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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS·

sammanträde den 4 februari 1914.

Ordförande: Direktöre'n F. LAMBERT-MEULLER.

Till revisorer för granskning av 1913 års räkenskap utsägos Stads
mäklaren H. Schultz och Civilingenjören P. Nordenfelt.

Det för afton,en uppställda diskussionsämnet:

Frågan om statsskuldens amortering

inleddes av Professor E. Heckscher:

Det uppställda ämnet lyder })frågan om statsskuldens amortering»,
och denna fråga har fått en något vidsträcktare räckvidd, än den i
OCll för sig skulle hava, genom det sätt på vilken den framkolnrnit.
Det synes mig därför b~rättigat och lämpligt att inledningsvis redo
göra för frågans närnlaste förhistoria. Då jag därvid icke kan undgå
att uttala en viss kritik över åtskilligt, soni förekommit, vill jag
betona, att hovsam och saklig kritik såvitt bekant allmänt är er
känd såsom en rättighet och såsom en för det allmänna hälsosam
rättighet i avseende på alla offentliga åtgärder, och att icke heller
riksdagens verk rimligtvis kunna göra anspråk på 'att härvid intaga
en undantagsställning. Om sålunda ett rik.sdagens verk härvid blir
föreloål för kritik, så avses därmed på intet sätt något förklenligt för
de högt- ärade herrar, som sitta i det ifrågavarande verkets ledning.
FJr den händelse jag'ä min sida skulle komlna att oavsiktligt göra
lnig skyldig till misstag i 'min framställning, är jag naturligtvis både
pliktig och villig att rätta de fel, som därvid kunna komma att begås.
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Hela frågans utgångspunkt har varit en skrivelse från riksgälds
fullmäktige i februari 1913 till bankoutskottet. I denna skrivelse
föreslogo fullmäktige en ökning i avsättningen för amortering av stats
räntelånen nled en miljon kr. Den motivering, sonl i denna skrivelse
blivit framlagd, är i flera hänseenden ganska egend0l11lig, och det är
närmast därvid, som jag nu först skall uppehålla mig. Till en början
s.ades i skrivelsen icke ett ord om själva den - så vitt jag kan se
- viktigaste frågan, näinIigen onl huruvida verklig amortering åsyf
tades, d. v. s. huruvida riksgäldsfullmäktiges mening var, att beloppet
utelöpande obligationer av äldre lån skulle minskas, eller on1 vad
SOln åsyftades endast var en ökad avsättning att anvä'1~dc(;s i stället

för ny upplåning. Utan tvivel ansåg riksgäldskontoret sig icke skyl
digt att ingå på denna fråga, då fullmäktige enligt sin instruktion
äro berättigade att använda amorteringsnledlen efter vilkendera meto
den som helst, att. alltså efter omständigheterna antingen verkligt
amortera på utelöpande lån eller att ic.ke amortera på utelöpande lån
nlen i stället använda medlen för lllinskning i ny upplåning. Icke
desto mindre' kan man icke finna .annat än att ett klargörande av
denna fundamentala fråga vid själva starten hade varit i hög grad
önskvärt. För det första borde väl riksdagen, när en sådan ändring
i förut fastställda anl0rteringsplaner föreslogs, ha fått veta, vad me
ningen i verkligheten var; och för det andra visade det sig nästan
omedelbart, att riksgäldskontorets· tystnad på .denna punkt blev miss
förstådd. Flera ansedda tidningsorgan uppfattade n,änlligen riksgälds
kontorets skrivelse så, som om därmed åsyftades en verklig amorte
ring av de utelöpande .lånen, \och försvarade denna »riksgäldskonto
rets» ståndpunkt - den ståndpunkt,· som riksgäldskontoret, efter vad
s~dan fralukommit, tydligen· alls icke velat intaga.

Utoln denna oklarhet· i själva yrkandet låg eluellertid ett betydligt
nlått av oklarhet eller rent av - såvitt ätminstone jag kunnat förstå
- felaktighet i förslagets lTIotivering. För det första var det räkne
nlässiga ·underlag.et ganska egendomligt. Fullmäktige ansågo, att ett
nedbringande av alllorteringstiden för räntelånen till femtio år var
önskvärt, och konstaterade, att för ett nedbringande till denna tidrynld
en ökning i amort~ringsanslaget nled 1,412,000 kr. erfordrades. Denna
heräkning bygger emellertid på en situation, sonl alldeles icke över
ensstämmer med nuvarande förhållanden.· Beräkningen vore riktig
endast -under den förutsättningen, att de gamla obligationerna skulle
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uppköpas och utlottas till pari. Såsom allmänt bekant torde vara,
är förhållandet det nlotsatta, i det att på grund av räntefotens starka
stegring alla äldre och i följd därav mera lågprocentiga lån, s~Tenska

statens lik~väl som alla andra staters, stå betydligt under pari; och
som följd härav kommer en anlortering av dessa äldre lån, den .lllå ha den
ena formen eller den andra, att äga rum till ett pris under pari. Ett
amorteringsanslag på, låt oss säga, en miljon kr. konlnler följaktligen
att kunna köpa upp äldre obligationer till ett större samnlanlagt no
minellt belopp än en miljo"n kr. Riksgäldskontoret har alls icke velat
räkna med denna situation, utan har räknat med en aIl10rtering till
pari och har alltså uppgivit, att ett större belopp erfordras för den
amorteringstid, som riksgäldskontoret tänkt sig, än sonl i verklighe
ten behöves för ändamålet. Nu är det givet, att Ulan icke lned någon

"säkerhet kan säga, om eller huru länge nuvarande konjunkturer i
avseende på räntefot komma att fortfara, och därför är det naturligt
vis intet ont i att såsom riksgäldskontoret räkna nled även den ogynn
sammaste situationen, nämligen inlösning av ganlla obligationer till
pari; men det nlåste obetingat sägas, att riksgäldskontoret hade bort
underrätta riksdagen, huru stort amorteringsanslaget skulle behöva
göras för att under n·uvf!;rande förhållande1~ uppnå en sådan amor
teringstid. som den åsyftade. Genom att icke göra detta har riks
gäldskontoret i själva verket läIl1nat riksdagen i okunnighet om vilka
åtgärder som i verkligheten för närvarande äro behövliga för det av
riksgäldskontoret uppställda målet. Åven i alla andra hänseenden
har riksgäldsk0!ltoret underlåtit att upptaga till behandling det för
hela frågan grundläggande momentet, nämligen rantefotens förskjut
ning i nutiden från den räntefot, sonl rådde vid lånens upptagande.
Det är sålunda karakteristiskt, att riksgäldskontoret, vid beräkning
av 11uru en ny 'upplåning i sanlnlanhang med amortering av äldre lån
skulle kOllIna att påverka såväl kapitalbelopp sonl annuiteter, hela
tiden lagt till grund en räntefot även för nya lån på 31/ 2 procent,
medan som bekant vårt senast, d. v. s. .i fjol upptagna statslån har en
nominell räntefot av hela 41/ 2 procent. Jag kan därför icke annat
finna,- än att det räknemässiga underlaget för riksgäldskontorets för
slag lider av ganska betydliga svagheter.

.Och detta icke 'blott på den nu berörda punkten. Även i övrigt
är det siffermässiga underlaget för förslaget ganska egendolllligt. Som
jag nyss nänlnde, anser riksgäldskontoret en amorteringstid på 50



4 1914 den 4 februari.

år önskvärd och bestämmer det härför erforderliga ökade anslaget till
1,412,000 kr. Men omedelbart efter denna fÖI\klaring s.äger riksgälds
kontoret, att det - med hänsyn till de nuvarande stora ansp~åken

på statskassan - icke vill föreslå ett så stort belopp som 1,412,000
kr. att öka amorteringsanslaget med, ut.an hemställer om ett sådant
ökat anslag på endast e·n miljon kr. Därav framgår ju omedelbart,
att den amorteringstid, sonl genom bifall till riksgäldskontorets förslag
skulle komma att bli den gällande, icke skulle bliva 50 år utan en
längre. Huru lång denna tid skulle bli, 'vilket dock l11ed riksgälds
kontorets resonemang vore en synnerligen viktig fråga, därom finnes
icke ett ord i skrivelsen. Även frånsett· den förut berörda räk
nemässiga svagheten i framställningen" vet man alltså icke, hur lång
amorteringstiden blir genom det av riksgäldskontoret,begärda anslaget.
Detta kan väl dock icke vara rimligt.

Det skall visserligen gärna medgivas, att man med en logaritm
tabell jämförelsevis lätt kan komplettera dessa svagheter i riksgälds- '
kontorets förslag; men å andra sidan är det givet, att riksdagen, när
den fattade sitt beslut, icke hade verkställt några sådana konlplet.te
rande beräkningar, och detta är väl också endast naturligt, då äm
betsverk äro till för' att göra de utredningar, som behövas för att
läggas till grund för ett beslut. Beräkningarna saknas och borde
efter all riullighet· göras, innan överhuvud taget nftgot beslut kan
komnla ifråga.

Likväl äro dessa moment givetvis av underordnad vikt, redan
därför att de lätt nog kunna förbättras. Helt annorlunda förhåller
det sig emellertid med själva det principiella underlaget för riksgälds
fullmäktiges. skrivelse. Om detta underlag, som jag tror, icke håller
stånd inför en granskning, då blir ett bifall till förslaget betydligt
nlera betänkl,igt, än det skulle vara av förut angivna skäl. Vari be
står då detta und,erlag? Efter åtskilliga diskussioner finner riksgälds
kontoret den huvudsakliga grunden för sin utgångspunkt (en amor
teringstid av 50 år) vara. anlorteringstiden för'» de anläggningar, vari
de upplånta medlen blivit nedlagda», d. v. s. statsföretage'ns amor
teri1~[Jstid. Riksgäldskontoret hade infordrat utförliga uppgifter frän
dessa f~retag om den, amorteringstid, som »rent affärsmässigt» beräk
nat där skulle förekomma. I svaren från företagen framlyser - före
faller det - bakom den artiga formen en viss förväning över frAgan,
av det skäl att verken överhuvud taget icke arnot'teras. Järnvägs-
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styrelsen förklarar sälunda, att' den gör årliga avsättningar till en
förnyelsefond, som håller statens järnvägar uppe på oförnlinskat kapi
talvärde. Telegrafstyreisen säger, att den av styrelsen beräknade och
inbetalda vinsten är vad sonl återstår, sedan genom förnyelsearbeten
anläggningarna hållits uppe till oförminskat värde; och vattenfallssty
relsen påpekar med likartad motivering, att någon efter vanlig affärs
praxis bestämd amorteringstid ej kan anges. Hela tanken på att, man
av hä1~syn till placeri1'lgarna skulle behöva amortera lån, då dessa
placeringar utan nya anslag hällas uppe i oförändrat värde, får vä
anses felaktig. Men den tankegången är likväl utgångspunkten för
riksgäldskontorets hela förslag.

På dessa grunder fattade riksdagen sitt beslut. Bankoutskottets
eget yttrande var synnerligen kortfattat - vari icke från lIlin sida
ligger någon kritik av utskottet - och till utlåtandet var fogat blott
en kort reservation. Något nytt nleddelade ej utskottet, därptöver
att utskottet föreslog en ändring i riksgäldskontorets förslag därhän,
att för 1914 avsättningen skulle inskränkas till blott en halv miljon
kr., och att rlksdagen hos kungl. nlaj:t skulle anhålla, att kungl. lnaj:t
först från och med år 1915 skulle beräkna ett belopp aven miljon
kr. utöver föregående amorteringsanslag, att avsättas för statsskul
dens amortering. Riksdagens beslut blev även i överensstämmelse
lned detta utskottets förslag, och riksdagen beslöt alltså lned den
samnla tillko?1nlande rätt att för 1914 års riksstat uppföra 1/2IniIjon
ökat alllorteringsanslag, men skrev samtidigt till l{ungl. 111aj:t nled
begäran att kungl. maj:t i förslaget till 1915 års riksstat till salnnla
ändanläi skulle upptaga en miljon kr.

Såsonl bekant har finansministern sedan tagit upp frågan till om
prövning i sanlmanhang med utarbetande av statsverkspropositionen
i år och därvid kommit till det resultatet, att ökning i anslaget icke
bör äga rum, varför han i, överensstämmelse härmed icke bar upp
tagit det nya beloppet en miljon kr. utöver förutvarande anl0rterings
anslag i förslaget till 1915 års riksstat. Slutligen har riksgäldsfull
nläktigen G. F. Östberg lnotionerat om att samma belopp i överensstäm
melse med riksdagens anhållan i fjol skulle uppföras i riksstaten för
1915. Så står alltså frågan för närvarande, och jag skall nu diskutera
dess principiella innebörd.

Såsom utgångspunkt för :en sådan diskussion vill jag erinra däronl,
att vi i Sverige ha två slag av fonderade statslån - de tillfälliga
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s. k. skattkammarväxlarna o. s. v. förbigår jag alldeles här - nämli
gen dels amorteringslån och dels stat.sräntelån. I avseende på de
förra av dessa, alltså al1torteringslånen, gäller, att de på grund av
lånekontrakten 'J1~åste amorteras, antingen gen0111 utlottning till pari
eller genom uppköp och annullering; och för dessa län är amorterings
frågan därför i allnlHnhet ganska enkel. Det enda, SOIU därvid kan
diskuteras, är, huruvida i avseende på dessa lån vinster kunna göras
genonl att nlan i förväg uppk9per större eller lnindre belopp av obliga
tionerna och lTIed dessa uppköpta obligationer verkställer de föreskrivna
all10rteringarna för de närmaste åren. Detta är utan tvivel iluånga
fall synnerligen länlpligt och lönande; lTIen jag saknar anledning att
här fördjupa mig i den frågan och detta av två skäl. För det första
tillhöra nänlligen amorteringslånen nUIllera en förgången tid, så till
vida att Sverige i likhet l1led de flesta länder nu har övergått helt
och .hållet till den andra typen: sedan 1899 bar intet amorteringslån
här upptagits. För det andra och ännu viktigare saknar den n~ före
liggande frågan överhuvud taget salnmanhang llled amorteringslånen,
eftersonl riksgäldskontoret begärt det nya anslaget för påskyndad
alnortering endast av statsräntelånen.

Må vi alltså övergå till. 8tatsräntelåneJ~. Såsonl av det föregående
lätt franlgår, utmärkas dessa av att alldeles ingell anl0rtering för
de!n är obligatorisk för svenska staten. Det står alltså svenska sta
ten fullständigt fritt att överhuvud taget icke låta dessa lån minskas
i storlek, liksOll1 det å andra sidan står staten fritt att amortera, där
den anser lämpligt. Den första fråga, som' då uppstår, är den: böra
statsräntelånen göras till förenlål för verklig amortering under nuva
rande förhållanden? Detta var, vad som påyrkades av några ansedda
tidningar under förra sommaren, tidningar, som, enligt vad jag redan
förut sagt, därined trodde sig taga riksgäldskontorets parti. Att en
onledelbar förlust skulle uppstå som följd aven sådan åtgärd i tider av
8tiga!J~de räntefot SäSOlTI den nuvarande, däronl torde nunlera icke kunna
råda något tvivel. Om de äldre lågprocentiga lånen inlösas till pari, sam
tidigt 111ed att nya högprocentiga lån i stället upptaga~ för att täcka
det kapitalbehov, sonl. uppstått genom anlorteringen av de gamla
lånen, så skulle ju en förlust för landet uppstå, lika stor SOlll skill
naden i räntefot, och det är minsann icke litet. Åven för den hän
'delse en inlösning till pari av de ganlla lånen icke vore ifrågasatt
utan endast uppköpande av dessa äldre obligationer till dagens kurs,
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skulle emellertid i de allra flesta fall i tider av stigande räntefot
uppstå en avsevärd förlust. Det är nämligen rent undantag, att kur..
sen på de gamla lånen sjunker så lAgt, att den motsvarar en kapi
talisering efter så hög räntefot, SOlD får betalas för nästa nyupptagna
lån. Detta av två skäl. För det första därför, att alltid tid förflyter,
innan anl0rteringen av de gamla lånen hunnit bliva så stor, att den
föranleder upptagande av ett nytt lån, och att under mellantiden rän
tefoten har ytterligare stigit - jag kan icke nog ofta understryka,
att hela den nuvarande situationen måste ses från denna synpunkt
ay stigande räntefot; lllen också för det andra och kanske ännu mera
av det skäl,' att sjäJva upptagandet av ett nytt lån kostar högst betyd
liga belopp i forln av emissionsstämpel, provisioner till de enlissions-

. företag, vilka underkasta sig besväret vid lånens upptagande o. s. v.
Detta kOlnnler att göra den s. k. övertagningskursen, d. v. s. det
belopp, SOlll låntagaren-staten får betala till e111issionshuset för det
nya länet, avsevärt lägre än den s. k. e111issionskursen, som är det
belopp, kapitalisterna sedan betala emissionshuset för obligationernas
erhållande. Denna i och för sig vid stora lån absolut sett betyd
liga 11larginal k0111mer alltid att vara en förlust, som uppstår genom
upptagandet av ett nytt lån, jänlfört med bibehållande av äldre redan
enlitterade lån, vilkas kUI~S natu~ligtvis icke påverkas av dylika fak
torer. I verkligheten torde emellertid förhållandet SOlD regel vara
det, att kursen på de äldre lånen är högre än t. o. lli. enlissions
kursen på nya län och alltså ännu nlycket högre än dessas över
tagningskurs. Sonl följd därav komma alltså uppköp av de äldre
lånen i alla sådana fall, då icke räntefoten för nya lån är lägre än
räntefoten på de äldre utelöpande länen, att lnedföra en förlust genom
utbytande av äldre obligationer mot nyare. Denna teoretiskt och på
förhalld givna slutsats bekräftas fullständigt och nästan undantagslöst
av erfarenheten, icke minst av del svenska riksgäldskontorets erfaren
het, att äldre obligationer knappast någonsin k'unnat köpas till lika
låg kurs sOIil den kurs, ll1an erhållit vid utsläppande av nästa nya lån.

Det är ell1ellertid mindre nödvändigt, än det var i fjol, att un
derstryka denna synpunkt, sedan nu riksgäldsfullllläktigen Östberg i
bindande ordalag förklarat sin anslutning till densamma. Han säger
ordagrant: »I herr statsrådets yttrande till statsrådsprotokollet beträf
fande detta ärende ägnar han största delen' av sin motivering till att
framhålla~ att det är oklokt och måste bliva förlustbringande, om lnan
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inlöser utelöpande lå.gprocentiga obligationer samtidigt med att man
utgiver nya obligationer, löpande med högre ränta, då kurserna äro
sådana, att den effektiva räntan å de nya obligationerna kommer att
ställa sig högre .än den effektiva räntan å de inlösta obligationerna.
Häri har llerr statsrådet fullkomligt rätt, och det är för övrigt själv
klart. Fulllnäktige i riksgäldskontoret, som lika väl som herr stats
rådet insett, att en sådan konvertering av statsskulden skulle med
föra förlust, hava ej heller ansett, att den genom årliga avsättningen
bildade fonden för statsskuldens amortering borde så användas, utan
i stället ansett,. att de årliga anslagen böra under nuvarande förhål
landen öka nämnda fonds behållning. Det är endast i fä fall, SOlll
fullnläktige un~er senare tider inköpt utelöpande obligatione'r av stats
räntelänen. och det har då föranletts av särskilda anledningar och
icke gällt särdeles betydande belopp.»

Jag hoppas, att dessa klara ocl} tydliga ord, i vilka jag till fullo
instämmer, mätte hava övertygat även dem, SOIU i fjol ivrigt på
yrkade en verklig amortering av äldre utelöpande. lån.

