de föreslagna afdragen,
kOlTIlTIa helt säkert också att till stor del bli illusoriska, då pensions
nämnderna helt naturligt icke kunna väntas inlägga allt för mycken
energi i det ytterst förhatliga eftersökandet af fattiga och nedbrutna
stackars 111änniskors allra minsta inkolllster.

,Men värdet af att understöd åt invalider ges såsom en rätt hänger
också, såsom jag nyss sade, i väsentlig grad på hvari denna rätt
grundar sig, Jag komlller här till den punkt, sonl för en ekollollliskt
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tänkande person lnåste vara kärnpunkten i- hela folkpensionerings
problemet. Denna fundalnentala fråga om grunden till rätten affärdar
kommitten helt lättvindigt med den vackra frasen, att »hvarje san1
hällsgagneligt lif~verk, äfven det anspråkslösaste, måste betraktas SOln
gifvande rätt till ett understöd», oell civilministern finner sig föranlåten
att i statsrådsprotokollet särskildt understryka denna sats. Någon
portion af sanning ligger ju i satsen. Men denna portion af sanning
glömmer man helt och hållet bort i tillämpningen: när det gäller att
bestämma villkoren för understöd, då släppas alla fran1, utall att
någon hård lagparagraf fäller ned bommen för ingången genom en
generande fråga efter det »samhällsgagnande lifsverket». Ja, det torde
kunna hända, att äfven personer lned ett ur samhällsintressets SYll
punkt mycket negativt lifsverk släppas in. Göres oss mera bevis
behof för huru litet de här och hvar i motiven inflätade socialpolitiska
fraserna betydt för förslagets utformande, hur fullständigt förslaget i
själfva verket lider brist på den fast formade socialpolitiska reform
tanke, som väl ändå borde ha varit dess grundval?

Men låt oss fästa vår uppmärksamhet endast på denl, som under
sin krafts dagar verkligen gjort sin insats i det samhälleliga arbetet.
Vi äro nog alla ense om att de ha en rätt till nödtorftig försörjning,
då arbetskraften är slut. Men här kommer in en liten fråga, som
hela problen1ets lösning i själfva verket hänger på, och det är frågan ~

Af 1~ve11~ kan invaliden kräfva denna rätt? -Förslagsställarna ha knap
past -varit nledvetna onl denna frågas betydelse. Med några fraser
om den »växallde sambällssolidariteten» tro de sig kunna afgöra, att
skyldigheten till invalidernas försörjning åligger samhället i dess helhet.
Det är i själfva verket denna utolnordentligt lösa betraktelse, som
varit bestämmande för förslaget.s gestaltning i dess allra väsentligaste
punkter. Men denna åskådning är icke den moderna nationalekono
miens och icke Ileiler den luoderna socialpolitikens. Den är i grunden
en åskådning, SOln, tänkt till slut, för oss ut på sidan onl hvarje sam
hällsordning, som hvilar på den förutsättningen, att individen skall
försörja sig själf, alltså på sidan icke blott af vår nuvarande sam
hällsordning utan äfven af socialismen. Tanken att det organiserade
san1hället skulle vara pliktigt att ersätta arbetarens lifsverk bottnar
i själfva verket i den rena kOlnmunismen: om arbetet ger rätt till
försörjning af samhället, måste ju den yttersta konsekvensen bli arbets
lönens fullständiga undanträngande af san111ällsförsörjningen. Vår nu-
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varande samhällsordning hvilar däremot väsentligen på den principen,
att arbetet skall betalas med en lön, som är tillräcklig för att arbe
taren skall kunna lefva utan understöd, och att denna betalning skall
inräknas i produktionskostnaderna för arbetsprodukten. Denna princip
ingär också i hvarje förnuftigt tänkt socialistiskt system och kan öfver
hufvud icke öfvergifvas, lltan att man hamnar i en med moderna
världsproduktionsförhällanden fullkomligt oförenlig komnlunism.

Principen tilInlätes af dell moderna nationalekonolnien den gene
rella betydelse, att den innebär krafvet på att arbetarens försörjning
genom hela lifvet skall inräknas i produktionskostnaderna för den
näring, där han varit sysselsatt. Dessa kostnader nlåste täckas af
hvarje produktionsgren för sig. Sker icke detta inonl en viss pro
duktionsgren, komnler den produktionsgrenen att fä en mer eller
mindre parasitisk karaktär. En godsägare, S0111 kastar sina utslitna
arbetare på fattigvården, betalar enligt denna åskädning ej hela lönen.
Samhället betalar resten och ger därnled arbetsgifvaren en ren sub
vention. Sådana subventioner äro ur nationalekonomisk synpunkt så
till vida skadliga, som de förrycka hela prisbildningen och ·därI~led

hela ledningen af de samhälleliga produktionskrafterna och deras för
delning på de särskilda produktionsgrenarna. Det är för den skull
man måste tillmäta, hvad jag plägat beteckna såsom »kostnadsprin
cipen» - alltså den principen, att hvar sak skall Ila ett pris, som
motsvarar dess produktionskostnader - en grundläggande betydelse
i salnhällsekonomien. De ledande tänkarna i den nloderna engelska
socialisInen, makarna Webb, ha också gifvit bekämpandet af para~it
isnte·n på alla områden af det ekononliska lifvet en grundläggande
betydelse för allt, hvad socialpolitik heter.

Jag kan nog tänka mig, att våra politici i alla fall för tillfället
söka täcka sig med den inVändningen, att här dock blott är fråga onl
en teoretisk princip, som icke behöfver tagas i betraktande, när det
gäller ett speciellt praktiskt problenl, sådant som folkpensioneringen.
En dylik åskådning vore emellertid fullkon1ligt falsk. För problemet
om fattigvårdens ersättande med pensionering är tvärtom kostnads
prineipen af fullkomligt afgörande betydelse, såväl för den allmänna
principiella uppfattningen af problernet som ock för den praktiska
utformningen af problemets lösning. Den förhatliga karaktär af under
stöd, som häftar vid den nuvarande fattigvården, bottnar nämligen
yt~erst däri, att arbetarens försörjning vid fall af invaliditet betalas
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af andra, icke af hans eget arbete. Det föreliggande förslaget rör
sig därför i sina försök att afskaffa fattigvården helt och hållet på
ytan, dä det aldrig tränger franl till den tanken, att det åtnlinstone
i princip lllåste eftersträfvas, att arbetarens försörjning vid fall af
invaliditet betalas ur 11ans egen arbetslön. Att förslaget vill ge in
validen en rätt till understöd, hindrar icke, att understödet ändå alltid
förblir ett understöd gifvet af andra, ej en själfförvärfvad' rätt. Där
nled följer, att storleken af pensionen blir beroende på de anspråk
på andl~a, n1an kan genomdrifva, icke på den kraft, l11an själf kan
utveckla. Men därnled ha förslagsställarna i själfva verket i pensio
lleringens fornl bevarat det väsentliga af den nuvarande fattigvårdens
demoraliserande karaktär af understöd. Väl bar lnan· så att säga
socialiserat detta understöd~ ll1en därnled har 111an .också i Ill0tsva
rande grad socialiserat känslan af beroendet, till hela salllhällsklasser
spridt den uppfattningen, att de ha rätt att vid behof bli försörjda
af sanlhället, d. v. s. lefva af den sanlfällda samhällsinkomsten, icke
af sin egen. D~t är alldeles omisskännligt, att uppfattningen af denna
samfällda sanlhällsinkonlst som en fond, SOlll alla ha rätt att dra på,
vuxit sig m)Tcket stark, sedan konlmitteförslaget såg dagen. I sådallt
afseende har tydligen den »sanlhälleliga solidaritetskänslan» .mj"'cket
lät.t att utveckla sig!

Vill' nlan arbeta på att ersätta den nuvarande fattigvården 111ed
ett pensionssystelll i det fullt klart insedda syftet att så_ långt nlöjligt
befria invalidförsörjningell från dess karaktär af understöd, då måste
nlan uppenbarligen gripa sig an med en refornl af väsentligt lnera
dj upgående art. !{ärnan i en sådan reform 111åste bli, att så långt
som l11Öjligt hvarje produktivt arbete skall bära kostnaderna för ar
betarens pensionering, när arbetskraften tryter. Fullständigt kan denna
princip icke genomföras, förräll vi komlllit därhän, att intet arbete
utföres till lägre pris, än att det kan bära den nödvändiga prelllien
för pensioneringen. Men ett folkförsäkringssystenl 111åste dock redan
från början så långt Inöjligt söka realisera principen 0111 hvarje pro
duktivt arbetes själfförsörjning. Kastar nlan redan från början denna
princip öfver bord, i det man proklanlerar rätten' till understöd at
samhället som ledande princip, då är gärdet uppgifvet, och utveck
lingen kOll1mer att föra oss allt längre mot en förnedrande osjälf
ständighet och en all själfförtröstan och all produktiv kraft förlamande
traktan efter största ll1öjliga försörjning på andras bekostnad.
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Hur uto1110rdentligt frärnmande förslaget är för betydelsen af själf
fÖI~sörjningens princip, frall1gär kanske allra tydligast däraf, att på
flera ställen ,arbetarens eget' bidrag till sin pensionering betecknas
sAson1 en personlig skatt. Anspråken på den salnhälleliga inkon1sten
betonas alltså så starkt, att t. o. m. den enskildes afsättning till sin
egen försörjning vid invaliditet betecknas såsoln »skatt», d. v. s. som
ett bidrag till samhället för att sätta saluhäIlet i stånd att försörja
honom! Ål' icke detta ändå att ställa alla sunda ekonomiska och
sociala begrepp på hufvudet? Den regering, S0111 skall våga beteckna
den enskildes bidrag till sin invaliditetsförsörjning såson1 en personlig
skatt, skall sannerligen känna bra litet ansvar för fralntiden. Alla
veta, att personliga skatter efter hufvudet af befolkningen ses med
lnycket oblida ögon af modern denlokratisk 'finanspolitik. Det är alltså
fara värdt, att dessa »personliga skatter», -nlan nu vill införa, icke
skulle kunna bibehållas så värst länge, och att man således till sist
skulle få se hela den s. k. pensionsförsäkringen öfverförd till ett' rent
försörjningssystem .

När förslagets förutsättningar äro sådana, kan man knappast vänta
att 110S förslagsställarna finna någon riktig uppfattning onl arbets
gifvarbidragens verkliga karaktär. Enligt den ekonomiska åskådning,
jag här utvecklat, äro bidrag,' som upptagas af arbetsgifvarna till
arbetarnas pensionering, uppenbarligen endast att betrakta såsom en
del af arbetslönen, alltså icke på något sätt såsom ett arbetsgifvarnas
personliga bidrag, hvilket "återigen icke vore något annat än ett
'understöd, utan som en del af den naturliga produktionskostnaden,
som ju måste inbegripa totalkostnade"n för användningen af mänskligt
arbete. Sådana s. k. arbetsgifvarbidrag äro alltså i själfva verket
att betral{ta såsom arbetarens. tillhörighet och såsom hans afsättningar
till sin egen försäkring.

Förslagsställarna synas ha stått mycket långt från denna upp
fattning. KOlnmitten betecknar arbetsgifvarbidragen, sådana de 'före
komma i vissa frän1lnande länder, såsom en »ersättning för en del
af statsbidraget». Regeringspropositionen fullföljer och utformar denna
tanke därhän, att arbetsgifvarbidragen i likhet med arbetarnas egna
bidrag betecknas såsom 'skatter!

'Det är af intresse att närlllare granska de skäl, som förslags
ställarna ha att anföra mot arbetsgifvarbidrag. Det framhålles, att

. arbetsgifvarbidragen äro »en tunga åtminstone för nlånga små arbets-
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gifvare». llär franlträder återigen den sentiluentala samhällsfÖr
sörjningssYllpunkten. Hvarför skulle 111an icke kunna säga detsamnla
om arbetslönerna? De äro ju också mången gäng rätt betungande
för de små arbetsgifvarna! Det hade varit nog så nyttigt för förslags
ställarna att på denna punkt liten sInula tänka sig in i innebörden
af lnodern fackföreningspolitik. Den utgår dock frän en helt annan
syn på arbetsgifvarnas ställning i det ekonolniska lifvet. Kärnan i
modern fackföreningspolitik är i själfva verket fordran på att arbets
gifvaren skall till fullo betala sina produktionskostnader, i hvilka
framför allt ingår norillai arbetslön. Förmår en liten arbetsgifvare
ej det, skall han bort OCll icke tillåtas att lefva på underbetald arbets
kraft, hvilket ju endast vore liktydigt llled att arbetarna hölle honom
uppe genonl en subvention. För dylik osund sentilnentalitet har
modern fackföreningspolitik ingen plats. Man förvånas öfver att den
'kunnat tillmätas afgörande vikt af män~ SOITI haft sig anförtrodt att
utfornla en modern socialförsäkring.

I 11l0tionsfloden i riksdagen har regeringens falska socialpolitik
redan afsatt tydliga frukter. Det begäres från flera båll progressiv
beskattning af de förlnögna eller af de stora arbetsgifvarna såsom
ersättning för arbet.sgifvarbidrag. Låt oss fortgå på dell vägen, och
vi skola snart ha kOlnmit så långt i »samhällssolidaritet» , alias kom
nlunism, att vi kunna nl0tse förslag om utfyllande af otillräckliga
arbetslöner genoln extra inkomst- och förmögenhetsskatter!

Regeringens andra llufvudskäl nl0t arbetsgifvarbidrag är, att
arbetaren genolll dem skulle få det för bra i jämförelse med själf
försörjarna. Det är ju en vacker socialpolitisk tanke, att man icke
skall ordna en sak bra för en stor samhällsklass, som är i starkt
behof däraf, därför att man icke kan ordna saken på salnma sätt
för alla! För öfrigt finner nlan, hur regeringens fullkolnliga miss
uppfattning af arbetsgifvarbidragets natur här kommer till synes.
Endast om man betraktar detta bidrag sonl en samhällets present åt
arbetarklassen, kan lTIan härur uppkonstruera en orättvisa. För den,
sonl ser arbetsgifvarbidragen till pensioneringen såsonl en naturlig del
af arbetslönen, är regeringens sätt att betrakta saken alldeles grund
löst. Det bör här också erinras därom, att kostnadsprincipen natur
ligtvis oekså fordrar, att 8}älfför8ör}aren skall förtjäna så mycket, att
han kan lefva på det, äfven när hans arbetskraft är slut. Förtjänar
han icke, tillräckligt lnycket, för att han skall förfilå afsätta något



Förslaget till lag 0111 alln1än pensionsförsäkring. 93

till sin egen pensionering, bör försäkringslagen vara honoln en hälso
sam pålninnelse Oln att han i själfva verket icke försörjer sig utan
häller sig uppe genonl ett fortgående ekonolniskt själfbedrägeri.

Förslagsställarna ha tydligen ansett, att, då man utsträckte pensions
försäkringen till en verklig folkförsäkring, någon plats för arbets
gifvarbidrag icke längre funnes. Detta antagande är Säkerligen orik
tigt. Man kan utan tvifvel på flera olika vägar komma fram till en
sammanfogning af en lönearbetarförsäkring med en försäkring för
öfriga befolkningsklasser. Det väsentliga i ett sådant system är, att
hela den ur arbetslönen direkt utgående försäkringspremien i första
band betalas af arbetsgifvaren. Om lnan stadgar, att endast hälften
af hvad arbetsgifvaren sålunda erlagt får afdragas från arbetarens
lön, så betyder detta ett försök att åstadkomma en höjning af total
lönen men ingen afvikelse från den principen, att premien betalas af
arbetslönen. Själfva detta sätt för premiens erläggande är af stor
pra.ktisk betydelse. Regeringens föga genomtänkta försök att på
fakultativ väg införa denna' betalningsform öfverskyler på intet sätt
den nlärkliga brist på hänsyn till lönearbetarklassens berättigade in
tressen, sonl framt.räder i det såsom normalt föreskrifna sättet för
premiernas betalning. En utdebitering af premierna på debet.sedlarna
tillsammans med skatter till stat eller kommun är icke blott, såsom
man kanske. föreställer sig, något obekväm för ·deln, SOlll skulle
betala, utan måste anses såsom en socialekonomiskt skadlig störing
i arbetarnas hushållning. För pensionsverket är också regeringens
uppbördslnetod lnycket betänklig, dä den måste leda till att prernier
i särdeles stor utsträckning bli obetalda, hvilket återigen måste ge
pensioneringen en alltmer öfvervägallde karaktär af understöd från
det allmänna.

När prelnieinbetalningen verkställes genoln arbetsgifvarna och
tages direkt ur arbetslönen, kunna gifvetvis mycket större premier
med mindre· svårigheter för arbetarna och således långt lnera effektivt
uttagas, än när premierna skola uttagas på debetsedeln. Principen
att arbetaren själf skall sörja för sin pension kan då alltså i långt
högre grad förverkligas.

Ur alla synpunkter är alltså en premiebetalning för lönearbetar
klassen direkt ur arbetslönen särdeles önskvärd och bör i största
möjliga utsträckning tillämpas. Det är underligt, att ett sådant för
lönearbetarklassen väsentligt önskemål kunnat försummas af en kom-
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mitte, där den organiserade arbetarrörelsen dock varit företrädd af
sin förnämsta representant. Sveriges lönearbetare synas verkligen
ha fullgod anledning att beklaga sig öfver och protestera Inat det
sätt, på hvilket de blifvit behandlade, när deras pensioneringsfräga
eli gäng skulle föras fram på allvar.

Jag nämnde, att en prelniebetalning genom arbetsgifvarna nog i
någon nlän. kommer att verka så, att arbetsgifvarna få bära premien,
d. v. s. totallönen höjes. Företrädesvis kan detta väntas inträffa
i de fall,. där arbetet nu är underbetaldt. Nödvändigheten att erlägga
premier ur arbetslönen skall kanske i någon nlån medverka till att
drifva arbetskraft från de allra sämst betalda· sysselsättningarna.
Enlellertid är försäkringssystemet naturligtvis icke tillräckligt för detta
ändamål. Sträfvandet att hindra arbetskraft att nedsjunka till ett
marknadsvärde så lågt, att det icke täcker arbetets själfkostnader,
detta sträfvande, som utgör den innersta väsentligheten i allt arbete
på fattigdomens utrot.ande, måste naturligtvis fullföljas lDed särskilda
nledeI. Pensionsförsäkringen kan bli en väckelse härtill, om den
bygges på sunda ekonomiska principer. Ty då kräfver den sonl ett nöd
vändigt och naturligt komplement, att man ingriper med förebyggande
åtgärder nlot ekonolllisk oförmåga till själfförsörjning. Tyngdpunkten
af dessa åtgärder måste gifvetvis ligga på den praktiska uppfostrans
oIllråde. Det· gäller, som IDan förstår, framför allt att ta hand onl
den ungdom, som lämnar våra folkskolor, oeh som vi nu nlestadels
släppt vind för väg. De medel, sonl användas för fostran och yrkes
utbildning åt vår uppVäxande ungdom, .skola säkerligen bespara oss
rätt betydande utgifter på pensionsväsendets konto, och åtgärder af
denna art ha alltså ett organiskt samband med hela folkförsäkrings
politiken.

Detsamma gäller naturligtvis onl de åtgärder på hygienens och
sjukvärdens omräde, som afse att förebygga den fysiska invaliditeten.·
Det föreliggande förslaget har· som bekant icke ägnat dessa åtgärder
mycken uPPlnärksamhet, i hvarje· fall icke gjort full rättvisa åt be
tydelsen af det organiska sammanhang, som består mellan dem och
invaliditetsförsäkringen. För den, sonl ser invaliditeten som ett verk
ligt, mänskligt problem och icke som en matenlatisk abstraktion, är
detta sanlband utan vidare så klart, att det gifvet.vis i f~rst.a rUlllmet
tilldrar sig uppnlärksamheten, så snart man tar tipp frågan om en
rationell behandling af invaliditetsproblenlet.
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Jag yttrade i början, att i det föreliggande förslaget försörjnings
mOlnentet trängt åt sidan och förfuskat försäkringst.anken.' Jag afsåg
därmed icke' blott det kända faktum, att den i afsättningar af den
egna inkomsten grundade försäkringen i den lägsta klassen fätt karak
tären af ett underordnadt bihang till försörjningen och för de högre
afgiftsklasserna i hvarje fall hållits ,~nom för trånga gränser, utan
framför allt det förhållandet, att det starka betonandet af krafvet på
försörjning genom det allmänna, som genomgår hela motiveringen till
förslaget, 111åste väsentligen försvaga den naturliga känslan af att
invaliditetsförsörjningen så långt möjligt, måste bäras upp af den
egna inkomsten. Jag bar redan påvisat, hurusom detta betonande
af försörjningsnl0nlent.et ledt till en falsk uppfattning af själfva för
säkringsafgifternas natur, en uppfattning, som blifvit ödesdiger för
förslagets praktiska gestaltning.

. Ån mera ödesdiger lnäste dock den lnoraliska verkan vara af
detta försvagande af känslan af 'att hvar och en doek i första hand
måste lita på sig själf. Allvarsamnla betänkligheter i sådant
hänseende ha redan gjorts gällande från sakkunniga på fattigvårdens
område. Regeringen har trott sig kunna behandla dessa betänklig
heter såsom uppkonstruerade svårigheter, beroende på en missupp
fattning af socialfö'rsäkringens innebörd. Det måste då franlhållas,
att de befarade lnoraliska följderna redan delvis börjat visa sig.
Regeringen bär det tunga ansvaret för att genom sin proposition ha
gifvit näring åt osunda och fundamentalt oriktiga socialekononliska
åskådningar, till hvilka - det måste erkännas - nog rikligt frö
redan förut var utsådt. Jag har redan i afton vis~t exenlpel härpå,
men vill tillfoga ett, SOln är synnerligen belysande.

Lusten att lefva på subventioner af det allmänna är tyvärr hos
vår bondeklass så utbredd, att den utgör en allvarsam fara för dess
kraft till själfhjälp. Regeringens försörjningsprinciper ha på detta
håll funnit en tacksam jordnlån och redan burit frukt i form af kon
sekvenser, som kommitten bestämdt hade afvisat. Sonl villkor. för
understöd af det allmänna hade kOlnlnitten tänkt sig, att 'invaliden
ätnlinstone icke skulle ha afhändt sig egna tillgångar. Detta har
man inom bondeklassen funnit vara en omotiverad begränsning
af den samhällets försörjningsplikt, SOln regeringen proklamerat. Det
har redan i andra' kålnmaren motionerats om att bonden skall kunna
öfverlåta sin gärd på sina barn utan förbehåll om ålderdomsförsörj-



96 1913 den 5 Blaj.

ning och ändä vara berättigad till pensionstillägg af allnlänna medel.
Den son, sonl öfvertager gärden, skulle alltså vara skyldig utlösa
syskonen enligt nl0derna liberala åskådningar lTIed fulla värdet af
deras lika andelar, men luot föräldrarna, som ägt gården, kanske
själfva arbetat upp' den och lälnnat den i arf, mot denl skulle han
ingen förpliktelse ha! Därmed skulle den sista spiken vara slagen i
de gamla släktjordsåskådningarnas likkista. Hela den ariska kulturen,
öfverhufvud väl all bofast mänsklig kultur har dock byggts upp på
den åskädningen, att jordegendomen borde ligga till grund för släk
tets uppehållande från led till led. Samhörigheten inom släkten för
kroppsligades just däri, att jorden borde försörja den ganl1a genera
tionen, äfven sedan den unga tagit ledningen af arbetet. Ack, hvad
betyda sådana värden för lnoderlla reforn1atorer! Släktsolidariteten
ger man gladeligen upp för den nya »samhällssolidariteten ». Får
icke )lnedelklassen af jordbrukare» denna rätt till försörjning af san1
hället, yrkar en herr Olsson i Blädinge helt enkelt afslag på 11ela
förslaget.

Kanske regeringen nu börjar nlärka, på hvilka vägar den gifvit
sig in, och hvarthän de bära!