I dagarna har emellertid inträffat en händelse, sonl möjligen kunde
antagas stämma personer till att på nytt revidera sin uppfattning i
detta hänseende, och jag skall därför ägnanägra lninuter åt .att
beröra den saken. Jag syftar härvid på utfärdande av de nya preus
siska skattkamll1arväxlarna. De tillhöra en, så vitt jag vet, helt ny
lånetyp, et.t lnellanting nlellan de tillfälliga korta lån, sonl eljest bära
namnet skattkamnlarväxlar, och de fonderade lånen nled läng amor
teringstid eller ingen amorteringstid alls. De gälla ett belopp av
fyrahundra miljoner lnark och amorteras - vilket i detta fall, väl
att märka, betyder inlösning till pari - med 1/16 varje år under
sexton år och äro alltså ovanligt länge utelöpande skattkanl111arväxlar
till ett ovanligt. högt belopp ellerocksä ovanligt kortvariga amorle
ringsobligationer. Denna enlission har lyckats mycket väl och har
därför sannolikt ingivit flera personer den föreställningen, att amor
teringslänetypen skulle hava konlmit till heders på nytt· - i så fall
tydligen med skyldighet till utlottning, d. v. s. inlösning till pari -

varav lnan möjligtvis skulle kunna sluta, att vi även borde anlortera
lnera på vära statsräntelån. Ingendera slutsatsen synes dock berät
tigad, 111en särskilt icke den senare. Den effektiva räntan på detta
nya preussis~a lån är ol1lkring 4 1/ 2 procent, vilket för preussiska
staten måste sägas .vara högst betydligt; OCll lånet ställ~r sig därför
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ganska dyrbart, då ingen som helst vinst kan uppstå genom framtida
stegring i räntefoten, alldenstund obligationerna skola inlösas till pari.
Vidare ligger i lånet i verkligheten ett ganska avsevärt lotterimoment,
då den effektiva räntefoten för de särskilda obligationsinnehavarn~

blir i hög grad beroende av när deras obligationer utfalla och för de
gynnsammast situerade kan stiga ända till 7 procent, nämligen för dem,
vilkas obligationer (till pari) utlottas efter ett är, och 51/ 2 procent för
dem, som fä utlottning efter tvä är, vilket ju måste sägas vara oer
hört för preussiska statspapper. Jag kan därför icke finna, att denna
lånetyp i och för sig visat sig särskilt fördelaktig. Men det lönar sig
i verkligheten icke att i detta salnmanbang närmare diskutera den
frågan, då, såvitt jag kan finna, även" under förutsättning att lånety
pen skulle" vara fördelaktig, därmed icke erhålles nägot som helst
skäl att amort.era på våra st.atsräntelån. Visar sig aITIorteringslåne
t.ypen lämpligare än räntelånetypen, så Illå vi då i all rimlighets
namn återgå till aInorteringslånen, må vi förskaffa oss all den fördel,
som kan uppstå därav, att vi utlova obligationsköparna en amortering
(i så fall till pari). Men icke må vi av detta skäl föranledas att
amortera i sådana fall, då vi aldrig utfästat oss att "göra det. Stats
räntelånen äro ju en gång en1itterade, och några förlnåner vid en
emission av dem kunna alltså nu icke uppstå. Vilja vi uppnå en för..
del vid en ny elnission, så kan detta ske, endast genom att för det
nya lånet utlova sådana villkor, SOlll kunna hava särskild lockelse
för köpare av dessa nya obligationer.

Vi kunna alltså, såvitt jag kan finna, lugnt instämma med riks
gäldsfulllnäktigen Östberg i att en verklig amortering av statsränte
lånen icke bör komnla i fråga under nuvarande förhållanden. Jag
boppas också därför livligt, att de tidningsorgan, som i fjol visade
sig sakna föreställning onl sakernas nu angivna samn1anbang, av
riksgäldsfulllTIäktigen Östbergs auktoritet skola låta övertyga sig om
felaktigheten i sin gaml~ ståndpunkt.

Oln detta bar uppnåtts, så har efter min mening httv.'udsaken i
den nu föreliggande frågan blivit bragt på rätt köl, och jag kan en
dast uttala en livlig glädje, ~tt så s~Tnes hava blivit förhållandet.

Genon1 finans111inisterns yttrande har emellertid uppkommit en ny
fråga, som överhuvud taget icke var på tal under fjolårets debatter.
Om, som vi nu sett, en verklig amortering av de äldre lågprocentiga
lånen bör äga rUlTI, blir nämligen frägan den: är det då något att
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invända emot det senare av de två alternativ, som enligt instruktionen
står riksgäldskontoret öppen, nämligen att använda det ökade anlor..
teringsanslaget att ersätta ny upplåning?

Härtill har 'nu finansministern anmärkt, att en sådan metod, som
anslår nominellt till avsättning för anl0rtering ett visst belopp men
i verkligheten använder detta belopp till lninskning i ny llppläning
- att en sådan nletod skapar en felaktig budget. Frågan är icke,
såsonl det sagts, huruvida budgeten genom detta blir mer eller mindre
»elegant», utan om den icke därmed blir direkt felaktig. Det måste
sägas vara alldeles oförnekligt" att så blir förhållandet. Genom denna
metod kommer nälllligen Sanll11a belopp att upptagas två gånger på
utgiftssidan, och på inkomstsidan kOlnrner att upptagas det större
belopp lånemedel; som motsvarar denna dubbla postering på utgifts
sidan; både, inkomst- och utgiftss~dan av budgeten komma med andra
ord att figurera med så 111ycket för stora belopp som dubbelräknin
gen utgör. Detta franlgår ganska lätt. De medel, som nominellt gå
till avsättning för amortering, men sonli verkligheten avse ny upp
låning, d. v. s. som i verkligheten äro anslag för särskilda kapital
bildande ändanlål, t. ex. för järnvägsbyggnader eller statens utlånings
fonder, få ju ej i budgeten upptagas under denna senare rubrik, och
under denna \senare rubrik måste därför i stället upptagas ett lika
stort belopp lånemedel, vilket i verkligheten icke är avsett att utgå,
utan som kommer att i sinom tid ersättas av det nominella amorte
ringsanslaget.. Upplåningen komlner med andra ord att se större ut,
än den i verkligheten är.

Att en sådan anordning, såsom all felaktig bokföring och balan
sering, k0111mer att föra folk bakom ljuset, nlåste anses obestridligt.
Därmed vill jag dock icke säga, att saken är alldeles avgjord. Otvi
velaktigt kan det under vissa förhållanden vara rättast att föra folk
bakom ljuset, att måla en viss potentat på väggen för att därigenom
111era eftert.ryckligt kunna skrämma för hans verkliga åtgärder. Enk
lare uttryckt: on1 Ulan genoln att föreställa riksdagen, att upplåningen
är större, än den verkligen är, kan förmå .riksdagen till större för
siktighet och sparsanlhet såväl med låneinedel SOIU överhuvud taget
med sina utgifter, så är ju saken i och för sig väl värd uppoffringen.
Den enda argumentering, som, såvitt jag kan finna, håller streck, är
alltså den t att syftemålet med detta' s. k. amorteringsanslag är att
skrälnma riksdagen från överdrifter genom att framställa situationen
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värre, än den i verkligheten är. Någon annan verkan av anslaget
torde vara svår att finna. Riksgäldsfullnläktigen Östberg anser, att
detta anslag för aUlortering skapar »ett starkt moralisk.t tvång att
anlo.rtera»; lnen, om denna tankegång skulle vara riktig, kan det blott
bero på den felaktiga föreställ1~ing, SOIU saken inger, på det sätt,
jag nyss har antytt.. Herr Östberg utgår emellertid från en annan
tankegång. Han säger nämligen. något om betydelsen av att genolu
de upprepade avsättningarna till fonden för statsskuldens amortering
»garantien för lånets återbetalande kvarstår oförminskad». Denna
t.ankegång synes mig svär att förklara. Fonden är ju endast en pro
visorisk anordning, avsedd att tillsvidare uppsamla de medel, sonl i
fraultiden skola användas i stället för ny upplåning; och, dä fonden
en gäng har blivit tillräckligt stor, skall den användas för detta ända
nlal - d. v. s. fqrsvinna. Då fonden har nått sitt ändamål, konlluer
alltså någon garanti i herr Östbergs ll1ening' icke att e~istera; »garan
tien» är alltså i detta fall rent provisorisk och kommer i sinonl tid
att försvinna, samtidigt med att fonden fullgör sitt ändamål och där
nled själv försvinner. Den verkliga garantien ligger icke heller alls
i clenna fond utan i de tillgångar, vari lånemedlen placerats.

Den, så vitt jag kan förstå,ollållbara tankegång, som medvetet
eller 0111edvetet ligger till grund. för yrkandet på avsättning för amor
tering, består i att genom en sådan avsättning skulle äga rum e'1~ 1ninsk

1~'ing i den 1~ya uJpplåningen. Detta förutsätter eineilertid, att man,
s.al1ltidigt nled att man gör denna avsättning till amortering, även
hindrar staten att låna upp lika 1nycket 1nera som det större belopp,
sonl anslås till s. k. anl0rtering. I ver~ligheten torde detta vara
0111öjligt. I verkligheten torde låneinediens belopp i budgeten så be
stänl111as, att man först. fastställer skattemedlens (eller rättare sagt
icke-lånellledlens) totala belopp, därefter undersöker, huru stora utgif
ter S0111 anses lämpliga eller erforderliga, och slutligen, för den hän
delse en större del av dessa utgifter faller på utgifter för kapitalök
ning, skaffar sig resten av de erforderliga medlen till dessa sistnälnnda
utgifter - alltså de medel, sonl erfordras utöver skattemedlen 
gen0111 upplåning. För den händelse då utgifterna för kapitalökning
ökas ll1ed det ökade amorteringsanslaget, komma alltså icke blott
utgifterna därigenoln att stiga, utan likaledes stiger även den brist,
50111 uppstår, sedan skattemedlen tagits i anspråk, och denna brist
kOl1ll1ler att fyllas av -ett så mycket större belopp lånemedel. I
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denna hänllelse kOlllmer alltså det s. k. amorteringsanslaget att öka
lånemedlens nominella belopp med lika mycket sonl amorteringsan
slaget. Det enda man har vunnit med att på det sätt, vi nyss be
traktat, göra budgeten felaktig, är alltså, att resultatet i realiteten
blir precis detsamma som förut, llled andra ord, man har vunnit plus
minus noll och förlorat korrektheten i budgetuppställningen.

Jag skulle k~nna inskränka mig till detta påpekande, för den hän
delse icke nyligen i en tidning en otrolig lllissuppfattning kommit till
uttryck. Det förhållandet, att anslaget för amortering utgår av skat
temedel (» andra statsinkomster») skulle enligt denna uppfattning
vara nog att förhindra, att lånemedel i ökad utsträckning komme
att tagas i anspråk på det sätt, jag nu visat. För denna publik
behöver jag säkerligen icke påpeka, att det förhållandet, huruvida
det ena eller andra anslaget uppföres att utgå av lånemedel eller
skattemedel, i~ke på minsta sätt .påverkar det totala belopp lånenle
del eller skattemedel, SOIU tages i anspråk i budgeten. Att skatt.e
ln,edlen i budgeten disponeras för amorteringsanslaget, leder ju näm
ligen endast till att dessa samma medel räcka så lnycket mindre
långt på andra punkter i budgeten, närmast i avseende på utgifterna
för statens affärsverksanlbet och statens utlåningsfonder, samt att
dessa sistnämnda utgifter alltså i så mycket större utsträckning komma
att i stället täckas med lånenIedel. Detta förefaller så pass själv
klart, att det icke borde ha behövt påpekas.

Finansministern har nu i detta sammallhang fralnhållit önskvärd
heten av nornler för såväl det totala anslaget för kapitalökning som
för lånemedlens andel däri. Jag vill särskilt understryka, att bäda
dessa moment äro av avgörande betydelse, och att efter min mening
det förra, alltså behovet av normer för det totala anslaget för kapital
ökning, är kanske till och med viktigare än det senare; nIen jag har
av finansministerns framställning fätt det bestämda intrycket, att även
han tillnläter båda dessa moment stor betydelse. Riksgäldsfullmäk
tigen Östberg säger nu i avseende på detta, att han anser den ifråga
varande uppgiften vara olöslig; och jag· kan icke med bestämdhet
påstå, att han har orätt däri, även om jag hoppas det. Att på rent
vetenskaplig väg kon1ma till någon i förväg fastställd grund, i avse
ende på vare sig det totala tillåtna anslaget för kapitalökning i budgeten
eller för den del därav, som bör utgå av lånemedel, är säkerligen
omöjligt. Däremot kan man .·väl tänka sig, att det skulle vara möja
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ligt at.t från en vetenskaplig utgångspunkt på rent praktisk väg komma'
till en anordning, SOln i detta hänseende vore i huvudsak ·tillfreds
ställande. Därmed nlå emellertid vara hur SOlll helst. OtU dessa
normer kunna fastställas, utgöra de en verklig garanti emot för stark
upplåning. Herr Östberg anser eUlellertid, att avsättningen till amor
tering är en säkrare åtgärd oell en tillräcklig garanti därför. Men
just häri ligger enligt min mening h~ns Inisstag. Detta senare, alltså
avsättningen för amortering, är i verkligheten ingen garanti alls, me
dan fastställandet av normer för kapitalökning oell upplåning är en
garanti; och, om det senare visar sig vara omöjligt, så är ingen som
helst ersättning därför beredd genoIn den chilnäriska garanti, som en
nominell avsättning för amortering utgör. Det är alltså icke ett val
enlellan dessa två möjligheter, som föreligger, utan det är normerna
såsom den sä,kra garantien, OIn de överhuvud kunna uppställas och
efterlevas, samt avsättningen för nominell amortering såSOln ingen
garanti, utan endast ett medel att giva en felaktig föreställning om
budgetens verkliga innebörd.

I ett hänseende skulle man dock kanske kunna tänka sig, att
avsättningen för amortering skulle utöva ett gynnsamt inflytande och
detta genom dess psykologiska verkan utåt. Riksgäldsfullmäktigen
Östberg påpekar, att i Alnlanach de Gotha årligen upptagas amorte
ringsanslag för de flesta länder och även för Sverige, samt anser,
att detta bör göra gott intryck på kalenderns stora internationella

· läsekrets. Så vitt jag kan förstå, finnas emellertid siffror, som
skulle göra ett långt bättre intryck i detta hänseende, och som för
närvarande alldeles saknas bland de svenska uppgifterna i Alma
na.ch de Gotba. Såväl Norge som Danmark· angiva, vid sidan
av och i omedelbart sanlmanhang med siffrorna för sin statsskuld,
även de tillgån,gar, som motsvara dessa skulder, saInt bereda alltså
läsarna ett intryck av huru förlTIögenhetsställningen, balansräkningen
för deras stater, ser ut. Tydligen ger detta en längt bättre föreställ
ning om det ifrågavarande landets soliditet än en siffra för ett även
i bästa fall obetydligt amorteringsanslag, SOlU åtminstone i Almanach
de Gotba ej ens är upptaget i sammanhang med siffrorna för stats
skuldens belopp, utan som blott ingår i annat sanlmanbang såsom
en post i årets budget. Hvad Sverige beträffar, äro vidare siffrorna
över statens tillgångar så synnerligen förmånliga, att de äro särskilt
ägnade att giva ell läsare av den ifrågavarande uppslagsboken ett
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stort förtroende till vår ställning. Våra tillgångar - OCll dessa an
språkslöst beräknade - uppgå nämligen till nära 1 milliard kr. över

statsskuldens belopp, hvilket, då den senare endast är omkring 600
miljoner kr., måste' sägas vara en synnerligen vacker siffra. Där
jämte förfogar Sverige numera, på grund av budgetreforlnen och de
reformer i bokföringsväsendet, SOITI därmed salnmanhänga, ytterligare
över siffror, som, såvitt jag kan finna, äro ännu mera övertygande än
t. o. In. de nu nänlnda. Jag tänker särskilt på de siffror, sonl nu
mera, på grund av statskontorets statistiska sammanställningar över
statens produktiva fonders avkastning, äro tillgängliga i avseende på
den direkta inko1nst, so111 svenska staten äger av sina produktiva
tillgångar. En sammanställning av denna sunlIna nled sumnlan för
räntor på statslånen visar, på grund av de stora belopp skattemedel,
som nedlagts i statsverksalnlleten, ävenSOln av andra skäl, ett be
lopp för 1912 av omkring 29· miljoner kr. utöver räntebeloppet, S0111

samtidigt uppgick till olnkring 22 1/ 2 IniIjoner kr.; d. v. s. staten
har av sina anläggningar en ärlig inkomst, som är betydligt Iller än
dubbelt så stor S0111 de skllldräntor, staten därpå har att betala. *
Det förefaller mig uppenbart, att man i sådana siffror har helt andra
111öjligheter att övertyga i varje fall de omdönlesgilla utländska iakt
tagarna om karaktären av våra statsfinanser, och att detta måste
göra långt större intryck på' deln än ett litet amorteringsanslag, sonl
ej kan tänkas uppgå till mera än, låt oss säga, tredjedelen eller
fjärdedelen avens den årliga räntebet~lningen .på statsskulden. Jag·
har' haft särskild anledning att taga dessa frågor i betrakt.ande på
senaste tiden, då jag just 11aft att utarbeta avdelningen om statsfi
nanserna i den nya upplagan av handboken Sveriges land och folk
i dess tyska edition. Jag har därvid givetvis icke förbigått anlorte
ringsanslaget; ll1en åtminstone enligt lnin egen uppfattning äro de
uppgifter, SOlD där äro intagna angående de övriga av mig berörda
förhållandena, av långt nlera övertygande natur och därför långt mera
ägnade att giva läsarna en på en gång riktig och gynnsam föreställ
ning om vår finansiella ställning. Jag måste alltså säga, att, såvitt
jag kan finna, icke heller detta skäl för upptagandet av det nomi
nella amorteringsanslaget i budgeten häller streck.

~ I inkomst.erna äro härvid inräknade, utom de i statskontorets tablå upptagna
fondernas avkastning, inkonlsten av statens aktier samt riksbankens vinst (den verk
liga och ej blott den i budgeten upptagna andelen däri). I verkligheten kunde ännu
andra poster göra anspråk på att få vara med.
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J:;tg skulle kunna sluta härnled, då jag härmed slutbehandlat det
uppställda ämnet, fattat i en trängre mening. Då jag nu emellertid
har förmånen att på denna plats få diskutera frågan, skall jag dock
tillåta mig att taga ytterligare ett steg in på ett område, som icke
direkt kan sägas tillhöra statsskuldens alTIortering, men SOln, särskilt
genom det sätt på vilket denna fråga komnlit upp och det sätt på
vilket den behandlats, syn~s mig mycket nära sammanhängande nled
det nu aktuella ämnet. Det är särskilt härvid jag nödgas yttra saker,
sonl antagligen icke kunna vara alla nlina åhörare odelat angenänla.

Som utgångspunkt skall jag även här t.aga ett yttrande i herr
Östbergs motion. Han säger där på ett ställe, att den nu förelig-,
gande fråg~n ter sig på ett sätt för den, som har att uppgöra bud
geten, och på ett annat för den, som har att förvalta statsskulden.
Just den dualism, SOlll där kOlnmer till uttryck, synes mig peka på
den grundläggande svagheten i hela den svenska finansförvaltningen,
den svaghet, som består i frånvaro av en1:tetlig {irtansledni·ng. Det
går nälllligen icke an att se statsfinanserna från två nlotsatta syn
punkter. Budgeten och hela finansfqrvaltningen ~ äro en enhet, och i
denna enhet ingår statsskuldförvaltningen endast såsom ett led, vilket
har att betrakta sig ·som del av det hela, och vars synpunkter böra
finna beaktande endast i den må.n de äga betydelse för det hela. I
detta hänseende är det sonl så Inycket har syndats icke blott nu
utan alltid här hos oss; och, om denna dualistiska uppfattning icke
hade förekonlmit, vågar jag tro, att hela den nuvarande frågan onl
statsskuldens· amortering skulle från början ha kommit på en riktigare
bog. Det betänkliga i situationen äl' med andra ord, att statsskuld
förvaltningen intar en ställning för sig själv såsom en autonom nlakt,
den där icke har att rätta sig efter direktiv från den allnlänna finans
ledningen~ utan som fullföljer sina egna alldeles självständiga före
ställningar och sin egen' taktik. Detta är alltså den stora svagheten,
efter min föreställning och, som jag vågar tro, kanske även andras'.
Utanför de politiska kretsarna torde denna anomali i den svenska
förvaltningen på flera håll betraktas såsonl betänklig, och det synes
icke vara ur vägen att någon gång offentligen uttala, vad icke så få

. personer antagligen mena i detta hänseende.
Den yttre gången av den. nu föreliggande frågan är därvid mycket

karakteristisk. Utgångspunkten för saken var, SåSOlll nämnts, en
skriyelse från riksgäldskontoret till bankoutskotteL . Kungl. maj:t,
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finansförvaltningens högste vårdare, fick ingen som helst befattning
nled saken. Bankoutskottet skrev därefter till plena; fortfarande
hade kungl. maj:t, finansförvaltningens vårdare, ingen befattning där
lned. Därefter fattade riksdagens plena sina beslut, fortfarande utan
att hänskjuta saken till någon behandling hos kungl. maj:t. Riks
dagens beslut i avseende på 1914 års riksstat var definitivt och blev
alltså gällande, utan att kungl. lnaj:t överhuvud taget hade tillfälle
att därvid åtgöra någonting. Samtidigt skrev enlellertid riksdagen,
såsom jag förut angivit, till kungl. maj:t i fråga om anslag till anl0rte
ring för 1915; .och nu synes man hysa den uppfattningen, att kungl.
maj:t icke ägde rätt, formell eller reell rätt, att bilda sig en egen
mening ens onl detta anslag för 1915 och att handla efter den lnening,
han sålunda bildat sig.