Regeringens försök att i hufvudsak bygga folkpensioneringen på
det allnlännas understöd har utonl alla andra svårigheter också lned
fört, att den finansiella grunden för hela byggnaden blifvit 111ycket
lös. Jag har redan påvisat, att kostnadsberäkningarna i flera af
seenden lnåste anses ytterst osäkra. Då samllällets försörjningsplikt
upphöjes till högsta princip, ha vi att räkna med en ständigt växande
lnotvilja 1110t er~äggandet af personliga afgifter. Den enskildes intresse
för ett ordentligt erläggande af afgifterna har ju icke heller genom
förslagets sätt att beräkna pensionerna" rönt någon vidare kraftig

, uppmuntran. Under sådana förutsättningar ha vi endast att vänta,
att afgifterlla i mycket stor utsträckning antingen bli obetalda eller
måste betalas af andra och sålunda också de förvandlas till under-

__ ~iö--,-d~Å andra sidan är det klart, att vi också ha att motse en
ständig utsträckning af krafven på försörjning. Ty när det gäller
anspråk på andra, bortfaller ju helt och hållet den naturliga begl~äns·

ning i anspråken, som ligger i nödvändigIleten af egna uppoffringar
och ansträngningar. Det skall bli desto svårare att lnotstå dylika
obegränsade anspråk på det allmänna, då det föreliggande förslaget
ju redan betecknats som en stomnle, bvarpä det gäller att bygga
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vidare. De fornlella villkoren. för rätt till pension i de' enskilda
fallen konlIlla icke heller att i den praktiska tillämpningen kunna
upprätthållas. Jag har redan påpekat, att det säkerligen blir onlöj
ligt att genomföra det· :;lfdrag af halfva inkomsten, hvarpä den finan
siella beräkningen så väsentligt hvilar. Sakkunniga anse ju ock, att
bedölnandet af invaliditet hos själfförsörjare 11låste· bli en synnerligen
svår uppgift, där den 11linsta eftergifvenhet måste kOlllIna att för
orsaka det allnlänna högst betydligt stegrade kostnadel:.

Hela denna finansiella osäkerilet och löshet, som äro oskiljaktiga
från ett system, där understödsprincipen skjutits så i förgrunden,'
som här skett, borde väl sInåningom börja göra äfven dem betänk
samma, som icke ha blicken öppen för de folkpsykologiska och
socialpolitiska. farorna af regeringens folkpensioneringssystem..

Någon skall lllåhända finna, att jag inlagt vällnycken skärpa i
min kritik af regeringens, förslag. Att uppgöra en god plan till folk
pensionering är i allmänhet och i all synnerhet med hänsyn till
svenska förhållanden en utomordentligt svär uppgift. Ingen lösning
af denna uppgift skulle väl helt undgå befogade anlllärkningar. Man
bör därför icke åt sina anlllärkningar ge större vikt än nödvändigt.
Men det är icke Oln mindre anmärkningar mot utformningen af
en ledande princip, .'det här rör' sig. Den väsentliga anmärkningen
gäller bristen på en bärande ide i hela planen, bristen på ett
bestämdt fattadt socialt ändamål llled hela reformen. Skärpan
i kritiken vänder sig mot hela den nivå af ekononliskt och social
politiskt tänkande, hvarom regeringsförslaget bär vittne, samt Ul0t
politikernas sträfvan att med röstsedelns hjälp drifva igenom ett för
slag lnot sakkunskapens praktiskt enhälliga förkastelsedom. De sak
ligt lllycket vägande invändningar, som hittills framkolllmit, ha mesta
dels utan vidare skjutits åsido. Det är dett.a, som gjort det nöd
vändigt för oppositionen att tala ett tydligt språk. Hvad som för
närvarande försiggår inoln politiska kretsar, är i själfva verket ett
högt spel med 'några af nationens viktigaste värden, och då måste
vi ju' säga ifrån tillräckligt högt och tillräckligt klart, att vi icke
vilja vara llled om att dela ansvaret för ett sådant ·spel. Röstsedelns
seger skall i' detta fall bli landet dyrköpt. Det kommer en gång att
kräfvas generationers arbete för att utplåna de fördärfliga följderna
af· det beslut, politikerna nu vilja genomdrifva. Kanske skall det
rätt snart, nlen dock föl' sent gå upp för del1l, att deras seger i

7
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verkligheten icke var en seger utan ett sällsynt' ansvarstyngdt
nederlag.

Härefter yttrade sig:

:Fil. Doktor N. V. E. Nordenmark: Jag skall anhålla att få göra
några jänlförelser mellan de bägge slagen af pensioner i förslaget,
mellan afgiftspensionerna och tilläggspensionerna.

Något öfver 40 procent af pensionärerna beräknas att jänlte de
små- afgiftspensionerna, sonl hufvudsakligen äro att anse som ålders
pensioner, skola uppbära tilläggspensioner på växlande belopp nlellan
några kronor upp till 150 kr. för man och 125 kr. för kvinna (dess
utom tillkomma i de högre afgiftsklasserna stegringsbelopp till dessa
t.illäggspensioner). Kostnaderna _för dessa tilläggspensioner beräknas
vid jämvikt komma att uppgå till i rundt tal 32 millioner kr.

Dessa beräkningar, sonl grunda sig på en uppskattning af de nu
varande kostnaderna för alIrrlän och enskild fattigvård, äro naturligtvis
i hög grad osäkra. Öfverallt, där DIan på förhand sökt göra en upp
skattning af kostnaderna för en af allmänna medel utgående under
stödsverksamhet, har man fullständigt misslyckats. I Frankrike be
räknade man vid antagandet af 1905 års understödslag antalet pen
sionärer till 293,100, men redan tre månader efter lagens ikraft
trädande hade deras antal sprungit upp' till 340,120, och hade detta
antal år 1909 vuxit till 575,000 eller nära nog fördubblats. Samnla
sorgliga erfarenhet Ilar man gjort i England. Här förutberäknades
antalet understödstagare till 500,000, men redan år 1911vorodessa
907,461 och hade således äfven här ej långt ifrån fördubblats. Det
är klart, att en lag, som erbjuder understöd, skall alltjämt skapa nya
understödstagare, och det är därför fullständigt omöjligt att- på för
hand beräkna deras antal.

Denna del af den föreslagna pensioneringen, de s. k. tilläggspen
sionerna eller understödet till bellöfvande, är anordnad enligt det s. k.
utdebitering~systelnet (Umlageverfahren), d. v. -s. hvarje års utgifter
skola utgå af årets budget.

Hvad åter afgiftspensionerna beträffar, så har man tilläl1lpat fon
deringssystemet i dess allra största stränghet. Vid beräkningen af
de försäkrades afgifter har man användt beräkningsgrunder, son1· äro
försedda 111ed nlycket stora s~kerhetsmarginaler. Dylika beräkningar
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måste naturligtvis på grund af saknaden af statistiskt 111aterial hvila
på en del hypoteser.

Resultatet ar beräkningarna är därför i hög grad beroende af dessa
hypotesers plausibilitet. För att göra resultatet så säkert sonl möjligt
har lnan omgjordat dem med flera vida säkerhetsll1arginaler, hvarigenom
man i ej ringa grad belastat de beräknade afgifterna. Man kan dock
näppeligen karakterisera en beräkning såsom exakt enbart därför, att
den lämnar ett resultat, som Inan .med visshet vet ligga ett godt
stycke på den s. k. säkra sidan.

Jag skall här anföra en del af. dessa säkerhetstillägg, n1~d hvilka
afgifterna blifvit belastade.

1:0) I fråga om dödligheten bland invalider har man i saknad af
tillgänglig erfarenhet antagit, att denna är ~5 procent af den i Tyskland
iakttagna; d. v. s. de svenska invalidernas dödstal skulle vara endast
nära hälften så stora som motsvarande tyska. Våra invalider skulle
således besitta en vida större fysisk spänstighet. En ej ringa procent
af de försäkrade blifva invalida på grund af tuberkulösa sjukdomar.
Och i fråga onl. tuberkulosinv~lider har ll.lan väl ej någon anledning
antaga, att dessa skulle vara nlera lllotständskraftiga i Sverige än .j

Tyskland, särskildt med hänsyn till att förslaget fullständigt negligerat
det inoln socialförsäkringen så viktiga sjukvårdsförfarandet.

2:0) En ej afsevärd del af afgifterna i den lägsta afgiftsklassen
kommer filed säkerhet att ej inflyta från de försäkrade. Komnlunerna
äro nu pliktiga att erlägga dessa försuffiinade afgifter, SOIU skola till
föras försäkringsfonden, utan att några pensioner skola för dem be
räknas utgå. Då det finnes kommuner, där nära hälften resterar för
sina utskylder, så torde det ej vara orimligt att antaga~ att ett rätt
stort antal· afgiftspliktiga kOlllma att försunllDa sina skyldigheter, sär
skildt som en inya.1iditetspension på några kronor eller en ålders
pension på 45 kr. näppeligen kommer att locl~a till ordentligt full
görande af afgiftsplikten. Och där intet finnes att taga, där har
konungen förlorat sin rätt. Af de 2,128,300 afgiftspliktiga i lägsta
afgiftsklassen torde väl, .lågt räknadt, 20 procent eller öfver 400,000
(särskildt i de yngre åldrarna) kOlllIna att brista i afgiftsplikt, och
detta representerar en sunlma af öfver 1,200,000 kr~ om året, SOIU

tillföres pensionsfonden ut.an någon SOlD helst skyldighet för den-

samma.
3:0) Man har i beräkningen ej tagit någon hänsyn till en1igrations-
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fenomenet. I den tIll herr Wijks intressanta Inotion fogade, af ak
tuarien Flodströln författade bilagan påpekas betydelsen häraf. På
sidan 25 i denna 1110tion anföres följande:

»De beräkningar, kommitten. uppgjort, utll1ärkas emellertid af en
försiktighet, som synes vara väl långt drifven. Kommitten bar näm
ligen i sina tabeller blott tagit hänsyn till. dödligheten me·1~ icke till
emigratio1~en. Det finnes dock icke 11linsta sannolikhet för att denna
sistnämnda skall upphöra, åtminstone under de närmaste årtiondena,
hvilka för kassans ställning blifva grundläggande. Skulle verkligen
emigrationen bringas till ett slut, skulle därmed en sådan förändring
till det bättre i de demografiska förhållandena inträda, att hela pen
sionsfrågan finge ett helt och hållet förändradt utseende. Men enligt
vår förnälnste kännares på detta område, professor G. Sundbärgs, till
författaren uttalade lnening torde man för närnlast kommande fi1ans
ålder visserligen hafva att räkna med en småningom aftagande men
ingalunda med en uppllörande elnigration. Och OIll hänsyn tages till
såväl emigration som dödlighet, erllällas helt andra förhållandetal
mellan pensioner ·och afgifler än kommittens.

Med stöd af tab. 91 i bil. IV till emigrationsutredningen - hvilken
tabell är byggd på dödlighets- ocll emigrationsförhällandena under 1890
talet -- saInt lned användning af l{ommittens invaliditetskoefficienter
och beräkning af 31/ 2 procents ränta el'håller lnan' en medelpension
per 1 kronas afgift af kr. 12,31.' Räknar man l11ed 4 procents ränta, når
man en medelpension per afgiftskrona af kr. 14,39. Efter tabellerna
19 m och 19 k i andra delen af komnlittebetänkandet - hvilka
tabeller visserligen afse ett befolkningsbestånd (år 1908), ej en sig
utvecklande årsklass, 1llen SOIU' det oaktadt, under förutsättning af en
jämnt förlöpande folkökning In. ffi., låta sig användas för finnande
af ett svar på nu föreliggande fråga - erhåller man 'efter 31/ 2 procent
en lnedelpension per, 1 l{ronas årsafgift a.f kr. 15,32.»

Då motsvarande medelpension per·1 kronasärsafgift (lika för man
och' kvinna) enligt kommittens beräkningsgrunder är onlkring i O kr.,
finna vi, att afgifterna blifvit drygt belastade genom att negligera
emigrationsfenomenet.

Nu kan härelnot invändas, att en1igrationen är ett tillfälligt feno
men, som ·snart skall upphöra, lnen härvidlag kan man hänvisa till
den åsikt, SOln hyses af ·vår på onlrådet förnämsta auktoritet, pro
fessor Gustaf Sundbärg. Men äfven om emigrationen skulle plötsligt
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aftaga och snart upphöra, så medför nedgången i enligrationssiffrorna
som resultat, att fördelningen af aktiva och invalider och fördelningen
öfverhufvud taget inonl de olika åldersklasserna blir ep annan. Det
relativt starka öfverskott. af åldringar, sonl vi i vårt land äga just
på grund ~f enligrationen, förlIiinskas. Dessutom är det nationens
lifskraftigaste och. energirikaste ungdonl, sonl enligrationen för bort.
Skulle emigrationsströmmen aftaga, skulle äfven det relativa antalet
invalider aftaga. . Genom att ej taga. hänsyn till emigrationsfenorilenet
har i hvarje fall en stark säkerhetsmarginal uppkonlmit.

4:0) Komnlitten har grundat beräkningarna på 31/ 2 procents räntefot.
Visserligen säges på sid. 234 i del II af komnlittens betänkande, att
en säkerhetsmarginal för en beräknad årlig förlust af 280,000 kr.
på grund' af en möjlig stegring i arbetslönerna kan erhållas genoln
att antaga, att beräkningarna i verkligIleten utförts enligt en räntefot
af 32

/ 3 procent, Inen denna möjligen nödvändiga säkerhet torde vara
111ångfaldigt skapad genom öfriga säkerhetsåt.gärder.

Som bekant har till grund för beräkningar af likartadt slag i Norge
OCll Österrike lagts en räntefot af 4 procerrt, och många IlåIla före,
att sanlina räntefot äfven skulle vara att rekommendera i värt land.

Alla de nu anförda, af kOlnmitten använda säkerhetslllarginalerna
vid afgiftspensionernas beräkning ·summera sig och lämna, synes det,
ett alltför strängt resultat till nackdel för de försäkrade, som här
igenom få dyrt betala sina afgiftspensioner. Under det att de gjorda
beräkningarna rörande kostnaderna för tilläggspensionerna af naturliga
skäl nödvändigtvis måste blifva mycket osäkra, har man i fråga Oln
afgiftspensionerna förfarit med omild hårdhet.

Man skulle därför, synes det, kllnna afstå från åtlninstone någon
af de många säkerhetsmarginalerna.

Af alla de af konl,mitten vidtagna försiktighetsmåtten. ligger det
då kanske närmast till hands att något litet lätta på räntefoten, och
jag vet, att jag ej är ensam om den åsikten, att en räntefot af t. ex.
4 procent skulle kunna försvaras. En ändring af räntefoten från
31/ 2 till 4 procent skulle lnedföra en höjning t afgiftspensionernas
medelbelopp nled lninst 15 procent.

I privatförsäkringen, där naturligtvis större försiktighet är af nöden,
då den, privata försäkraren ej äger san1ma stabilitet, solvens och balans
sonl staten, lnåste ju kalkylerna läggas ganska mycket på den s. k.
säkra sidan, Inen här äger ·nlan i allmänhet lnöjlighet att genoln
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vinstutdelningar skydda försäkringstagarna nl0t för orättvisa och skarpa
beräkningar.

Då frågan. om räntefoten senast var aktuell för privatförsäkringen
VId' 0111läggningen med anledning af den nya försäkringslag"en af är
1903, tillstyrkte likväl k. försäkringsinspektionen liksom riksbanken 4
procents räntefot, 111en kungl. maj:t stipulerade likväl 31/ 2 procel1t.
Detta har, sonl sagdt, hvad privatförsäkringen vidkominer, ej så stor
betydelse, då öfverräntan kan genom vinstutdelning återbäras till de
försäkrade. De svenska lifförsäkringsbolagen, som för närvarande ha
att placera lnedel åt de försäkrade på omkring 300 millioner kr.,
tillgodogöra sig för närvarande en ränta på i medeltal något öfver
41/ 2 procent.

Det dröjer rätt mänga år, innan pensionsfonden når detta belopp.
Man kan nu säga, att pensionsfonden ej kan plaeera sina nledel så
fördelaktigt som de privata försäkringsbolagen. Jag tror ej detta.
De placeringar, sonl här böra ifrägakomma, äro: först och främst
konvertering . af den utländska statsskulden, placering i hypoteks
kassornas obligationer (o~kså delvis en konvertering af utländsk skuld),
i kOll1nlunala lån, i allnlännyttiga företag, ja, hvarför ej i allmänna
industriella företag af nationell betydelse, framför allt i statliga före
tag, placering i och för utbyggnad af våra vattenfall, för lnalmsmält
ning, för järnvägar, arbetarbostäder In. 111., allt företag, som för en
öfverskådlig franltid kOlnnla att gifva en god ränta.

. Hvad konverteringen af vår statsskuld beträffar, så är det visser
ligen sant, att den effektiva räntan på den fonderade statsskulden,
som för närvarande belöper sig till olnkring 600 lnillioner kr., ligger
något under 4 procent, men häri ingå lånen från tidigare är, då ränte
foten var lägre. Statsobligationerna ha för närvarande en stark ten
dens att i räntehänseende stiga, en tendens, ~om lnan har starka skäl
att antaga blir varaktig. De senare svenska statslånen löpa lned en
betydligt högre räntefot. 1908 års lån drager en beräknad effektiv
ränta af 4,122 procent och 1911 års län af ~4,014 procent.

Gen0111 en konvertering af väl' äldre statsskuld, genom inköp af
statsobligationer, S0111 löpa med en kurs' under pari, skulle staten eller
pensionsfonde~ tillföras en kapitalvinst, som höjer den effektiva räntan

äfven på dessa.
Hvad inträffar, om en del af statsskulden, som nu löper, och sonl

troligen konlmer att löpa, Oln lånen skola sökas på samma sätt SOlU
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hittills, lned en räntefot af öfver 4 procent, skulle konverteras geno~:l1 att
öfvertagas af pensionsfonden, S0l11 räknar med 31/ 2 procent? Jo, att
staten finge billigare ränta än nu, men skillnaden mellan den eljest
betingade och i pensionsfonden beräknade räntan, en skillnad, som
antagligen för en lång framtid uppginge till 1/2procent, betalades i
själfva verket af de afgiftspliktiga, af de arUlaste i salnhället. Det
vore en ny skatt på de minst bärkraftiga. Men pensionsfonden bör
ju ej placeras enbart i statslån utan äfven, såSOln förut framhållits,
i en nlassa allmängagn~liga företag, sonl säkerligen ännu en lång tid
fralnåt .kon1ma att lämna en ränta öfver 4 procent.

Men äfven onl Inall ej vill sätta full tro till Illöjliglleten af och
rättvisan i att pensionsfondens medel säkert komma att afkasta 4
procents ränta, så torde väl dock ej någon hysa fruktan för att denna
ränta vid något tillfälle i framtiden så plötsligt skall sjunka under
4 procent, att staten ej äger medel att skydda sig häremot.

Men det finnes äfven en annan syn på saken, som här bör vinna
beaktande. Då man står i begrepp att införa socialförsäkringen, nöd
gas Inan ålägga den nuvarande generationen stora bördor, S0111 ·före
gående generationer borde delvis ha burit, och försäkringen blir där
för för den nu lefvande generationen nler tryckande än för våra efter
kommande. Man får därför ej vara för sträng och hård till en början
vid valet af beräkningsgrunder. Man bör bär ha ,rätt att i viss ringa
lnån sonl säkerhet.såtgärd kunna tillgripa utdebiteringssystemet (ty
skarnas Umlageyerfahren) och ej göra fonderingssystemet onödigt
tryckande. Om i en framtid räntefoten skulle :visa tendens att sjunka,
så kan staten genolll särskilda anordningar lätt mota den faran. Man
bör, SåSOlll en af vårt lands förnämsta auktoriteter på försäkrings
teknikens område i en diskussion i frågan härom dagen yttrade, i
fråga Oln den sociala försäkringen utan större olägenhet. till förnlän
för de försäkrade smyga sig tätare intill de faktiska förhållandena,
då statens rygg är tillräckligt bred att korrigera en oriktighet åt det
ena eller andra hållet.

RiksdagsIllannen P. o. LundelI: *) - - - -

Redaktör G. H. von Koch: :För en gammal vän till ålderdomsför
säkringsiden kännes' det i dessa dagar svårt att 'vara tvungen kriti
sera detta förslag, sonlinan hoppats skulle realisera våra önskelnål.

Har ej justerat sitt anförande.
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Jag kan också försäkra, att jag i lnin ringa mån sökt finna sådana
ändringar och förbättringar, som skulle göra' det möjligt att enigt
sanlIas om förslaget. ,Men det bar för nlig tyvärr visat sig, att det
är själfva grunden, som är felaktig, och på den hvilar det hela. Väl
har man sökt franlställa den uppfatt.ning, jag företrader, och som
något hånfullt kallats »fattigvårdsfolkets », såsom grundande sig på
en ensidig förkärlek för vissa fattigvårdsprinciper. Det bör dock här
emot erinras, att hvad vi framförallt vilja, det är att befria folket i
största möjliga utsträckning frän fattigvårds~ehofvet, och den väg,
som vi härför tänkt, att IDan bör gå, är den, som ålderdomsförsäk
ringens banbrytare i vårt land, S. A. Hedin, själf utstakat, när han
såsom gr:undtanken i silt förslag fastslog »skyldigheten för försäkrings
tagaren att i första hand hidraga till sin försäkring, hvarjänlte skulle
för ändamålet gifvas bidrag dels från statskassan, dels frän kommu
nerna och arbetsgifvarna. Dessa senare bidrag skulle just vara så
mycket. son1 en uppmuntran till egna ansträngningar, en premie åt
sparsamheten, en sporre för den), sonl icke förmå att blott med egna
krafter vinna ändamålet.»

. Det är afsteget frän denna Hedins klarläggande tankegång, som
vållat, att vi nu fått ett förslag, hvilketmåste sägas vara otillfreds
ställande. Säsonl all pensionering, hvilken främst hvilar på under
stödsprineipen, måste denna »försäkring» medföra stora oell ständigt
ökade kostnader. Vi ha förut hört, att dylika lagar i Frankrike och
England blifvit oerhördt mycket dyrare, än lnan beräknat. ·Liknande
erfarenheter kunde anföras från de australiska kolonierna samt från
Danmark. I det sistnämnda landet t. ex. ha de s. k. ålderdoms
understöden vuxit från 21/ 2 millioner kr. år 1892 till 111/ 2 millioner
kr. år 1911. Medan folkmängden under nänlnda tid vuxit med 27
procent, har pensionernas antal stigit med 125 procent.

Det är emellertid ej de stora kostnaderna, som är det lnest be
tänkliga. Ån värre är, att man ge,noIn denna i stor- stil anlagda un
derstödsverksamhet drar ett bredt streck öfver socialförsäkringens
uppgift, den största inom socialpolitiken, att bidraga till fattigdomens
utrotande. Fattigdomen kan aldrig botas Ined än så rikliga under
stöd, äfven om de, såsom i förslaget, skulle komIna hvar sjunde gift
person, hvar tredje" ogift man oeh hvarannaIl ogift kvinna (af befolk
ningen öfver 60 år) till del. Enligt den erfarenhet, jag bildat .mig
on1 fattigdonlen, kan det stora målet vinnas allenast, on1 man hos
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folket stärker ansvarighetskänslan och sporrar ·till sparsalnhet och
själfhjälp. Understöden kU1t1~a härvid vara till god nytta, om .de
användas att stinlulera dessa egenskaper; blir lnotsatsen fallet, rycker
man undan själfva grunden, på hvilken arbetet för fattigdonlens lIt
rotande hvilar.

Låt ·oss nu se, huru förslaget skulle verka på t. ex. en framåt
sträfvande arbetare. Han är fostrad till oberoende och själfhjälp
genonl sina organisationer, han begär ej understöd, han vill ha en
rätt till att på gamla dagar och vid arbetsoförmåga vara säkerställd.
Han har gått och väntat på denna rätt, och han har riktat sina .blickar
åt två håll. Åt arbetsgifvaren, som gen0111 arbetslönen borde bidraga
att säkerställa arbetaren för alla eventualiteter, och åt staten, från
hvilken enligt den Hedinska tanken borde vara att vänta en upp
muntran för hvarje egen ansträngning. Men om nu den föreslagna
pensionsförsäkringen genomföres, finner han i ofantligt många fall
båda des~a vägar stängda. Arbetsgifvaren skall ej alleilast icke bi
draga till pensioneringen utan nödgas att upphöra med de fasta pen
sioner, han i nlänga fall nu ger, därför att dessa skulle inhibera det
allnlännas gåfva (tilläggspensionen). Och denna senare gåfva kan han
visst icke påräkna med någon säkerhet, ja, enligt kommittens beräk
ningar skulle blott 43 procent af. pensionärerna få någon del af den,
och en ännu mindre del. skulle fä den oafkortad. Vore det nu så,
att den, som med flit och arbetsalnhet sparat ihop ett litet kapital,
skulle belönas med denna det allmännas gäfva, då kunde lTIall ju
förstå tankegången. J\fen nu är det meningen, att de, som ingenting
sparat, få nlest, och att de öfriga få mindre, ju nler de sparat, och
de, SOlll kOlnmit öfver gränsen af 300 kr. (resp. 250 kr.), fä ingen
ting alls. Hvar finnes här sporren till sparsamhet om själfhjä'lp?

Härtill konlmer hela proceduren vid utfåendet af pensionen. Pen
sionsnämnden skall ej endast undersöka, om rätten till pension före
finnes, utan äfven bestämma storleken af den ärsinkolnst, som skall
lägga.s till grund för pensionens belopp; och, Olll pensionären sedan
får ökade inkolnster, skall förnyad undersökning ske för eventuell
minskning af pensionen. När hela denna procedur först föreslogs i
det s. k..Raabska förslaget, ansågs den af nlången såsom opraktisk
och förkastlig. Man tänke sig den nu tillämpad af mellan 2 och 3,000
pensionsnämnder, som naturligtvis följa olika principer OCll tillämpa
subjektiva uppfattningar. Hvad har det blifvit af rätten till pension?
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Till allt detta kOllliner, att i denna s. k. pensionering lnedtagits
personer, som ej alls böra bli förenlål för denna fornl af salnhällets
hjälp. Finnes väl någon- rimlig anledning att genom pe'nsionering
hjälpa idioten och del1 sinnessjuke, och är det rättvist, att lättingar,
lösdrifvare och andra, sonl aldrig tänkt på att sörja för sin framtid,
belönas lTIed att utan sin egen nledverkan bli statspensionärer? I
andra länder, där liknande lagar genonlförts, har lnan genom vissa
värdighetsstreck sörjt för att dessa kategorier afskilts från pensio
närernas klass. Men deras 11ledtagande här kommer att ytterligare
utplåna gränsen l11ellan folkförsäkring och understöd.

Lägger lnan ihop allt dett.a, har man svårt att förstå, huru arbe
tarna, hvilkas intressen i främta rUlllmet man från början velat till
godose, skola kunna godtaga denna lösning af deras stora fråga.
Tyvärr ska.ll nla11 ej på de1~1~a väg lyckas nå de drömda målen,
större trygghetskänsla, ökad arbetsglädje, lninskad en1igration.

Professor N. Stjernberg: Jag har begärt ordet närnlast för att
den nyss igångsatta diskussionen icke redan nu skulle afstanna. Men
skälet är dock äfven ett annat. ~"ör den, sonl i likhet med mig i
tidigare år ägnat sig åt nationalekonomiska- studier, ehuru 01l1ständig
heternas makt sedan konlmit att lägga hans verksal11hetsfält till andra
områden, är det ganska naturligt, att de gamla intressena sitta kvar.
Och, när det så gäller genolnförandet af viktiga nya ekonomiska orga
nisationsforlTIer för det nationella arbetet. i vårt land, är det för
klarligt, att man vill begagna tillfället att offentligen yttra några ord
i en sådan fråga.

Det är - egentligen två sidor hos det föreliggande förslaget, som
göra, att man endast med stort venlod kunnat taga del- af detsaluma.
Först och främst den redan af flera talare här i afton berörda egen
skapen hos detta förslag att icke vara så inrättadt, att det eggar
nationen till sparsalnhet. Man har sagt - och så Ilar skett sär
skildt i den kungl. propositionen vid innevarande riksdag -, att det
icke är så farligt nled dessa anklagelser mot förslaget att snarare
uppmuntra till ekonomisk sorglöshet och likgiltighet; ty det är ju dock
icke mer än hälfte'J~ af den inkomst, man på ålderns dagar lyckats
genom egen omtänksanlhet förvärfva, som går i afdrag på statspen
sionerna. Inledaren här i aftOll har' likvisst häremot anfört - och
det fört.jänar särskildt fralnhållas -, att ifråga onl de högre pensions-
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klasserna afdraget blir ännu större, ända upp till 3/4af den själf
förvärfvade inkolnsten. Det vill säga: i salllma 111ån sonl ökad 111Öj
ligllet föreligger att verkligen spara något för kOlllinande dagar, i
samnla nlån minskas. genonl förslaget eggelsen till. sparsamhet. Kan
detta verkligen vara statsnyttigt och statsklokt? Detta särdrag i för
slaget synes mig så lnycket betänkligare, sonl det gäller ett folk,
OIll hvilket 111an har grundad anledning förnloda, att det. SåSOlll 11el
het betraktadt redan i sig är ett af de för sparsanlhet minst anlagda
kulturfolk, sonl finnas.

Men än viktigare synes den olnständigheten vara, att ll1an här
låter ett stort tillfälle att hos svenska folket fra11~tvinga sparande gå
outnyttjadt förbi. Jag syftar på det förhållandet, att 11lan ifråga onl
löntagarnas stora klass icke tillräckligt beaktat den ytterst olika
lllöjlighet till genolnförande af ett sparande, SOln föreligger lnellan å

ena sidan att på förhand af lönen reservera bidrag till den egna
pensioneringen och å andra sidan metoden att först lägga pen
ningarna i löntagarens hand och sedan tillhåll~ honOln att af dem
spara för ändamålet. För icke obetydliga delar inom hvarje folk är
det dock så, »att penningen bränner i handen», till dess 111an ånyo fått
gifva ut den; oeh, äfven där så icke är förhållandet, borde dock det
enklaste realspykologiska öfvervägande gifva vid handen, huru oerhördt
olika utsikterna till verkligt sparande enligt dessa båda alternativ äro.
Och, 0111 någonsin denna olikhet förtjänat ett allvarligt beaktande, är
det väl i fråga on1 värt folk. Det synes lnig, att, därest lIlan icke
så 11lycket fördjupade sig i undersökningar, huru lnan inrättat sig i
andra länder, ut.an sporde: Hvilka vägar äro de för värt folks all
lnänna läggning och vår folkkaraktär bäst afpassade för at.t lösa folk
pensioneringens stora problenl? -, så skulle nlan ock komnla till
lyckligare resultat. Jag vilL lned ett litet konkret exempel belysa,
hvilka möjligheter till en sund folkekononli sonl 11är fÖrSU111mas.

För den ekonoJniskt intresserade alllnänheten i vårt land är det
bekant, hurusonl ett enskildt· affärsföretag i Göteborg, firnlan Wetter
gren & C:o, lyckats nled beaktande af nu nälnnda synpunkter på ett
högst väsentligt sätt omlägga och förbättra sina löntagares ekononli.
Personalen därstädes plägade hos firman åtnjuta kredit för utgörande af
vissa viktigare utgiftsposter, såsom hyror, skatter och dylikt, med den
påföljd, att restantierna ökades och förskotten blefvo allt större och
större. Då företog sig en upplyst arbetschef att onllägga systeinet
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så, att firman i fråga Oln dem af de anställda, sonl. därtill förklarade
sig villiga, själf åt.og sig att mot innehållande af en viss del af deras
lön ombesörja dessa skyldigheters fullgörande; och efter blott ett par
års förlopp hade dessa anställdas kreditförhållanden till firman för
vandlats från minus till plus, och det kan tilläggas: ett lnycket afse
värdt plus. Det har icke försports något 11lissnöje därmed frän per
sonalens sida. "Det gällde dock här närmast blott ett tvång till spa
rande för betalning af egna skulder. Men detta är ju dock det första
steget till sparande för egen räkning. Hvad här har skett i smått,
skulle nu ha kunnat ske i stort för stora delar af vårt folk, näm
ligen löntagarnas stora klass. Och missnöjet skulle, åtminstone efter
det systemet fått tillräcklig tid att verka, säkerligen icke blifvit större
än i nyssnämnda fa.ll.

Än lättare skulle man säkerligen ha funnit sig i detta system,
onl man vetat, att samtidigt 111ed afdragen å lönen äfven positiva
tillskott för ändamålet gjordes af arbetsgifvarna själfva? Hvilka skäl
ha nu åberopats mot denna sistnämnda anordning. Inledaren har
redan anfört, att i det kommittebetänkande, som undertecknats af den
svenska arbetarrörelsens främste representant, åberopats medlidande
med de smärre, ekonomiskt svagare ställda arbetsgifvarna. Samma
ledning, som arbetat för att på de ekonomiska strejkernas väg höja
de svenska arbetarnas lefnadsstandard utan riågot slags öfverdrifven
barmhärtighetskänsJa mot ekononliskt svagt ställda arbetsgifvare i
det inonl ätnlinstone vissa gränser från nat.ionalekonomisk synpunkt
fullt lofliga och lofvärda syftet att utgallra de arbet.sgifvare, som icke
äro i stånd att b·ära de för en sådan arbetarnas lefnadsst.andard nöd
vändiga kostnaderna, hänvisar vid detta tillfälle, då det är fråga om
att bereda de svenska lönearbetarnas klass något, som redan nu för
hvarje ekonomiskt målmedveten svensk arbetare och i längde·n äfven
för de flesta öfriga måste te sig såsonl en stor förmän - till med
lidandet med dessa ekonolniskt svagt ställda arbetsgifvare! Det har
stundom om den päfliga kurian blifvit anmärkt, att densan1ma under
sin politiska lnaktsträfvan genonl århund~adena alltför ofta henlfallit
åt principen att icke låta den vänstra handen veta, hvad den högra gör;
men denna politiska grundsats har "tydligen - det kan ju vara af
intresse för: en, S0111 bland annat Ilar till uppgift att syssla med den"
ållmänna sanlhällsläran, att konstatera detta" - et.t mycket vidsträck
tare användnirigsolnråde.
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Till sist ännu en erinran. Den nationalekonomiska vetenskapen i
Sverige har under det sista seklet i stort sedt icke fört l1ågon blom
strande tillvaro. Under den sista mansåldern ha eineilertid förhål
landena väsentligen ändrats. Vi hafva nunlera en bel stab af skolade
vetenskapSl11än, sonl arbeta på detta olnråde. Under sådana förhål
landen måste det ,anses vara högst betänkligt, att nationen genon1 sina
regeringar ställt dessa krafter så helt utanför arbetet på en så
oerllördt betydelsefull ekonomisk organisationsfrågas genol11förande.
För lllin del kan jag icke heller förstå, att det kan ligga någon sär
skild ära för ,en, svensk vänsterregering uti att den lyckas genolnför~

i det väsentliga oförändradt ett genom en föregående högerregerings
försorg utarbetadt förslag i strid mot så 11långas, på detta område

. sakkunnigas, mening. Vida större ära vore enligt Initt förlnenande
att vinna genonl att med utnyttjande i största möjliga utsträckning
af alla dylika krafter inonl nationen söka skapa en så tillfredsstäl~

lande' lösning som lllÖjligt. Man kan nu tycka - och så tycker
nlåhända äfven mången -, att den nationalekonomiska ,retenskapen
icke alls har samn1a stringens och därför icke heller sanlina pålitlig
het i resultaten SOIU de s. k. exakta vetenskaperna. Det vidlåder den
samma någon bismak af teleologi, af förutbestän1dt sträfvande till vissa
mål, hos många dess utöfvare.' Och det. kan ju erkännas, att däri
ock ligger någon sanning. Men för den, som så tänker, finnes det
så lllycket större anledning att fästa afseende vid hva4 denna veten- '
skaps idkare hafva att säga, då de på någon viss punkt bilda en
com11tunis Opi1~io, en samfälld n1ening. OCll en sådan ligger oveder
sägligen i förevarande fall i fråga om grunderna för detta förslag.

När därför en lninister i lllotiveringen af ett så viktigt fÖrslag
sonl det föreliggande till försvar för en af dess mest olntvistade
punkter åberopar skälet., att honom veterligen inga anmärkningar
gjor'ts DIot tillälnpningen af dessa grundsatser i ett eller annat främ
mande land, då' kan detta icke godtagas såsonl en t.illräckligt vägande
ll1otivering., Hufvudspörslnålet blir därvid, huruvida han tillsport de
på detta område sakkunniga. On1 den frågan' måste nekande be
svaras, får ett dylikt argument anses otillräckligt.

Fröken Anna Åbergsson: Hvad U1an hoppats af folkpensioneringen,
har man icke vunnit genom det sät.t, den kungl. propositionen löst
uppgiften, och svenska kvinnor hafva i en skrifvelse till särskilda
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utskottet betecknat det SåSOI11 ett 111issgrepp, att hufvudparten af för
säkringen utgör en efter bebof utgående försörjning. Något bättre
bör ju bjudas den utslitne arbetaren efter ett långt, sträfsamt lif än
samhällets fattigvård, Inen den pension, SOIU skulle efterträda fattig
vården, borde hafva utbetalats såsom en rätt. Genom att den nu
kommer att utbetalas till större del först. sedan nIan deklarerat, att
man icke lyckats ekollomiskt reda sig i lifvet, kommer pensionen
snart åter att kännas såsonl fattigvård fastän under ett nytt namn.

Att socialdemokraterna kunna gå n1ed på kommittens lösning af .
probIenIet, är ic.ke förvånande, då de icke nödvändigt förutsätta den
personliga insatsen, den egna ansträngningen för att komma i åtnju
tande ·af en förmån. Å andra sidan hafva vi alla denl, som anse,
att industrien icke är betjänt af att arbetarklassen höjes därhän, att
inga konkurrerande dåligt ställda individer finnas. Professor Thyren
har äfven framhållit detta i ett annat samlnanhang, då han varnade
för faran af utländsk arbetarimport, 0111 vi icke hade kvar inhemsk,
illa ställd befolkning. Alla de, SOln hafva denna äsikt, nlåste också
gilla den kungl. propositionen. Den föreslagna formen för pensionens
utgående. nledför, att en hel del individer komn1a att anse det som
en viktig sak att få med af statstillskottet till yttersta skärfven och
därför underlåta at.t förkofra sin egen ekonomi.

All deras diktan och traktan blir att få så stor pension S01l1 Inöj
"ligt, och därined komnler att sanlnlanhänga, att de icke vilJa höja

sig till det högr"e plan, sonl industrien enligt vissa lärdas åsikt icke
är betjänt af att arbetaren böjer sig till.

Skola dessa två synpunkter blifva de dOlninerande, eller äro de
i lnajoritet, sonl vilja göra värt folk till själfständiga människor, hvilka
Ined statens och solidaritetens hjälp till själfhjälp känna sig sörja för
sin egen ålderdonl och sjukdom?

Hela frågan behöfver icke falla i år, äfven om utskottet och riks
dagen besluta sig för att grunden för försäkringen bör vara den egna
insatsen, full solidaritet de försäkrade emellan och ett fast tillskott
af statsmedel. Bland motionerna finnes borgn1ästare Jakob Petterssons,
som är lagd på denna grund. I denna motion är arbetsgifvaren skyldig
betala halfva afgiften för sina arbetare, och för den, som icke står
i löneförhållande till annan," finnes det 111öjlighet att efter ansökan
befrias frå~ halfva afgiften, så att de egna afgifterna icke bli afse
värdt större, än den kungl. propositionen föreslår.
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I motionen äro kvinnorna likställda l11ed nlännen, gift kvinna be
höfver icke alltid tillhöra lägsta afgiftsklassell, och kvinnornas pen
sioner äro beräknade efter saluma procent SOln männens, enär alla
de försäkrade -tillhöra e·n riskklass.

Mot den kungl. konlmittens förslag hafva kvinnorna riktat sina
an111ärkningar. Vi blefvo ombedda, då vi först framträdde, att icke
11löjligen blifva den tufva, som stjälpte lasset, men det var lne~ an
svarskänsla, vi handlade, då vi ansågo, att vi ej kunde tiga inför den
orättfärdighet, som begåtts mot kvinnorna i förslaget.

Att uppdela de försäkrade i lllän och kvinnor, ställda i hvar sin
riskklass, utan att göra andra uppdelningar i olika riskklasser är icke
rättfärdigt, och det skäl, sonl af kommitteledamoten direktör S. Palme
under stadsfullnläktigedebatten gafs, nänlligen att det är den enda
uppdelning, som är konstant och därför enkel att göra, det skälet är
icke tillfyllestgörande.

I stället för att utfylla det 11lindre belopp, kvinnorna få i afgifts
pension, med högre pensionstillägg för kvinnor än för män, har man
tvärtom gifvit kvinnorna lnindre äfven i pensionstillägg. Det gäller
dock här invalida och åldriga personer, SOIU kunna sägas vara fullt
likställda inför arbetsoförmågan.

Men, svaras det kanske, onl nlannen-familjeförsörjaren blir invalid,
blir det ett så mycket svårare a.fbräck för fauliljen, än om hustrun
blir invalid, och det är då godt, att hans pension är större. Då jag
hörde, att t. ex. den riksdagsman, SOUl inledde diskussionen i ämnet,
i ett arbetarsamhälle i denna vecka icke hade klart för sig, att pen- .
sionen sällan kommer att utbetalas till gifta, vill jag d~öja något ut
förligare vid detta.

Enligt § 7 monl. 3 utbetalas' pensionstillägg till gifta personer,
endast när den andra nlaken eller nlakan icke kan förtjäna dubbelt
existensminimuIn. Så länge en arbetsför hustru till en invalid 111an
ieke lägger händerna i kors utan arbetar och knogar, så att hon för
tjänar 600 kr. årligen, får hennes 111an icke något pensionstillägg.

Har hon' en sjuk son eller far, får denna full pension nled pen
sionstillägg oberoende af 11ennes inkoinst, nlen mannen-fanliljeförsör
jaren får intet pensionstillägg utall k0111mer att helt ligga hustrun
till last.

Likaså när en hustru blir arbetsoförlnögen, komluer hon att ligga
Il1annen helt till last, så länge nlannen är arbetsför och förtjänar
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dubbelt existenslninimum, men, onl bans mor eller dotter blir arbets
oförlnögen, får· hon lyfta full pension nled pensionstillägg oberoende
af sonens eller faderns ekononliska förhållanden.

Man ser bäraf tydligt, att det är icke i egenskap af fanliljeför
sÖl-jare luannens pensionstillägg är satt högre.

Det har anförts, att kvinnor reda sig lned en hel del henlgöro
mål och därför kunlla ~tälla det billigare för sig än männen, men
man glönImer, att, om han måste betala för att få en delllenlsysslor
utförda, kostar det henne lika mycket att få en del tyngre karlarbete
utfördt, sådant som hon ej rår med.

Inför arbetsoförlllågan äro män och kvinnor lika ställda.
Anser lIlan däremot, att pension skall komlna att utbetalas icke

till arbetsoförnlögna utan till genonl nlannens frånfälle arbetslösa
änkor, hvilka kunna utföra en del arbeten och göra sig nyttiga, så
att de lättare finna en fristad i ett hem än en verkligt arbetsoför
nlögen man eller kvinna, 'då är det orätt, att de verkligt invalida
kvinnorna skola få mindre pension därför, att man beräknar, att för
Säkringen skall innesluta äfven icke invalida.

Det enda rätta är härvid att uppskatta sådan icke fullt invalid
kvinnas arbete, IiksOlll man gör med icke fullt. invalid mans, och så
utbetala pension i förhållande därtill, annars blir det de verkligt in
'valida kvinnorna, sonl få lida för' de friskas skull.

Då barnpensioneringen lär hänvisas till ny utredning, vill jag ej
11U vidare yttra nlig onl den.

Det är icke blott hur afgiftstungan lägges på de försäkrade, icke
blott frågan Olll medlens anskaffning, sonl är af vikt, utan ock för
delningen af beloppen luelIan de försäkrade. Kvinnorna hafva icke
funnit, att komlnitteförslaget eller· den kungl. propositionen lyckats
göra denna fördelning rättfärdig för de frän llledbestälnnlande ute
stängda kvinnorna.

Måtte utskott och riksdag lyckas åstadkoIDlna rättelse .häri. Skulle
så ej ske, kan man aldrig mer mot krafv'et på politisk rösträtt svara
kvinnorna, att männen ,lika väl tillvarataga deras intressen.

Borgmästaren Jakob Pettersson: För några veckor sedan upp
vaktade en deputation frän »fattigvårdsfolket» en politiker i franl
skjuten ställning för att framföra sina bekymmer i folkpen~ionerings

frågan. Då deputationen därvid framhöll, att en lagstiftning på grund-
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val af det föreliggande förslaget kunde komma att skada folkets själf
hjälpssträfvanden, fick den till svar: »Själfhjälp - det är ju endast
ett vackert ord». Och då deputationen uttalade sina tvifvel om lämp
lighetenaf den ifrågasatta försörjningen öfverhufvud taget, bemöttes
detta sålunda: »Ni fattigvårdsrepresentanter kunna naturligtvis ej tänka
er någon bättre försörjning än en reformerad fattigvård».

Sådant är ju ·uttryck för en ganska allmän opinion inoln politiska
kretsar, hvilka också mena, att »nationalekonolnerna icke förstå den
här saken, eftersom de äro teoretiker!»

När man i dessa- dagar hör sådana yttranden, tänker man med
en viss bitterhet på hur tiderna -förändras. För 74 _är sedan var
den framsynta frisinthetens uppfattning af dessa spörsmål en annan, en
ligt hvad man kan inhämta af Geijers år 1839 publicera.de klassiska
artiklar i fattigvårdsfrågan. I motsats till den vanliga historien, »som
nlest är de rikas och mäktigas», voro dessa artiklar afsedda att gifva
»de fattigas historia», nära sammanhängande lIJed hvad. Geijer kallade
»den inre - och innersta historien». Geijer uppställde följa.nde tes:
Historien har ej att uppvisa ett mera allmänt erfarenhetsfaktuln, än
att de {testas tillstånd- i godt och ondt förr eller senare, direkt eller
indirekt, bestämmer allas, äfven de högsta samhällsklassernas be
lägenhet. Oln massan af folket lefver i ofrihet och arrnod, så hjälper
det ick~ samhället., att de högre klassernas lif prunkar af andlig och
materiell kultur. »Kapitalistens bekvälIlliga hvila efter väl f~rrättadt.

jordiskt förvärf är icke mänsklighetens mål», säger Geijer; »mot en
klass, sonl skulle våga så anse det, kastar hopen bort sitt lif i för
tviflade uppror, vore det ock blott för att emot den betyga sitt för
akt.» En· af statens vil{tigaste uppgifter måste därför blifva att be
kämpa fattigdomen såSOln massföreteelse. Detta måste 11ufvudsakligen
ske på in,direkt väg, dels negativt - genom inskridande med statens:
straffmakt mot lösdrifveri, tiggeri och dylika förseelser - och dels
positivt - genom att befordra den allmänna. välluågan och undan
röja hindren för den stora massans ekonomiska frihet och oberoende.