Det är icke alls lnitt syfte att här inlåta nlig på en tolkning av
grundlagarna i nu föreliggande hänseende. Jag saknar därtill särskild
kompetens, och framför allt synes mig nationalekonomiska föreningen
icke vara rätta platsen för en sådan diskussion. Däremot synes
denna förening i eminent mening vara platsen för en diskussion av
systemets lämplighet från sta~sfinansiell synpunkt. Och då måste jag
för lnin del säga, alt, om det. nu senast angivna är en riktig konse
kvens av systemet, så dömer denna konsekvens systemet självt. Det
innebär näiniigen i så fall, att den al1m.änna finansförvaltningens ledare
överhuvud är avskuren från att taga ståndpunkt till frågan om ett
anslag på budgeten och alltså från att inom sitt eget kompetens
område handla efter sin lnening rörande en av de viktigaste stats
finansiella frågorna. Utan att alls yttra mig i avseende på frågans
rent politiska sida måste jag såsom ren iakttagare säga, att man
genom att draga denna konsekvens i själva verket har fällt en syn
nerligen sträng dom över bela systemet.

För min del vill jag nu icke dölja, att jag även, frånsett denna
konsekvens, har synnerligen starka tvivel om vårt systelns lämplighet..
Vad eljest olika länders författningar och förvaltningar må avvika
uti - de må vara rent autokratiska såsom Ryssland, de må vara
icke parlamentariskt styrda, lned en stark på förvaltningen stödd
regeringsmakt, såsonl Preussen, de må vara rent parlamentariska,
med stark regering, såsom England, eller parlalnentariska, n1ed en
svagare regeri~g, såsonl Frankrike - alla överensstämma de däri,
att förvaltningen är regeringens sak, att någon {örvaltningsuppgi{t
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aldrig tillkommer representationen. Det förhällandet, att representa
tionen har ämbetsverk under sig ell~r överhuvud taget utövar någon
förvaltningsmakt, är nlig veterligen obekant i hela världen utanför
Sverige; och något motstycke därtill har, 'såvitt jag vet, icke funnits
sedan 111edeltiden. Under medeltiden var det visserligen icke ovan
ligt, att ständerna eller till och med särskilda stånd hade var sina
älllbetsverk, som då naturligtvis handlade efter vederbörande ständers
eller stånds tycke, och som lika naturligt åstadkommo en synner
ligen skön förvirring inom hela förvaltningen. Sä vitt jag vet, råder
bland forskare av olika läger endast en lllening om det för all sund
statsverksamhet fördärvliga i det medeltida systemet, och något SOlU

helst stöd i allmänna åskådningar har vårt systenl sålunda i varje
fall icke.

Nu är ju emellertid vår författning i flera hänseenden olik den,
sonl råder i andra länder, och särskilt är vår förvaltningsbistoria,
långt ifrån att utgöra någon kopia av andra länders, i lnånga hän- \
seenden en förebild för dessa och en förebild, sonl de ingalunda
alltid hava kunnat uppnå. Som följd därav kunde l11an alltså tänka
sig, att i vår konstitutionella eller ad111inistrativa organisation skulle

I ligga något n10ment, som gjorde denna utbrytning av statsskuldföi··
valtningen från kungl. luaj:ts allmänna finansförvaltning till en lämp
li'g åtgärd. Men det är icke nog llled att denna organisation är ab
solut enastående för Sverige; det kan också lugnt sägas, att den
icke på något sätt överensstämnler llled deq. svenska författningens
anda. Om det finns en tanke, som mer än någon annan genomgår
varje rad i konstitutionsutskottets berölnda nlotiv till 1809 års rege
ringsfornl, så är det denna, att riksdagen icke skall utöva någon sonl
helst förvaltningsuppgift. I ett berölnt uttryck kallas riksdagen där
»en lagstiftande IJna,kt, visligt trög till verkan, Inen fast och stark
till 1110tstånd». Häri ligger, S0l11 sagt, att någon S0111 helst förvalt·
ningsuppgift i princip icke tillkommer riksdagen, endast den rent re
presentativa och i viss mån återhållande uppgiften.

Hela riksgäldskontorets ställning är nled andra ord. en abnormitet;
oell huruledes denna abnorn1itet har uppstått, är jil också väl bekant.
Orsaken var Gustaf III:s 'vanstyrelse, då han upptog ~ån utan stän
dernas hörande och för att försona detta maktövergrepp måste över..
länlna förvaltningen av statsskulden åt ständerna själva. Det kunde
nu tänkas, att, även Oln allt, S0111 jag sagt angående riksgäldskon-

2
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torets egendolnliga ställning, vore riktigt, en sådan ställning i alla
fall kunde anses befogad av det skäl, att densamlua skulle utgöra
en garanti enl0t vanskötsel av finansförvaltningen, at.t den skulle för
hindra en oförsiktig OCll för landets välf~rd fördärvlig länepolitik. ~-ren

detta synes mig v'ara ett stort misstag. En fördärvlig lånepolitik
kommer aven fördärvlig finansförvaltning; och, onl finansförvaltningens
ledning är dålig, konlmer därf?r oundgängligen även land,ets kredit i
fara, t.y den oförnuftiga finanspolitiken kOll1ll1er att fralndriYu en låne
politik, som leder till olycka. Riksgäldskontoret kan åt detta icke
göra det allra lninsta, då det endast har att förvalta den statsskuld,

sonl är av konung och riksdag beslutad, icke ~örhindra, att beslut
däronl fattas, och ännu lllindre förhindra, vad SOlU föranleder, att
beslut Oln upplåning rnåste fattas, nänlligen en behandling av statens
inkomster och utgifter, SO111 nödvändigt fran1tvingar ny upplåning.
Erfarenheten har ju också tillräckligt visat, att riksgäldskontoret icke
på något vis utgjort någon garanti elll0t en 01ä111plig finansförvaltning
eller ens lånepolitik. Riksgäldskontoret har självt fått vara 111ed on1
en stor svensk statsbankrutt, nälnligen 1830 års s. k. realisation,
gen 0111 vilken svenska staten l1låste avstå frän att infria vissa av
sina förbindelser och alltså helt enkelt inställde sina betalningar. Veter
ligen förluådde icke riksgäldskontoret göra något för att avvärja
denna katastrof, S0111 naturligt.vis i likhet n1ed alla dylika händelser
uppstod genom ,den allrnänna finansförvaltningens brister, vilka riks

gäldskontoret icke kan råda någon son1 helst bot på.
. Riksgäldskontoret har en ren förvaltningsuppgift, och förvaltnings

uppgifter tillhöra kungl. maj:t. Riksgäldskontoret har en finansför
valtningsuppgift, och finansf~rvaltningens uppgifter tillhöra kungl.
lnaj:ts finansförvaltning.

Härefter yttrade sig:

Juris Doktor, H. Cavalli: Då jag hörsamnlade den inbjudning,
SOITI sänts lnig att konllll3: tillstädes här i dag, och nu begärt ordet,
så har det huvudsakligen varit därför, att jag ville llledclela vissa
faktiska förhållanden, vilka, såvitt jag kunnat finna av den rätt liv
liga diskussion, som förts i denna fråga i pressen, icke blivit beak
tade, och jag vet icke ens, Oln de äro kända. Jag vågar fälla de sist
lläJnnda orden på grund av inledarens redogörelse för saken, vilken
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redogörelse han började vid en långt senare tidpunkt, än han borde
hava gjort för att den föreliggande frågan skall kunna rätt bedönlas.

Det kan vara iignat att. väcka uppmärksanlhet, att denna fråga
har blivit aktuell nu, och att den betra~tas, SåS0111 vi nyss hörde, SOln

en fråga, sonl står och bör. stå på dagordningen. Det förhåller sig
dock i verkligheten icke så, att detta är en frAga frän i fjol, utan det
är en vida äldre fråga. Vad sonl i saken blivit åtgjort, är ingenting
annat än det,' sorn står i klar och tydlig överensstänl111else 111ed de
föreskrifter och beslut, som riksdagen i detta a.vseende fattat. En
liten kort resume av vad som i saken hän.t kan därför måhända

behövas.
Inledaren har redan nänlnt, att" riksgäldsfulllTIäktige ingingo år

1913 till bankoutskottet ll1ed en skrivelse Oln extra avsättning av 1
Iniljol1 kr. att användas för statsskuldens alllortering eller för 111inskad
upplåning, och denna frainställning tillstyrktes av bankoutskottet och
bifölls av riksdagen. Frågan prövades således då. Då var frågan
aktuell, då var den ny, och alla de skäl, SOln kunna anföras i frågan,
däribland de, son1 anförts i inledarens föredrag, borde hava franlförts

på den tiden.
Nu hava de k0111mit något sent - jag vill dock där111ed icke säga

för sent, ty det är ju lllÖjligt, att riksdagen kan uppriva sitt beslut.
Därvid bör dock ihägkonlll1as, att riksgäldsfullmäktiges förslag mötte
1110tstånd in0111 bankoutskottet, och det är vidare känt, att hankout
skottets förslag ll1öttes 111ed 1110tstånd i andra kanl111aren. De syn
punkter, som tala mot förslaget, förelågo således till prövning, da riks
dagen i fjol fattade sitt beslut, och sedan dess har, 111ina herrar, intet
tillkollllnit. Det är i allmänhet lyckligt för stat, k0111nlUn och den en
skilde, att man respekterar fattade beslut.

Jag nänlnde nyss, att inledaren icke hade olnförnlält sakens för
historia annat än från 1913. Den är dock 25 är ganlInaI ; den här
leder sig nä111ligen från 1889. År 1888 upplades det första stats
räntelånet, och riksgäldsfull111äktige ingingo till 1889 års riksdag 11led

I .

en anlllälan häronl och helllställde, att ett belopp skulle anvisas icke
allenast till räntebetaln"ing utan även för anlortering. Statslltskot.tet,
vilket på den tiden hade att lnottaga franlställningar från riksgälds
fulllTIäktige, gjorde då följande uttalande, ett uttalande, sonl godkän
des av riksdagen: »Lika ll1ed fulhnäktige finner utskottet den om
ständigheten, att för 1888 års svenska statslån, likasol11 för en 111ängd
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statslån i andra länder, någon viss, ovillkorlig äterbetalningsskyldighet
icke blivit utsatt, ingalunda böra föranleda därtill, att amorteringen ä
den svenska statsskulden skulle nled anledning därav lllinskas. Denna
lånefornl bör fasthellre ej me~föra a.nnan verkan, än att ett riksdagens
beslut påkallas därom, på vilket sätt och lned vilket belopp anlor
teringen på en motsvarande del av statsskulden skall äga rUIn.. I
berörda hänseende synes det vidare vid ett sådant besluts fattande ej
kunna· vara fråga Oln annat än bestäminande av ett miniInibelopp fö~~

den årliga anlorteringen, medan det naturligtvis beror på riksdagen att,
i Inån av vid statsregleringen för handen var~n'de tillgångar, öka
denna amortering utöver vad sålunda såsom ett minimibelopp fast
ställt blivit».

I följd härav och med anledning av i riksdagen väckta lllotioner
henlställde utskottet, »att riksdngen må föreskriva, att, Oln nya stats
obligationer, i vilka någon v~ss, ovillkorlig' återbetalning medelst årlig
~nl0rtering ej blivit av. staten utfäst, varda av fullmäktige i riksgälds
kontoret utfärdade, fullmäktige skola snarast möjligt göra framställ
ning onl anvisande av de nledel, vilka böra årligen avsättas på skuld
beloppets anlortering inom den t.id, fullmäktige anse länlplig.»

Sådan, mina herrar, är den princip, som då fastslogs, och vilken
obrottsligen följts intill den dag, ~oln i dag är - eller åtIninstone
till den tid, dä berörda skrivelse under år 1913 avläts. För varje
nytt statsräntelån, som därefter upplagts - jag är ense lned inledaren
därom, att anlorteringslänen skola ställas utanför denna diskussion 
hava riksgäldsfullmäktige året därefter ingått till riksdagen med be
gäran att få nledel anvisade för förräntning och för anl0rtering. Och
riksdagen har, tillämpande principen av år 1889, anvisat belopp icke
allenast till förräntning utan även till anlortering. Det fraingår lnycket
tydligt av det av riksdagen för riksgäldskontoret utfärdade reglelnente
- sådana reglenlenten utfärdas, såsom känt 'torde vara, årligeIi. För
är 1913 är det i parentes sagt uppställt efter en annan, överskåd
ligare princip än förut. Det st.adgas där om anslag »till ränta och
afsättning till foTiden för statsskuldens alnortering» : för 3,G-procents
lånet 3,824,379 kr., för 1888 års lån '885,333 kr. o. s. v. samt för
1911 års län 3,240,000 kr., och sedermera tillägges det: »samt enligt
1913 .års riksdags beslut ytterligare avsättning 500,000 kr.» - Mina
herrar, vilken är skillnaden lnellan avsätt.ningen år 1913 och de före
gående år gjorda avsättningarna? Ingen, det är precis samU1a sak.
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Och den år 191.3 beslutade avsättning betecknade inledaren dock såsom
en fÖi~ändring i aUlorteringspolitiken, han talade till och nled 0111 en
revolution i an1orteringspolitiken.

År 1909 ingingo riksgäldsfullnläktige till bankoutskottet n1ed henl
ställan 0111 ytterligare lnedel för an10rtering av statsskulden. Man
hade dittills anvisat nledel efter den princip, SOlll fastslogs år 1889,
111en fullnläktige fra.nlhöllo i en skrivelse. av den 29 n1ars 1909 ange
lägenheten och nödvändigheten aven starkare alll0rterinp; aV" stats
skulden, än sonl dittills ägt run1, och de fr·alnlade förslag till hastigare
an10rtering av vissa statsräntelån., Riksdagen biföll ock detta förslag.

Allt vad so111 skett är i full överensstämlnelse nled vad riks
dagen förut beslutat, och det är svårt att förstå den skillnad. S0111

här uppställts ll1ellan avsättningen av år 1913 och föregående års av
sättningar. Av inledarens föredrag fick jag den föreställningen, att
han ville, att.' någon anlortering av statsräntelånen icke skulle äga
rum. Ja, då skaJI' man stryka hela det belopp, sonl avsättes för
sådant ändall1ål.

Då vi här från framstående vetenskapligt håll fått höra den upp
fattningen kritiseras, att amortering av statsräntelån bör äga rU111, så
finner man, huru tiqer och åsikter förändras. I slutet på 1880-talet
fanns här i Sverige en mycket ,känd nationalekonolnisk skriftställare,
SOIU även haft a.tt handlägga finansiella ting i den största) olnfat.tning.
Han Yäckte .1110tion i riksdagen, av vilken franlgick, att han fruktade
för statsräntelån, därför att ifråga Oln denl an10rtering icke skulle
äga run1.

Den ärade inledaren beklagade - och han betecknade det. såsonl
den ön1tåligaste punkten i sitt föredrag :...- att i Sverige finansförvalt
ningen är tudelad. Jag vet ieke, varför han glömde bort riksbanken,
ty i verkligheten är finansförvaltningen här i landet tredelad, och jag
kan nänlna, att vid ett tillfälle för några år sedan vid en i ekono
n1iskt avseende icke så gynnsam tidpunkt här i landet den dåvarande
chefen för finansdepartementet tillkallade representanter för riksbanken
och riksgäldsfulluläktige och började sitt anförande lTIed att, SOIU fi
nansförvaltningen bär i landet. är delad i tre delar, så etc. Detta för
hållande salllInanhänger med våra historiska traditioner,mell inleda
ren har rätt i att i andra lärider är det icke så. Finansförvaltningen
lyder där i allmänhet helt under regeringen. Skulle det på grund av
förhållandena aven eller annan anledning anses vara lämpligt att här
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i landet göra på saUlma sätt, så måste förslag därolu framställas i
vederbörlig ordning; och det vore väl lämpligare, att man går franl

- på den vägen hellre än att beklaga ett förhållande, för vars avhjäl
pande nlan icke vidtager åtgärder, ehuru nlan finner det vara brist
fälligt.

Det är rätt -vanskligt, när nlan berör sådana frågor SOlll denna,
att veta, vad man hör säga, och vad ll1an icke bör säga. Det är klart,
att i frågor, SOln beröra vår kredit inför utlandet, lilan måste iakt
taga l1lycken försiktighet 111en så försiktig anser jag mig dock icke.
böra vara, att jag icke l{an göra några antydningar.

Det lider icke något tvivel däronl, att det beslut, sonl riksdagen
fattade i· fjol 0111 avsättning för år 1914 aven halv miljon kr. och att
gÖL'a anrnälan till regeringen Oln avsättning för år 19 L5 aven nliljon
kr., är känt av de bankinstitut, med vilka Sverige i fråga onl stats
skulden har förbindelser, lika visst sonl det skulle bliva olnedelbart
känt fUl' denl, om beslutet ändrades. Vilken uppfattning skola nu dessa
bank,institut få, onl riksdagens beslut icke vidhålles, och vilka grunder
kunna de antaga ligga bakonl ett eventuellt upprivande av det fattade
beslutet? Ja, det är väl närlnast att antaga, att de skola kOlllina till
den slutsats, son1 inledaren påpekade, och sonl ~ngifves i chefens för
finansdepartel1lentet yttrande till statsrådsprotokollet i den till inne
varande ·års riksdag avgivna statsverkspropositionen, nämligen att
under förutsättning av riksdagens godkännande av chefens för finans
departenlentet förslag medel för ett ökat alllorteringsanslag. erhölles
endast genom att öka lånemedlen med lika stort belopp. Ja, Olll det
kan vara lälnpligt att låta en sådan princip kon1ma till utlandets
l{ännedonl, det få herrarna själva bedöll1a.

Jag Ilar 111ed dessa ord sökt lämna en objektiv redogörelse för
de beslut, son1 ligga till grund för riksgäldsfulluläktiges klandrade
åtgärd, och jag skulle härnled egentligen sluta mitt kort.a anförande,
lllen nlecl herr ordförandens tillåtelse skall jag därtill lägga några få
ord av ll1era personlig innebörd.

Jag fick förra sonlinaren ett brev från en lnycket känd och högt
uppskattad finansnlan i fråga om saker r,örande statsfinanser. Däri
ol1lförnläler han, att han fått kännedo111 Oln den beslutade avsättnin
gen av 111edel till ökad anlortering av statsskulden i Sverige, och han
skriver därom några ord, S0111 jag nu går att återgiva. Jag ber att
få göra det i översätt.ning: »Det är llled stor tillfredsställelse, jag
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erfarit, att ni arbetar på en ökad amortering av statsskulden. Per
sonligen fullföljer jag salnn1a princip här, och jag har det nöjet att
kunna säga, att jag lyckats ernå, att i lnitt land en sunllna av» '
och så nälnner ban summan' - »uti den årliga budgetell för anlor·
tel~ing av statsskulden inskrivits utöver den regelbundna anlorteringen.»
Det kan ju vara någon tröst att veta, att lnan i praktiken förfar något
annorlunda, än en längt dragen teori nu här synes kräva.

För nlin del har jag numera ickelängre något pe'rsonligt intresse
av vad för beslut riksdagen ko111111er att fatta i denna sak. Men jag
skulle likväl vilja utt.rycka den önskan, att riksdagen skulle vidhålla
sitt i fjol fattade heslut, ty för riksdagen är det liksom för den en
skilde bäst att ett säga och därvid förbliva.