Af de direkta nledlen till afhjälpande af massfattigdomen anser
Geijer däremot föga vara att vänta; de kunna ej aflägsna det onda.
Äfven den bästa fattigvård, säger han, måste alltid blifva förenad
med stora olägenheter. Han medger, att allmosor undantagsvis kunna
vara påkallade för att lindra nöden. Men mot tanken att staten skulle
utöfva något slags lagbestämd eller normal understödsverksambet

8
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opponerar han sig kraftigt. »1 sig själf kan staten ej vara allnl0se
gifvare», säger han. Och han tillägger, att, äfven om stat.en af nöd
fall skulle frångå denna regel gent emot åldringar, lalna, lytta och
sjuka, så borde äfven dessa, så vidt nlöjligt, ålägg.as att genom arbete
gifva ersättning för statens un~erstöd. I sistnälnnda afseende erinrar
Geijer om att under kejsartiden hela populus romanus blef »satt på
allmosa», och han tror sig häri finna ett af de klaraste bevisen på
dess förfall.

Sådana åsikter onl statens förhållande till individens försörjning
hyste man på tongifvande häll här i landet för 74 är sedan. Nu är
det lnodern pulilik att sätta en god del af svenska folket på allmosa.
Denna förändring i uppfattningen går' icke i utvecklingens tecken utan
i upplösningens. Det är det, sonl är det nedslående·i den nuvarande
situation"en. .

Riksdags111annen P. o. LundelI: * - - - - - - - - -,

Kanslirådet H. TigerschiöId: En föregående talare har påstått, att
svenskarna icke äro sparsamIna. Häremot vill jag nedlägga en gen
saga. Kärnan af vårt· folk, den bofasta jordbrukande befolkningen, är
för visso sparsam. En resa t. ex. genom de småländska bygderna
torde nog visa; att bärgning icke kan häu1tas ur dessa magra sten
bundna vretar utan idoghet, olntänksamhet och sparsanlhet. Annor
lunda torde nog i allnlänhet vara med den icke bofasta befolkningen
i vårt land, om äfven där finnes mer lust till sparsamhet, än man
tror. .För dem, som känna fattigvårdsförhållaIidena på landsbygden,
har längtan blifvit allt starkare efter något för individen hedersam
111are än den nuvarande fattigvården. Det kan icke vara rätt, att
vissa n1änniskor skola arbeta' och slita i så godt som hela sitt lif och,
när arbetskraften är förbrukad, stå med ton1ma händer och få taga
emot en vanhedrande försörjning från det allmännas sida. Lika otill
fredsställande är det äfven, att en arbetare med god förtjänst, utan
tanke på ålderdomen, slösar bort alla sina förvärfvade slantar, kanske
på grund af bristande uppfostran till spars~mhet eller bristande in
bjudan .därtill frän det allmänna. Utan att ingå på någon närmare
kritik af förslaget vill jag framhålla, att ett förslag till allmän pen
sionsförsäkring ovillkorligen måste bygga vidare på att utveckla vårt

*) Har ej justerat sitt anförande.
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folks vilja till sparsamhet. Då nu å ena sidan fattigvärden i värt
land behöfver organiseras och humaniseras och' en kOlnmitte, den s. k.
fattigvårdskommitten, för ,närvarande är sysselsatt med denna uppgift
och å andra sidan det föreliggande förslaget till allmän pensionsför
sä.kring afser beredande hufvudsakligen af understöd åt åldringar och
invalider i InAn af behof,. framställer sig den frågan ovillkorligen:
Hafva försäkringskommitterade på något sätt samarbetat med fattig
vårdskommitten? Ett svar på denna fråga skulle säkerligell lugna
lnånga sinnen ute i landet, .som längta efter dessa frågors lösning.

Direktören E. Nordlund: Jag hade tänkt bringa på tal den fråga,
som professor Stjernberg redan berört, näiniigen angående organisa
tionen af firman Wettergren & C:os intressekontor. Jag tror i mot
sats till den föregående ärade talaren, att det svenska folket icke är
sparsaint, men jag tror, att det initiativ, som tagits genom inrättandet
af nämnda intressekontor, och hvilket sedan upptagits af flera olika
industriella verk, visar, att det svenska folket kan läras att spara,
om man försöker göra d.et.

Nu kan filan tänka sig olika vägar för en folkpensionering, näm
ligen antingen så att den aninlerar till sparandet eller dekuragerar.
....\.tt dölna af de enstälnlniga uttalanden, som här i dag gjorts, tillhör
ifrågavarande förslag den sistnämnda kategorien.

Jag har tillfälle att något syna resultatet af verksamheten på
firlnan Wettergren & C:os intressekontor, i det att jag får rapporter
därifrån i hvarje nlånad, och af dessa framgår, att sparsamheten till
tager högst betydligt för hvarje månad. Nälnnda firmas chef har
framhållit, att detta gäller icke blott vanliga genomsnittsarbeta.re, utan
att äfven notoriska slarfvar och suddar blifva ordentliga människor
därigenom, att de lära sig spara.

Hvad innebär detta? Jo, det innebär icke blott, att de bIifva
bättre människor, utan äfven -. och det är det allra viktigaste 
att de få större arbetsglädje; icke därigenoln att de få understöd,
utan därigenom att de känna, att de något så när stå på egna fötter.

Denna arbetsglädje bidrag~r till. att de arbeta intensivare. Spa
rande sker antingen genom 111inskning af utgifterna eller därigenom
att inko111sterna ökas, med andra ord, de få ett högst betydligt intresse
af att höja sin arbetsförmåga, OCll arbetsförmågan är, såsonl professor
Cassel nyss nämnde, en af de viktigaste produktiva krafterna.
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Vi böra något närmare skärskåda det resultat, man kan vänta
sig, i' tillämpningen af' det föreliggande, förslaget med hänsyn' till 11Ö

jandet af svenska folkets produktiva kr,aft., De: produktiva krafterna
kunna vara af flera slag, de kunna vara naturtillgångar, men alla
äro nog eniga om att den viktigaste produktiva kraften är den m'änsk
liga insatsen i produktionen. Och detta gäller icke endast ledarna
utan lika nlycket och kanske i ännu högre grad det intresse, med
bvilket arbetarna ägna sig ätproduktionen.

Jag tror för min del, att, Oln man tillsatt en kommitte med upp
drag att förlama svenska folkets produktiva kraft" denna kOffiinitte
icke skulle hafva löst detta uppdrag på bättre sätt, än hvad den
ifrågavarande komnlitten löst sitt uppdrag.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 20 november 1913.

Ordförande: Direktöre'n S. PALME.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Hofrättsrådet S. Hagströmer,
Direktören G. Carr och
Bankofullmäktigen ..R. Lindgren.

Skeppsredaren W. Lundgren höll härefter ett föredrag om:

Sverige-Nord-Amerika, direkt post- och passagerarlinje.

Då jag antog det till mig af nationalekonomiska föreningen gjorda
erbjudandet att för föreningens medlemmar närmare redogöra för den
planerade direkta post-, passagerar-. och godslinjen mellan Göteborg
och Nord-Amerika, kan jag icke neka till att jag gjorde detta med
såväl tvekan som glädje; tvekan p,å den grund att jag fruktade, att
en. hel del, af hvad jag vid ett dylikt tillfälle måste nämna, redan
skulle vara de närvarande väl- bekant genom tidningsartiklar etc. och
därför möjligen förefalla som ett upprepande; och glädje därför att
jag här sk~lle fä tillfälle att inför ett större antal af väl' hufvudstads
lllera framstående och inflytelserika personer bemöta de invändningar,
son1 på en del håll gjorts, och de tvifvelsmål,- hvilka nu såväl som
alltid, då det är fråga om något nytt, franlkastats beträffande det
planerade företaget.
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Det är nlig ett nöje att kunna meddela, att de invändningar, som
gjorts mot den tilltänkta linjen, varit ytterst fä, .ja, jag skulle till
och nled vilja' gå så långt, att jag vill påstå, att det endast är en
af dessa, sonl är värd att tagas på allvar, och det är den, att den
nya linjen skulle bidraga till· att öka vår redan förut alltför stora
emigration. Denna invändning är så lnycket farligare, som den vid
en flyktig tanke lätt förefaller befogad, och jag vill därför i första
rummet söka visa, att så icke är förhållandet, 'utan att linjen, så be
synnerligt det kanske först läter, kommer att verka i mofsatt riktning.
Detta må dock ej tydas så, att de svenska båtarna skola blifva så
då~iga i ett eller annat afseende, att de komma alt skrämma folk
från att resa till Anlerika. Tvärtom skola vi bygga delTI på alla sätt
förstklassiga.

För att närmare kunna motivera mitt påstående är det nödvän
digt att först kasta en liten. blick tillbaka och se något närmare på
hvad som egentligen är själfva anledningen till den i nuvarande tid
så vidtomfattande rörelse, som emigrationen i själfva verket är. Emi
grationen är icke någon ny företeelse. Så långt tillbaka som historien
gäi~, har också emigrationen existerat. Begäret att på annat håll söka
'erhålla förbättrade lefnadsolnständigheter och i lnånga fall kanske en
ren äfventyrslusta ha i alla tider lockat folk att lämna det ganlla
hemmet för att i främmande länder söka ett, som de hoppas, bättre,
och målet för dessa folkvandringar i liten skala har under de senaste
årtionden hufvudsakligast varit Nord-Amerika. Hvarje europeiskt land
har .lämnat sin kontribut till befolkningen af denna världsdel och vårt
land ingalunda den minsta. Vid en närmare granskning af statistiken
öfver utvandringen från de olika europeiska länderna till Amerika
finner man en på sätt och vis ganska egendomlig öfverensstämmelse.
De är, emigrationen ökats från ett land, ·bar den äfven ökats från
de öfriga, och, om statistiska kurvor skola dragas för de olika län
dernas emigration, skulle dessa kurvor på det stora hela taget löpa
fullkolnligt .parallella. Anledningen är emellertid icke så märkvärdig,.
om man först gör klart för sig, hvad det är som reglerar emigra
tionsströmmen, och detta är intet mer eller mindre än goda och dåliga
tider. Då det är goda tider med ty åtföljande god arbetsförtjänst
här hemUla, aftager emigrationen för att i den mån, tiderna försämras,
åter ökas och vid så kallade krisperioder stiga till rent fenomenal
llöjd. Någon skiljaktighet' ifråga om länder med direkta förbindelser
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och länder utan direkta förbindelser lned Nord-Alnerika finnes i detta
afseende absolut icke. Det var ju England, sonl först började med
direkta förbindelser till Nord-Amerika, och så godt som alla de öfriga
europeiska länderna ha sedan så småningom följt efter. Någon ökning
ifråga om respektive länders enligration i den mån, direkta linjer
upprättats, kan icke m~rkas i de statistiska kurvorna, utan dessa
ökas eller minskas i likhet lned örriga länders i fullkomligt samma
proportion oafsedt de reguljära linjernas tillkomst. Har emigrationen
varit stadd i nedgång, stoppas ingalunda nedgången genonl den direl{ta
linjen utan fortsätter, till dess den af andra lnera djupgående or
saker åter börjar tillväxa. Till följd af de mycket stränga invand
rarbestämmelserna i Nord-Amerika finnes en synnerligen tillförlitlig
sta.tistik att tillgå,' och ett bättre bevis än en tillförlitlig statistik torde
man knappast kunna uppleta. Det är uppenbart, att en direkt svensk
linjes tillkomst icke skall medföra följder vis a vis emigrationen,
bvilka icke medförts af de många förut efter hand tillk'omna direkta
förbindelserna från olika länder, utan den direkta ,linjen blir i detta
afseende utan betydelse. Och detta torde äfven vara ganska klart
ur en annan synpunkt. 'Att lämna sit.t hem och det land, där lnan
vuxit upp, för att gå ett ovisst öde till mötes i frälnmande land, det
är för visso icke någon lätt sak,. ty trots många påståenden Oln mot
satsen finnes dock kärleken till fosterjorden alltid fÖrborgad i hjärtat
hos en hvar och ger sig ock förr eller senare tillkänna. För dem,
som därför trots allt beslutat sig för att söka sig ett nytt hemland,
att taga den risk, som detta alltid måste innebära, för dem spela
nog större eller mindre besvärligheter ifråga om själfva resan en
ganska underordnad roll, åtminstone som bidragande .faktor till själfva
beslutets fattande. I hvarje fall torde det nog icke vara nägon, sonl
endast på den grund att h.an kan kOIDIna 'med en direkt och bekvälll
lägenhet frän det gamla till det nya landet, bestämmer sig för ett
dylikt ·i mer än ett afseende så betydelsefullt och för hela lifvet af
görande steg. Farhågorna för att en direkt linje skall öka emigra
tionen bortfalla sålunda redan, då man närmare granskar frågan ur
ren förnuftssynpunkt, och, då Inan, därtill, sonl jag förut rranlhållit,
med en tillförlitlig statistik från andra land kan bevisa, att så inga
lunda blifvit fallet där, hop'pas OCll tror jag, att de bland mina åhörare,
som eventuellt hyst dessa farhågor, numera skola vara fullkonlligt.
befriade från desamilla. Mina åsikter i denna sak delas också af
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så godt SOlD alla auktoriteter på olllrådet, och den onlständigheten,
att bland inbjudarna till det nya bolaget finnas flera bland de ledande
lnännen i en sådan institution som nationalföreningen mot enligra
tionen, borde väl också vara en borgen för att den tilltänkta linjen
icke kommer att verka i syften direkt i motsats till dem~ som nämnda
förening, satt som sitt 111ål..

Sedan jag sålun"da, SOlll jag hoppas, lämnat tillräckliga bevis för
mitt första påstående, att den planerade linjen icke kommer att be
frälnja enligrationen, vill jag äfven söka i korthet gifva stöd för lIlitt
påstående, att. den rent af k0111mer att verka hämlnande på densamma.
Att den skall verka hänlmande i någon större utsträckning är kanske
icke att vänta, ty det torde knappast vara möjligt att i nämnvärd
grad härrlnla en så djupt 'rotad och på så olika samverkande faktorer

grundad rörelse, som emigrationen i själfva verket är, lika litet som
det kan vara att tänka på att kunna stoppa densamma, men hvad
vi: kunna göra, är att motverka följderna af elnigrationen, OCll detta
kan enligt nlin mening aldrig ske på ett lämpligare och mera effektivt
sätt äl1 genolll arbetet på en ökad immigration, gen0111 arbetet på att,
OlD jag så får uttrycka mig, till vårt land i förbättrad upplaga äter
införa de utvandrare, som en gäng' lämnat detsalllina. Kan detta ske,
ha vi sannerligen därpå vunnit ofantligt mycket lnera, än Oln vi på

ett eller annat sätt lyckas inom Sverige kvarhålla e~ del af denl~

sonl möjligen varit betänkta på att lälnna detsamiDa, och i detta
arbete tror jag mig utan öfverdrift. kunna säga, att en linje, sådan
SOln den nu föreslagna, skall verka som en den allra kraftigaste häf
stång. Det gäller i första run1nlet att bibehålla förbindelserna med
våra därute i Amerika bosatta, till nlillioner uppgående landsmän och
att få den1 att icke glörnnla sitt ganlla henlland. Kunna vi göra detta
och dessutoIn äfven erbjuda denl en konlfortabel och direkt förbindel
seled helD, så torde nog efter hand i allt större och st.örre utsträck
ning begäret vakna att få göra ett besök i det ganl1a Sverige; att få
återse alla de från barndonlen och ungdolllen välbekanta ställena och
platserna, och redan därined är- mycket vunnet. De flesta af de till
Anlerika utvandrade svenskarna ha nog efter hand lärt sig inse, att
icke allt dä.rute är guld och gröna skogar, och att det icke går at.t
skära guld [ned täljknifvar på så sätt, sonl kanhända mången- drömt

Oill, och jälnförelsernlellan förhållandena här henlma och där ute ha
110g icke alltid utfallit till det nyas fördel.. Lägg därtill den omstän~
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digheten, att vårt land under enbart det senaste årtiondet gått franlåt
i ekonOllliskt och kulturellt afseende på ett förut oanadt sätt, att re
surserna och utveeklingsmöjlighet.erna här helnnla ökats i mycket hög
grad, och att sanltidigt förhållandena ute i A.merika utvecklat sig
därhän, att striden: om lefvebrödet blifvit allt skarpare och skarpare,
att kampen för tillvaron där konlmer att blifva strängare än kanske
på något annat ställe i världen, så torde det nog icke förundra, Oln

tusenden och åter tusenden med glädje skulle åter slå sig ned här hemma,
om blott anledning gafs. Och många anledningar komma helt säkert att
gifvas,om blott vi få det därhän, att besöken i hemlandet ökas och möjlig
göras för ett allt större antal. Gifvetvis kan man ej beräkna, att
alla de, som göra ett besök i vårt land eller ens större delen däraf,
skola utan vidare ,stanna här hemnla, men äfven de, som återvända
ut till Alnerika, komma att bidraga till frågans utveckling i önskad
riktning genoln att där ute sprida kännedom om det nya Sverige,
som vuxit upp, sedan en stor del af de utvandrade länlnat landet,
onl de nya förvärfskällor, som llU ·här finnas, och om de framsteg"
som gjorts på det ekonomiska och sociala området såväl som på
andra, och detta kan i sin tur bli bestämmande för mången där ute,
som icke har råd att för nöjes skull göra ett besök i det galTIla
henlmet, att taga steget fullt ut och på allvar återvända. En sådan
utveckling går naturligtvis icke med detsan1ma utan så slllåningom,
sakta och säkert liksolTI alla dylika rörelser, lnen att det komlner att
gå därhän, därolll är jag och många lTIed mig lifligt öfvertygade.
Betydelsen af en dylik återinvandring, om än i aldrig så liten skala,
kan oell måste skattas synnerligen högt.. Arbetet ute i Anlerika är,
som jag redan förut påpekat, intensivare och strängare men på samma
gång kanske bättre organiseradt. och speeialiseradt än annorstädes, och
tillförseln till vårt land af på' så sätt s.kolade arbetare såväl som
arbetsledare skulle gifva väl' 'unga uppåtgående industri ett värdefullt
stöd för. en fortsatt utveckling i samma riktning,. och vårt lands re
surser och möjligheter skulle' på så sätt än yttei"ligare ökas. Den
ena faktorn skulle på så vis gripa in i den andra som en kugge i
den andra, och resultatet skulle nog efter hand göra sig märkbart.

Det är kanske nägon, som vill invända, att det redan förut finnes
tillräckligt lned lllöjligheter för de j' Arnerika bosatta svenskarna att
göra besök i hemlandet, och att, 0111' en direkt linje icke lockar till
utflyttning, 10ckar den ej heller till inflyttning. Detta' är emellertid
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ett Inisstag. Den, som en gång rest u~ under nuvarande förhållanden,
han vet själf,' hvilka besvärligheter som varit förknippade med resan
i mer än ett afseende, och den behandling, som kommer våra sven
ska emigranter till del på de stora utländska linjernas fartyg, är nog
ej heller alltid den bästa. Den, som för första gången skall ut, vet
däremot intet af allt detta; braskande emigranLagentsannonser och
lockande beskrifningar öfver flytande lyxpalats etc. näiuna intet om
de lnånga luörka sidorna, utan dessa komlna först till synes genom
erfarenhet, och. för den, som icke har råd att göra ett eventuellt
besök i hemlandet som passagerare på första eller andra klass, er
bj uder själfva henlresan därför inga lockelser. Med svenska direkta
ångare med konlfortabla och billiga platser i turistklassen oeh äfven
i tredje klass, med visshet att finna tillnlötesgående och förståelse
ombord från befäl såväl som manskap, skulle dock förhållandena ställa
sig annorlunda, och den blågula flaggan i amerikansk hamn skulle
ock göra en ständig påminnelse om det ganlla hemlandet.

Som synes finnas alltså många skäl, som tala för att den plane
rade linjen skulle föranleda till en betydande ökning af svensk-ameri
kanares besök i hemlandet, hvilket i sin ordning med säkerhet torde
leda till en ökad äterinflyttning till Sverige, hvilket sålunda på ett
synnerligen effektivt sätt skulle nlotverka de nu många gånger svåra
följderna för vårlland, som emigrationen medför. .Och det är än mera,
som. skulle vinnas, ty genom en kraftig återinvandring, som tydligt
ådagalägger för oss här henlma, att det dock finnes svensk-anlerika
nare, sonl trifvas bättre i Sverige och finna lika goda utkomstnlöjlig
heter här som där ute, motverkas också till någon del emigrationen.
Ingenting kan effektivare än en äterinvandring denlentera den öfver..
drifna misstron här hemma mot det egna ·landets möjligheter.

Så långt om linjen ur elnigrationssynpunkt. Jag vill nu i korthet
söka påvisa betydelsen af en linje, sådan som den nu föreslagna~

också ur andra synpunkter och vill då först dröja en stund vid hvad
som utan tvifvel för de närvarande torde vara af det största intresset,
d. v. s. det nationaleko1~omi8ka värdet af li1~jen.

Enligt de för företaget uppgjorda kalkylerna skulle inkomsterna
per resa belöpa sig till cirka 282,000 kr. Om nlan sedan beräknar,
att hälflen af utgifterna för proviant, reparationskostnader, halnnum
gälder oell agentprovisioner stannar i Amerika och af maskinkolen
det hela stannar i dels Amerika, dels England, skulle dock återstå
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ett belopp af 175,000 kr. per resa, som skulle komnla vårt land till
godo dels i form af vi~st och dels i forID af i vårt land gjorda ut
betalningar, såsom hyror till besättning, uppköp af proviant, hamn
umgälder, lastnings- och lossningskostnader, agentprovisioner etc.,
hvilket belopp så godt som i sin helhet gått till utlandet och sålunda
än ytterligare ökat den nationalekonomiska förlust, som värt land
lidit genom den stora emigrationen. Endast det att kunna åt vårt
eget land bevara alla dessa belopp synes lllig vara tillräckligt motiv
för arbetet på att få linjen till ständ och ett IllOtiv för att icke blott
de af saken direkt intresserade utan äfven hela vårt folk måste
draga .sitt strå till stacken för att få planen lyckligt bragt i hamn.
Det är nämligen ingalunda ~ågra obetydliga' belopp, SOlll det här rör
sig Olll för hvarje år. Onl vi till att börja med endast få en lägen
het hvar fjortonde dag,' så blir det dock under året ett belopp af
cirka fyra och en half millioner, som räddas å~ fosterlandet, och
med en veckoförbindelse fördubblas sU~lnan och kommer alltså upp
till cirka nio millioner kr., och detta är för visso för ett lan-d som
vårt ett belopp, sonl vi helt enkelt icke ha råd. att längre kasta
ifrån oss. Denna sumnla är så stor, att jag bestämdt vågar påstå,
att, onl linjen icke på privat väg kunde åvägabringas, svenska staten
borde själf taga saken om hand; ty linjen har en större uppgift att
fylla än till oell nled ångfärjeförbindelsen mellan Trälieborg och
Sassnitz.

Vidare måste vi komma ihåg, att linjen utan allt tvifvel torde
komnla att leda en betydande turistströIll till vårt land dels i forul
af de förut omtalade besöken af våra svensk-alnerikanare och dels
-infödda amerikanares rena turistbesök för beseende af vårt lands
nlånga natursköna platser oell sevärda ställen. En dylik turistström
för också en ej ~väsentlig penningström till .ett land. Att ens till
närmelsevis angifva något belopp torde ,härvidlag ej vara lnöjligt,
men siffrorna torde ingalunda. blifva obetydliga, ty vi måste komma
ihåg, att den klass folk, som' gör turistresor från Amerika till Europa,
nästan undantagslöst tillhör de förmögnare, som sålunda kunna hafva
råd att gifva ut pengar för både det ena och det andra ändalnålet
i. det land, de besöka.