Bankdirektören K. A. Wallenberg: Då jag varit medlelll av 1913
års hankoutskott och i riksdagens första kammare voterat för det
förslag, son1 det nu är fråga om, har jag ansett det vara lämpligt
att konllua hit i afton för att redogöra för de skäl, sonl varit för
nlig bestälnn1ande.

När jag i statsverkspropositionen läste finansministerns yttrande
i denna frt~ga, blev jag ganska förvånad. Den formsak, onl vilken
nlan tvistar, nä111ligen att man .sätter sig över riksdagens skrivelse,
skall jag icke i~gå på. Men det skulle vara mig mycket kärt, 0111

finanslllinistern skulle kunna minska riksdagens korrespondens med
kungl.·.. 111aj:t, vilken tagit alltför vidlyftiga proportioner. I denna sak
äro vi således i princip. ense.

Därenlot tyckte jag icke' om finansministerns nlycket långdragna
l110tivering, därför att det i en publik akt icke är lämpligt, att man
t.orgför allt, sonl hör till en hushållning. Jag fick det intrycket, att
l1lan Blåste hava l1lycket ont om lllynt för att ingä på en så vidlyftig
nlotivel'ing. Ty, vad gäller saken? Saken gäller endast en miljon
kr. \1eta herrarna, vad det spelar för roll i statens hushållning?
Jo, precis sanlnla roll, som om en av herrarna tagit ett län på 600 kr.
och han beslöte att öka den årliga alllorteringen med en krona, preeis
sanlnla roll spelar denna miljon i förhållande till svenska stats
skuldens storlek, således ingen nämnvärd. Men man kan däremot
teoretisera 0111 saken, OCll jag häller fullständigt 111ed professor Heck
scher' i 111ängt och mycket av vad han sagt. Åtskilligt därav vill
jag dock icke beröra, ty det hör icke hit. Jag vill dock giva honom



24 1914 den 4 februari.

rätt däri, att teoretiskt är det oriktigt att upplåna penningar för att
verkställa en anlortering. Det förefaller åtminstone icke vara riktigt.
Det kan ju hända, att någon Ilar ett banklän, som han varit tv'ungen
att amortera, och icke kunnat göra det på annat sätt än gen0l11 att
upptaga . ett lån på annat häll. Det förekollliner överallt inonl den
pri-vata hushållningen..

Nu skall jag bedja att. få kOm111a till det skäl, SOlll varit för lnig
bestämnlande att gå 111ed på saken. Det är icke något teoretiskt
utan ett rent praktiskt skäl, nämligen det, att lnan 111ed denna 111iljon
sätter riksgäldsfullmäktige i tillfälle att, när det så befin~es länlpligt,
genom uppköp av svenska statsobligationer på den utländska nlark
naden, ja, jag vill icke säga höja kursen för dessa svenska papper,
111en i alla fall giva denl en viss stadga. Detta har en nlycket stor
betydelse, S0111 icke fär underskattas, även om det är fråga 0111 en
så liten SUffilna sonl en 11liljon. kr. Jag har här i ll1in ficka en tid
ning; den är ganska färsk, den är från i lnåndags, och där står att
läsa under rubriken Londonbörsen, att del förhållandet, att Japan för
klarat, att det skulle fortsätta med sina uppköp av statsobligationer
för att lninska lånebeloppet, inverkat förlnånligt på börsen.

Herrarna hava sig kanske bekant, att, när engelska regeringen
under boerkriget slutade att uppköpa consols, detta bland annat bi
drog till den kursnedgång på börsen av engelska consols, sonl då
ägde runl. Varje gång, SOlll engelska regeringen börjat att uppköpa
consols, har kursen å desanlma gått upp. .Den har nu åter börjat
därnled, och kursen har ökats betydligt. Detta· är en praktisk sak
och ingen teoretisk. Man lnäste ju, när l11an har en kredit att vårda,
tillämpa de' lnedel, son1 finnas, även onl jag icke med professor Heck
scher kan säga, att, huru galet man bär sig åt, så gör det ingenting,
endast nlan har någon vinst därav. Ja, det vill jag icke skriva under.

Jag vill bekräfta, vad den senaste talaren yttrat däronl, att, sedan
det förhållandet, att riksdagen beslutat en ökning av alnorteringsfonden
endast med en miljon, komlnit till kännedoln på de utländska bör
serna och inoul utländska finanskretsar, det har väckt stor tillfreds
ställelse bland deln, som på ett eller annat sätt äro intresserade av

de svenska statsobligationerna.
Det skulle naturligtvis vara lnycket lämpligt, onl diskussionen

angående denna hushällsangelägenhet skulle kunna hållas henllig. Nu
bar enlellertid finanslninistern yttrat sig 0111 saken i st.atsverkspro-
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positionen, vilket gör, att. detta antagligen icke är luöjligt; då kOlnmer
vår kredit under diskussion, och den fördel, vi hade av att 'öka vår
amorteringsfond med visst belopp on1 året, går kanske förlorad.

Kaptenen Friherre 'E. K~ Palmstierna: Trots den fruktansvärda
ingress, varn1ed inledaren började sitt föredrag, vägade jag likväl be
gära ordet, och jag gjorde det.ta så 111ycket hellre, son1 det just fin
nes en punkt, vilken icke blivit berörd i de föregående anförandena,
111en vilken för inledaren utgjor.de likso111 ett huvudargulnent för hans
anförande. Fattade jag honom rätt, så anförde han, att, onl det sker
avskl~ivningar eller avsättningar till förnyelsefond, och 'on1 nlan så
lunda håller de produktiva verken uppe i ~od standard, bör icke nå
gon arnortering av statsskulden ske. Jag kan icke underlåta att säga,
att det förefaller mig, S0111 om kanske någon liten begreppsförvirring
beträffande denna sak gjorde sig gällande hos den ärade inledaren.

Den frågan har ju diskuterats särdeles ingående;' och särsl{ilt på
det fält, där jag försökt något behandla saken, nämligen inolTl det
k0111ll1Unala o1l1rådet, bar det lett till utveckling av vissa beställIda
grundlinjer, SOlll det kanske vore skäl att i detta salnnlanhang något
berÖra, ty förhållandena äro här analoga inon1 stats~ och konlnlunal~

förvaltriingen.
Den ärade inledaren hopblandade två funktioner, SOlll borde vara

skilda åt, åtn1instone till begreppet, nänlligen avskrivning och amor
tering. A,vskrivning sker på grund av ålder och slitning efter de grun
der, som beslutas för det företag, som det rör sig om. Detta kallas
1~orrnal avskrivning, oeh i vissa fall förekommer extra avskrivning.
Allt detta är emellertid en inre affär inon1 förvaltningen.' Anlorteringen
därerl10t är något, som rör affärerna utät, den stora lånernarknaden.

Jag vill göra en exenlplifiering av huru det i nän1nda hänseende
förhåller sig i Stockholnl liksoln i flera andra städer säväl här i
Sverige som på kontinenten. Där gör n1an så beträffande affärsver
ken~ att det sker dels normal avskrivning och dels en extra avskriv
ning, vilken senare i forlll av aUlortering ingår till stadens kassa.
En del av dessa belopp användas till att amortera stadens skuld, IlleIl
vad SOlll blir över avsättes, därför att verkens lifstid är kortare än
anlorteringen på stadens skuld, för kOlllmande behov av ny upplå
ning. Man lägger icke på hög, utan- i den mån nya behov av upp
låning uppkOnl111a, tager n1an av den fond, SOIU hopas på detta sätt.
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Det förefaller lnig, sonl onl detta tillvägagångssätt vore det rik
tigaste i fråga onl den ekonon1iska förvaltningen för såväl komnlu
ner sOln staten, näiniigen att det anordnas så, att inom respektive
verk dels sker avskrivning och dels av avskrivnings111edlen anlägges
en fond för att användas antingen till minskning av upplåning i fran1
tiden eller' till arbeten, så att verken hällas i gott ständ. Man har
då den ekonolniska förvaltningen liggande fullt klar för sig, sådan
den bör vara.

Sedan kOll1ma vi till det rent finanspolitiska spörsmålet. Det
förra är en tek1~isk fråga rörande avskrivningen och verkens livslängd.
Det ekonolniskt-politiska spörsmålet beror dären10t på förhållandena
på länelnaL"knaden, vilka äro av helt annan art än avskrivningsprob
lenlet. I fråga om detta problenl gäller det att avgöra, huru lång
anl0rteringstiden skall vara, och huru stor anlorteringen skall vara.
Allt detta beror givetvis på lånemarknadens karaktär. Inledaren
upptog ett exenlpel från utlandet. Han talade nänlligen onl de nya
preussiska skattkanlmarväxlarna, vilka äro avpassade efter markna
dens krav.

On1 nlan ser efter, huru förhållandena äro i England, så fi~ner

man, att där sker efter inledarens metod faktiskt anl0rtering utåt pa
rallellt nled avskrivning. Detta gäller dock endast slnå sanlhällen.
I stora san1hällen är det i praktiken olnöjligt att göra så och detta
av det skälet, att Ulan upplånar för en mängd olika ändan1ål på en
gång, och- därigenom kan l11an icke rent teoretiskt få en viss genlen
sam anlorteringstid.

När så är förhållandet, bör Ulan mycket strängt skilja på dessa
saker. Spörs111ålet är icke, såsonl inledaren sade, huruvida av
skrivning bör äga runl eller icke, utan spörslnålet är, huruvida
riksgäldskontoret respektive riksdagen genom avläggande av denna
halva ll1iljon lånepolitiskt sett uppträtt lälnpligt eller icke. Och
därigenonl eliinineras bort den första delen av den ärade inleda
rens inlägg i saken. Om den senare saken vägar jag emellertid icke
yttra mig här, filen jag vill på grund av den reella erfarenhet, jag
har, franlhålla, att i de tyska sanlhällena förfares precis på san1ma
sätt som riksgäldsfullnläktige föreslagit och riksdagen godkänt. Man
avsätter ett visst belopp för att begagna chanserna på lånelnarkna- "
den för att animera sina -egna obligationer, därest så erfordras. Det
är den lllet.oden, som man bör bereda sig på att använda, och något
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annat ha icke riksgäldsfulln1äktige avsett. Onl chanser yppas, skall
man hava l11edel till hands att förfara på" detta sätt.

Jag skulle vidare vilja säga, att herr Heckscher kon1 in på ett
0111råde, son1" jag icke tänkt, att han skulle beröra, nämligen frågan

onl riksgäldskontorets konstitutionella ställning, och han fralllhöll, att
finansförvaltningen icke bör ligga under riksdagen. Det förvånade
111ig, att herr Heckscher frainkom med den annlärkningen, och jag
skulle i detta hänseende vilja sätta ett litet frågetecken. Innebär det
icke då en inadvertens av; herr Heckscher att gå elllot departemen
talreforn1en, därför att genom den skulle politiken på ett särskilt sätt
tränga in på förvaltningens område? Skulle måhända icke just det
vara sättet att föra in politik även i fråga onl riksgäldsförvaltningen,
on1 Ulan lägger den inti~t under kungl. lllaj:t? Man söker ju i all
111änhet neutralisera partipolitiken inom förvaltningen, och då borde
111an väl erkänna, att, som det nu är, hava vi g~ranti för att icke
någon viss partipolitik får överhand i riksgäldskontoret.

Med dessa ord har jag endast velat kritisera några punkter av
vad jnledaren anförde, och för övrigt finnes det kanske lnera kon1

petenta personer än jag, SOln på andra punkter vilja upptaga hans
yttranden till bemötande.

Fil. Doktor K. Hildebrand : Jag ber att i korthet få supplera,
vad som redan anförts 1110t de av föredragshållaren anförda teorierna,
och jag ber då allra först att fä säga några ord om konsekvenserna
av deras t.illämpning.

Det förefaller mig, att en alldeles given konsekvens skulle vara
den, att ingen SOlD belst amorterin"g, ingen avsättning till anl0rterings
fonden, skulle äga rum för statsräntelän. Nu kan det ju bända, att
föredragshållaren icke vill kräva upphörande av den avsättning,' S0111
nu är praxis. l\Ien en given konsekvens torde ju vara, att, när sta
ten, upptager '1~ya statsräntelån, någon avsättning icke beslötes av
riksdagen.

Men konsekvenserna gå ännu längre. Under de senaste decen
nierna har det ena landet efter det andra lnäst vidtaga åtgärder för
att hegränsa komnlunernas lånerätt. Kommun och stat äro så till
vida lika, att de äro juridiska personer, vilkas kredit l11era vilar på
invånarnas skatteförnlåga än på vissa bestä111da realtillgångar, och där
för bör det ju finnas en viss likhet rörande den nationalekonomiska
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betydelsen av deras upplåning. Nu 'befanns det, att konlnluner i olika
länder, särskilt stadskolllnluner, synnerligen lättsinnigt förfarit 111ed
sin upplåning..' Man sörjde i~ke för alnortering, 'och representatio
nerna i städerna kände icke tillräckligt ansvar för beslut onl ny upp
låning. Skuldbördan växte på ett lavinartat Sätt, och därför har det
ena landet efter det andra gått franl på den vägen, att en viss amor
teringstid bestänlts för kOffilnunala skulder, och att konlffiunernas lå
nerätt för övrigt på ett ellel~ annat sätt ytterligare begränsats.

Nu förefaller det l11ig, att det måste vara en given konsekvens
av inledarens teori, att det skulle bliva en fullständigt fri upplåning
även för de' större stadskommunerna, så att helst räntelån upptoges
där, utan att anlortering tillsvidare skulle förekomma. Man kan tänka
sig il)' i kon'sekvenserna,' Oln man erinrar sig den situation, i vilken vi
kommit. Under 1800-talet var det flera stater, sonl koncentrerade
sig på upplåning utan bunden amortering. Då visade det sig vanli
gen, att den avsättning till amorteringsfonden, som skedde, 1111nska
des mycket hastigt. En ändrad uppfattning uppkon~ och franldrev,
att man på många' håll beslöt en' ökad avsättning till anl0rterings
fonden, ehuru man behöll formen av statsräntelån. Det är rätt in
tressant att finna, att tyska riket år 1909 fastställde, att alla före
den 30 september 1910 upptagna lån skulle alnorteras geno-nl en an
nuitet, son1 första året skulle uppgå till en procent, l11en att de där
efter upptagna länen skulle anl0rteras efter en begynnelseannuitet av
1,3 il 3 procent, beroende på lnedlens användning. I tyska riket har
lnal1 sålunda gått fraln till större amoetering och större avsättning
till amorteringfonden, trots det att liksOIl1 här nya lån 111ed höjd
räntå ,enlellanåt behöva upptagas: Onl nu inledaren anser, att lo
giken felas hos dem, S0111 här ha en annan uppfattning än h3n~ så
drabbar' hans kritik rätt många myndigheter och stater i Europa och
icke lninst det tyska riket. Professor Heckscher talade onl ekono
111isk vidskepelse, 111e11 jag undrar, om lnan icke exempelvis i Tysk
land 111ed rätt stort lugn kan upptaga denna tillvitelse. .

Jag ber att få fortsätta, där friherre Palnlstierna slutade, och
nämna något 0111 förnyelsefonder. Av stat eller kOlllu1un upplånade
nledel hava i alllTIänhet använts för produktiva ändalnål, och 111an
har åtminstone ansett principiellt riktigt 111ed avskrivning eller aUlor
tering av' de i de produktiva verken nedlagda penningu1edlen. Nu
säger inledaren, att ingen an10rtering behövs, onl tillgångarna under-
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hållas så, att de icke minskas i värde, sanlt förklarar, att det är ett
tankefel hos riksgäldsfullmäktige och andra, SOlU icke dela denna upp
fattning. Det är eineilertid hos honom själv, sonl man finner bristen
på logik.

Låtol1l oss tänka på hur ett .aktiebolag anskaffar kapital för en
nyanläggning,. Detta sker antingen genon1 att utsläppa akt.ier eller
genonl upptagande av ett obligationslån. Antag, att lån upptages.
Sedan anläggningen blivit färdig, är det klart, att bolaget nedskriver
värdet på densan1nla eller upplägger en fÖl'nyelsefond för att uppe
hålla värdet. Sanlt.idigt nlåste o~ligationslånet inlösas efter den be
stäl1lda planen. Där har Ulan den dubbla avskrivning, SOln inleda
ren är så rädd för. Och vill man draga ut likheten, så kan lnan
säga, att ett aktiebolags aktiekapital liknar ett statsräntelån så till
vida, att det icke finnes något åläggande att län1na tillbaka kapita
let. Vad ett obligationslåll beträffar, så liknar det statens amorte
ringslån därutinnan, att en bestärnd amortering fastställts. Men den
stor-n skillnaden i förra fallet är den, att aktieägarna äro solidariska
111ed företaget.; de fä släppa efter på räntan, när det går dåligt, eller
också få de icke någon utdelning. Staten lnåste däremot under alla
förhållanden betala ränta på statsräntelånen.

Låtoln oss nu se på statens verk. Inledaren ställde sig på den
ståndpunkten, att, därför att de affärsdrivande verken hållas uppe i
sitt värde genOl1l avsättande av medel till en förnyelsefond eller ge
non1 Ouppllörligen skeende underhåll av lnaterialier, byggnader oc~

dylikt, behöver i fråga Oln statens affärsdrivande verk amortering av
det nedlagda kapitalet icke ifrägakomlna. Men vad' yinner man ge
n0111 en förnyelsefond och genol~ ett underhåll a v materialier oeh
byggnader? Jo, man häller verket uppe i, samlna värde eller nlå
hända i ett efter tidens förhållanden något högre värde geno'm an
skaffande av dyrbararematerialier. Men kan staten eller k0111illunerna
nöja sig därllled? Nej,· det förhåller sig nämligen så, att stat eller
kOlllnlun icke kan veta,· huruvida ett verk behöves om 40 eller 50
år....:tr det någon, son1 vet, om en kOlIlffiun efter nänlnda tid behöver
ett gasverk? Det kan bliva en ny uppfinning,. som gör, att man läg
ger 0111 hela driften, och lnan får då slopa de galnIa gasverken. Vad
betyder då, att det finnes en förnyelsefond ? På samma sätt förhål
ler det sig med ett telefonnät. Det kan hända, att man on~ tjugu
{te icke använder l1letalltråd, utan att det blir telefonering utan träd.
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Då måste hela det dyrbara trådnätet slopas. Vartill räcker då för
nyelsefonden, som endast avser att hålla trådnätet i gott stånd?

,Det är osäkerheten om framtiden, SOl11 gör, att en stat eller en
kOffi111Un nlåste 'tänka på icke blott att avsätta en förnyelsefond u,taJ~

tive1~ att in01n e1~ viss rinzlig tid bortskriva hela det 1~edlagda, kapi
talet. Jag har svårt att inse, varför icke föredragshållaren tänkt på
detta, S0111 synes mig vara alldeles självklart.

Sedan vill jag till sist fralnhälla, att ett finanssystenl prövas på
allvar icke under lugna tider, utan Oln det blir en farlig kris. Antag,
att Sverige skulle komnla i krigsfara, så at.t staten behöver upplåna
lnycket. stora belopp. Vilket är då fördelaktigast: att hava en större stats
skuld och större produktiva fonder, på den grund att penningar i stället
för till alnortering gått till fonderna, eller att hava en statsskuld, fak
tiskt förnlinskad under årens lopp genolll uppköp av obligationer eller
avsättningar till en anl0rteringsfond, san1t mindre fonder?, Jag har svårt
att förstå annat., än att det är det senare alternativet lned den mindre
statsskulden och 111indre tillgångar, som i en kl"itisk situation inver
kar fördelaktigast på utlandet oeh gör, att Ulan där kan lättare fä de

penningar, sonl erfordras.
Professor Heckscher hänvisade t.ill 111almfälten i Norrland. lVlen

de kunna tagas aven fiende. Han hänvisade till våra skogar, lllen
skogarna kunna brännas ned, och de kunna tagas av fienden. Han
hänvisade till postverkets inko111ster; de kunna för flera år kOllllIla i
oordning. Vid en allvarlig kris kan 111an förvisso icke hänYisa till
dessa tillgångar nled sanlnla styrka och feanlgång sonl nlan kan hän
visa till att 'landet skött sin skuld på ett förståndigt sätt. Då franl
träder nog betydelsen av att. skuldfinansernas förvaltning varit ägnad
att ingiva förtroende för statsmakternas vilja att onlsorgsfullttaga
hand 0111 skulden och dess betalning.

Det förefaller nlig rned' andra ord, SOlll 0111 den ståndpunkt~ som
riksdagen intog förra året, ll1ycket väl kan' försvaras.

Riksdagsnlannen Hj. Wijk: Trots den svåra värmen och den
långt framskridna tiden her jag att fä yttra några ord fÖl~ att fraIn
hålla, att jag hyser en från inledarens uppfattning avvikande 111ening
i en fråga, som är av ganska stor vikt i den förda diskussionen.
Jag syftar på hans påstående, att en avsättning eller en anl0rtering
överhuvud icke, innebär någon 111inskning i den totala -uppläningen
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utan blott är att betra~ta som en bokföringsåtgärd. Det är givet, att,
om så är fallet, är detta en faktor, son1 11låste spela en stor roll vid
bedönlandet av den föreliggande frågan. Jag har emellertid en annan
uppfattning, och jag skall söka klargöra den med några ord.

Inledarens utgångspunkt är, on1 jag fattat honom rätt, att en
avsättning till statsskuldens anlortering, vare sig den användes till
uppköp av obligationer eller till bildandet aven fond, icke innebär
någon minskning av upplåningen: statens skuldsättning blir icke n1indre
genolll en ·sådan. avsättning, utan förhållandet blir oförändrat: det är
blott fråga Oln en bokföringsåtgärd, som icke har annan betydelse, än
att den vållar oreda i budgeten.

För enkelhetens skull bel~ jag att i diskussionen få använda en
tern1, som jag vill kalla länenettot: skillnaden mellan å ena sidan den
upplånade SUIll111an i budgeten och å andra sidan avsättning av skatte

ll1edel till kapitalbildande ändalnål, en avsättning, som kan ske an·
tingen . till statens lånefonder och affärsdrivande verk eller till en
aUl0rteringsfond. Skillnaden mellan den ingående upplåningen och
den kapitalbildande placeringen, vilken (ornl denna än har, är en
faktor av grundläggande art vid bedönlandet av den verkligå netto
upplåningen för staten, och därför vill jag kalla den lånenettot.

Inverkar en avsättning till. en anlorteringsfond eller en verk
ställd alnortering till minskande av statsskulden, eller lned andra ord
ll1edför den, att ökningen av statsskulden blir mindre, än Oln avsätt
ningen eller alllorteringen icke äger rUll1? För att klargöra detta her
jag att få taga ett konkret exelnpel och på 'samlna gäng ett exen1
pel i stor skala, sonl därigenolll verkar tydligare. Jag tar det för
slag till riksstat, sonl nu föreligger till riksdagens behandling. I
denna är föreslagen en avsättning till statsskuldens alTIortering av
0111kring 7 lniljoner kr. Inledaren In enar, och det· förklarar hans sätt
att resonera, att, 0111 dessa 7 n1iljoner strykas, inverkar detta icke
på någon annan avdelning i budgeten än den, varunder amorteringen
av statsskulden sorterar, nän1ligen utgifterna för kapitalö~ning. Till
utgifterna för kapitalökning användas son1 bekant både lånenledeI
och skattenledel. Inledaren n1enar, att, Oln anlorteringen strykes,
skulle de frigjorda 7 IIliljonerna auto111atiskt konlma att användas till
att täcka andra utgifter för kapitalökning, nämligen utgift.erna för sta
tens affärsdrivande verk; statens upplåningsbehov komlne därigen0111
att illlotsvarande Hlän nlinskas: de 7 nliljonerna skulle gå ut på
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både inkolllstsidan och utgiftssidan i budgeten, och resultatet skulle
bli plus nlinus noll.

Efter min uppfattning, Safi. jag icke stöder på teoretiska prin
ciper utan på vad jag tror vara nlin erfarenhet Oln verkliga förhål
landet i riksdagen, skulle elllellertid den åsyftade åtgärden icke ha
den effekt, som inledaren antytt. En strykning av dessa 7 nli1joner
skulle komma att påverka helt andra delar av budgeten och resul
tera i endera av· två alternativ. Genonl strykningen Ininskas utgif
terna; det minskade behovet av medel skulle då i första hand kunna
ha till följ d, att beskattningen sänktes, det vill säga, att i inneva
rande års stat den föreslagna tobaksbeskattningen på 6 miljoner
skulle kunna strykas såsonl obehövlig. Detta tror jag vore en myc- .
ket naturlig konsekvens av strykningen av de 7 miljonerna på ut
giftssidan. Vad bleve då resultatet ifråga om lånenettot? Inlåningen
vore oförändrad, avsättningen till kapitalbildande ändamål bleve minskad
med 7 miljoner: lånenettot bleve ökat med 7 miljoner. Eller också
kunde man tänka sig en annan konsekvens särskilt under andra för
hållanden än de nuvarande, då nlan således ej hade någon n~y skatt
att steyka utan komme att behålla. S31nnla skatter och san1ma in
konIster sonl förut: de frigjorda 7· miljonerna skulle då kunna an
vändas till löpande utgifter av icke kapitalbildande karakt.är. Att
det alltid finnes en stark tendens i sådan riktning, behöver icke på
pekas.. I år ha i enskilda n10tioner ifrågasatts ökade utgifter för
icke kapitalbildande ändamål på, jag antar, onlkring 12 miljoner kr.
Det' 'finnes sålunda icke någon svårighet att på det sättet disponera
de lnedel, som bli frigjorda. Hur skulle lånenettot te sig under detta
alternativ? Jo, inlåningen vore oförändrad, avsättningen till kapital
bildande ändanlål bleve ll1inskad: lånenettot bleve ökat n1ed 7 lnil
joner.

Onl man kastar onl problenlet och ser till, på vad sätt låne
nettot skulle påverkas aven ökad alllortering i stället för aven
minskad, så bleve resultatet i överensstän1melse därmed olllkast.at, 0111

jag för övrigt har rätt i lnitt resonemang. Genolll ökad amortering
blir länenettot lllinskat. I verkligheten kommer naturligtvis icke re
sultatet att utfalla rent efter den ena eller den andra af de linjer,
jag tecknat, utan det blir en blandning av båda. 0111 en så stark
förändring SOITI den jag tagit till ex;elnpel gjordes med en gång, skulle
det givetvis även taga tid, innan det definitiva resultatet framträdde,
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men det skulle. säkert tendera mot en sådan utgång, som jag. skis~
serat, det är jag övertygad om. .'.

Därelllot strider all erfarenhet nlot inledarens' förnlOdal1, .att de
frigjoi'da 7 nliljonerna skulle kOlnma·· att anslås till kapitalbildande i

ändamål. Det anslag av skattenledel, som användes för kapitalbil-'
dande ändamål, följer vissa lagar och. regler. Det har sitt llliniululn,
motsvarande avsättningarna till postens och. telegrafens 'husbyggnader,
järnvägens och vattenfallsverkens inventarier och dylikt. Detta be
lopp ökas med ett par miljoner kr.. eller mer alltefter budgetens mer
eller ulindre gynnsanlma' ställning. t är ·är denna :avsättning' av skatt.e
medel 111ycket stor, därför att budgetens ställning, delvis tillföljd av
tobaksskattens upptagande, är synnerligen god. Men 'dessa variatio
ner röra sig olllkring ett jämförelsevis konstant m.edium, och hela'
tendensen i riksdagspolitiken. 'utgör ett bestämt hinder för att detta
mediurn i någon avsevärd grad höjes över sin nuvarande n-ivå. I stort
sett nlenar jag alltså, att upplåningen på budgeten bestämJlleS av ut...
gifterna för kapitalbildande ändamål med avdrag av utgifterna för
anlortering.

Inledarens åsikt leder konsekvent till att ingen avsättning alls
till amortering av statsskulden bör ske, i varje fall ingen avsättning,
över 'Tilken för närvarande riksdagen kan' bestämma, alltså ej för
st.atsräntelånen. Det är en principie~l ståndpunkt, som ·motiveras av
den uppfattningen, att en sådan avsättning icke minskar statens skuld
sättning utan blott 'vållar oklarhet i budgeten. Vad den påstådda
oklarheten i budgeten beträffar, så ansluter jag mig ·helt till inleda
rens nlening, att kan nlan vinna det avsedda nlålet l11ed den ytter
ligare avsättning till alllorteringsfonden av 1 miljon kr., som är
föreslagen, så må Inan vidtaga den. Jag har velat leda i bevis, att
man l11ed åtgärden verkligen vinner den fördelen,' att statens skuld
sättning nlinskas.

I fråga Oln dess inverkan på budgetens klarhet vill jag emel~

lertid uttala min förvåning över att en annlärkning i den vägen ,kom
Init från professor Cassel. Nu är att märka, att en av dem, som
ska.pat den nya uppställningen av budgeten, är professor Cassel.~Däri
ingick avsättning till stat.sräntelån alldeles efter samma principer som
nu. Skillnaden är blott, att en ö·kad· avsättning av 1 miljon är före
slagen för att reducera amorteringstiden för tidiga.re statsräntelån.

3
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Att denna ,lilla detalj skall undanskyn1ma klarheten i en förut klar
budget, finner jag för Blig svårfattligt.,

En helt annan fråga än den, jag nu diskuterat, är i vad utsträckning

en anl0rtering av statsskulden bör ske. Jag skall icke inlåta lllig 'pä
den frågan, lnen i anslutning till flera föregående talare endast ut...
tala, att jag tror det för staten lika väl som för' individen är nyttigt
att söka' Ininska sina skulder.

Professor E. Heckscher: Jag vill betona, att, 0111 jag nu i lnitt
svar förbigår något av vad SOln sagts, beror det icke därpå, att jag
anser anlnärkningarna hålla streck, utan av brist på tid.

Jag börjar lued det senaste anförandet, som onekligen i11nehöll
lnycket av varde. Herr 'Vijk förde frågan in på det psykologiska
området. Just dessa psykologiska' fL'ägor äro 111ycket svåra, och, so111 ,

jag icke har någon praktisk erfarenhet Oln psykologien i riksdagen, så'
är jag utan k0111petens att yttra 111ig härOln. ~Jag vill på den punkten
blott drag ut konsekvenserna av vad herr Wijk sade. Förutsätt
ningen för hans uppfattning, att ett borttagande av anslaget för kapital
ökning icke skulle minska beloppet låneu1edel i budgeten, är, att låne
111edlens sunlnla skulle vara i förväg given. Om anslagen för amor
tering tagas bort, nlenar han, kvarstår hela beloppet lånen1edel, an
slagna för de affärsdrivande verken, oförminskat, d.' v. s. skuldens
totalsulllIna blir större, än om (aVSättning för) aUl0rtering ägt runl.
Tydligen skulle detta förutsätta, att nlan räknar nled ett fixt belopp
lanenledeI under alla förhållanden. Det är ell1ellel~tid ett nlisstag att

'så skulle ske; ty följer 11lan budgeten från år till är, finner Ulan
icke nägot, sonl antyder, att lånebeloppet är fixerat, nlen lnycket sonl
tyder på att det användes såsoln fyllnadssUnl111a i budgeten för kapi
talökning, d. v. s. sAsonl täckning för kapitalutgifter, vilka skatte
InedIen ej räcka till att bestrida. Men i så fall håller hans stånd·
punkt ej streck. Jag tror lnig elnellertid kunna säga, varpå herr
Wijks Inisstag beror. Hans utgångspunkt synes nänlligen ej vara den
riktiga, nänlligen att vid bu,dgetens uppgöran,de de 7 miljoner skatte
medel, sonl nu gå till arnortering, tagas upp till andra ändamål,
utan han tycks utgå från att. riksdagen fär dem i blldgetsförslaget
upptagna S0111 alllorteringsanslag o~h sedan indrager detta anslag. 1
så {all är det lllycket lnöjligt, att riksdagen i glädjen lninskar be

skattningen ll1ed 7 miljoner eller också ökar de »egentliga»utgifterana
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med samnla belopp. Men detta: är alls icke,' .vad som föreligger;
Jneningen är ju, .att de genom amorteringsallslagets indragande fri
gjorda skattemedlen skola från början av finansnlinistern disponeras.
Då komnla de att ersätta ·ett lika stort belopp länenledel, för den
händelse lånemedlen användas· såsom fyllnadssumma i den del av
budgeten, sonl gäller utgifter för kapitalökning. Jag tror sålunda,·
att herr Wijk misstagit sig, även om jag lnedger, att något ofrän
kOIDligt bevis ej kan företes på denna punkt.

Friherre Palnlstierna förde enlellertid diskussionen in på det
politiska olnrådet. Han lnenade, att, OlD riksgäldsförvaltningen flyttas
från riksdagen, så kommer politiken att spela in. Menade han, att
det är mera politik i statskontoret än i 'riksgäldskontoret,?

Herr Hildebrand tog till utgångspunkt för sitt inlägg, att ett aktie~

bolag alllorterar sina lån, fastän det gör avskrivningar. Ja, hur kan
det låta bli att amortera amorteringslån? Vattenfallsstyrelsen, sonl
icke saknar praktisk affärserfarenhet, har gjort ett uttalande, som jag
ber att fä läsa upp såsom länlpligt svar på herr Hildebrands anInärk... ·
ning: »Vad beträffar amortering av nedlagt kapital i egentlig nlening
torde den i regel vid privata anläggningar ske genom anlortering av
upptagna lån enligt viss plan. ·Den. tid, på vilken sådan a.nlortering
äger runl, är tydligen i första ·hand beroende av kreditgivaren och
har icke nödvändigt något samband med del~ tid, under vilken a1~

läggningen kan tänkas anvä'nd för. sitt ända1nål» w

Herr I-lildebrand sade 'vidare någonting, sonl jag icke förstod,
onl alDortering av aktiekapital. Det är en fullkonllig nyhet för luig
och, som jag tror, för alla andra, att ett bolag skulle amortera sitt
aktiekapital.

Friherre Palnlstierna talade om, att det på min sida rådde be
greppsförvirring lnellan avskrivning och amortering. Att det rådee
begreppsförvirring vill jag,.ej best.rida, IDen den är i SH fall icke på
min sida. Jag sökte just göra tydligt, att något samband icke exi
sterade mellan avskrivning och alllortering, och att alltså det årligen
avskrivna värdet, i lnotsats till vad riksgäldskontoret antagit, är utan
betydelse för anlorteringstiden på lånen. .

Både herr Hildebrand och friherre Palmstierna ha enlellertid fran1
hållit, att ett helt företag kan komma att bli oanvändbart. Jag' vill
ge denl rätt i att vi Ila att sörja för en situation,~ då detta inträffa.r.
Men det är ej sanlnla sak soin att ollledelbart börja nedskriva stats-
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fpretagenS" värde. till noll. Så snart 'tecken till ,en sådan utveckling;
börja .visa sig, :ha vi emellertid .att inrätta oss .därefter. Jag tror
visserligen icke, .att t. ex. aviatikens' utveckling går så hastigt; att··
statens j~rnvägar kunna antagas bli värdelösa inom en närn1are fran1
tid. Men varje del av. ett statsföretag, som har: utsikt att i en över
skådlig fran1tid bli oanVändbart, bör absolut avski~ivas. Vinsten fål~

icke upptagas: till ·högre ·belopp,. än sonl erhålles,' sedan sådan avskriv
ning skett.

Herr Hildebrand fralnhöll också, att ett finanssystelll skulle prövas
i farans stund, och· han menade, att vi skulle vara, bättre situerade,
onl vi hade 111indre skulder och mindre fonder.. Ja, i det fallet äro
vi ense.

Sedermer.a franldrog herr Hildebrand en del bevis frånTyskland
angående tillvaron av aVSättning för anl0rtering. Dem kände jag till,
och de förefalla lllig icke vara några bevis för sakens lämplighet~

Han: förmodade, att tyskarna skulle taga min kritik ganska lätt, vilket
jag icke betvivlar. Det finns eluellertid tyska finansauktoriteter och
111ycket franlstående sådana, som just ha den uppfattning, jag h-är
velat företräda. En av dem, professor Schanz·j Wurzburg - han
är sedan 30 år utgivare av den enda finansvetenskapliga tidskrift,
SOIU luig veterligen finnes - slutar en nyligen publicerad uppsats om
den bayerska amorteringspolitiken n1ed att säga' följande: »Högst
tvivelaktigt är det, om någon' verklig amortering av skulden äger
l~.unl. Då varje budget upptager så ansenliga. sun1ffior för nya lån,
går det hela ut på illusion ~. Detta är just, vad också jag lnenal'.

Jag vill därefter övergå något till de två första ·anförandena,
närmast herr Wallenbergs,. som jag personligen är tacksam för, oeh
som visade, att man ick.e bör hoppa över något i ett inledningsföre
drag. Jag hade från början haft för avsikt att säga någonting onl
uppköp av obligationer för kursens höjande eller stabiliserande. Att
ett sådant uppköp kan vara önskvärt, är en given sak, särskilt i detta
fall, där situationen är den, att de svenska statsobligationerna van
ligen ligga på fasta händer och endast i ringa utsträckning äro i
filarknaden; luan kan nämligen då antagligen genon1 små l;lPpköp
11issa upp kursen ganska avsevärt. Att 111an då gör en god affär
genom att köpa obligationer, har jag aldrig betvivlat, i det att -Illan
får kostnaden många gånger ersat.t genoln bättre villkor på nya emis
sioner. Men jag ber att fä betona, vad finansministern bäro111 fran)'-
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bållit i sitt yttrande, näinIigen ,att detta är en annan fråga än den
om en regelbunden amortering. Hade det varit fråga onl att bel'eda
riksgäldskontoret tillräckliga nledel för att uppköpa, obligationer till
kursens höjande - om riksgäldskontoret. sagt, att dess likvida, medel.
vore otillräckliga" och att det därför behövde kassaförstärkning - så
skulle jag, icke ha inYänt ett ord. Men här är det fråga Olll att anslå ,
lnedel för regelbunden amortering i ökad utsträekning av särskilda lån;
och på det sätte,t uppnår man alls icke det, slag 'av obligationsköp,
som behöves för kursens påverkande. För att taga ett exeInpel, så
utgör 3,6-procents-länet en' Sä~skild lånetyp, och det bar ernitterats
i olika stora belopp gång på gång; de papper,' som skola' köpas upp,
om man vill underlätta' en nyemission av denna länetyp, äro tydligen
3,6 'procents obligationer. Men icke får man det, rätta beloppet för
sådana uppköp genom att bestämnla en viss anlorteringsprocent på
en lnängd andra lån. Om riksgäldskontoret däremot vill ha mera
likvida medel, bör man säga detta, och då bar jag, SOlU sagt, ingen
ting att invända.

Herr Wallenberg karakteriserade situat.ionen förträffligt gen0111
att jänlföra aIl1orteringspolitiken .n1ed att n1an för att amortera ett
banklån tager ett annat. Ja., nog vet jag, att det förekomn1er; men
att det skulle vara särskilt önskvärt frän banksynpunkt, har jag
aldrig föreställt nlig.

Så till vida har diskussionen lett till enighet, att d~t icke får vara
f~"äga on1 någon verklig an10rtering annat än' i Sa111111anhang 111ed upp
köp av obligationer för att höja kursen, llledan anslaget eljest endast
avses att öka fonderna. Jag vill särskilt uttala ll1in glädje över att
icke heller herr Hildebrand velat. argunlentera för en verklig, aUlor
tering, fastän den framstående tidning, han i fjol ledde, var en ivrig
anbängare av denna ståndpunkt.

Vad beträffar herr Cavallis anförande, så var det Iner, än jag
vågat hoppas, att han skulle komIna hit, därför att jag vet, att han
har viktigare saker att tänka på. Han rörde sig emellertid på ett
område, S0111, såvit.t jag förstår, icke har betydelse för sakfrågan.
,Saken är: vad är län1pligtr oell icke: vad har gjorts förut? Vad
~om gjorts förut, äro vi på det klara lned, 111en det är icke något
bidrag till frågan Olll vad SOIU bör göras. Det viktigaste skälet lnot
saken i hans anförande var, att man icke bör uppriva ett fattat be
slut och ändra sig. Men upprivandet av ett fattat beslut kOnl111er



38 1914 den 4 februari.

icke i fråga. Det anslag, riksdagen' beviljat, är en gäng beviljat, däråt
är ingenting att göra. Därenl0t har riksdagen, utom att fatta beslut
angående an10rteringsanslaget för J914, skrivit till kungl. maj:t med
anhållan om förslag om anlorteringsbelopp för 1915, och endast detta
är nu, på tal. Och det är väl ändå att gå för långt, om 111an for
drar, att, därför att riksdagen en gång skrivit till kungl. 111aj:t, riks
dagen lnåste fasthålla' 8anlnla ståndpunkt i evighet. Kungl. lnaj:t
ändrar sig och har rätt att ändra sig. En känd, nyligen avliden
politiker blev ju en gång tillfrågad av konungen, huruvida han ville
rösta för kungl. lnaj:ts förslag. Han svarade: »Det kan jag icke,
ty jag röstade för kungl" nlaj :ts förslag i fjol.» Det förefaller Illig
finnas alla skäl för att riksdagen på en punkt, där intet beslut är
fattat, skall kunna gå från en ståndpunkt, sonl är byggd på otill
räcklig utredning, till en, SOl11 är byggd på tillräcklig utredning.