Äfven den transitotrafik, SOln med säkerhet kan. påräknas frän
Finland och Ryssland och vice versa, och hvartill jag senare skall
närinare ·återkomnla, tillför vårt land en jämn ström af penningar.
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Främst härvidlag de belopp, sonl kon1ma våra svenska statsban~r

tillgodo för ·befordrandet af såväl gods som passagerare från öster
till .väst.er af värt land och tvärtonl. Dessutoln blir det alltid för
hvarje passagerare och ~ör hvarje ton gods, sonl transporteras genom
ett land, några afgifter, sonl tillföras landet. Härvidlag är det omöj
ligt att fixera något belopp, Inen »många bäckar små göra en stor
ä», säger ordspråket, och detta kan tillälnpas här. Så ha vi också
den omständigheten att 'taga i betraktande, att. den direkta linjen
koturner att stegra varuutbytet mellan vårt land och Nord-Amerika,
kommer att gagna industrien genonl förbättrade afsättningsmöjligheter
för svenska industrialster, kommer att möjliggöra reduktion i priset
för varor, som inlportel~as hit från Amerika, lefnadsförnödenheter
såväl som annat, OCll allt detta sam.verkar äfven att öka den stora
nationalekonomiska vinst, sonl en direkt linje mellan de båda landen
redan det förutan skulle vara. Det är, som bekant, lneningen att
anhålla om statens understöd'i en eller annan forIn under den första
tiden, och vågar jag påstå, att de belopp, som svenska staten kOlli
mer att anslå för ett dylikt ändamål, skulle bidraga till att öka lan
dets nationalförmögenhet i lnycket hög grad och skulle från statens
sida OCll ur rent nationalekonomisk synpunkt sedt vara synnerligen
väl placerade nledel äfven sOln ren subvention. Om vi taga statisti
ken i skärskådande från 1. 904, då våra första ttansoceana linjer
kOlnmo till ständ, finna vi, att handelsbalansen från starkt negativ
så smäningom förbättrats, så att vi för förra året till och nled kunde
uppvisa en positiv balans, hvilket nog till ej ringa del torde få skrif
vas å våra direkta transoceana linjers konto.

För utvecklingen: af vårt lands sjöfart är en direkt .post- och
passagerarlinje gifvetvis af den allra största vikt. Vi Ila ju lyck
ligtvis nu kommit därhän, att vi med svenska fartyg kunna ombesörja
vårt v·aruutbyte icke blott nled närgränsande länder utan med de
mest aflägsna världsdelar, och den svenska flaggan är nunlera sedd
och väl känd på de flesta af världens haf.. En stor brist finnes dock
ännu, och det är den, det nu är meningen att söka afhjälpa. Vår
handelsflotta skulle därigenom tillföras fartyg af vida lnodernare och
högtstående klass, än hvad den hittills haft, ty snabbgående ocean
ångare äga vi icl{e.· Det är icke blott handelsflottan, sonl genoln till
komsten af ·en. dylik linje. skulle göra ett värdefullt förvärf; äfven
örlogsflot.t~n skulle göra en vinst, och vårt lands försvarskrafter skulle
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få ett ingalunda föraktligt, tillskott. Meningen är nämligen_ att konstru
era' de tilltänkta ångarna som auxiliärkryssare,. hvarafvår' flotta, som
möjligen torde vara bekant, är i stort behof, ty, trots; att handels
flottan för närvarande äger ett stort antal synnerligen-moderna last
ängare, äro .vi dock i fullkomlig saknad af fartyg, som genoln sin
konstruktion och hastighet äro lämpade till auxiliärkryssare i hän
delse af krigstillfälle, och denna brist skulle· nu till ·stor del afhjäl
pas. Både hvad farten (cirka 21 knop i barlast) beträffar och genom
sin stora aktionsradie, storlek och utrustning blifva post· och passa·
gerarlinjens ångare synnerligen väl län1pade till auxiliärkryssare. Så
väl Amerika SOln andra stater ställa ej högre kraf på dylika fartyg.
Denna fråga hoppas jag vid ett annat tillfälle få i .detalj dryfta inoln
sjönlilitära kretsar, hvarför jag här endast i förbigående berört den.
Vid flera tillfällen har inom vårt land på senaste tiden en lnäktig,
genom hela nationen gående håg att efter råd och lägenhet på fri·
villighetens väg bidraga till höjandet af vår försvarsförmåga och stär
kandet af vårt försvar gjort sig gällande, och här gifves ytterligare
ett tillfälle så godt som något annat. Här kan det till och med ske
utan ekonomisk uppoffring, ty de belopp, som placeras i det nu på
började företaget, torde ingallinda blifva bortkastade utan tvärtom
visa sig sorn räntebärande och· väl placerade, och ett dubbelt mål
är sålunda vunnet: en god och för hela landet betydelsefull sak hjäl
pes framåt på samma gång som det egna intresset tillgodoses. .

Linjens betydelse för vår handel har redan i korthet berörts, och
jag tror, att de redan existerande svenska transoceana linjerna äro
ett alltför eklatant bevis på sanningen af den gamla satsen, att »han
deln följer flaggan>, för att jag närmare skall behöfva ingå härpä
nu. Det är blott en del af varuutbytet lnellan de båda länderna,
som jag några ögonblick vill dröja vid, och det är transporten af
så k::~lladt paketgods. Med .nära två ·millioner svenskar på andra
sidan Atlanten är det uppenbart, att ett ofantligt antal paketer och
Slllärre försändelser med olika innehåll sändes öfver till hemmava
rande släkt och vänner, likaväl SOln dessa i sin ordning på liknande
sätt göra sig påminta hos sina anförvanter där ute. Jag vet ej, om
de närvarande i allmänilet ha sig bekant, hur det nu är ställdt med
denna pakettransport från Sverige till Nord-Amerika, lnen jag har
under de år, jag arbetat på en direkt förbindelse, och. under lnitt
besök i Nord-Amerika fått så nlånga klagomål och sett så. många
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'bevis på huru eländigt det i ,detta afseende är ställdt, hvilka opropor
tionerligt höga afgifter som debiteras, och hvilken oerhördt lång tid
transporten ,tager för dylikt gods. Med en direkt svensk linje skulle
emellertid saken ställa sig helt annorlunda, förutsatt att denna trans
port, som meningen är, organiseras på ett lämpligt sätt. Denna trafik
skulle därigenoln också växa oerl1ördt, och detta blefve äfven ett
viktigt ekonomiskt stöd för linjen, värdt att taga i betraktande, ty,
äfven om jämförelsevis billiga afgifter debiterades per pa.ket, sä blefve '
det dock ur fraktsynpunkt och jämfördt med annat gods synnerligen
goda frakter per ton räknadt.

,Detta är några af de synpunkter, ur 'hvilka den tilltänkta linjen
är af betydelse' för vårt land, och jag villIlU öfvergå till en kort
fattad redogörelse för hur menin'gen skulle vara, att trafiken på linjen
skulle arrangeras, och med några siffror visa såväl behofvet af linjen
som förutsättningarna och utsikterna för dess bärighet.

Som af broschyrer och meddelanden i pressen framgätt, är det
meningen att drifva linjen nled ångare om 18 a 19,000 tons depla
cement med cir~a 19 knops fart och afsedda för 200 passagerare i
första' klass, 550 i den så kallade »turistklassen» och 650 i tredje
klass, 4,000-5,000 ton last och cirka 2,500 ton maskinkol. Under
första . arbetsåret komma två ångare att insättas på traden och nå
så sätt uppehålla förbindelsen med. en afgång i hvardera riktningen
llvar fjortonde dag, OCll under andra arbetsåret skulle ytterligare två
båtar insättas, så att förbindelsen kunde utvidgas till en ångare i
veckan. Hvarje lördag skulle alltså en ångare afgå från Göteborg
och samtidigt en från andra sidan. Ungefär salntidigt sonl en båt
afgick, skulle en annan anlända och intaga den förras plats för att
ligga en vecka i hanl11 under lossning och lastning. Med en dylik
anordning skulle linjen med säl{erhet tillföras såväl all post frän
Sverige som från den öfrig~ ~elen af norra Europa, d. v. s. ,Norge
och Danmark samt Finland och Ryssland, t.y posten skulle kunna
levereras i Amerika efter åtta dagar från afgängen frän Göteborg i
stället för som nu i lyckligaste fall 11 il 12, men många gånger
ända till 14 dagar. Denna postföring blefve gifvetvis äfven ett g9dt .
stöd för linjen och en faktor väl värd, att räkna med. Det gäller ej
blott den svenska utan hela den skandinaviska, ryska och finska
posten och i retur den amerikanska till dessa länder. Afgiften för
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denna postföring komnle att belöpa sig till högst afsevärda belopp,
som icke äro 11ledtagna i den uppställda kalkylen.

Passagerartåg skulle sättas i förbindelse med båtarna, så att re
sande ftån Finland, .Ryssland och norra Sverige skulle kunna komma
direkt ned långsidan båtarna i Göteborg, och på samma sätt skulle
passagerarna i Boston, i händelse detta blir linjens slutpunkt. kunna
stiga direkt å väntande passagerartåg för att sedan distribueras ut
öfver den amerikanska kontinenten. Trafiken i motsatt riktning
skulle naturligtvis ordnas på 11lotsvarande ?ä.tt.

Kasta vi en blick på kartan, finna vi genast, att alla förutsätt
ningar finnas för att kunna draga hela trafiken från nordliga delen
af Europa öfver Göteborg med en linje sådan som den planerade.
En viktig förutsättning för en dylik trafiks ordnande är gifvetvis,
att våra förbindelser med Ryssland och Finland ordnas på ett lämp
ligt och därefter afpassadt sätt, och delta tyckes ju också, att döma
efter de förberedelser, som redan gjorts, och hvilka för närvarande
äro under arbete, blifva fallet. Kan planen på en ångfärjeförbindelse
från Åbo till Kapellskär eller annan plats på svenska kust~n förverk
ligas, vore detta gifvetvis det förlnånligaste dels på den grund, att
såväl gods sonl framför allt passagerare skulle då kunna resa. direkt
från snart sagdt hvilken plats SOln helst i Finland eller Ryssland
ned till Göteborg och där stiga ombord å den utgående amerika
ängaren, och dels därigenonl alt resan öfver öppen sjö blefve in
skränkt till ett nlinimum. Äfven en expl~essförbindelse nlellan Reval
och Nynäshamn lämpar sig emellertid, och, som det af kartan synes,
blir vägen öfver Göteborg i båda fallen den naturliga och geografiskt
förmånligaste utfärdsvägen för norra Ryssland och Finland västerut.
Det torde, sonl jag redan nämnt, därför vara ställdt utom allt tvifvel,
att en betydande kontingent af den trafik, sonl nu går öfver Ham
burg och Köpenhamn, skulle dragas öfver. Göteborg.

Hvad beträffar slutp'unkten för linjen på andra sidan Atlanten,
är ju denna fråga icke definitivt afgjord, nlen eft.er allt att döma
torde denna bestälnnlas till Boston. Genom anordnandet af de förut
nämnda direkta tågförbindelserna från Boston till öfriga delar af Ame
rika skulle ju passagerare kunna vara framme i till och med New
York betydligt tidigare, än om ångarna ginge direkt till denna hamn,
och äfven för öfrigt finnas lnänga onlständigheter, som tala till
Bostons fördel. Först och frä111st ligger Boston cirka 200 nautiska
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nlil närmare Göteborg, än hvad fallet är nled New York, hvarför
resan förkortas, förutom det att uppseglingen till New York med den
mänga gånger på grdnd af ·dimma och stark trafik besvärliga navi
gationen i· Hudson-floden kan het)Tdligt fördröja resan.

Då vi nu äro inne på frågan Oln Boston kontra New York, vill
jag äfven med några siffror belysa densamma.

Den ökade distansen, 200 nlil fram och äter, gör 400 nlil eller
i det närmaste ett dygns resa extra per rundtur, oell med ångare,
sonl kosta 6,000 kr. om dagen, betyder enbart detta en årlig utgift
af 312,000 kr. Att erhålla någon kajplats i själfva New Yorks
hamn skulle icke vara lnöjligt, men äfven i Hoboken eller Brooklyn
skulle en pir draga en årlig kostnad af 50,000 dollars eller cirka
190,000 kr. Dessutonl skulle de extra kostnaderna i New Yorks
hamn för lotsar och bogserbåtar, lastning och lossning ete. gå till
nlinst 5,000 kr. per resa jämfördt. lTIed Boston eller cirka 260,000
kr. efter 52 afseglingal' per är. Med fyra ångare ä linjen skulle dett.a
alltså göra icke mindre än 762,000 kr. eller öfver 3 % (3 procent)
på det nedlagda kapitalet.' Vidare ha alla järnvägsbolag lned linjer
från Boston förbundit sig att befordra allt gods, post och passagerare
från sidan af våra ångare, under det att man i New York på grund
af där rådande hamnförllållanden skulle vara nödsakad att först
transportera allt gods och passagerare på därför inrättade färjor, och
dessutom torde man fä anse, att Ne,v York redan nått lnaximigränsen af
sin förnlåga att kunna på ett. tillfredsställande sätt sköta sin sjö
trafik, under det att Boston är en hamn stadd i utveckling. Man
gör sig osökt den frågan: hur har det varit möjligt, att New York
kunnat draga till sig all denna trafik, utan att denna långt före detta
blifvit fördelad på andra hamnar? Den mest sannolika förklaringen
blir då, att New York med sin ypperliga hamn, nästan lika nära
Europa som någon annan amerikansk hamn och som varande För
enta staternas metropol har utgjort den naturliga angöringspunkten,
och alla linjer ha sökt sig dit. Dit linjerna gått, måste också god
set gå såväl t.ill som från New York med alla järnvägar och andra
förbindelseleder. Boston var på sin tid en olälnplig hamn, men un
der de sista åren ha 20 millioner dollars nedlagts på dess förbätt
ring, och djupet har uppmuddrats till 45 fot på lågvatten. Som hamn
för New England, Chicago, Western och Canada finnes ingen bättre
i Förenta staterna; OCll de stora linjerna ha också börjat söka sig
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dit. Hamburg-Aulerika-linjen, Cunard-linjen, Norddeutsche Lloyd och
White Star Line ha redan användt den. Med de otaliga fördelar,
som Boston erbjuder oss frainför New York, skulle det enligt nlin
åsikt vara ett fullkol~lligt felgrepp att låta den svenska linjen gå till
New York. Vid de underhandlingar jag var lned onl i Boston
chalnber of comm.erce voro järnvägarnas representanter närvarande
tillsammans 111ed stadens köpmän och finansnlän, och erbjöds den
svenska linjen förut omnänlnda järnvägsfördelar och af hamnm~yndig
heterna fri kajplats och varuskjul med fyrdubbla järnvägsspår etc.
För att sedan få reda på huru svensk-alnerikane'rna ställa sig till
denna fråga, frågade jag dem under min rundresa i Alnerika, om de
föredrogo New York som angöringspunkt franlför Boston, men erhöll
öfver allt med undantag af ett fåtal i New York det bestämda sva
ret, att Boston vore att föredraga frall1för New York. Detta gjorde
sig gällande i synnerhet västerut. Väglängden från Chicago är också
ungefär densamina till Boston soni Ne\v York. För de personer,
som komma söderifrån och från New York, skulle tåg ställas i för
bindelse lned båtarna. Beträffande godstrafiken torde det stå klart
för en hvar, att New York i och för sig ej producerar större gods·
mängder, utan komma dessa västerifrån och kunna lika väl gå öfver
Boston. Detsamma gäller för New England och i än högre grad
för Canada. En hel del gods lnåste dock fraktas till New York, till
exelnpel papper för de stora tidningarna etc., men de linjer, SOln nu
gå på New York, kunna naturligtvis icke uppilöra, därför att vi öppna
en linje på Bostori, och milt förslag är att låta dem bellAIla
New York-godset och de svenska linjerna nöja sig med de öfriga
platserna.

I hvarje fall måste vår post- och passagerarlinje anläggas till den
hamn, som för all framtid kan bli den fördelaktigaste. Det gäller
ej här enskilda intressen; det gäller en stor nationell sak, som länge
försummad, när den nu skall förverkligas, lnäste ställas framför alla
enskilda intressen.

Behofvet af denna linje är så väl kändt, att jag icke skall upp
taga tiden nled att orda därom utan i stället be att få visa på några
statistiska tabeller, SOln tala sitt eget tysta men vältaliga språk.

9
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Tabell 1*).

Svenskar, SOlll utvandrat till ~-'örenta staterna, samt antalet
återinvandrade till Sverige.

Emigranter Immigranter Summa

1900 ............................................ 16,209 4,024 20,233
1901 ........................................... 20,306 3,621 23,927
1902 ................................. ........ 33,151 3,297 36,448
1903 .................. ....................... 35,439 3,537 38,976
1904 ............................ . f···· .... ·.·. 18,533 4,505 23,038
1905 ......................... .................. 20,520 4,110 2.4,630
1906 ............ ............................. 21,242 4,51 J 20,753
1907 ........................................... 19,325 4,677 24,002
1908 ............................................. 8,873 6,308 15,181
1909 ............................................ 18,331 4,854 23,185
1910 .......... .................. ... ............. 23,529 4,609 28,138
1911 . .. . .. . .. .. . ... .. ............ ~ .................................. 15,571 4,411 19,982

Svenskar, SOln utvandrat till Canada, san1t antalet
äterinvandrade till Sverige.

Emigranter Immigranter Summa

1906
1907
1908
1909
1910
1911

364
399
244
333
655
350

26
28
29
56
29
48

390
427
273
389
684
398

I dessa siffror ingår icke det högst betydande antal svensk-alne
rikaner, sonl årligen besöka Sv~rige utan. att .kvarstanna.

Tabell II.

Medeltal under de sista tio åren 53,568.

de tre skandinaviska länderna till Amerika.

53,425
32,789
34,996
52,037
45,859

535,687

1907 ..
1908 .
1909 .
1910 .
1911 .

------

SU111ma

55,780
79,3.47
61,029
62,284
58,141

Antalet emigranter från

1902 .
1903 .
1904 .
1905 · .
1906 .

*) Numren å tabellerna referera till de i de utdelade broschyrerna upptagna tabel
lernas nunlnler.
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14,860
6,746

11,687
15,736

9,779

132,845

Tabell III.

Antalet emigranter från Finland till Ålllerika.

1902....... 13,86·8 1907 .
1903........................... 18,864 1908 ..
1904.................................... 10,157 1909 ..
1905 17,012 1910 ..
1906 14,136 1911 .

------
Summa

Medeltal under de tio sista åren 13,284.

Tabell IV.

16,807
17,111
10,038
17,294
18,721

98,651

från norra Ryssland till Alllerika.

1,551 1907 .
3,608 1908 .
3,961 1909 ..
3,746 1910 .
5~814 1911 ..

------
Summa

Antal emigranter

1902 .
1903 .
1904 : .
1905 .
1906 .

Medeltal under de sista tio åren 9,865.

Tabell V.

Redogörelse för de officiella svenska och de officiella anlerikanska
statistiska uppgifterna rörande den svenska exporten på Amerika

under de senare åren.
Kommerskollegii

statistik
Den amerikanska

statistiken

1903 Kr. - - -
1904 » - - -

1905 » 9,867,290
1906 » 11,658,216
1907 13,778,753
1908 » 9,718,340
1909 » 15,981,493
J910 » 22,582,394
1911 » - - -

Kr. 13,519,288
» 12,083,619

10,861,650
14,428,080
15,433,676
17,140,984
24,644,200

» 33,162,886
» . 34,898,420

Den amerikanska importstatistiken visar genoll1gående högre siffror
än den svenska statistiken, IDen är den förra Illera tillförlitlig, då
den grundar sig på de s. k. konsulatfakturorna.
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Tabell VI.

Värdet af 11ela den export till Nord-Amerika, som redovisats till
anlerikanska generalkorisulatet i Stockhol1l~,

enligt konsulatets uppgifter.

1895 -..................... Kr. 5,775,935 1903..................... Kr. 8,804,383
1896 ..................... » 5,143,688 1904..................... » 6,648,555
1897 ..................... » 5,474,679 1905..................... » 9,383,194
1898 ................... » 4,800,328 1.906................... » 9,676,187
1899 ...................... » 5,952,086 1907 ..................... » 10,759,593
1900 ..................... 3,754,031 1908..................... .» 7,855,122
1901 ..................... » 7,130,180 1909............. :...... » 10,567,580
1902 ................... » 8,592,834 ·1910 ..................... » 19,176,830

Tabell VIII.

Värdet af hela den export till Nord-An1erika, som redovisats till
amerikanska konsttlatet i Göteborg, enligt konsulatets uppgifter.

1895 ..................... Kr. 3,310,379 1903..................... Kr. 3,808,369
1896 ..................... » 3,552~809 1904..................... » 4,049,343
1897 ...................... » 2,152,394 1905..................... » 5,254,329
1898 ..................... » 2,524,107 1906 ................... » 6,156',986
1899 ..................... » 3,204,463 1907 ..................... » 8,255,973
1900 ...................... » 3,112,640 1908..................... » 8,473,124
1901 ..................... » 2,850,199 1909.................... » 11,098,634
1902 ..................... 3,351,105 1910..................... » 11,980,920

Tabell IX.

Värdet af den export till Nord-Amerika, SOln redovisats i anlerikanska
konsulatet i Mal'mö, enligt konsulatets uppgifter.

19O5 Kr. 72 O, 719 1908 "... . .. .. Kr. 77 3,266
1906 » 1,017,237' 1909 » 2,406,545
1907 ........................» 642,897 L910.............. »1,511,817

Tabell X.

Värdet af hela den export till Nord-Amerika, som redovisats till
amerikanska konsulatet i Sundsvall, enligt konsulatets uppgifter.

1908 '" Kr. 32,555
1909 » 562,581
1910 )} 481,337'
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Tabell Xl.

Sveriges totalexport till Nord-Anterika
baserad på konsulatsrapporterna från följande städer:

År 1905.

Stockholln Kr. 9,383,194
Göteborg ..............» 5,254,329
MalInö ..................» 720,719

SUIIlIIlå Kr. 15,358,242

År 1906.

Stockholnl Kr. 9,676,187
Göteborg ...........» 6,156,986
Malnlö » 1,017,237

SUffilna Kr. 16,850,410

År 1907.

Stockholnl Kr. 10,759,593
Göteborg ...............» 8,255,973
MallIlö 642,897

SU.mIna Kr. 19,658,463

År 1908.

Stockholm Kr. 7,855,122
Göteborg » 8,473,124
Malnlö... ...............» 773,266

Sunlma Kr. 17,101,512

År 1909.

Stockholm Kr. 10,56'7,580
Göteborg » 11,098,634
Malnlö .................» 2~06,545

.Sulnma Kr. 24,072,759

År 1910.

Stockholln Kr. 19,176,830
Göteborg » 11,980,920
MallIlö » 1,511,817

Summa Kr. 32,669,567

1903
1904
1905
1906

Tabell XII.

Kungl. konlmerskollegii handelsstatistik öfver inlporten
från Nord-Amerika till Sverige.

.................. ,.. Kr. 12,742,613 1907 Kr. 61,342,528
9,482,134 1908........ . » 60,279,756

..................... » 41,450,533 1909..................... » 47 ;976,979
60,009,693 1910.............. ...... » 52,671,779

Tabell XIV.