Herr Cavalli talade 0111 en svensk finansexpert, sonl på 1880
talet ivrade för ökad amortering. Jag vet icke,vem det Val\ Illen
jag vill erinra, att det var en precis nlotsatt situation på 1880-talet
lnot nu. 'Då var det fallande räntor, alla .äldre län blevo dyrare än
nya, och alla amorteringar eller konverteringar hade följaktligen ut
sikt att ge stora, vinster. Räntekurvan för länga lån följer prisnivåns
kurva - vad det nu nlå bero på -- och har därför sjunkit starkt till
slutet på 1890-talet för att sedermera starkt stiga. Om någon på
1880-talet yrkade på ökad anlortering, hade han sålunda ofantligt rätt;
111en därav får man icke sluta till att det nu är l~ät.t att öka amor..
teringen, utan tvärtonl till motsatsen.

Herr Cavalli åberopade vidare en utländsk expert. aln det var
en engelsman, förefaller även han 11lig ha rätt. England anlorterar
sina lån utan att taga några nya. I England lånar man endast
för krigsändanlål, icke för några affärsdrivande verk, och använder
då 111ed allt skäl fredsperioderna för att nedbringa sk~lldens total
belopp. Vi därenlot låna blott för produktiva ändalnål, och vi få låna
alltjämt; vi äro alltså ur stånd att nedbringa skuldens totalbelopp.

Det vore mycket lnera att säga, lnell jag ber nu att fä sluta
nled ett par ord. Såsonl jag väntat, har nlan förekastat mig, att jag
fört teoretiska resonemang. I princip vill jag franlhålla, att är en
sak teoretiskt riktig, så är den praktiskt riktig, och tvärtom~ Säges
det om ett argument, att det är teoretiskt, så anges därnled varken ett
fel eller en förtjänst. Därför vill jag fullkonlligt llledgiva, att herr
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'iVallenbergs argunlent, om uppköp. av obligationer, borde ha varit
. l11ed i l11itt anförande; det var bara brist på tid, son1 gjorde, att jag
icke tog upp det, alls icke att det skulle sakna teoretisk betydelse.
Dären10t., kan intet annat sägas gent emot en bevisföring, än att den
är teoretisk, förefaller det l11ig, SOIU 0111 ll1an vore ganska renons på
verkliga argument.

Jag vill sluta n1ed att tacka för det. synnerligen llu111ana sätt,
varpä kritiken mot luig franlförts. Det är möjligt, att jag icke varit
lika hänsynsfull, men jag skall beflita n1ig att följa mina lllotstån
dares exenlpel.

Kaptenen Friherre E. K. Palmstierna: Herr Heckschers hänvis
ning t.ill statskontoret är alldeles 111issvisande, då ju statskont.oret icke
har be8luta1'~derätt. Icke heller riksgäldskontoret sonl ä111betsverk skulle
få det, utan denna skulle ligga i kungl. lnaj:ts hand. Där111ed inträ
der det politiska 111011lentet.

Herr Heckscher franlhöll, uttryckligen i början av sitt anförande,
att., 0111 lTIan har en förnyelsefond "eller full avskrivning sker, så be

höver 111an icke göra någon aUlortering. - Det var just det argu
111entet, jag såväl som herr Hildebrand sökte snlula sönder.

Statsrådet Friheere A. T. A·delswärd: Jag ber 0111 ursäkt~ att jag

upptar tiden ett par ll1i11uter. Jag gick hit i den fasta föresatsen att
här intaga den anspråkslösa rollen av uteslutande åhörare, och hur
frestande det än vore att bell1öta åtskilligt av vad här blivit sagt,
skulle jag fortfarande behålla den rollen, -0111 det icke aven talare
blivit sagt något, S0111 jag anser Blig skyldig benlöta. En franlstående
finansnlan, S0111 här i början av aftonen yttrade sig, och för ,vars
auktoritet jag hyser den största respekt, sade, att de här frågorna,
sonl hall liknade vid svenska statens hushällsangelägenheter, borde
vi hålla för oss själva, och att det icke vore lyckligt, att de blivit
förenlål för så ingående diskussion sonl den, vilken nu icke skulle
undvikas särskilt på grund av ~en prolog, sonl finansnlinistern skrivit
i statsverkspropositionen. Onl det vore på det sättet, att. jag trodde,
att svenska statens kredit skadas av at.t dessa förhållanden konlina
öppet under diskussion, då erkällner jag, att jag begått ett stort fel,
sonl nu hade gellonl åberopade anförande bringat saken på tal. ~-'ör

att fortsätta den jänlförelsen, sonl den ärade talaren gjorde lned en-
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skilda låntaga're, så finns det sådana, som, då de skola taga lån, icke
vilja låta' någon blicka in i' sina papper utan föredraga, .för att uppehålla
sin'· kredit, att vara så hemligiletsfulla sonl nlöjligt och icke t.ala· Oln,

hur de ha det. .Lyckligtvis är' den jälnförelsen icke hållbar, då man
talar onl svenska staten som låntagare. Jag är övertygad om att
svenska statens finanser, lånepolitik och låneförhållanden äro sådana;
att det icke kan vara någon risk med att de frågor, som nu äro under
diskussion, bli kända i utlandet. Jag kan icke föreställa. mig, att
långivare till staterna äro annorlunda än långivare till enskilda per
soner och företag, näiniigen att de bedöllla krediten efter de till~

gångar, låntagarna ha, och efter det. sät.t, varpå dessa sköta sina
affärer, och jag har komnlit tilL den övertygelsen under de visserligen
få är, jag närinare haft att göra nled svenska statens finanser, att de
äro av den beskaffenhet, att det ingalunda är någon fara med hänsyn
till statskrediten, att dessa frågor bragts till diskussion.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 14 oktober 1914.

Ordförande: Direktöre·n F. LAl\JBERT-]\fElJLLER.

Till ledanlöter av föreningen invaldes:

Direktören H. Ge1nrnel,
Kanlreraren B. Nord11?all,
Revisionssekreteraren N..G. 5'. Edl'ing,

Juris Kandidaten G.. Åkern~an, -,
. .
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Sedan den av herrar revisorer avgivna berättelsen angående verk
ställd granskning av 19,13 års räkensl{ap blivit' föredragen, beviljade
föreningen enligt revi~orernas tillstyrkan allsvarsfri,het för förvaltnin~

gen av föreningens ekOn0111iska .angelägenheter under nänlnda' år.

F. d. Bankofulllnäktigen' Friherre K. Langenskiöld höll hä~efter

ett föredrag 0111: ·

Reformsträvanden inom statens bokföring och
räkenskapsväsen.

SåS0111 flera av de här. närvarande kanske erinra 'sig, inträffade för

något över 10 år sedan en betydande balans i kungl. statskontoret.
Balansen, hade förorsakats av underslev och förfalskningar, sonl pä-
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gått en längre följd av är, och som sannolikt kunnat ännu länge
fortgå, om icke genonl ett dödsfall oegentligheterna blivit uppdagade.

Det väckte naturligtvis stort uppseende, att något sådant kunde
inträffa i statens centrala penningverk. När falsarierna komnlo i
dagen, antog man emellertid till en början, att det inträffade möjlig
gjorts genom en otillräcklig kontroll, och det föreskrevs därför nya
anordningar för att skärpa denSamiTIa. Men snart nog uppstodo
tvivel, huruvida eventuella brister i organisationen kunde mötas och
upphjälpas enbart gen0111 en ökad kontroll av kassaröreIsen. Man
framhöll, att den ökade kontrollen visserligen kunde vara ~ra, men
att den hänförde sig endast till vissa detaljer, och att ingen säkerhet
funnes för att icke nya oegentligheter kunde uppstå i de delar, SOIU
icke berördes av de skärpta kontrollföreskrifterna, därest kanske hela
det systenl vore bristfälligt, efter vilket statsräkenskaperna .voro an
ordnade. Och så upptugs frågan onl systenlet för statens bokföring
och räkenskaper, och det tillsattes en komulitte för att undersöka
saken och däri avgiva förslag. Sedan dess har ett ganska omfat
tande arbete ägt runl i dessa änlnen, men mer i det tysta. och utan
att däroIn 111ycket ordats inför offentligheten.

I kungl. maj:ts skrivelse angående kOlnnlittens tillsättande fraIn
hölls såSOln dess egentliga uppgift att granska de gällande föreskrif~

terna Oln sammanförande i statskontoret av' de olika älnbetsverkens
räkenskaper i ändamål att vinna en så ·vitt lnöjligt fullständig kontroll
över statsräkenskapen. Det var sålunda den centrala bokförin.gen,
sonl kOllImitten närmast ?gde granska och eventuellt olnarbeta. Kom
Initten ägde eineilertid inkolll1na nled yttrande om de ändringar i
statskontorets bokföring, som kunde för detta ändanlål anses påkallade,
Dch i samlnanhang därmed franlställa förslag om 1110tsvarande än
dringar även i andra ämbetsverks bokföring. På detta sätt konl kom
111ittens uppdrag att i själva. verket omfatta hela· systenlet för statens
bokföring.

Då kOlTIlTIitten gick till sitt arbete, ha.de komn1itten att först söka
klarlägga de ledande principerna i den gällande. bokföringen, att där
€fter . pröva deras lälnplighet för ett tillfredsställande räkenskaps
väsen samt slutligen att eventuellt uppställa andra principer och
föreslå de ändringar i bestående föreskrifter och räkenskapsformulär,
S 0111 därav kunde påkallas.

Vid den undersökning av bokföringen inom statens olika verk, S.o.nl
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sålunda företogs, visade det sig, att något enhetligt system icke före
fanns. rrvenne allnlänna principer syntes visserligen hava gjort sig
gällande, den ena hänförande sig till frågan om vilka poster, som
borde i räkenskaperna upptagas, och den andra till tiden och sättet
för bokföringens avslutning,. nlen i övrigt följde de olika verken for
lllulär,· sonl vitt skilde sig från varandra. Vid. ordnande av det en
skilda verkets bokföring hade man synbarligen uteslutande tänkt på
dess så att säga priva,ta behov, på vad sonl från verkets enskilda
synpunkt kunde förefalla tillräckligt och ändanlålsenligt, lllell icke
tagit hänsyn till något statens anspråk på enhetlighet. Och· denna
·brist på enhetlighet fran~stod särskilt vid de olika räkenskapernas Sall}-
111anförande till ett statens hela finansförvaltning onlfattande bokslut.
När nämligen varje verks bokföring var uppställd på sitt särskilda
sätt, kunde icke de olika verkens räkenskaper olnedelbart lned var
.andra jänlföras. Räkenskaperna nlåste i följd härav onlarbetas enligt
några enhetliga principer, och först genom dessa av statskontorets
riksbokslutsbyrå verkställda s. k. onlslut erhöllo räkenskaperna den
.yttre forin, att. de kunfle läggas till grund för själva rikshuvudboken
·eller statsbokslutet. Men onls1uten icke blott fordrade lllycken ~r

farenbet och noggrannhet utan blevo även till olnfånget lllycket vid
lyftiga, varav följden åter blev,. att tiden för statsboksjutets' uppgö
rande fördröjdes. r-rillika blev det praktiskt onlöjligt att kontrollera
riktigheten av dessa ol11slut, och, ehuru visserligen originalräkenska
perna underkastades föreskriven revision, utsträcktes denna icke till
salnIuandraget eller bokslutet. Själva riksbokslutet blev på detta sätt
icke underkastat någon granskning av den allmänna reviderande nlyn
digheten, utan ansvaret' för dess riktighet vilade uteslutande på de
tjänstenlän inonl statskontoret, som uppgjort detsaInnla.

Kunde därenlot de enskilda verkens räkenskaper så ordnas, att
·de bleve nler eller lllindre enhetliga, skulle självfallet nlycket vinnas.
1\'Ian vunne avsevärd tid vid de olika räkenskapernas samnlanställande,
:säkerheten för ett riktigt statsbokslut ökades, och för vel'kens tjänste
lllän skulle arbetet också underlättas därigenoln, at.t den, sonl en gång
behärskade ett verks bokföring, lättare skulle kunna sätta sig in i ett
.annat verks räkenskap, än när varje räkenskap var så gott sonl en
-sluten bok för sig.

Då det sålunda redan på grund av dessa allmänna grunder fran}
stod såsom önskvärt att omarbeta ämbetsverkens bokföring och räken-
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skaper' i enlletlig l~iktning, franlställde. sig därå den frägan, huruvida
,de 'förut antydda alllnäl~na principer, sonl kunde anses genolllgå det
,igällande bokföringssystenlet, borde bibehållas eller icke.

.',' 'Den' ena av de~sa principer hänförde sig, SåS0111 nälllnt, till frågan
dIn de poster" SOlll skulle i· räkenskap.erna, upptagas. BO'kföringen
g:rulidade sig nämligen icke på kassaposter, d. v. s. pä in- och', ut
,betalningar, utan på anordningsbeslut. När utgiften var bestälnd och
ut.anordnad, skulle den bokföras såsonl utgift, utan hänsyn till tiden

·for· dess sedernlera följande utbetalning.
En sådan bokföring har sitt berättigande, onl, 11lan endast tänker

på det anslag eller den kredit, ett verk har till ,sitt förfogande för
ett särskilt. ändanlål" och onl 111an genonl bokföringen främst önskar
utf'eda, huru 111ycket av krediten använts, och huru mycket å den
san1ma återstår. Det blir då uteslutande en bokföring eller redogö
relse för de särskilda a~slagen. Men det är också tydligt, att denna
bokföring' icke står i sammanhang nled kassan. Från denna bok
föring, kan lnan icke omedelbart kontrollera kassabeståndet, och vill
lllan taga stämning mot kassan, Blåste särskilda anteckningar till
gripas, sonl icke direkt framgå ur bokföringen.

. Nn är det förhällandet, att n1an vid statens räkenskapsväsen
Blåste önska såväl att följa llled de olika anslagens eller kredit.ernas
ställning som ock att kontrollera kassan. lVlen jämför Ulan båda
dessa onskemål mot varandra, torde otvivelaktigt det senare, eller
kassahänsynen, böra tillerkännas den större betydelsen. Det är kassant
som är, så att- säga, det gelnensalnnla för alla de olika verken, det
är genom kassan, älnbetsverkens inbördes transaktioner taga sig ut
tryck, och, det är endast i kassabeståndet, den säkr<:t grunden finnes
för kontroll av bokföringen. Fordran på kontroll över de olika an
slagens ställning kan vinnas genom särskilda a'nteckni·ngar över a,n
ord·ningsbesluten, , lnen en säker kontroll av kassa1~ kan näppeligen
ernås gen0111 utanför den ordnad~ bokföringen stående annotationer.

De falsarier, som i början olnnänlnts såsom upphovet till de nu
varande' undersökningarna angående statens räkenskapsväsen, visade
ocksä fai'lan aven bokföring grundad på anordningsbeslut. Då nänl
ligen den verkliga kassan icke fran1giek av bokföringen, uppgjordes
av vederbörande kassör en särskild beräkning över vad kassan rätte
ligen skulle innehälla, varvid till den kassa, räkenskapen utvisade,
tillades 'de belopp~ som enligt kassören upptagits vid bokföringen
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såsom' utgifter, nlen som icke utbetalts, och avdrogos de belopp, so":,:
i böckerna .. angivits såsom inkomster,' nlen .. sonl icke influtit. Denna!
s. k. ,kassakalkulation, som ,naturligtvis av vederbörande lämpades
efter förhållandena oell så.' avpassades, att den angav den kassabehåll
n,jng; man ,ville uppvisa, var. svår att närmare granska, då den icke .
grundade sig på räkenskaperna, och bristerna j kassa kunde på .detta
sätt år efter år fördöljas~

Det syntes därför önskvärt, att, 'vid en eventuell .omarbetning. av·
statens bokföring, denna komme att ansluta sig till kassan och så-,
lunda, åtlninstone i huvudsak,. grunda sig på. inbetalda eller utbetalda
belopp, d. v. s. på verkliga kassaposter i stället för på. anordnings-.
beslut. ,

Den .andra ovan· onlnämnda allnlänna principen i den nuvarande'
bokföringen inom ämbetsverken hänförde sig till tiden och sättet för'
bokföringens avslutning. Enligt det· gällande systemet avsåg räk~n-;

skapen egentligen endast att lämna en årsredogörelse för {örvaltni.ngen.
Naturligtvis måste en bokföring av förekommande 'poster utan avbrott
äga rum under årets lopp, men det hela var ordnat icke med tanke
på att varje verk när. som helst skulle kunna lämna en uppgift över·
sin ställning, utan i syfte att verket skulle successive samla material
för att inom föreskriven tid efter årets slut ·kunna avgiva sin redo
görelse för året. När årets förvaltning var avslutad, erhöll man' så~'

lunda en tillförlitlig inblick över förvaltningens resultat. Urider årets'
lopp ägde man ic~e någon motsvarande pålitlig uppgift eller över-.
blick av förvaltningens gång.

En dylik anordning för bokföringen föreföll av många, skäl icke
tillfredsställande. All bokföring måste självfallet resultera i ett bo'k~

slut och väl lämpligast i ett årsbokslut, Inen det kunde icke vara'
lyckligt, att någon systematisk sammanställning av räkenskaperna
överhuvud icke ägde rum under äret, ty, 'då all avslutning företogs
endast vid årsskiftet, blev därav en nästan oundgänglig följd, att·
årets hela bökföringsmateriel behövde liksom omarbetas i och för
bokslutet. Det fanns n'ämligen icke någon anledning att under årets'
lopp ordna och kontrollera de enskilda posterna, utan· därmed kunde
anstå, till ärsräkenskapens uppgörande. Men ett dylikt ordnande och'
därined .följande bearbetning. tager sin rundliga tid, och å.rsredogörelsen·
blir därigenonl försenad. Omarbetningen innebär' 'också .en risk såväL
för staten som· redogöraren själv, enär poster då skola ordnas. OCll
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uppredas, S0111 kunna vara flera nlånader gamla, och eventuella fel ..
aktigheter bliva naturligtvis härigenon1 svårare att utreda.

Det förnämsta skälet emot det äldre systernet var dock, att under
årets lopp icke någon kontroll av ställningen kunde vinnas. Icke
lninst för redogöraren måste det vara av synnerlig betydelse att städse
kunna överblicka förvaltningen och kassastäilningen. Bokföringen
borde därför vara så ordnad, att den ständigt hölles a jour, och
att den när sonl helst kunde avslutas, i varje fall vid nlånadens slut,
och medelst en av-slutning, SOlD icke" utgjorde en o1narbetning av
räkenskapen utan endast en enkel· uPP8u1nnteri1~g och samlnanställ
ning. GenOlTI en dylik månatlig avslutning skulle redogöraren lätt
och säkert kunna vinna kontroll av sin kassa, och, Oln avslutningen
gavs forlnen aven rapport, kunde de centrala verken och i sista
hand statskontoret och vederbörande departementschefer lllänatligen
under årets lopp följa förvaltningens gång. Det föreföll därför fördel
aktigt, onl, med frångående även av den andra av de tidigare gäl
lande allnlänna principerna, bokföringen kunde ändras därhän, att den
underlättade uppgörande av månatliga avslutningar och därpå grun
dade rapporter.

Sedan komnlitten funnit sig böra onlfatta dessa nya principer för
statens bokföring, framställde sig frågan, huru kOlnmitten skulle skrida
till förändringarnas genomförande. I -detta avseende syntes två vägar
erbjuda sig. Enligt den ena skulle ett till alla sina detaljer fullstän-
digt förslag utarbetas och förslaget förordas till genomförande i alla
verk på e1~ gång. Enligt den andra skulle visserligen räkenskaps":
systemet i allmänhet fastställas, nlen den nya bokföringen endast
successive införas och till en början själ\7a reforlnarbetet inskränkas
till förberedande åtgärder. Kommitten bestämde sig för den senare
vägen. Utarbetande av ett nytt fullständigt och detaljerat bokförings
system för hela statsförvaltningen sl{ulle dessutoln självfallet kommit.
att taga i anspråk en mycket avsevärd tid., under vilken det. praktiska
refornlarbetet fått ligga nere, och det var- därjänlte att befara, att, Oln

bokföringen i alla verk på en gång ändrades,' det skulle kunna upp
stå betänklig .osäkerhet och oreda, ty erfarenheten hade givit vid
handen, att det ofta tagit ganska rundlig tid, »innan tjänstelnän, sonl
invants i de äldre formerna, -med omdöme och säkerhet kunde till
lämpa nya föreskrifter».

Kommitten hade för övrigt ett näraliggande exenlpel, som upp-
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manade till refornlens successiva genolnförande.Något år tidigare
hade nänlligen bokföringen i riksbanken fullständigt olnlagts. Redan
länge hade visserligen behovet av' ett nytt system för bokföringen
gjort sig där gällande,' omfattande förslag hade utarbetats, 111en re
formen hade alltid' strandat på farhågor att franlkalla allvarliga rubb
ningar vid övergången från det gamla till det nya. Dessa svårigheter
blevo enlellertid övervunna genonl anlitande av de successiva för
ändringarnas väg. Det utarbetades förslag till en ny huvudbok, sådan
man önskade densamma enligt nya grunder, medan den gatnla bok
föringen dock tillsvidare bibehölls oförändrad, och endast de rapporter
och nya uppställningar för'eskrevos, som voro nödvändiga för den till
ämnade centrala bokföringen och för den nya huvudbokens uppräl
tande. De nya rapporterna och uppställningarna gåvo till en början
icke så litet besvär, så lange den ganlla bokföringen bibehölls. Men
det dröjde icke länge, innan bankens tjänstemän hade satt sig in i
det nya systeinet och förvissat sig. 0111 att detta erbjöd lika stor kon- '
troll S0111 det galnIa, lllen därjämte var avsevärt enklare och över
skådligare. Önskan om en övergång till den nya bokföringen blev
snart allt alhnännare, och tidigare, än man vågat hoppas, kunde även
själva detaljbokföringen olnläggas och det gamla systemet helt upp
hävas.

I likhet nled vad sålunda ägt rum i riksbanken, lät' k0111111itten
först utarbeta ett förslag till en ny, tidsenlig, central bokföring samt
till de rapporter ocll sanlinandrag från de 'skilda verken, varpå denna
bokföring skulle uppbyggas. För att vinna erfarenhet om förslagets lämp
lighet utverkade kornmitten därå kungl. maj:ts tillåtelse att från olika
verk och lllyndigheter infordra dessa rapportel~, sonl då inonl konl:'
lllittens sekretariat kunde bearbetas. Samtidigt sökte kon1mitten genolll
särskilda framställningar och förslag förbereda den blivande reformen.

I de olika verkens bokföring föreslogs t.ill en början ingen ändring,
ty avsikten var ju att först vara fullt på det klara med, själva den
centrala bokförinlgen och bokslutet. När denna fråga lösts, då bleve
det lättare att därefter anpassa de enskilda verkens speci~lbokföring

och räkenskaper; då kunde enighet i systeinet säkrast uppnås; dä
var det också lättare att övertyga ett enskilt verk, att dess speciella
önskemål' i någon detalj måste underordna sig de all1nänna kraven
på enhet och överskådlighet.

Hade frågan fätt lugnt utveckla sig, skulle' kanske refornlen icke
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tagit så läng tid. Det gällde, såsom sagt,-' . endast bokföringen men i

icke den. egentliga kassarörels,en eller' verkens inre organisation. .Det'
hade visserligen -i .alla fall varit många' svårigheter att övervinna för:
att olnforma de olika. verkens räkenskaper efter ett enhetligt· nytt·
system, men uppgiften hade dock varit jämförelsevis begränsad.

Omständighetern.a fogade em'ellertid, att nya reformkrav'uppstodo
i arinat samnlanhang, och att de så ,nära .berÖrde bokföringen, att de
måste beh'andlas på en gäng lTIed· denna fråga. Så föreslogs bland.
<lnnat indragning av Ilanträntmästartjänsterna, och j följd ;·därav ifråga
sattes en' sådan omläggning av länsstyrelsernas kassarorelse, att denna
bleve 'överflyttad till riksbanken. På detta sätt kom bokföringsreformen
.att sammanbindas med en ,ny, fråga, nämligen den onl en förändring.

av statens kassaröreise.
Härigenom blev i själva verket konlmittens 'uppdrag högst hetyd

ligt utvidgat och försvårat. Hade bokföringen, först hunnit förenklas·

~ch ordnas, hade det därefter varit 'lättare attgenomfö~ade ändringar,
:som en ny form för kassaröreisen kunnat erf9rdra. Nu skulle båda
frågorna på en gång behandlas och lösas, varigenom förändringarna
inom de enskilda verken blevo väsentligt Iller genomgripande.

Emellertid, när en gång frågan om kassaväsendets eventuella' re
-organisation på allvar upptagits, kunde icke gärna någon tvekan råda:
-därom, att det för staten vore ur många synpunkter fördelaktigt, om
.state1~S kassarörelse alltmer ö'ver{lyttades till riksbanken, och om de·n
'ntoderna betaIlningstekniken ntedelst checker -ytterligare utvecklades.
'Tidigare hade väl redan föreskrivits, att _de olika verken skulle för-:
vara det väsentliga av sina ~kassabehållningar i .riksbanken, men vart
-och ett på sin särskilda räkning. Skulle de flesta av dessa räk
ningar sammanslås och behållningarna samnlanfÖras. på en et~da räk
ining, möjliggjordes därigenonl självfallet en ganska stor besparing av
kassaförlag. Genom ett ökat användande av checker för statens betal
ningar skulle även en effektiv kassakontroll underlättas, och därjämte
'skulle ett anlitande av postverket och bankanstalter för betalningar i.
landsorten kunna i lnånga fall kon1ma att för den stora publiken med
'föra avsevärda fördelar.

Kommitten kunde icke undgå att erkänna dessa fördelar av ett
1110derniserat kassaväsen, och kommittens arbete och· förslag kOln
därför att, $åsom nämnt, även omfatta frågan om kassarörelsens or
:ganisation. Då statsmakterna redan beslutit en omläggning i huvudsak
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enligt nya principer av länsstyrelserna,s kassaröreIse, syntes för övrigt
konsekvensen fordra, att kassaväsendet även för övriga verk så vitt
möjligt lades efter Sanl111a system.

KOlnnlittens arbete skulle dock ytterligare avbrytas eller kanske
rättare fördröjas gen0111 uppkomsten av även andra nya frågor. Så
befanns t. ex. önskvärt, att riksstaten skulle alnarbetas och uppställas
på ett 111er översiktligt och tidsenligt sätt. En kOll1mitte nedsattes för
ändamålet; dess förslag blev godkänt samt riksstaten uppställd efter
väsentligen förändrade grunder. Rikshuvudboken, som i huvudsak
endast är en redovisning för riksstatens t.illämpning, måste naturligtvis
formellt följa riksstatens uppställning, och, när denna nu blivit för
ändrad, blev det nödvändigt att anpassa rikshuvudboken efter den

nya staten. Detta arbete ansågs länlpligast böra anförtros åt bok
föringskonl111itten, och, ehuru denna komll1itte visserligen hade från
början upptagit en ol11arbetning av rikshuvudboken på sitt program,
när nänlligen det nya bokföringssystemet hunnit bliva i praktiken
genonlfört, nödgades k0111111itten -redan nu och, så att säga, i förtid
provisoriskt föreslå de' ändringar i rikshuvudboken, S0111 ovillkorligen

påkallades av den förändrade uppsfällningen av riksstaten. Ett full
stä.ndigt och för den blivande centrala bokföringen avpassat förslag
till rikshuvudbok kunde därenlot· icke uppgöras, så länge bokförings

refornlen icke blivit längre genoluförd eller avslutad.

De principer, sonl blevo för kommitten ledande vid dess arbete
på en reforlnering av statens bokföring och kassaröreIse, kunna sam
111anfattas sålunda:

1:0 Den centrala bokföringen bör grundas på månatliga kassarap
porter. från de nledelsförvaltande änlbetsverken och Inyndigl1eterna,
vilka rapporter böra vara uppställda fullkomligt enhetligt och speci

fikt upptaga sådana poster, sonl äro för den centrala bokföringen
erforderliga.

2:0 Den prilnära bokföringen åter bör ordnas 111ed nlånatliga avslut
ningar på det sätt, att de specificerade uppgifter, som skola inflyta

i kassarapporterna, direkt och utan olugång därur framgå; bok
föringen bör verkställas efter ett och samma för hela statsförvalt

ningen gällande system.
3:0 I statskontorets riksbokslutsbyrå bör uppläggas en huvudbol{ eller

4
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-en liggare, i vilken ll1ånad för luånad införas de poster, varont de
från äUlbetsverken och myndigheterna inkomnlande kassarappor
terna lämna uppgifter. Denna liggare skall nlånad för n1ånad upp
växa och bilda en rikshuvudbok, så. att' på denSalTI1Ua kan efter
årets slut grundas en hudgetredovisning. För varje riksstatens
såväl inkonlsttitel son1 utgiftsanslag bör i denna huvudhok eller
liggare återfinnas ett särskilt konto, och av dessa konti skall luan
under 'hela årets lopp vinna en ständig översikt av samtliga in
kOll1sttitlars och .utgiftsanslags ställning.

4:0 Rikshuvudbokföringen skall sålunda innefatta en kassakontroll
och bör utan särskild bearbetning av prinlärräkenskaperna länlna
direkt. material till en budgetredovisning.

5:0 För att befordr~ kassakontroll öppnas slutligen i riksbanken en
statsverkets gemensamlua giroräkning, till ,vilken samtliga huvud
förvaltningar äga tillgång för insättningar och uttag.:

6:0 Reformen omfattar icke de s. k. affärsdrivande verken, d. v. s.
järnvägarna, t.elegrafen, postverket, don1änstyrelsen och vattenfalls
styrelsen, vilka skola såsom hittills intaga' en självständig kassa
stälIning. -
Det förefaller säkert mången, att dessa principer voro jämförelsevis

enkla, och att det icke hade bort vara synnerligen svårt eller taga
någon nämnvärd tid att genol1lföra dem i praktiken. Av de korta
antydningar, jag tidigare i afton länlnat beträffande den äldre bok
föringen oell dess ledande principer, lä~"er dock hava framgått, att
kommittens program i mycket var nästan revolutionärt, och att dess
tillämpning förutsatte genolngående oluarbetning av verkens primär
räkenskaper.

Kon1mitt~n hade eineIlertid, såsonl nämnt, beslutit sig för att genOlTI
förberedande åtgärder och förslag liksolll jämna vägen för refor
mens successiva genolnföranc1e. I detta avseende inriktade kon1
mitten sitt arhete dels på en bearbetning av de nlånadsrapporter, S0111
enligt komlnittens förslag skulle av de skilda änlbet.sverken ingivas
till statskontorets riksbokslutsbyrå, lnen vilka därifrån överlämnades
till kon]mitten, och på vilka rapporter inolll kon1n1itten uppbyggdes
en blivande centralbokföring, dels på ordnande av änlbetsverkens för..
hållande till riksbanken, särskilt genonl inrättande av den nya för verken
gelnensamma giroräkningen .

De n1ånadsrapporter, som sålunda inkomnlo till konl111itten, läln-
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nade till en början .l11ycket övrigt att önska l1led hänsyn till ,tillför
litligheten. Först och främst berodde väl detta därpå, att rappor
terna och de gan~la, oförändrade räkenskaperna följde olika hokförings
systenl. Rapporterna fraulgingo icke på ett organiskt sätt från bok
föringen utan förutsatte en ganska besvärlig' 0111arbetning av räken
skaperna, vilket naturligtvis inverkade synnerligen ofördelaktigt, då
därigenom fel lätt kunde uppstå och poster uteglölnnlas. I sin mån
torde nog det lnindre goda resultatet även påverkats därav, att verkens
tjänstenlän icke insågo nyttan och nödvändigheten ,av dylika l11ånads
rapporter och därför med ett visst 11lisstroende betraktade hela re
fornlen. KOnlnlitten försökte väl gen0l11 sitt kansli granska rappor
terna och anlnärka på de oriktigheter, son1 kunde upptäckas, men
allt detta tog sin tid, och uppläggandet av den centrala bokföringen
gick endast långsalnt franlåt.

Inonl l\:olnlnitten fortsattes dock arbetet 11led bokföringen, och det
visade sig inonl några år, att arbetet icke varit förgäves. Aven anled
ning, sonl icke i detta sanlnlanhang äger något intresse, hade 'riks
dagen år 1911 i skrivelse till kungl. 111aj :t uttalat sig för att åtgärder
lllåtte vidtagas, varigenonl det kunde vinnas en ständig överblick över
salIltliga statsanslags ställning. Riksdagens skrivelse överläl11.nades
av' kungl. maj:t till komlllitten, 111ed uppdrag att inkol1llna nled det
yttrande och förslag, vartill riksdagens ifrågavarande fral11ställning

.kunde giva anledning.
De nlånatliga kassarapporter, SOlll på kOnl111ittens förslag av kungl.

111aj:t påbjudits, och de bearbetningar av desalllula, som ägt runl inonl
kOlll111itten, avsågo elllellertid just att vinna en dylik översikt, varonl
riksdagen nu heulställt. Alla de nödiga förarbetena för detta ända
111ål voro sålunda alla.redan undangjorda, och k0111111itten behövde
endast gen0l11 införande av vissa tilläggsblad till de förut påbjudna
rapporterna utsträcka dessa' till att omfatta sanltliga anslag i riks
staten för att erhålla alla de uppgifter, S0111 erfordrades för upp
görande av den ifrågasatta -översikten. Under de senaste åren har
också kOlnnlitten lnånatligen till vederbörande 'departell1entschefer in
sänt sanlInandrag, som lillnnat den översikt, riksdagen åstundat.

I själva verket har ll1ed dessa lnånadsrapporter och översikter
ett synnerligen betydelsefullt steg tagits 111ed hänsyn till räkenskaps
väsendets utveckling. l\1å. det tillåtas Blig att i detta avseende anföra
ett. uttalande av de sakkunniga, S0111 i februari månad detta är till-
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kallats inonl finansdeparten1entet för att avgiva yt.trande onl inrättande
av ett riksrevisionsverk, och varvid de särskilt berört en del anlnärk
ningar, SOln framställts lnot den nu pågående bokförings- eller räken
skapsforInen.

~ Där själva bokföringen -- säga de sakkunniga - ännu är ord
nad efter det äldre systen1et, är det uppenbart, att kassarapporternas
uppgörande skall vara för tjänstenlännen i viss lnån besvärligt och
tidsödande, saInt att rapporterna jänlväl sk.ola brista i fråga om till
förlitlighet. Men i nlån som de prinlära räkenskaperna hinna 0111
läggas, "är det intet tvivel underkastat, att det lnånatliga rapport
väsendet, som i själva verket endast kräver avskrifter av räkenska
perna för Illånaden, skall varda synnerligen enkelt på saUlma gång
som det i äll1betsverkens, särskilt chefernas, eget intresse kOlnmer
att und~rlätta kassakontrollen, nlöjliggöra översikten OCll tvinga tjänste
1llännen att ständigt hålla sina böcker i full ordning. Det är vår för
vissning, att det icke skall dröja synnerligen länge, förrän de redo
visningsskyldiga tjänstenlännen inse rapporternas bet.ydelse jänlväl för
denl själva och nödvändigheten av att rapporterna överensstämnla ll1ed
bokföringen - - -. Genom den kontroll, S0111 alltjämt kan ut
övas vid den centrala bokföringen av dessa rapporter, blir det lätt
att bedön1a dessas tillförlitlighet, och en enkel jänlförelse siffra" för
siffra lnellan nänlnda bokföring och vederbörande räkenskaper, när
dessa inkonlllla, skall genast uppenbara, 0111 vederbörande ijänstenla~

någon n1änad lämnat felaktig rapport. Det blir det centrala bok
förings- och revisionsorganets uppgift att tillse, att överensstäUl111else
alltid råder lnellan den lokala bokföringen och dess rapporter; och,
om denna tillsyn verkställes lned vederbörlig onlsorg och intresse för
uppgiften, skall det snart efter det bokföringsrefornlen blifvit utsträckt
till alla delar av statsförvaltningen visa sig, att" den eentrala bok
föring, S0111 uppbygges på dessa rapporter, och den nlånatliga över
sikt över anslagsbelastningen, SOln genom san1ll1andrag av deln er
hålles, I{Olll111a att äga ett llelt annat värde - - -.»

}) Dessa samnlandrag - fortsätta de sakkunniga - måste särskilt
bliva till stor nytta för de olika departenlentscheferna, likso111 ock
för den högsta finansledningen. Redan på det stadiunl, dit räken
skapsreforlnen nu hunnit,; beredes möjlighet att i tid ingripa, därest
något anslag under årets lopp hotas nled överskridande, och att
grunda beräkningarna för nästpåföljande statsverksproposition på upp-
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gifter onl anslagens belastning intill det löpande årets senaste lnånader;
och det är uppenbart, att. refornlens värde konl11ler att y~terligare ökas,
sedan statsbokföringen blivit fullständigt ordnad efter de nya prin
ciperna och till följd därav också kassarapporterna kunna avgivas
nled större säkerhet och inom kortare tid efter varje 11länads utgång,
än vad nu är fallet.»

»En återgång till det ganlla systenlet - yttra slutligen de sak

kunniga - är därför nUl1lera icke tänkbar och kan icke under några
förhällan,den ifrågasättas.»

Säsoln ovan fralnhållits skola de till statskontorets riksbokslutsbyrå
inkonlnlande månadsrapporterna utgöra underlaget för den 11ya centrala
bokföringen. luonl kOlll11litten. har också en dylik. central bokföring
upplagts och år frän år alltn1er utvidgats och fullständigats. De för
regeringen uppgjorda 111ånadssanl111andragen kunna också anses endast
såSOln utdrag från denna bokföring. Naturligtvis lälnnar denna bok
föring ännu 11lycket att önska lned hänsyn till tillförlitlighet, så länge
de primära räkenskaperna icke blivit omlagda, men här gäller det
sal11ma son1 för kassarapporterna, eller att bokföringens värde kom
nlel~ att ökas, i den lllån reforn1en fortskrider i sina detaljer. E111 el

lertid är den centrala bokföringen redan formellt och syst.ell1atiskt
ordnad, och detta är i och för sig en icke obetydlig vinning.

Sau1tidigt ll1ed det att komnlit.ten sökte ol;dna rapportväsendet och
lägga grunden till den blivande, på 'rapporterna uppbyggda centrala

bokföringen, skred konlmitten, såsom redan nä111nts, även till förbe
redelserna för kassaväsendets omläggning. I överensstälnn1else lned

vad statsn1akterna redan för länsstyrelsernas vidkommande heslutit,
skulle statens kassarörelse så vitt möjligt överföras till riksbanken,
oell det gällde därför för kOlll111itten att ordna statsverkets förhållande
till banken och därvid närmast reglera allt, sonl hänförde sig t.ill den
statsverkets giroräkning, över vilken denna kassarörelse skulle gå.