Inko1nster per fyra veekors resa:
Med till en fjärdedel fyllda passagerarutryulnlen:

D. v. s i tredje klass 200 hvardera
vägen eller tillsammans 400 till
ett pris af kr. 150: - inkl. kost
& betjäning I Kr. 60,000:-
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I »turistklassen» 200 hvardera vä
gen eller tillsammans 400 till ett
pris af kr. 210: - inkl. kost &
betjäning » 84,000: -

I första klass 100 till ett pris af
kr. 425: - inl{1. kost & betjäning 42,500: -

Frakt för 8,000 ton gods efter i
genolllsnitt kr. 12: - per ton... ...... » 96,000: - Kr. 282,500:-

204,500: 

78,000: -

8,000: -

10,000: --

72,000: -
25,000: - »

18,500: -
24,000: 
13,500: -

5,000: 
28,500: -

Vinst per resa : Kr.
,;;;;;;:;=::=;;;;;;;:=;;;;;;;:=;;;;;;;:=;;;;;;;:=;;;;;;;=::;;;;;;=::;;;;;;

Utgifter per fyra veckors resa:
Hyror till besättningen (300 nlan) Kr.
Proviant »

Assuranser 0.... »

Underh~ll af fartyget »

Hamnafgifter, lastning o.lossning ffi. Ill. »

Agenturer, onl fartyget går llled till
en fjärdedel fyllda passagerar-
utrYllllllen »

Administration, förrådslokaler, kon-
tor, personal 111. 111. »

Stenkol, 4,000 ton a kr. 18:-
per ton »

Slitage »

Anrn. För den händelse elektrisk drift. befinnes vara betryggande och fullt tillförlitlig, bör
sådan installeras, och torde i så fall 30 % stenkol kunna inbesparas samt ganska betydande
utrymme vinnas förutom 600 ton död vikt.

Passagerarantalet, SOIU genolll läl1lpliga arrangemang frän olika
håll sk~lle kunna tillföras linjen, uppgår i 11ledeltal enligt tabellerna
II, III och IV till ej mindre än 76,717; detta dock fränsedt immi
grationen till Sverige, hvilken upptages i tabell l. Kalkylen är ba
serad på ett vida lägre tal, i det vi med fjortondaga;rs afseglingar
endast medtagit 10,400 per år tredje klass, 10,400 i »turistklassen»
och 2,600 i första klass.

Med stöd af tabellerna V- XIII kan l1lan anslå varuutbytet mellan
Sverige och Förenta staterna lågt taget till Ininst 700,000 ton,
hvaraf linjen vid sin början lned fjortondagars afseglingar endast kan
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medföra 192,000 ton per år eller 96,000 ton hvardera vägen. Som
jag tidigare påpekat, torde dock en stor del af utrynlmet komnla att
upptagas af paketgods från Sverige, Finland och Ryssland sanlt post,
och erfordras därför en betydligt mindre godsmängd för att fylla
båtarna. Då frakten är beräknad så lågt som 12 kr. per ton, torde
inkomsten för godset, paketer etc., betydligt öfverstiga de i kalkylen
upptagna siffrorna, och det är därför enligt min mening icke något
tvifvel onl att det planerade företaget efter hand skall blifva icke
blott ett räntabelt utan till och med ett mycket lönande företag.

Det gäller därför nu endast att kunna uppbringa det för företa
gets startande nödiga kapitalet, och det skulle sannerligen vara ett
stort fattigdomsbevis för vårt land, 0111 detta icke skulle kunna ske.
Hvad sonl fordras i detta fall är emellertid en allmän tillslutning
och stöd icke blott från herrar kapitalister utan därjänlte och fraIn
för allt från den stora allmänhetens sida. Här SOln alltid gäller det,
att »enigbet ger styrka», och det nominella värdet på a.ktierna har
därför satts så lågt, att detta jämte den omständ'jgheten, att likviden
skall erläggas i tre inbetalningar under en period af två år, rnöj
liggör för snart sagdt en hvar, som är villig, att skänka sitt stöd
och bidrag till planens förverkligande.

Det har vid en del tillfällen, såväl i tidningspressen som från
annat häll, fra1nhållits önskvärdheten af att de nya båtarna skulle
byggas vid ett svenskt skeppsvarf för att därigenonl de mänga mil
lionerna skulle stal?-na inom vårt land, och ingen kan högre än jag
önska, att detta vore lnöjligt och kunde arrangeras. Det är också
afsikten att, så snart saken framskridit så långt, att anbud kunna
infordras, äfven lälnna de svenska verkstäder, som så önska, tillfälle
att deltaga i konkurrensen, Illen jag kan redan nu säga, att jag per
sonligen tviflar på. att resultatet blir det önskade. Jag har nänlligen
under hand från ledningen för Linrlholmens verkstad, hvilken ju ock
är den, sonl först o'ch främst skulle kunna kOlllma i fråga, erfarit,
att det är tvifvelaktigt, huruvida de äro i tillfälle åtaga sig ett dy
likt arbete vare sig nu eller inom den närmaste framtiden. Lindbol
men har so"nl bekant byggt de tre största fartyg, SOlTI byggts vid
s~enskt varf, d. v. s. Trälleborg-Sassnitz-färjan, och de två La' Plata
båtarna för Johnson-linjen, 'och samtliga dessa fartyg länlnade verk
staden så pass negativt resultat, att försöket icke torde mana till
efterföljd, och ändå är det ett längt hopp mellan färjan och de plane-
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rade Anlerikabåtarna. Beställningarna af de tre ofvannäll1nda farty
gen gingo nog till Sverige hufvudsakligast för att gynna svensk in
dustri och llled betydliga uppoffringar från respektive beställares sida,
men, att ett företag, sådant SOlU det här planerade, icke kan göra
sådana uppoffringar, torde stå klart för enhvar. Här lllåste kon
traktet lälnnas till den lägstbjudande verkstaden, sonl samtidigt kan
lämna full garanti för utförandet af ett förstklassigt arbete.

Det skulle vara ofantligt mycket nlera att säga om betydelsen
af detta i verklig lnening nationella företag, ej minst i rent kulturellt
hänseende, men jag skall icke längre taga mina åhörares uppnlärk
samhet i anspråk.

Jag vill endast till sist försäkra, att jag personligen _är beredd
OCll äfven kommer att uppoffra såväl min tid som mina lnedel för att
kunna lned alla goda svenskars hjälp föra frågan fram till en lyck
lig lösning, väl vetande, att hvarken tid eller medel, kunna användas
bättre än på arbetet för ett företag, SOln, därest det kommer till
stånd, blir till gagn och nytta ej blott för många enskilda intressen
utan framför allt för hela vårt fosterland.

I anledning af föredraget yttrade sig:

Direktören O. Carlson: Det har nu framställts ett förslag att an
ordna en direkt ångbåtslinje med Amerikas förenta stater, och det
skulle vara lyckligt, Oln det ginge längre än att blifva blott ett för
slag. Denna fråga, som på flera håll blifvit luycket grundligt under
sökt, är af den betydelse för vårt land, att man kan anse, att det
under den s'enaste tiden icke funnits ett så betydelsefullt förslag med
afseende på sjöfartens befrämjande som det ifrågavarande. För oss
SOln hafva beröring 11led sjöfarten och transportväsendet, har det före
fallit nästan som en skanl för Sverige att det icke för länge sedan
anordnats en direkt ångbåtslinje till det land, dit dock en så stor del
af våra lands111än utvandra och hvarifrån årligen stora skaror återvända
för att stanna hemma eller för att besöka släktingar och vänner. Jag
kan icke finna annat, än att denna fråga är en betydelsefull nationell
sak, och att den bör såsom sådan kännas af hvar oell en, och jag
anser, att hvar och en bör försöka att i sin lnån bidraga till att
detta företag Illå kom'ma till stånd.

Jag behöfver, här icke pälninna om llvad som hände för några
dagar sedan. Då Ulan skulle utsända trämassa till Nord-Anlerika,
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hvilken vara skulle vara fri från tull, så förklarades det eluellertid i
Amerika, att nämnda vara icke var tullfri i annat fall, än då det fartyg,
sonl var lastadt. 11led tränlassa, hade san1ma flagga som det land, där
trämassan tillverkades. Detta för vår industri farliga tilltag blef lyck
ligtvis afvärjdt genom -ett ganska allvarligt 'och energiskt bemödande
från vederbörandes sida. Men det visar dock, hvad lnan utomlands
tänker onl ett land, som har så stora förbindelser llled Nord-Anlerika,
lnen som icke gör någonting för att få en direkt sjöfartsförbindelse
llled detsalnma.

Jag kan icke finna annat, än att de siffror, som här blifvit fram
lagda, äro så öfverväldigande och så öfvertygande, att det borde ligga
klart för hvar och en, att det kapital, SOlll nedlägges i detta företag,
k0111mer att, Oln det användes med förstånd och urskillning, äfven
lälllna rnycket goda ekonomiska resultat.

Jag ber att fä framföra lnitt synnerligen stora tack till föredrags
hållaren för det initiativ, som han tagit i denna fråga.

Grosshandlaren· E. F. Larsson: Herr ordförande, mina herrar!
Detta torde för Sveriges nationalekonomi vara ett af de viktigaste
företag, som behandlats inför denna förening under de trettio (30) år,
jag varit medlem af densamma.

I föreliggande kalkyl talas om 3,000,000 kr. lån ur fonden för
rederinäringens befrämjande. Är det icke möjligt att dessutorn få
ett större lån af regeringen mot säkerhet af båtarna på olnkring 20
års afbetalning på så sätt~ att en låg ränta, som af bolaget skall
betalas, och därtill en viss, säg fem procent af kapitalet årligen
godtgöres bolaget af regeringen dels i forIn af postföringssubvention
och dels ersättning eller understöd till bolaget för båtarnas apte
rande till hjälpkryssare vid behof? På så sätt blefve lånesumman
betald på tjugu år'.

På liknande vi~lkor erhöll ett bolag i England (Cunardbolaget) af
engelska regeringen ett län för olnkring 10 år sedan på, om jag
minnes rätt, fyrtiofem till femtiofyra lnillioner kr. (två och en half
till tre millioner pund sterling) ll10t 2 procents ränta och tjugu års
amortering, lnen amorteringen tillgår nu så, att bolaget godtgöres dels
hela· räntan och dels en tjugondedel af kapitalet hvarje år i form af
dels postsubvention och dels därför att bolaget har sina ångare byggda
så, att de i krigstid kunna apteras till hjälpkryssare.
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Tyska regeringen har beviljat de tyska linjerna liknande lån men
icke på så billiga villkor.

Med dessa bolag har nu den blifvande svenska linjen att kon
kurrera.

Detta är ett billigt· sätt att fä hjälpkryssare, hvilka i fredstid
kunna utbilda sjömän samt, i fall någon fiende angriper oss, vara
färdiga att bidraga till vårt försvar. En n1ycket viktig sak är att i
fredstid utbilda sjöInän både för handelsflottan och för krigsflottan', och
det synes nlig, att vår regering, S0111 intresserar sig för näringslif
vets förkofran på alla on1råden, vill stödja ·det ifrågasatta företaget
på kraftigt sätt,' särskildt om den fär kraftigt stöd och påtryckning
från alllnänheten.

Redaktören J. Byström: En svensk direkt ångbåtslinje på Amerika
vore säkerligen lllycket bra att ha. Jag minnes från en resa, som
jag för några år sedan gjorde till Amerika, att jag i England lade
märke till en kvinna med fenl barn, som skulle resa öfver till Ame
rika för att möta sin lnan, hvilken förut rest öfver dit. Hon hade
svårt att reda sig vid öfverfarten frän Hull till Liverpool. Men na
turligtvis 111åste det gå. Folket fördes då, syntes lllig, på sanllla
sätt, S0111 när man drifver en boskapshjord. Det var i allnlänhet ej
angenänlt för emigranterna. Denna kvinna hade ett rep, nled bvil·
ket ho~ band ihop sina feln barn utonl det minsta, hvilket hon bar
på arInen. Hon ledde de andra efter sig, och så kom hon från bå
ten till tåget i Hull och från tåget till bäten i Liverpool.

Det tycktes mig, att ett sådant exempel pekar på att, onl man
kan göra någonting för att underlätta resan för dem, måste det anses
såsonl en välgärning.

Det vore länlpligt för vårt land att få en sådan linje till stånd
som den nu föreslagna, onl det nu kan vara 111öjligt att realisera
saken, och det anser jag vara lnöjligt.

I likhet lned del1 föregående talaren vill jag gifva mitt erkän
nande åt föredragshållarell för den sakrika framställning han gjorde,
och. de siffror, SOlD han anförde, äi~o belysande.

När frågor af liknande beskaffenllet som denna kommit inför i
foruIll, där jag har någonting att säga, har jag med n1in röst bidra
gjt till frälnjande däraf. Jag har, såvidt jag nu kan minnas, alltid
sökt att stödja förslagen om stöd åt den svenska handelsflottan. Jag
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tror, att det är en mycket viktig sak för vårt land att se till, att
våra handelsförbindelser lTIed utlandet blifva så kraftigt utvecklade
som möjligt.

Hvad särskildt angår den sak, som herr Lundgren började sitt
anförande ~ed, nämligen emigrationen, så är detta en stor fråga. Min
tro är elnellertid rörande den, att den hvarken främjes eller hålles
tillbaka genom en sådan åtgärd som den nu föreslagna. Det är en
stor folkrörelse, S0111 i hufvudsak k0111lner att hafva sin gilla gång,
huru lnan nu än försöker att handla i förhållande till densanl111a.
Äro konjunkturerna gynnsamma. för enligrationen, så. pågår den. Äro
åter förhållandena så, att det är bättre att stanna henlnla~ så göra
lnänniskorna det. Jag tror .emellertid i likhet med herr Lundgren,
att, därest det. är möjligt, vore det lälnpligt att söka förmå en del af
dem, sonl elnigrera, att återvända frän Anlerika. Vi hafva nog litet
hvar gjort· den erfarenheten, att den känslan ligger på bottnen hos ut
vandrare, att de skulle önska k01111na åter' till fäderneslandet. Ej
liten ilnmigration har ju också skett under årens lopp. De siffror,
sonl i nämnda hänseende här påpekats, särskildt de för 1908, äro
ganska talande.

För lnin del anser jag, att vi böra göra hvad möjligt är för att
fl~ämja våra förbindelser till sjöss~": Det har på resor ofta gräIl1t nlig,
att vi icke hafva några direkta förbindelser österut lned Ryssland
eller äro svagt representerade i detta fall. Söderut hafva vi goda
förbindelser med Tyskland och Danmark. Jag tror, sonl sagdt, att
det borde kunna gå för sig att utveckla våra förbindelser äfven
Västerut, såvälIned 11änsyn till linjer 111ellan Sverige och England
som nlellan Sverige och Anlerika. Åtskilliga ångare på länggående
resor hafva vi ju redan.

Det bar sin stora betydelse, att vår ege11 vackra flagga får svaja
på våra egna ångbåtar äfven vid den stora republikens i väster strän
der och på hafven mellan Anlerika och oss. Jag anser, SOl11 sagdt,
att detta är ett företag, som bör främjas.

Ordföranden, Direktören S. Palme: Jag skall bedja att få säga ett
par ord, icke för att göra någon direkt invändning mot det tilltänkta
företaget utan endast för att gifva föredragshållaren tillfälle att franl
komma med ett par förklaringar.

Han talade om den turisttrafik, han tänkte sig skulle UppkolllIna.
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Menar han därnled en turisttrafik af första klassen, sådan att den
skulle vara fullt jämförlig med den första klassens turisttrafik, som
finnes på de stora tyska ångbåtslinjerna, Hamburg-Anlerika-linjen
och Norddeutscher Lloyds linje, eller de stora engelska linjerna? Men
i så fall lnåste ångfartygen byggas och inrättas på ett. så luxuöst
sätt, att en svensk linje helt visst af denna anledning icke skulle
bära sig.

Den andra frågan är denna: har föredragshållaren tagit hänsyn
till de eventuella mothugg, sonl skulle kunna kOlnma att riktas mot denna
linje från andra linjer, den konkurrens, som kan tänkas uppstå, den
frakt- och tariffstrid, som skulle kunna uppkomn1a? Vi hafva nyss
hört, att det finnes andra linjer, son1 hittills hafva ombesörjt en st.or
del af den svenska trafiken på Nord-Amerika, och det kan ju med
allt skäl ifrågaSättas, att dessa linjer skola vidtaga åtgärder, så att
de icke godvilligt släppa ifrån sig ifrågavarande trafik.

Skeppsredaren W. Lundgren: Rörande den första frågan ber jag
få meddela, att första klass, sonl är afsedd för 200 personer, kom
nler att inrättas utan den stora, öfverflödiga lyx, sonl finnes på de
ångare, herr ordföranden nänlut. Sådan lyx anser jag icke behöf1ig,
för att klassen i alla fall skall kunna fylla sitt ändamål. Hufvud
saken är, att. den göres proper OC!l bekväm, och att salongerna an
ordnas smakfullt. Jag har rest på P. & O. ko.mpaniets båtar och
på atlanternåtar, SOln varit enkelt men snlakfullt inredda, och som
gjort på mig ett nlera godt intryck än lyxbåtarna. Också har jag
rest med Mauretania, och, när den låg under byggnad, gick jag nog
grannt igenom fartyget. Jag kom bland annat tilllyxhytterna och
fann där onyxbadkar, som vägde. 1 ton· och voro oerhördt dyra.
Först och främst stötte det naturligtvis mitt praktiska sinne, att man
belastat fartyget onödigtvis med en sådan oerhörd vikt, sonl dessa
badkär hade, och vidare vet jag mycket väl, att det finns badkar,
sonl väga en tiondedel så mycket sonl dessa men äro fullkomligt
lika angenänla att bada i. På san1ma sätt gick lyxen igen öfverallt.
Det påminde nlig om när jag på· utställningen i Paris 1900 i nlode
afdelningen säg en hatt, som kostade 26,000 francs. Den hatten
retar mig än i .dag. Det visar, hvad jag har för ställning till lyxen.
På samma gång vet jag, att filan kan inrätta matsalonger och det
hela sl11akfullt för en jämförelsevis billig penning, och det är me-
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ningen, -att allt skall bli så smakfullt och frainför allt så ljust och
luftigt som möjligt för alla. passagerare i både första, andra oell tredje
klass. - Detta till svar på herr ordförandens första fråga.

Den anQra frågan är jag tacksam att ha fått, ty det är något,
sonlinånga tänka på och förvåna sig öfver: hur skola dessa båtar
kunna fä gå ostörda gent emot de stora konkurrenterna på de andra
linjerna? Ja, nlina herrar, det finns för det första en oskrifven lag,
som säger, att hvarje land har rätt att sköta sin egen trafik, förut
satt att man gör det' på ett tillfredsställande sätt, och det är ju vår
111ening, att båtarna skola byggas på ett sådant Sätt, att de sköta
trafiken tillfredsställande. Det kan invändas, att man tar från de
andra linjerna en del af deras förtjänst, oeh att de icke se detta nled
blida" ögon.

- Jag sade till 1111' Sanderson, när jag första gången talade med
bonom, att vi snart komnle att öppna en direkt Alnerikalinje. 
Den blir naturligtvis icke välkommen, sade han. - Det ha vi aldrig
tänkt, sade jag, lllen lnan får väl ta mot oss i alla fall, äfven om
det sker nled sura miner. - Var icke säker, sade han, ty det kan
tänkas, att det blir konkurrens. Då vill jag bara säga, som jag på
sin tid sade till dem, som under Syd-Afrika-konkurrensen uppehöllo
oss i sex nlånader och stängde oss på alla vägar. Jag sade till
deln: Tillåter inte ni oss, att vi sköta vårt eget lands trafik, får ni
ursäkta, att vi lägga oss i er.

Just för att våra båtar skola vara så förstklassiga, ha vi särskildt
lagt an på fart. Det vet man på dessa linjer, att, om de skicka sina
båtar hit för att konkurrera ut oss, så skicka vi våra bätar på deras
område, och de äro alltför kloka för att slå ner sina priser för
hela den transoceana trafiken för den skandinaviska trafikens skull.

Jag kan i samband härmed meddela, att det är nlöjligt, att ameri
kanerna bilda ett bolag, som sätter in tvåbätar på linjen 1110t våra
två. De amerikanska ·bätarna bli kraftigt understödda af staten, de
få en subvention, som vi icke· kunna ens begära, de erhålla 12,000
dollars per resa. Jag kan försäkra, att, om linjen skulle förses med
två anlerikanska båtar och två svenska, kommer icke någon att resa
nlinsta finger Ulot oss, ty statsnlakterna ha lnedel i sin hand att
stäfja sådant. Äfven om vi icke få några alnerikanska båtar, ställa
sig anlerikanerna sympatiska till företaget. Såväl regeringen som de
finanslnän, jag haft tillfälle träffa i Boston, ha uttalat sig välvilligt
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härOlD. Det sista, S0111 yttrades till mig, när jag lälunade Boston,
var, att skulle de icke själfva bilda bolag och sätta in båtar på
linjen, så komme de att placera pengar i värt företag. Den an1eri
kanska staten kommer dessutom att för våra båtar lämna en högst
väsentlig afgift för postföringen från Amerika.

För att återgå till konkurrensfrågan, så är det en sak, som icke
bekynlrar nlig det minsta. Jag kan berätta onl ett uttryck, sonl fäll
des icke till mig utan till en af nlina kolleger utaf en af Hamburg
Amerika-linjens direkt.örer. Han sade, att det var l1elt naturligt, att
vi skaffade oss en nationell linje. Det enda, som förvånade honom,
var, att vi icke skaffat oss det för länge sedan. Det var hans upp
fattning af saken, och, S0111 jag nyss nämnde, vet han mycket väl,
att vi ha rättighet att sköta vår egen trafik. Någon fruktan föt kon
kurrens har jag icke hyst, icke ens när vi gätt på andras linjer och
kastat oss in på andras områden. Det har icke skett utan n10tstånd,
111en saken har ordnat sig ganska bra.

Grosshandlaren E. F. Larsson: Herr direktör Lundgren har här
sagt, att båtarnas storlek skulle bli omkring 13,000 tons register,
lika lTIed cirka 18,000 tons deplacement.

År det icke lnöjligt att höja detta till 1ninst{ernton tusen (15,000)
tons register? Deplacementet varierar, beroende på huru en båt
är byggd.

Alla båtar, sonl numera byggas till och 111ed för trafik på Canada
OCll Syd-Alnerika, äro nu öfver 15,000 tons register. Därför an
ser jag det viktigt, at.t dessa båtar "blifva minst 15,000 tons re
gister, och då finnes hopp, att de icke ratas på många år. '

I hvad herr Lundgren nämnde rörande lyxhytter ber jag få in
stälnma lned honom. En viktig sak är att ha några fina hytter lned
badrum för hvarje hytt. Det är i många afseenden lllycket bekvä
111are på en femton tusen å tjugu tusen tons" båt än på t. ex.. den
af herr Lundgren nämnda Maureta'nia, hvilken är så dyr, att den har
dåliga affärer eller gör dåliga affärer.

Skeppsredaren W. Lundgren: I anledning af anluärkningen mot
båtarnas storlek vill jag säga~ att hamnförhållandena i Göteborg böra
tagas i 'betraktande, nlen det är möjligt, att storleken kan ökas
något l1lera. Det är elllellertid ännu en sak, SOlll nlan bör beakta.
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Här skola föras 8,000 ton gods och dessutom postpaketgods, SOlU

kanske uppgår till 1,000 ton. Detta skall handteras på en vecka, och
jag tror icke, att lnan 111ed våra svenska förhållanden kan handtera
111era äfven nled de bästa anordningar.

Djupet vid tilläggsplatsen i Göteborg är 27 fot. Det har ännu
ic~e varit tal 0111 att uppnluddra hamnen till större djup än 29 fot,
och gifvetvis lnåste luan ha något under kölen för att kunna ma
növrera sådana båt3:r, som det här är fråga om, i hårdt väder. Jag
är enlellertid af herr Larssons lnening, att vi '~öra låta bygga båtarna
så stora som möjligt, så att de icke bli för små för framtiden, men
jag tror, sonl sagdt, att storleken är länlpligt tilltagen efter våra för..
bålIanden.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 11 december 1913.

Ordförande: Direktöre1~ F. LAMBERT-MEULLER.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Civilingenjören l. Krettger,
Direktören B. Al1ngren och
Konllnendörkapten o. Gylden.

Fil. doktor K. Hildebrand höll härefter ett föredrag 0111:

Brasiliens ekonomiska läge och kaffehalldeln.