Avsikten. nled kassarefornlen var ju, att, i den lnån refornlen bleve
genomförd och nled undantag, av de s. k. affärsdrivande verken, vilka
fortfarande skulle intaga en självständig ställning, samtliga övriga
centrala verl{ skulle, i stället för att var och en äga sin särskilda
räkning i riksbanken, hava, del i den gelnensanlnla giroräkningen, på
det sätt nä111ligen,. at.t inbetalningar till verken ägde rum genOl1l in
sättning å denna räkning och dessa verk föl' sina utbetalningar ägde
rätt att anvisa ä sagda räkning. En dylik anordning förutsatte elneller-
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tid självfallet en Blängd kontrollföreskrifter ll1ed ett utvecklat avi
seringssysten1 och en särskild bokföring. Då denna kontroll över den

·nya räkningen jäl11te därtill hörande bokföring näppeligen kunde an
förtros någon annan än statskontoret, riktades kon1mittens arbete i .
saml1lanhang 11ärmed frälnst på en onlorganisation av statskontorets
kassaröreIse. Enligt kommittens förslag lämnades. därför genonl en
kungl. förordning av' den 10 decenlber 1909 föreskrifter angående
såväl denna statsverkets eentrala giroräkning SOln statskontorets kassa
röreIse. Härnled hade grunden... för det nya kassaväsendet blivit lagd,
former hade blivit fastslagna, som kunde i förekolllmande fall tillä.mpas
på alla andra verk, och, i den IDån de skilda verkens bokföring hunne
olnarbetas, var sålunda tillfälle denl berett att utan vidare onlgång
överflytta sin kassarörelse till riksbanken.

Då alla dessa förberedande arbeten med hänsyn till rapportväsendet,
den c.entrala bokföringen och kassaväsendet blivit avslutade OCll av
kungl. nlaj:t i nödiga delar prövade och godkända, återstod det för
kOll1111itten att övergå till de skilda verkens' bokföring och räkenskaper
i och för deras olDarbetning efter det nya systen1ets principer. Ett
dylikt arbete föreföll överstiga en enda kOffilnittes krafter. Det syntes
enlellertid k0111mitten angeläget, att. bokföringsreforlnen påskyndades,
och det föreföll, sonl onl detta skulle kunna l11ed hopp on1 fran1gång
ske därigenom, att varje särskilt älllbetsverk eller n1yndighet, S0111
ännu icke berörts av reforn1en, själv finge inOll1 angiven tid uppgöra
erforderliga detaljförslag därtill.' Förebilder funnes i de efter de nya
principerna redan' fasts'tällda fornlulären, och direktiv och anvisningar
kunde dessut0111 vid behov lälllnas av k0111111ittens sekreterare. Kon1
lllitten henlställde därför i januari 1913, att kungl. 11laj:t ville före
lägga särskilt angivna verk att inolll viss tid uppgöra förslag till nya
formulär och föreskrifter, var och en för sitt räkenskaps-o och kassa
oInråde. K0111mitten uttalade tillika sin förhoppning, att bokförings
reformen skulle kunna vara slutgiltigt genolllförd llled ingången av år
1915 eller åtminstone 1916.

De flesta myndigheter inkoll11110 ino111. utsatt tid nled de inbegärda
förslagen, son1 överlänlnades till kOll1lnittens granskning. Det före
faller dock, som onl än1betsverken icke hunnit eller kunnat rätt sätta
sig in i det nya systell1et. .Det torde nog icke återstå annat för
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konlmitten än att genonl sitt sekretariat söka i sanlråd med de olika
verken omarbeta dessa förslag efter enhetliga principer. Detta arbete
har pågått hela detta år, men, om reformen hinner slutföras så tidigt,
att det nya systeluet kan helt tillämpas från och lned år 1916, får
nunlera anses ganska osäkert.

I huvudsak oberoende av själva bokföringsfrågan, ehuru dock av
betydelse även för dess franltida öden, har uppstått yrkandet på en
förändring av det nuvara.nde revisionsväsendet genonl inrättande av ett
särskilt riksrevisionsverk. Det bleve för långt att här närinare ingå
på denna nya fråga. För lnin del är jag. övertygad 0111 att det för
statsverket vore av ll1ånga skäl synnerligen önskvärt, att kontrollen
över all statens bokföring och rä.kenskap lades under ett enda verk,
sonl icke hade någon annan uppgift, och som också därför kunde
ägna hela sin tid och sin uppmärksaUlhet åt dessa frågor. Även Oln
statsbokföringen nu ordnas efter nya, nl0derna principer, fordras dock
en rnyndighet, SOln ostörd av. annat arbete kan följa med tidens krav
OCll taga initiativ till den ytterligare utveckling, sonl förändrade för
hållanden nog lära komn1a att kräva. Ty livets lag är utveckling,
och denna del av statsorganisatio.nen torde icke vara undantagen från
denna naturlag.
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FRÄNCKEL, G., direktör.
FÖRSELIUS, G., direktör.

GAGGE, A., f. d. bankdirektör.
GEBER, H., bankkamrer.
G'EBER, M., godsägare.
GEBER, N. J., fil. licentiat, bokförläggare.
GEBER, P. A., bankir.
GEIJER, S. G. A., f. d. generalmajor.
GEIJERSTAM, O. AF, hovrättsråd.
GEMMEL, H., direktör.
GIRL, C" H., bankdirektör.
GILLJAM, A., uppbördskommissarie.
GLIMSTEDT, C., jur. kandidat, on1budsn1an.
GLOSEJYIEYER, A., grosshandlare.
GRANBERG, K., konsul.
GRANHOLl\f, H., direktör.
GRANQVIST, M., fil. kandidat, amanuens.
GRIPENSTEDT, C., v. häradshövding.
GRÖN'VALL, F., fil. doktor, bankdirektör.
GUINCRARD, J., fil. doktor, direktör.
GUMPER'l~, M., direktör.
GUSTAFSSON, eL, fil. doktor, kanslisekreterare.
GUNTRER, E., envoye.
GYLDEN, O., kommendörkapten.

HMGGSTRÖM, A., f. d. kapten.
HAGBERG, H., bankir.
HAGEN, A. R., landskan1rer.
HAGSTRÖMER, S, t. f. expeditionschef.
HALLBERG, F., bankdirektör.
HALLBERG, r., fil. doktor.
HALLENDORFF, C., professor.
HALLIN, A. J., bankdirektör.
HAMILTON, H., greve, landshövding.

HAMILTON, ~I., greve, sekreterare i handels-
kan1maren i Gävle.

HAMMAR, J., direktör.
HAMMARSKJÖLD, L., överstelöjtnant.
HANSEN, H., grosshandlare.
HANSSON, J., redaktör.
HASSELROT, P., dispaschör.
IfEcKscHER, E. F., professor.
HECKSCHER, l., generalkonsul.
HEDERSTIERNA, C., regeringsråd.
HEDLUND, H., redaktör.
HELLNER, J., f. d. justitieråd.
HENNINGS, E., amanuens.
HERLITZ, K., v. häradshövding.
HERNMARCK, A., disponent.
HERNJ\fARCK, G. G., kan1marrättsråd.
HERSLO'V, G., fil. doktor.
HERZOG, P., generalkonsul.
HEYMAN, B., e. ~. hovrättsnotarie.
HEYMAN, H., amanuens.
HILDEBRAND, I{., fil. doktor.
HIRSCR, A., fil. kandidat, redaktör.
IIIRSCR, 1., grosshandlare.
HIRSCH, O., ingenjör.
HIRSCH, O., musikförläggare.
HOI;TERJ\fANN, O., kabinettskammarherre.
HORN, R. P. VON, e. o. hovrättsnotarie.
HORNGREN, L. H., grosshandlare.
HULTGREN, C., kansliråd.
HULTMAN, l., statistiker i riksbanken.
Huss, G., byråchef.
HUBNER, E. lJ'. F., kommerseråd.

. HÅKANSSON, J., bankir.
HÄGGLÖF', R., v. häradshövding.
HÖGLUND, O. M.) fil. doktor, gr9sshandlare.
HÖJER, T., kansliråd.

ISAKSON, A~, skeppsmätare.

JANSSON, M., fil. doktor, förste aktuarie.
J EANSSON2 J., vicekonsul.
JEANSSON, TH., disponent.
J OCHNICK, J. G. A. AF, generaldirektör.
JOHANSSON, B. B., direktör.
JOHNSON, A. A:son, generalkonsul.
JOHNSON, H. A:son, konsul.
J ONSSON, O., bankofullmäktig.
JOSEPRSON, J., grosshandlare.
JUHLIN, J. J\f., godsägare.
JUHLIN DANNFELT, H. J. B:son, professor.

KASTENGREN, C. O. F., kamrer.
KEMPE, F., fil. doktor.
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KEMPE, S., grosshandlare.
I{EY, H., fil. doktor, redaktör.
I{EY-ÅBERG, I{., byråchef.
KINANDER, E., v. häradshövding.
KINBERG, L. O., grosshandlare.
I{INNANDER, O., v. häradshövding.
KJELLANDER, A., byråchef.
KJELLBERG, E., juris kandidat.
I{JELLBERG, J., bankdirektör.
KLEMMING, W., arkitekt.
I{LERCKER, C. F. AF, envoye.
KÖERSNER, A., professor.
KOLMODIN, A., bankdirektör.
I{ORAEN, A., juris kandidat., ombudsman.
I{RJEPELIEN, E., assessor.
KREUGER, I., civilingenjör.
KRuHs, I{. F., direktör.
KRUSENSTIERNA, F. VON, bankinspektör.
KUYLENSTIERNA, O., kapten.
K ÖHLER, S.~ kansliråd.

LAGERBRING, E., kammarrättsråd.
LAGERCRANTZ, G., sekreterare.
LAGERHEIM, A., f. d. generaldirektör.
LAGER\vALL, B., v. häradshövding.
LAMBERT-MEULLER, F., direktör, föreningens

ordförande.
L Al\fM, H., grosshandlare.
LANDEN, O. 'V., landskamrer.
LANDIN, J., handelskemist.
LANGBORG, E., protokollsnotarie.
LARSON, A., grosshandlare.
LARSSON, E. F·, grosshandlare.
LAURIN, P. J. G., överdirektör.
LEHMAN, 1\-1., revisor.
LETTSTRÖM, H. advokat.
LE\VENHAUPT, G. E., greve, godsägare.
LILTENBERG, A., fil. licentiat.
LILlENBERG, N., t. f. revisionssekreterare.
LILLJEKVIST, F., slottsarkitekt.
LINDGREN, R., bankofullmäktig.
LINDMAN, A., konteramiral.
LINDSTEDT, A., regeringsråd.
LINDSTEDT, A. W., kamrer.
LINDSTRÖM, A., bankir.
LITHANDER, E., grosshandlare.
LJUNGBERG, E. J., f. d. disponent.
LJUNGBERG, O., t. f. kanslisekreterare.
LJUNGGREN, C. J., hovauditör.
LJUNGGREN, C. J. F., vicekonsul.
LJUNGLUND, L., redaktör.
LOVEN, E., grosshandlare.
LovEN, J., grosshandlare.

LOVEN, S. A., direktör.
LUNDBERG, F., fil. doktor, direktör.
LUNDBERG, K., direktör.
LUNDBOHM, H., fil. doktor, disponent.
LUNDSTRÖM, C. F., godsägare.
LUBECK, S., civilingenjör.
LÖF, N. W., direktör.
LÖFGREN, B., kamrer.
LÖFGREN, E., advokat.

MALl\I, P. L., stadskamrer.
l\IANNERFELT, C., fil. kandidat, amanuens.
l\-IANNERHEIM, C., greve.
l\1ARCUS, }\vI., förste aktuarie.
~IARTIN, B., bruksägare.
MART1N, E., auditör.
l\IATHIASSON, N. P., direktör.
MATTON-SJÖBERG, N., bankdirektör.
l\tIAY, J., överdirektör.
~fEURLING, C. H. F., direktör, kapten.
MITTAG-LEFFLER, G., f. d. professor.
MOLANDER, C. A., grosshandlare.
l\tloLL, V., bankofullmäktig.
MONTELIUS, C., byråingenjör.
MONTELIUS, W., bankosekreterare.
lVIoRSSING, 1., advokat.
l\luNTHE, G., f. d. president.
MÖRK, A., f. d. bankkassör.
l\1ÖRNER, I{. A. G., greve, expeditionschef.

NACHl\IANSON, J., bankdirektör.
NEHRMAN, .A.. 'V., bankdirektör.
NILSSON, R., grosshandlare.
NORBERG, R. E., bankofullmäktig.
NORDENFELT, P., ingenjör.
NORDENsoN, E., lned. doktor.
N ORDLINDH, .A... , fil. doktor, kanslisekreterare.
NORDLUND, E., kapten.
NORDSTRÖM, C. F. T., f. d. landshövding.
N ORDWALL, B., kan1rer.
NOREN, H. L., disponent.
NOREN, W., hovrättsassessor.
NORIN, C. A., v. häradshövding.
NORMAN, K. E., aktuarie.
NORRMAN, F., förste aktuarie.
NORSTEDT, E., bruksägare.
NYSTRÖM, B. A., assessor.
NYSTRÖM, l\tI.~ bankdirektör.

ODENCRANTS, L ...A... , bankdirektör.
ODENRICK, J. F., grosshandlare.
OLIVECRONA, A., häradshöydin~.

OLROG, T., grosshandlare.
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OLSSON,·A. F. N., advokat.
OLSSON, E. A. F., direktör.
OXENSTIERNA, B. G., greve, advokat.

PALME, G., e. o. hovrättsnotarie.
PALME, INGEGERD, magister al'tium.
PALME, S. T., direktör, ledamot av redaktions-

lcommitten.
PALMGREN, H., regeringsråd.
p A],MQVIST, G., direktör.
PALMSTIERNA, E. K., friherre, kapten.
PAUES, E. VV., fil. och jur. kandidat, e. o. hov-

rättsnotarie.
PETERSSON, A., fil. doktor.
PEYRON, L., grosshandlare.
PHILJPSON, 1\-1., bankdirektör.
PHILIPSON, W., v~ hä.radshövding.
PHRAGMEN, E., r. d. professor, direktör.
PINEUS, C. 11., dispaschör.
PRINTZSKÖLD, O., förste hovmarskalk.
PRIPP, L., v. hiiradshövding.

RAASCHOU. T., ledamot i k. bankinspektionen.
RABE, P. R., v. häradshövding.
RAMEL, F., friherre, envoye.
RAMSTEDT, V., grosshandlare.
RAPHAEL, A., fil. doktor.
RAPPE, O. L., friherre, bankdirektör.
RETTIG, H, kansliråd.
REUTERS'V~i.RD, G., löjtnant.
REUTERSWÄRD, 'V., kanslisekreterare.
RIBBING, G., häradshövding.'
RIBEN, K. A., v. häradshövding.
RrcHERT, J. G., f. d. professor.
RISING, H., direktör.
ROBERG, T., konsul.
ROMAN, A. J., ingenjör.
Roos, A., häradshövding.
Roos, O. W., byråchef.
ROOTH, I., e. o. hovrättsnotarie.
ROOTH. O., direktör.
RO~U\.fAN, H., fil. doktor.
ROSSANDER, C. A., ingenjör.
RUBEN, G., bankir.
RUBENSON, L., f. d. disponent.
RYDBECK, O., bankdirektör.
RYSTEDT, C. G., civilingenjör.

SACHS, J., direktör.
SAHLIN, M., landshövding.
SALANDER, N., banktjänsteman.
SAMZELIUS, W., juris kandidat.

SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SCHEDIN, E., f. d. bankdirektör.
SCHNELL, e., grosshandlare.
~CHUL'l'Z, II., stadsmäklare.
SCHU.MACHER, C. 'V., fabrikör.
SCHUl\IACHER, G. 'V., juris kandidat, an1unuens.
SCHUMACHER, G. W., direktör.
SCHUMBURG, R., f. d. konsul.
SCH'VERIN, W. G. VON, friherre, godsägare.
SCHÖNMEYR, G., bankdirektör.
SERRANDER, ~I., civilingenjör.
SETH, P. VON, justitieråd.
SETTERGREN, G., juris kandidat.
SETTER'VALL, A., kapten.
SILFVERSWÄRD, E, revisor.
SJÖDAHL, J., grosshandlare.
SJÖSTEDT, C. H., bankdirektör.
SJÖSTRAND, E., förste aktuarie.
SKARSTEDT, S. A., justitieråd.
SKOGMAN, K., friherre, kansliråd.
SMERLING, G. W., v. häradshövdihg.
SMITH, O., fil. doktor.
SOHLMAN, H., redaktör.
SOMMELIUS, M., direktör.
STAi~L '"ON HOLSTEIN, A., friherre, e. o. å·ssessor.
STEDl', N., direktör.
STERKY, C. E., krigsrå<.l.
STIEBEL, B., försäkringsdirektör.
STJERJ\BERG, .N. F., professor.
STOCKENBERG, J., v. häradshövding.
STOCKMAN, G., bankdirektör.
STOCKMAK, S., fil. kandidat.
STOLPE, C. .NI. G., direktör.
STRANDBERG, G., bankir.
STRIDSBERG, E., byråchef.
STXLFORS, H., t. f. professor.
SUNDBERG, E., an1anuens.
SWARTLING, A., disponent.
SWARTLING, J., bankdirektör.
SVEDBERG, e., grosshandlare.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
SVEDELIUS, A. G., f. d. landshövding.
SVENSEN, E., skriftställare.
SYBERG, F., vicekonsul.
SYDOW, E. G. VON, bankdirektör.
SYDOW, HJ. VON, v. häradshövding.
SYDOW, O. VON, statsråd.
SÖDERBAUl\f, B., direktör.
SÖDERBERG, B., bokhandlare.
SÖDERBERG, E. G. W., ledamot i k. bankin

spektionen.
SÖDERBERG, J. E., f. d. förste aktuarie.
SÖDERBERG, K. G., fil. doktor.
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SÖDERBERG, o. A., generalkonsul.
SÖDERGREN, S., juris kandidat.
SÖDERLTND, G., byråchef.
SÖRENSEN, N. G., grosshandlare.

1.'AMM, A., f. d. kontrolldirektör.
TAMM, C. G. A., friherre, f. d. överståthfdlare.
TAMM, fl. S., bankdirektör.
TERSERUS, E., bankdirektör.
THE:M:~TANDER, H., t. f. expeditionschef.
THIEL, A., direktör.
THORSTENSON, A. G., revisor.
THULIN, C. G., generalkonsul.
THURESSON, E., löjtnant.
TIGERSCHIÖLD, H., kansliråd.
TILLBERG, K., v. häradshövding.
TISELL, G., redaktör.
TJERNBERG, B. A., f. d. bankdirektör.
TONDEN, A., amanuens.
TOREN, K., bankdirektör.
TRANCHELL, C., direktör.
TRANCHELL, C. F., ingenjör.
TREFFEN13ERG, E., e. o. hovrättsnotarie.
'I'ÖRNEBLADH, C., sekreterare, föreningens sek-

'reterare.

ULMGREN, C. A., bankdirektör.

VALENTIN, 1., direktör.
VERSTEEGH, A. N., bruksägare.

'V\TACHTMEISTER, H. H:EoN, greve, general-
direktör.

WADSTEIN, T., bankokommissarie.
WAHLBERG, F. R., bankdirektör.
WAHLIN, C. A., grosshandlare.
vVAHLIN. C. A., kanslisekreterare.
WALDENSTRÖM, J., advokat.

vVALLENBERG, A., ryttmästare.
WALLENBERG, G. O,) envoye.
WALLENI3ERG, K., utrikp.sminister.
WALLENBERG, lYI., v. häradshövding, förenin-

gens vice ordförande.
vVALLENBERG, O., kapten.
WALLENBERG, V., ingenjör.
'VALLNER, J., e. aktuarie.
vVALLROTH, K. A., myntdirektör.
WANBERG, T., revisor.
WEINBERG, E., godsägare.
'VESTRING, H. G., f. d. justitieråd.
WICKSELL, K., professor.
WIDEEN, A. R., kamrer.
WIDEN, P. G., advokatfiskal.
\VIKSTRÖl\f, C," grosshandlare.
"VILLBORG, W. R., kapten.
WINBORG, T., fubriksidkare.
W1HLIN, S., kammarråttsråd.

ZETHELIUS, E. 'G., f. d. kanslisekreterare.
ZETHELIUS, F.) överdirektör.
ZETHRJEUS, A. H., b3nkir.
ZETTERLUND, C. ~., kontorschef.

ÅKERHIELl\f, L., friherre, f. d. president.
ÅKERLUND, E., godsiigare.
ÅKERl\IAN, G., juris kandidat.
ÅKERMAN, R., f. d. generalJirektör.
Å~TRÖM, A.) disponent.
ÅSTRÖM, A., docent.

ÖHMAN, E., grosshandlare.
ÖHMAN J:OR, E., bankir.
ÖSTBERG, G. F., riksgäldsfullmäktig.
ÖSTBERG, J , f. d. kanlmarrättsråd.