Mina herrar! Brasilien har i Europa ett dåligt namn 0111 sig:
det uppfattas af bra nlänga som den gula feberns, alligatorernas och
revolutionernas land. Jag undrar emellertid, om man icke alldeles
har snedvridit hela saken, och onl icke detta oerhördt stora oiuråde
är bättre än sitt rykte. Nägot, som nog' bidragit till att Brasilien
skjutits tillbaka i den allmänna uppfattningen, är, att Argentina och
;:tndra sydanlerikanska länder tidigare öppnat sig för Europa, än Bra
silien gjort. Det Ilar ansetts vara lättare att komnla in exempelvis
i Argentina och arbeta där än i landet norr däroln. Det ser emel
lertid ut, SOln om turen nu kommit till Brasilien. Jag har hört af
personer, som rest i NOl~d-Amerikas förenta stater, att de fått intryck
af att man inom finanskretsar mycket diskuterat brasilianska spörs
mål. Äfvell inoln andra länder börjar filaD af olika anledningar få
ögonen alltinera öppna för Brasiliens naturrikedomar och möjlig
heter.
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'När llian talar on1 Brasilien, får lnan icke glön1nla, hvilket ofant
ligt onlräde som därmed menas'. Det är något olika uppgifter Olll

,ytinnehållet, växlande n1ellan 81/ 2 Qch något öfver 8 nlillioner kvkm.
Sverige utgör 448,000 kvkm. Brasilien är sålunda nära 20 gånger
så stort som Sverige. Däremot har, Brasilien en befolkning på blott
25 IniIlioner invånare, och på den väldiga ytan lefver sålunda en folk
mängd blott fem gånger Sveriges. - Man bör också dra sig till min
nes, att Europa är 9,7 millioner kvknl., så att Brasilien är bortåt så
stort som hela Europa. När därför en sådan olycka inträffar, som
hände de svenska Kiruna-arbetarna, så blir det litet orättvist att
ställa hela Brasilien till ansvar för den saken. Kiruna~arbetarna

kommo in på en omväg i den sydligaste staten. Hvar stat sköter
sin invandring 'för sig, så att ansvaret får läggas på Rio Grande de
Sul och dess invandringsagenter. Det öfriga Brasilien och landets
federalregering hade med den saken ingenting att skaffa.

Brasiliens förenta stater äro 20 till antalet, hvarjälllte hufvudsta
dell Rio de Janeiro utgör ett federaldistrikt. Hvar stat har mycket
stor själfständighet ll1ed egen president, egen regering och eget par
lament, samt har en rätt vidtgående lagst.iftningsmakt. Det blir un-
,derstundolll konflikter 1llellan statens rättigheter och anspråk samt
federalstatens, men det kan naturligtvis icke hjälpas. Ibland slitas
de lned blodsutgjutelse, ibland på ett lllera fredligt sätt.

Staterna äro hvarandra oerhördt olika. I norr har 111an Amazon
'deltat, ll1ed en del stater under ekvatorn, där europeer jälllförelsevis
litet slagit sig ned. Så komma de gamla sockerdistrikten med öfver
vägande svart ,befolkning, S0111 efter slafveriets upphäfvande arbetar
det ll1insta lllöjliga, endast så nlycket att den kan existera. Stora
sumptrakter ligga olnkring Anlazonfloden, ett stycke söderut- finns
åter en stat, Ceara, sonl är känd för torka. För en del år sedan
'räckte torkan i tre år.' Hela landtbefolkningen strölnmade till kusten
och till städerna, federalregeringen fick ingripa för att hälla den
vid life Det kon} invandringsagenter, från Alnazonstaterna och sade
till dessa, som" höllo på att gå under: Kom till Anlazondeltat, där
är regn tillräc.kligt. Då de kOffilllO dit, kunde de icke tåla klimatet
-utan dogo sonl flugor. - Det är andra än. nordeuropeer, sonl,' bli
·lidande på samvetslösa invandringsagenter.

Vidare ha vi staten Bahia, som, är berömd för Sill tobak. , Där
-finns, också stark bomulls- och sockerodling. Sedan följa de kaffe

10
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odlande stat.erna, af hvilka Sao Paulo är den viktigaste, sanlt Minas
Geraes och Rio de Janeiro. J Minas Geraesfinnas Väldiga järnnlalnlsfält,
hvilka mycket komma att låta tala onl sig. Längre söder ut finnas
boskapsskötsel och andra näringar. Inåt landet, där befolkningen är
gles, förekomnla väldiga skogar.

Endast denna lilla expose torde visa, att det ämne, SOIU är upp~

taget i :dag, nlera skulle länlpa sig för e·n serie föreläsningar än för
ett enda kort föredrag. Att jag .vägat Blig på detta oerhördt vid
lyftiga älnne, få delvis de ledande inom föreningen taga 'pA sitt an
svar. Jag hade ett föredrag onl kaffe ochkaffehandel färdigt, ll1en
på begäran har jag utvidgat det för att tala äfven i allmänhet Oln
Brasiliens ekonomiska. läge.

Hvarje del af Brasilien får egentligen bedömas för sig. Förbin
delserna inolll landet äro till den grad däliga, att kusttrakterna i
lnånga fall stå i starkare förbindelse med Nord-Amerika och Europa
än lned det inre landet eller med andra kusttrakter. Mest beteck
nande är, att, ehuru det finnes oerhörda rnöjligheter i södra Brasilien
för jordbruk, och ehuru där odlas lnycket spannnlål, finns det ingen
möjlighet att billigt föra denna spannnlål till kusten. Därför finns
öfverflöd på spannluäl sonlligstädes inåt landet Illen brist på andra
håll. Det är lättare att införa spannmål från Argentina till nlellersta
Brasilien än att taga denna spannmål från södra Brasilien. Härmed
har jag angifvit blott ett enda exempel på komnlunikationernas brist
fällighet bland de nlånga, som kunna anföras.

Den bästa öfverblicken öfver hvad landet i sin helhet producerar
af öfverskottsvaror får luan genom att aktge på exportstatistiken.
Jag skall icke anföra alltför nlånga siffror, men några behöfvas i alla
fall. Jag har här uppgifter angående exporten för år 1909, värdet
är llttryckt i engelska pund. Där konliner kaffet först, kaffeexporten
val' värd 331/ 2 111illioner pund, därnäst kautschuk n1ed 19 n1illioner
pund. Sedan kommer SOIU tredje exportartikeln hudar, från södra
Brasilien, med 1,800,00 O pund, därnäst 11tate, torkade blad, som an
vändas till dryck, hvaraJ exporten börjat bli allt starkare dels till
Argentina och dels till Europa. De ledande i Rio äro mycket ange
lägna onl mateexport; .jag blef tillfrågad om möjligheten att impor
tera mate i Sverige, men afvisade genast tanken härpå under påpe
kande, att vår kaffeinlport vore högst betydande, och att en eventuell
ll1ateilnport skulle skada kaffeuppköpen. Norska regeringen har
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enlellertid sökt· ställa sig ili hos federalregeringen genonl att ordna
lTIed tullfrihet för lnate. Denna artikel tycks mera passa i de varnla
länderna, någon lDöjligbet att föra in den i norden synes icke före
finnas. Nästa artikel är kakao, S0111 exporterades till ett värde af
1~600,000 pund, därnäst kommo: tobak 1,300,000, ski'nnvaror nära
en IniIlion, socker 700,000, b0111/Mll 600,000 pund.

Går man till 1912 års exportstatistik, finner 111an omkastning på
ett par håll. Kaffe och kautschuk stå fortfarande SOll1 nUffilner 1.
och 2, 111en 'J·nate konl111er sonl nuinlner 3. Socker har alldeles sjun
kit unda,n, sä att det står sist på förteckningen. I öfrigt är ordningen
ungefär densalDnla, dock har b011~ull ryckt ",-lpp ofvanför. skinnvaror.
I alla händelser äro kaffe och kautschuk de viktigaste exportartik

larna.
Här ser nIan stater, S0111 utmärkas af 1110t:Iokultur, och IDan kan

studera de oerhörda riskerna för ett lands ekonomiska utveckling
häraf. Staten Sao Paulo exporterade ett är för 306' nlillioner 111ilreis,
däraf för 304 millioner kaffe. Onl kaffeskörden slår fel eller priset

hastigt sjunker, kan statens och enskildas hela ekonolni komn1a i full
ständig oordning. Det är ur många synpunkter af natiönalekonolniskt

intresse att studera förhållandena här nere; nlan kan få varningar i
flera afseenden.

Hvad SOlD hämnlat utvecklingen i Brasilien, är i frälllsta rUIDlnet
brist på k01nmunikatio1~er, i andra rumnlet bristeln på folk, och se

dan tillkomnler sonl en tredje faktor el~ till ytterlighet drifven skydds
politik.

K0J11ffiunikationsproblemef är ofantligt svårt att lösa. Å det onl
räde, som jag under hösten besökte, Rio de Janeiro och Sao Paulo, stiger

kusten alldeles brant upp, hvarefter en högslätt vidtager, där floderna,
kan man säga, rinna i orätt riktning. De ha sina källor på kust
bergen och rinna inåt landet som bifloder till en stor flod, SOlD fly
ter ut i hafvet längre söderut. Norr nt har man Arnazonfloden o~h

några andra floder, hvilka visserligen gå illera i rätt riktning, för att
använda det uttrycket, men där är fullt med vattenfall, och floderna
äro i allmänhet föga trafikabla, så att vattenvägarna icke kunna spela
den roll vid kommunikationsproblemets lösning, SOlll vore önskvärdi.

De senaste decennierna har nlan fätt en del järnvägar. Vissa af
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deln äro 111ycket väl, ja till och med förträffligt skötta. En synner
ligen väl skött järnväg är den, som leder från Santos till Sao Paulo.
I .koncessionsvillkoren ingär, att, onl 11ettot öfverstiger en viss sumnla,
skola fraktsatserna sänkas och regeringen fä en del däraf. Det engel
ska bolaget söker nu hålla nere nettot genoln alla nlöjliga utgifter
för banans iståndsättande och underl1åll. Bergarterna äro något lö
sare, än vi äro vana vid. lllen nog blir l11an förvånad, när lllan ser,
hur man vid sidan af vattenrännor, huggna i berget intill banan,
tjärar själfva berget för att förhindra erosion. En centralbana går
mellan Sao Paulo och Rio. Staten är ägare och sköter banan så,
.att där bä:nder i medeltal en svårare olyckshändelse i veckan. Jag
reste på banan en natt, i lyxtäg med goda sofvagnar. Den gången
kunde jag fara lugnt, om jag rättade mig efter de statistiska 111edel..
talsberäkningarna, enär ett tåg hade urspårat natten förut. Vidare
finnes det en hel del andra. banor, 111en de gå icke långt in i det väl
diga landet. Fraktsatserna äro i regel ofantligt höga. Landsvägar
felas nästan helt och hållet på stora sträckor' af landet. Jag gjorde
en 10-timlnars järnvägsresa inåt landet från staden Sao Paulo, och
jag såg visserligen vägar, men det var tydligt, att dessa ändrade
plats, beroende af förhållandena för tillfället. De voro icke grusade,
alla billdmedel saknades, de voro blott uppkörda i den röd?- jorden.
I staten Sao Paulo, som är den 111est europeiska af Brasiliens stater,
såg jag Väldiga kärror förspända nled ända till 16 oxar. I-Ijulen
hade inga ekrar utan voro hopspikade af flata bräder, med fyra hål
upptagna på den runda skifvan. När lTIan ser en sådan kärra för-
.spänd lned sina sexton oxar, j den mest europeiska af Brasiliens sta
ter, får lllan en ungefärlig föreställning onl det svåra komll1unikations
problemet' i detta väldiga land. Man rider gärna, men första gången
,man får se en neger lned sporrarna fastspända på de bara hälarna,
har lllan sYårt att ej brista i skratt.

Slutligen har Inan kustfarten. Det finnes brasilianska ångbåts
bolag, som äro af gallska stor betydelse, lllen, då båtarna icke kunna
kOlllIlla långt in i landet, blir det endast kustprovinserna, S0111· ha
direkt nytta däraf.

Kunde k9mmunikationsproblemet lösas, ginge det naturligtvis lät
tare att ·lösa äfven folkproblemet.. Nu är det en sträfvan från alla
staters sida att draga till sig invandrare, och det finns icke något tvif
vel om att. utan en ökad 1}efolkning Brasilien icke kan kOll1ma franlåt
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med den utvecklingstakt, som det haft under senaste decennier. Man
finner också, att invandringen hastigt tillväxer. Under perioden
1835-1855 komnlo 374,000 in"vandrare, åren 1855-1905 var det
2,119,000. Man finner en stark förskjutning i fråga Oln invandrarnas
hemort. J855-1880 var det proportionsvis mycket tyskar, sonl in
vandrade, nlen även lnånga portugiser, hvilket är naturligt, enär både
språk och kultur äro portugisiska. Frainför allt har antalet itali
enska invandrare ökats. 1855-1880 invandrade 46,900 italienare,
1880-1905 970,000. Endast under är 1912 uppgick antalet immi
granter till sanlnlanlagdt något öfver 180,000 personer. Man har till
och med försökt införa japaner. Jag såg ett par ångbåtar, SOln förde
sådana, och några försökssändningar hade redan förut konllnit. Men
egendoLnligt nog hörde man klagomål öfver att de voro så gränslöst
snlut.siga; man bad alla goda makter bevara sig för japanska arbetare.
Deras inkallande berodde närlnast på att nlan ville förbättra risod
lingen och drifva fram silkesmaskodling.

Jag mötte den uppfattningen, att det frainför allt är sydeuropeer,
S01l1 borde tagas in i Brasilien, därför att klimatet icke passade andra
nordeuropeer åll sådana, SOlll tillfälligtvis uppehöllo sig där SåSOlTI

köpnlän och industrimän.
En tredje orsak till att utvecklingen försvåras synes mig vara ett

till ytterlighet drifvet tullsystenl, hvilket tillkommit närlnast för att
skaffa federalstaterna inkonlster 111en äfven för att skydda den indu
stri, som uppvuxit.

I Bahia finnas utlnärkta tobaksfabriker. l de trakter, där jag var,
funnos väldiga bryggerier. Ifråga OlD tillverkningsvärdet komnla
bryggerierna i andra rUlnmet af all industri. Vidare finnas tändsticks
fabriker, skofabriker, konservfabriker, hattfabriker, väfverier och Inye
kel stora fabriker för apoteksvaror, förnl0tHigen mest patentlnedicin.

Tullen på skodon uppgår till 60 procent af Värdet., likaså på
hattar; för olja går tullen till 50 procent, för trävaror äfvenledes till
50 procent, för kläder upp till 80 procent, papper 50 procent, järn
och stålvaror 30-60 procent och nlöbler 50-60 procent. Närmaste
följden blir en oerhörd dyrhet, såväl på nödvändighets- som på lyxvaror.
Jag talade med svenskar där nere, SOlll ansågo, att man icke kunde
skaffa en vanlig enkel kavajkostyn1 för mindre än "250 kr. En
teaterbiljett på första parkett kostade 31 kr. Ett stadsbud, som bar
ett par kappsäckar frän stationen till hotellet, begärde 12 kr.
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På det hela taget blir lifvet mycket dyrt för utlänningar. Infödda
brasilianare nöja sig 111ed lnycket enklare bohag äll europeerna, och
därigenom kunna de göra en del besparingar. Lönerna tvingas emel
lertid i höjden.

Den faktiska tullafg~ften ökas därigenom, att det är föreskrifvet,
att en viss del af tullen skall betalas i guld. Pappersn1yntet 111ilreis
är det enda i handeln förekommande n1ed en kurs af drygt 16 engelska
pence. En milreis i guld har ett värde af 27 pence. Då el1 viss
del af tullen skall betalas i guld, ökas tullbeloppet sålunda faktiskt
utöfver hvad SOlll synes på papperet.

Detta oerhördt starka tullskydd orsakar, att de inllemska fabrikerna
icke kunna tillverka för export, ja, knappast ens dumpa varor till
underpris till andra länder; Inargil1alel1 mellan tillverkningskostnad
och förSäljningspris blir alltför enorn1. On1 en kris uppstår och
köpförn1ågan nlinskas inon1 landet, såson1 i är, l11äste fabrikerna' ge
nast nlinska tillverkningen eller stå stilla. Här har l11an elt lnycket
godt exempel på hur olyckligt för industrien själf det är, när stats
makterna gå till ytterlighet ifråga 0111 tullskydd.

Importen n1åste en1ellertid bli alldeles ofantlig. I Brasilien får
l11an sin handelsstat.istik nlycket snabbare än i värt land. När jag
länlnade Brasilien för ett par lnånader sedan, Ilade jag i min hand
staten Sao Panlos iInport- och exportstatistik för första Ilaifåret 1913.
Jag har sålunda siffror för inlporten 1.912 och första hälften af 1913,
värdet beräknat i francs. Man finner, att lefvande djur år '1912 in
fördes för 91/ 2 l11illioner francs. Och detta till ett land, S0111 borde
kunna drifva upp sin kreatursstock för en oerhörd export! Men hin
dret är bristen på konlnlunikationer. Vidare infördes råvaror för
3161/ 2 millioner francs, industrialster' för 887,8 nlillioner, födoämnen
för 372 millioner. Jag vill icke närmare gå in på mera än ett par
siffror. Bearbetadt järn och stål infördes för 169 millioner, obear
betadt för 16 lllillioner, cement infördes för 27 J11illioner, kol för 95,
färdiga bomullsvaror 108, papper 31 1/ 2 saInt lnaskiner 1811/ 2 n1illio
ner francs.

Hvad som läser fast tullskyddet är, att federalregeringen lefver
på importtullar, under det hvarje enskild stat lefver på exporttullar.
Det är låga skatter i Brasilien; någon tillstymmelse till hvad vi kalla
förnlögenhets- eller inkonlstskatt, finnes icke, utan statsinkolnsterna
tagas ll1est ut i fornl af tullar. Handelspolitiskt sedt försvårar detta
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<l.fsättningen utolulands af de inhelllska varorna. Kautschukexporten
har gått tillbaka, och det har sagts där nere, att den är i fara.
Före min helnresa besökte Jag en ståtlig kautschukutställning i Rio
de Janeiro och inhänltade där, att lnan för framtiden hoppades
kunna exportera kautschuken i lnera bearbetadt skick än tillförne.
En del ansträngningar göras oaflåtligt för att få fran} bättre för
hällanden, nlen grundfelet torde fä sökas i det osunda tull- och
beskattningssystenlet.. .

En del andra oIllständigheter försvåra affärsdriften. Sålunda är
det rätt stor oklarhet i vissa stater angående jordäganderätten. Jord·
register saknas, likaså gruflagstiftning. Man lnåste t. ex. i staten Minas
vara jordägare för att tillgodogöra sig den maln}, sonl finnes under
jorden. Jag hörde berättas, att det på ett håll inträffat, att fyra olika
.konsortier köpt precis samnla jordstycke 111ed samma järnnlalnlsfält,
och att det hela blifvit så tillt.rassladt, att ingen möjlighet fanns att
reda upp· saken, onl icke alla köparna komnlo tillstädes jämte dell
ursprunglige säljaren, alla försedda 111ed SIna åtkonlsthandlingar. De
väldiga utländska konsortier, som försöka kon1ma åt järnmalmen,
nlåste gå till väga nled stor hemlighetsfullhet och på allehanda Oin

vägar uppköpa jord för att icke priset skall' gå i höjden. Det land,
där 111an nästan minst bör söka upplysningar om en blifvande brasi
liansk järnmallllsexport, är - Brasilien.

Hypoteksbanksväsendet är illa ordnadt. I staten Sao Paulo 111åste
ka1fekolllmissarierna i Santos bli förläggare llled lnycke.t stora belopp
·ät ägarna af kaffeplantager. Jag talade vid en brasiliansk lnillionär,
som hvarje är låg ute nled 2 eller 3 millioner kr. i ~örskott åt plan
tageägarna. Då jag frågade hononl, hvilken säkerhet han fÖI~skaffade

sig, svarade han, att Ilan i regel icke hade någon säk'erhet alls; det
hela var en ren förtroendesak. På l11in fräga, om han icke tillför
säkrade sig någon kontrollöfver plantagerna, svarade han nekande:
·det kunde han icke göra, ty då skulle plantageägarna uppsöka en
annan konlmissarie.

Onl Inan nu skulle vilja se bort frän alla hänl1llande faktorer och
tänka på framtiden; förefaller det onekligen, som 0111 Brasilien skulle
kunna räknas till världens framtidsland. Här finnas oerhörda järn
'malmsfält; därom är intet tvifvel; här finnas vattenfall, som blott till
·en liten del äro utbyggda, och som till allra största delen fortfarande
'vänta på användning; här finnas stora skogar, 'SOlll äro nlycket litet
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utnyttjade. Det uppgafs för lnig af kännar-e, att i skogarna inne i
landet finnas trädslag, SOITt utmärkt väl skulle lämpa sig till tränlassa
och :äfven till kolning _för järnförädling. Under hemfärden samman
träffade jag lTIed några tyskar, hvilka studerat utsikterna för en stor
cementfabrikation och uppgjort preliminära aftal angående fabrikens läge
och om kraftleverans. En -inhemsk cementindustri tyckes därför vara på
väg att snart uppstå. De hade också studerat kolfrågan och ansägo
Brasiliens kolskatter n1ycket Inisskända. På grund af sina undersök
ningar ansägo de dem vara nlycket mäktigare och af bättre beskaf
fenhet, än de dittills föreställt sig.

Men framför allt blir det måhända jordbruket, SOIU kommer att
gå framåt.. Då man hör, att i de södra staterna finnas oerhörda
områden lämpade för jordbruk, för Sädesodling, men att man där
ännu icke känner till en plog, kan man förstå, att, när dessa områden
öppnas och konlffiunikationerna bana väg för en växande folkströID;
där kommer att uppstå en spannmålsodling, som kan få oerhörda
dimensioner.

Om jag nu, innan jag länlnar de allnlänt handelspolitiska förhål
landena, skulle med några ord beröra Brasiliens och Sveriges inbör
des varuutbyte, så vill jag först påpeka, -att Sverige direkt eller
indirekt från Brasilien importerar kaffe till ett värde af inemot trettio
millioner kr. per år, under det vår export till Brasilien icke uppgår
till högre värde än några få Dlillioner kr. I alla händelser är det
tydligt, att BrasiJien bör vara ett för oss ganska intressant land, då
vi hvarje år sända dit så väldiga penningbelopp. Möjligheter borde
dock finnas att afsevärdt drifva upp exporten från Sverige till Brasilien,
detta så mycket hellre son1 vi ju äga en svensk linje med goda båtar.
-Hvad som under långa tider försvårat affärsförbindelserna nlellan
Europa och Brasilien, har varit det dåliga skick, hvari Brasiliens pen
ningväsende befunnit sig. Äfven för närvarande står Brasilien i en
rnycket betänklig situation. Staten - detta såväl federalregeringen
som de enskilda staterna -- kunde frampå hösten icke betala sina.
skulder. Ämbetsn1ännen hade under längre tid icke fått ut hela sina
löner, och det hade gått så långt, att under september oeh oktober
icke ens officerare och öfrig militär -blifvit ordentligt aflönade. I tid..
ningspressen började starka rykten spridas, att en del generaler och
andra officerare förberedde en ll1ilitär revolution. Saken diskuterades
öppet, och tidningarna utpekade en viss general såsom den blifvande
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revolutionsledaren. Men så fick man en dag läsa i tidningarna en
insändare från samma general, däri han bestämdt förklarade, att han
visst icke tänkte göra revolution, utan att han vore' en synnerligen
fredlig medborgare. Situationen var så pass bekymmersam - det
hördes allmänt -, att efter hvad man nämnde några fransmän köpte
upp fordringar på de brasilianska staterna för 40 till 50 procent af vär~

det, och köparna ansågas komma att göra synnerligen goda affärer.
Detta därför att staterna enligt uppgift skulle äga tillgångar och där
med lnöjlighet att reda sig. Så t. ex. äger federalregeringen järn
vägen' nlellan Rio och Sao Paulo, hvilken bana torde kunna utarren
deras på goda villkor. Det ekonomiska lifvet var emellertid nlycket
tryckt. En del fa-briker hade lnåst stanna, och en del gingo med half
drift. Det var ovantligt svårt för privatpersoner att kunna erhålla
lån i bankerna.

Under sådana förhållanden äl~ det rätt egendomligt, att växelkur
sen på Europa håller sig. Ännu besynnerligare ter sig saken, då
man kommer underfund med att det i Brasilien finnes två olika sedel
system, den vanliga sedelstocken, SOln icke inlöses med guld, och
därjämte en särskild typ af sedlar, som inlösas med guld.. Trots det
ekonomiska betrycket är det från bankernas sida icke den minsta
skillnad i behandlingen af dessa .två sedeltyper. För att gå tillbaka
något till frågan om växelkursen, så räknas denna, enligt officiell
räkning, i engelska pence. Rent teoretiskt står en milreis al pari,
då den är värd 27 pence. Men så har värdet varit blott under allra
första tiden. Sedan sjönk kursen, så att den i slutet af 1890-talet

. nedgick till 55/ 8 pence. Ål' ~ 902 stod den i 10 pence. Sedan har
den gått upp, oeh året 1~06-1907 stod den i 161/ 2 pence. Ett par
år därefter var den nere i 15 pence, 111en sedan 1909 har den allt
lnera stadgat sig vid siffran 16 pence och står nu något högre. An
ledningen till' denna för hela handelsvärlden synnerligen viktiga sta
bilitet· bar nog varit statsInakternas ingripande. I sanlband med den
så kallade kafIevalorisationen. upptogos nämligen ett par mycket be
tydande lån, som användes till att· köpa upp guld. Därjämte bildades
år 1906 en konverteringskassa, som fick rätt att utsläppa sedlar,
bvilkahelt och hållet inlösas med guld. Denna ·kassa skulle enligt
bestämmelserna äga lika stort guldförråd sonl värdet af utelöpande
sedlar, eller med andra ord kassans sedlar äro fullt likställda med
guld. Guldet finnes också, däronl är intet tvifvel. Sedermera har
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kassans guldbebållning' ökats, så att för närvarande en högst betydande
sedelstock är utelöpande. Rätt stora penningbelopp ha också lagts
ned för att minska den andra utelöpande sedelstocken, hvars sedlar
icke inlösas med guld. Denna beräknades år 1900 till 696 Iniilioner
1llilreis nlen 1907 till 628 millioner, således en afsevärd nedgång.
Åtgärder i sådan riktning äro naturligtvis sunda och säkert är, att
cle bidragit till en stabilisering af växelkursen. Men nog förefaller
mig den omständigheten synnerligen märklig, att, när staterna icke
kunna betala sina skulder och ett oerhördt finansiellt privatekonomiskt
betryck råder, det ändock icke uppstår 'agio mellan konverterings
kassesedlar och vanliga sedlar - mellan guld och papper -, och nog
rubbar detta förhållande ett par hitt.illsvarande nationalekonomiska
teorier. Anledningen lär väl till en· del sökas i särskilda omständig
heter. Diskontot har under året gått upp, och importen har minskats,
lnedan . exporten frampå hösten tilltagit; gen0111 ett tillfälligt lån har
under året en del penningar dragits in i .landet, allt omständigheter,
SOlll medverka. Men det förefaller mig dock, som om den egentliga
anledningen ligger däri, att stora europeiska finanshus hafva engagerat
bet.ydande ,kapital och icke vilja låta det hela gå omkull utan i stället
hjälpa regeringarna att hälla ställningen uppe, tills den nuvarande
krisen gått öfver. Skulle det bIifva värre, kan revolution utbryta,
det sade man nlig allnlänt därnere. Men då skulle landet kastas
åratal tillbaka i utveckling.

I alla händelser ha affärsförbindelserna vunnit på. växelkursens
stabilisering. För att klargöra, i hvilken olnfattning dessa oerhörda
SVängningar i växelkursen varit faktorer att räkna 111ed, kan nämnas,
att utländska lninistrar spekulerat i denl och gjort sig rika därpå.

Efter denna lilla expose öfver det allmänna läget i! Brasilien vill
jag i korthet beröra kaffehandeln..

Kaffet är landets största exportvara, och Brasiliens betydelse så·
SOIU kaffeproducerande land har varit i stadig tillväxt. Kaffeodlingen
bar nedlagts på ett par andra håll i världen, ocll de nya plantager,
som tillkomnlit, betyda ännu föga emot den väldiga utvidgningen af
'plantagerna inom Brasilien. År 1880-1881 utgjorde den brasilianska
kaffeproduktionen 58,7 procent af världsproduktionen; 1906 -1907,
då likväl en exceptionellt stor skörd erhölls, 84 procent. Nu har
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produktionen .gått ned något och växlar mellan 75 och 77 procent,
lllen Brasiliens kaffeskördar utgöra i alla fall drygt 3/4 af hela värl
dens. Brasilien är, nled andra ord, fullständigt ledande på kaffe
nlarknaden. Ser Illan på den svenska inlporten för år 1911, finner
man, att enligt officiella siffror 71,4 procent af väl' kaffeiIJlPort här
stanlmade från Brasilien, och man skall nlycket lätt kunna öfvertyga.
sig, att mycket brasilianskt kaffe går i marknaden under andra be
11ä111ningar. KaffekonsUl1lenterna äro konservativa och vilja bafva goda
märken. Detta gör, att bär i Sverige säljes och köpes ceylonkaffe,
långt efter det kaffeplantagerna på Ceylon upphört och blifvit ersatta
med teplantager. I andra länder, t. ex. Frankrike, vill man hafva
sitt kaffe från Martinique, fastän kaffeodlingen där också upphört och
man faktiskt får ~lnartiniquekaffet» från Guadeloupe. I Santos upp
gafs det, att nlycket brasilianskt kaffe går till östra Medelhafvet, där
·det packas i nya säckar och sedan föres till Europa såsom äkta. arabisk
nlocka; jag har traffat.· en svensk, sonl i Aden sett en sådan Olll
paekning i nya säckar. En fransk författare har räknat ut, att mot
den verkliga p1~oduktio1~e1~ af java- ocb nl0ckakaffe per år. af cirka
25 millioner kilograIn står en världskon8umtio1~ af samnla sorter,
SOlll är åtskilliga gånger så stor. Man torde därför kunna 111ed stor
säkerhet antaga, att tre fjärdedelar af det svenska kaffet kOlurner
fråll Brasilien, där det nUlnera odlas kaffe af alla lllöjliga olika slag;
Brasilien gör näluligen S0111 andra länder: låter kaffet gå under alle
handa olika benämningar. När vi därför dricka java, guatenlala och
andra kaffesorter, fä vi i de flesta fall brasilianskt kaffe.

Jag hade tillfälle att resa till det verkliga kaffelandet och besökte
där colonel Francisco Schlnidt i Ribeiro Preto, tio tinlmars järnvägs
resa från Sao Paulo. Mannen var en tysk, hvilken kOilllnit såsonl
fattig pojke till Brasilien, och det uppgafs bestämdt, att ban ännu
icke hunnit lära sig läsa OCll skrifva, fastän han var 60 år ganl111al;
han kunde blott skrifva sitt nalnn och läsa siffror. Han utvecklade
en sådan organisatorisk förlnåga, att han nu i denna del af landet,
där det vid hans ankolllst inte fanns ett enda kafIeträd, hade plantager
med öfver nio millioner kaffeträd och en årsproduktion, SOIU närmar
sig hälften af Sveriges hela ärskonsunltion. Det var af Iuycket stort
intresse att resa omkring på hans väldiga ägor. I en utmärkt auto
mobil tillryggalade vi 90 kiloIneter, det mesta på hans egna vägar.

Kaffet grofsorteras först på plantagerna i skalningsnlaskiner och
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sändes sedan nIat dryga järnvägsfrakter till Santas och Rio.. Santos
har nu öfverflyglat Rio och är centrunl för den' största kafIehandeln
i världen. Då Ulan konlmer till Santos, ~r hela staden påverkad af
denna kaffehandel. Öfverallt ser man magasin, kafIeforor och arbetare
i farten. På en 111ycket liten gata samlas mäklare ute på själfva gatan,
och där råder fullständigt öppen börs hela dagen. Onl 11lan närinare
granskar handelns organisation, ser 111an, att den är oerhördt inveck~

lad, mycket mera än sonl borde. vara nödYändigt. En närmare utred
ning visar också, att totala omkostnadsbeloppet, som drabbar impor
törer i Europa och Nord-Alnerika för kaffe, som de tagit öfver Santos,
uppgår per säck a 60 kg~ till en milreis 200 reis (kr. 1: 47) lnera
än för det kaffe, som tages öfver Rio. Kaffehandeln är nänlligen helt
olika organiserad på uessa två platser. Landet ofvanför Santos är
delvis upptaget af väldiga plantager. Från dessa t.ages kaffet omhand
i Santos af kommissarier, hvilka äro förmöget folk, SOln drifva bankir
verksamhet och äro förläggare för plantageägarna. De föra kaffet
till sina Illagasin, där de klassificera det och ställa det i ordning för
försäljning. Jag gjorde ett besök i ett sådant magasin, som kunde
rymma 100,000 säckar, d. v. s. ,1/5 af Sveriges hela årskonsulntion.
Då ett parti »störtades», tillsammans, uppstod ett högt kaffeberg på
golfvet, dit utlag?a plankor ledde; på den1 konl en ströln af arbetar~

springande, hvar och en med en kaffesäck, som hälldes ut på högen;
sedan hoppade arbetaren ned i kaffet med sina bara ben och sprang
bort för att hämta nya säckar~ IordningstäJlande af kaffet till,:,
l11ätes mycket stor betydelse. Jag sammanträffade med en öppen
hjärtig brasilianare, hvilken på sitt kontor visade, huru lIlan på lämp
ligt sätt kunde låta något dåligt kaffe försvinna i ett större parti
godt kaffe. En komnlissaries iordningställande af kaffet går bland
annat ut på att han skall bli af lned det sämre kaffet. I detta syfte
hopställer ban lotter af kaffe, så och så lllycket prilna, så och så
mycket halfgodt samt så och så 111ycket dåligt kaffe. Den, SOln vill
köpa det bästa kaffet, får icke detta till skäligt pris, onl han icke
öfvertager lotten i sin helhet, således äfven de sämre kaffesorterna.
Exportörerna llläste köpa hela lotten och fä inonl landet göra sig af
lTIed det sämsta kaffet, ty detta får icke exporteras. Det halfgoda
kaffet säljes på Argentina och det goda och bästa på Europa och
Amerika. Det finnes klassificeringssystenl af olika slag: nlan har
ett för Nord-Amerika, och ett för Europa, och de stora exportörerna
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hafva speciella kaffetyper, lnen jag skall icke upptaga tiden 111ed
någon redogörelse härför, enär jag i Stockll011llS köpmannaklubb lälnnat
en detaljerad framställning, SOlll kommer att inflyta ~ Ekonomisk
tidskrift.

Exportören är en nlellanhand mellan komnlissarien och inlportörerna
i Europa och Amerika. I de flesta fall ski(fkar denne icke någon' egen
nlan för att undersöka kaffet i kOlll1nissariernas magasin, utan kaffe
Inäklare hänlta profver i magasinen' och gå 111ed dem till exportörerna
SåSOD1 lnellanhänder, S0111 taga drygt betaldt.· Vidare är att märka,
att växeldiskontot icke ofI~ntliggöres, i följd hvaraf olika banker hålla
olika räntesatser. Detta har till följd, att exportörerna kun'na sälja
sina trattor Iner eller nlindre fördelaktigt. Här uppträder en· annan
nlellaninstans, växelkursmäklaren, sonl tager reda på hvar växla~na

bäst diskonteras och ger råd, huru man på lämpligaste sätt skall kunna
placera sina trattor, samt. härför uppbär en viss inkonlst. Ser man
på utgifterna, finner lnan, att dessa växelkursmäklare ensan1t i
Santos med en lnedelexport på nio och en balf Iniilionel' säckar a 60
kg. taga in något öfver 869,090 kr. per år. Där finnas 7 officiella
mäklare och därtill ett par enskilda - förutom ett hundratal kaffe
nläklare, hvilka taga lika 11lycket för sitt delvis n1ycket lindriga ar
bete. På detta sätt uppstå afbränningar på olika håll. Staten är'
dock glupskast. Exportafgifterna p'er säck på 60 kg. äro, 7 lnilreis
320 reis (kr. 8: 93). GIn man räknar ut, hvad sådana skatter ge per år,
finner man, att, Oln de ta-gas ut i Sao Paulo på allt därifrån utskep- ,
padt kaffe, nära 85 nlillioner kr. per är tillgodoföras staten.,

I Rio ställer sig saken något annorlund~. Totalkostnaden blir
här lägre, då exporltullen och surtaxen äro lägre samt kommissarien
-blott är en agent och exportören själf iordningställer kaffet. I Rio
ingå exportafgifterna i noteringen, däremot icke i Santos. Åtskilliga
·B1er eller lnindre besynnerliga olikheter finnas således nlellan kaffe
handeln i dessa bägge stater.

Det har visat sig, att nlan på olika 11ålI sökt bryta igen0111 detta
.dyrbara handelssystem. Plantageägarna ha sökt sälja direkt till ex
portörerna lned förbigående af k0l11nlissarien eller ha sökt att själfva
exportera. I andra fall ha k0111missarierna försökt att gå förbi ex-
-portörerna och sälja på Europa och Alllerika. Man har grundat ex
·porthus i Brasilien och inlporthus i Hamburg SåS0111 delar af salllma
.firma för att borteli111inera ett led af l11ellanhänderna. Från Sverige
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har intet allvarligare försök gjorts att bryta igen0111. Visserligen har
det varit på tal att så göra, men svårigheterna hafva än så länge
ansetts vara för stora.

Innan jag slutar denna korta öfversikt öfver kaffehandeln, vill jag
nämna några ord om valorisationen, Oln hvilken mycket talats och
skrifvits. 1. 906 -190 7 års kaffeskörd blef oerhördt stor. Kaffepri
set hade fallit förut, och man kunde' vänta sig ett ofantligt prisfall.
I tre af de kaffeproducerande staterna i Brasilien hotade en fullstän
dig krasch för både staten oeh enskilda. Då trädde statsnlakterna
emellan och upptogo stora lån salllt uppköpte en del af skörden, SOl11
sedan magasinerades och drogs ur ll1arknaden. Marknaden lättades, OCll
priserna höllos någorlunda uppe. Dessa åtgärder ha bedömts ofantligt
olika. Man har sett skarpa omdönlen därom i den kaffelitteratur, som
utkommit 1909 och 1910. Numera anser lnan ell1ellertid i Brasilien~

att valorisationens roll är utspelad. . Det nlesta af valorisationslånen
är återbetaldt, ett konverteringslån började upptagas detta år, och en
stor del af det 111agasinerade kaffet är såldt, ehuru icke så litet kaffe
ännu finnes kvar. Alnerikanerna ha varit missbelätna n1ed valorisa
tionen, och alnerikanska tidningar påstå, att dessa län kostat de va
loriserande staterna 24 procent per år. Det är nog så, att lånen varit

.dyra - därom är intet tvifvel -, men för att få penningar till lånen
pålade man en surtaxe af 5 francs i Santos och 3 francs i Rio. Då
exporten icke nlinskats, är det i själfva verket kaffekonsumenterna i
Anlerika och Europa, som fått betala dessa 24 procent (om siffraIl
sl{ulle vara riktig) plus aUlortering. Gifvet är enlellertid, att kaffe
valorisationen inom landet åstadkol11111it relativt lugn och skänkt kaffe
producenterna ökad styrka. Jag hörde öfverallt, där jag for frain,
talas onl plantageägare, sonl för några år sedan ansågos hårdt skuld
satta, eller ruinerade, ll1en SOlll nu hunnit bli förmöget folk. Hela
denna valorisation har med tämligen stor säkerhet varit till ofant
lig nytta, särskildt för staten Sao Paulo, även onl priset blifvit dyrt
för kaffekonsunlenterna i andra länder. Man handlar helt enkelt i
Brasilien efter en 111axinl, som jag gång på gång hörde kaffeexpor
t~rerna anföra, då jag anulärkte på 0111kostnadernas storlek vid kaffe
handeln : hvad gör det oss, då importörerna i Europa betala det.

Betraktar Jnan nu dessa förhållanden vid kaffehandeln, förefaller
det lllig, att där finnes icke så litet att uträtta för oss. Betraktar
l11an vidare öfriga statistiska handelspolitiska siffror, 'så blir öfver-
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tygelsen ännu starkare, .att det finnes ofantligt nlycket för oss att
göra. En tid kommer, då Brasilien på allvar öppnas, och det är
intet tvifvel, at.t, om kom.munikationsproblemet kan lösas och i sam
band med detta folkprobleluet, detta land kOlnlller att i oerhörda
111ängder förbr~ka sådana tillverkningsartiklar, bvilka speciellt länlpa
sig för Sverige. Den, som då hunnit kOlnma in i Brasilien, skall helt
säkert göra goda affärer. Många äro de, sonl l11isslyckats, nlen sven
skar, som jag träffade, framhöllo äfven många exenlpel på personer,
sonl lyckats. Där det förr fordrades blott energi, ,där fordras det dock
nu både energi, lämpliga personer och lnycketkapital.

Detta förutan kan helt säkert ingenting uträttas i Brasilien, men
finnas de tre förutSättningarna, kan förvisso en stor lnarknad där
öppnas för Sveriges industri och handel.
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RAPPE, O. L., friherre, bankdirektör.
RETTIG, H., kansliråd.
REUTERS'VÄRD, G., löjtnant.
REUTERSWÄRD, W., kanslisekreterare.
RIBBING, G., häradshöfding.
RIBEN, K. A.,. v. häradshöfding.
RICHERT, J. G., f. d. professor.
RrSING, H., direktör.
ROB~RG, T., konsul.
ROMAN) A. J., ingenjör.
Roos, A., häradshöfding.
Roos, O. W., byråchef.
ROOTH, I., e. o. hofrättsl1otarie.
ROOTH, O., direktör.
R08MAN, B., fil. doktor.
ROSSANDER, G. A., ingenjör.
RUBEN, G., bankdirektör.
RUBEN, L. M., bankdirektör.
RUBENSON, L., f. d. disponent.
RYDBECK, O., bankdirektör.
RYSTEDT, C. G., civilingenjör.

SACHS, J., direktör.

SAHLIN, 11., landshöfding.
SALANDER, N., banktjänsteluan.
SAMZELIUS, W., juris kandidat.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SCHEDIN, E., f. d. bankdirektör.
SCHNELL, O., grosshandlare.
SCHOTTE, P. A. V., statsråd.
SCHULTZ, H., stadsmäklare.
SCHUMACHER, C. vV., fabrikör.
SCHUMACHER, G. W., juris kandidat.
SCHUMACHER, G. W., direktör.
SCHUMACHER, J. VV., ingenjör.
SCHUMBURG, R., f. d. konsul.
SCH"\VERIN, W. G. VON, friherre, godsägare.
SCHÖNMEYR, G., bankdirektör.
SETH, P. VON, justitieråd.
SETTER'VALL, A., kapten.
SILFVERSCHIÖLD, O., friherre, godsägare.
SILFVERSWÄRD, E., revisor.
SJÖDAHL, J., grosshandlare.
SJÖSTEDT, O. H., bankdirektör.
SJÖSTRAND, E., förste aktuarie.
SKARSTEDT, S. A., justitieråd.
SKOGMAN, K., friherre, kanslisekreterare.
SMERLING, G. W., v. häradshöfding.
SMITH, O., fil. doktor.
SOHLMAN, H., redaktör.
SOMMELIUS, M., direktör.
SPARRE, N. G. A., grefve, godsägare.
STAEL VON HOLSTEIN, A., friherre, e. o. assessor.
STEDT, N., direktör.
STERKY, C." E., krigsråd.
STIEBEL, B., försäkringsdirektör.
STJERNBERG, N. F., professor.
STOCKENBERG, J., v. häradshöfding.
STOCKMAN, G., bankdirektör.
STOCKMAN, S., fil. kandidat.
STOLPE, G. M. G., direktör.
STRANDBERG, G., bankir.
STRIDSBERG, E., fil. doktor.
STÅLFORS, H., lektor.
SUNDBERG, E., amanuens.
SWARTLING, A., disponent.
S\VARTLING, J., bankdirektör.
SVEDBERG, G., grosshandlare.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
SVEDELIUS, A. G., f. d. landshöfding.
SVENSEN, E., skriftställare.
SYBERG, F., vicekonsuL
SYDO'V, E. G. VON, bankdirektör.
SYDO'V, HJ. VON, v. häradshöfding.
SYDO,\V, O. VON, landshöfding.
SÖDERBAUM, B., direktör.
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SÖDERBERG, B., bokhandlare.
SÖDERBERG, J. E., förste aktuarie.
SÖDERBERG, K. G., fil. doktor.
SÖDERBERG, O. A., generalkonsul.
SÖDERGREN, S., juris kandidat.
SÖDERLTND, G., byråchef.
SÖRENSEN, N .. G., grosshandlare.

1'AMM, A., f. d. kontrolldirektör.
TAMM, C., hofiniendent.
TAMM, C. G. A., friherre, f. d. öfverståthållare.
TAMM, H. S., bankdirektör.
TERSERUS, E., bankdirektör.
THE1tlPTANDER, H., expeditionschef.
THIEL, A., direktör.
THULIN, C. G., generalkonsul.
THURESSON, E., byråingenjör.
TIGERSCmÖLD, H., kansliråd.
TILLBERG, K., v. häradshöfding.
TJERNBERG, B. A., bankdirektör.
TONDEN, A., amanuens.
TOREN, K., bankdirektör.
TRANCHELL, C., direktör.
TRANcHELL, C. F., ingenjör.
TREFFENBERG, E., e. o. hofrättsnotarie.
TÖRNEBLADH, C., juris kandidat, toreningens

8ekretm"are.

WAHLIN, C. A., grosshandlare.
VVAHLIN, C. A., kanslisekreterare.
W ALDENSTRÖM, J., advokat.
WALLENBERG, A., ryttmästare.
WALLENBERG, G. O., envoye.
VolALLENBERG, K., bankdirektör.
\VALLENBERG, M., v. häradshöfding, ledamot

af redaktionskommitten.
\VALLENBERG, O., kapten.
WALLENBERG, V., ingenjör.
'VALLNER, J., amanuens.
V\TALLROTH, K. A., myntdirektör.
WEINBERG, E., godsägare.
WESTRING, H. G., f. d. justitieråd.
WICKSELL, K., professor.
WIDEEN, A. R., kamrer.
WIDEN, P. G., advokatfiskal.
WIKSTRÖM, C., grosshandlare.
"'\VILLBORG, W. R., kapten.
WINBORG, T., fabriksidkare.
"\VXHLIN, S., kammarrättsråd.

ZETHELI us, E. G., f. d. kanslisekreterare.
ZETHELIUS, F., kansliråd.
ZETHR..EUS, Å. H., bankir.
ZETT~RLUND, C. R., kontorschef.

ÖHMAN, E., grosshandlare.
ÖHMAN J:OR, E., bankir.
ÖSTBERG, G. F., riksgäldsfullmä~tig.

ÖSTBERG, J , f. d. kammarrättsråd.

ÅKERHIELM, L., friherre, f. d. president.
k. bankinspek- ÅKERLUND, E., godsägare.

ÅKERMAN, R., f. d. generaldirektör.
ÅSTRÖM, A., disponent. .
ÅSTRÖM, A., docent.

ULMGREN, C. A., ledamot
tionen.

VALENTIN, r., direktör.
VERSTEEGH; A. N., bruksägare.

'VACHTMEISTER, H. H:SON, grefve, general
direktör.

vVADSTEIN, T., bankokommissarie.
WAHLBERG, F. R., bankdirektör.


