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NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 14 februari 1923.

Ordforande: f d. Ka1nmarriittsradet C. CARLESON.

Till revisorer for "granskning av 1922 ars rakenskaper utsagos
Civilingenjoren P. Nordenfelt oeh Professor O. Sillen samt till revisors
suppleant Civilingenjoren E. Bosceus.

Det .for aftonen uppstallda overlaggningsamnet:

Det statsfinansiella laget

inleddes av statssekreteraren E. Stridsberg.

Da jag atagit mig inleda aftonens diskussion om det statsfinansiella
laget, har det varit under forutsattning att endast behova behandla den
del av fragan, som beror statsverkspropositionen for budgetaret 1923
1924. Nagon egentlig redogorelse for budgetforslaget skall jag emellertid
ej trottCl: med, utan huvudsakligen soka belysa vissa mera viktiga delar
av forslaget.

Sallan ha val statens affarer varit foremal for sa allmant intresse
som for Darvarande ar" fallet. Detta ar helt forklarligt. Redan den om
standigheten, att man befinner sig i en tid, da p~nningvardet ar i sti
gande oeh penningen alltsa mera salls.ynt, gar, att man naturligen ar
angeHigen att ej behova for skatter avUigga storre del av inkomsten an
som ar oundgangligen nodvandigt. En annan medverkande omstandighet
ar den, att staten genom det arliga bestammandet av dyrtidstillaggen till
statstjanare oeh andra med statsmedel avlonade befattningshavare in
verkar icke blott direkt pa dessa medborgares levnadsforhallanden utan
aven indirekt pa andra stora lontagaregrupper oeh darmed aven pa
naringslivet. Oeh den omfattning, i vilken staten lamnar dessa dyrtids
tilHigg, ar ju beroende pa stab~ns finansiella tillgangar.

Da man har att gora upp ett nytt budgetforslag ar den forsta
fraga man gar sig: hur har den" sista statsregleringen i verkligheten
fallit ut?

1-2364. NationaJekon. Foren. FOI'h. I923.
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Redan i maj 1922 hade man inom finansdepartementet sokt gora
en berakning angaende realiserandet av arets riksstat. For forsta gangen
tillampade man harvid det forfarandet, att fran lansstyrelserna inhamtades
uppgifter angaende de dittills utvunna taxeringsresultaten. Med ledning
av dessa uppgifter avensom tipplysningar fran ambetsverken angaende
ovriga inkomsttitlar och utgiftsanslagen kom man fram till en sannolik
brist i 1922 ars budget av omkring 30 miljoner kronor, dock snarare
mindre. Med denna rnojlighet for ogonen beslot riksdagen en hojning
av kaffetulleri, vilken beraknades for ar 1922 oka tullinkomsterna med
8 miljoner kronor. Da pa hosten 1922 nya berakningar gJordes, fann
man, att inkomsterna utfallit battre an man vagat hoppas, utgifterna
daremot samre. For finansplanens upprattande var det av sarskilt in
tresse, vilka inkomsttitlar som visat de storsta bristerna. Dessa voro i
forsta hand inkomst- och formogenhetsskatten, stampelskatten och tull
medlen. Vidare hade brister av betydenhet uppkommit betraffande
brannvinstillverkningsskatt och rusdrycksforsaljningsmedlen, men detta
forhallande medforde endast minskad avsattning till rusdrycksmedels
fonden och ej nagon brist i de for alImanna budgetandamal disponibla
medien. Slutligen befanns omsattningsskatten a spritdrycker vara be
raknad alltfor hogt. De salunda motsebara bristerna motvagdes emeHer
tid till storre delen av overskott a affarsverkstitlarna, beroende fram for
allt pa att postverket och statens jarnvagar visade battre utfall an
vantat. Medan s~Uunda nagon storre lucka ej var att befara a inkomst
sidan, visade utgiftssidan en brist, sam var vasentligt storre an den pa
varen beraknade och som hanforde sig framfor allt till restituti~ner av
krigskonjunkturskatt, men aven till vissa andra utgifter fran forslagsan
slag, som varit for knappt tillmatta. Det sammanlagda underskottet
uppskattades nu till omkring 35 miIjoner kronor.

Med utgangspunkt fran dessa siffror gjordes en kalkyl for forsta
halvaret 1923, sam gay vid handen en brist jamval a riksstaten for
denna tid.

Slutresultatet blev, att man ej vagade rakna med en storre behall
ning a kassafonden vid ingangen av budgetaret 1923-24 an ett tjugu
tal miljoner kronor.

Att nagra tillgangar ur kassafonden ej skulle sta till disposition
for den nya budgeten, kunde man pa forhand rakna ute Men de nya
siffrorna visade, att atskilliga av de viktigaste inkomsttitlarna maste
reduceras vasentligt under vad man tidigare antagit.

Nu uppstaller sig den fragan: vad betyder det, att kassafonden 
praktiskt tagej: - ar lansad? Ja, det innebar givetvis utom att man ej
kan direkt taga fonden i ansprak for statsregleringen, att denna maste
goras upp sa forsiktigt, att ej fonden maste automatiskt trada till for
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att fylla hal i budgeten, pa grund av for hog bedikning av inkomsterna
eller for lag uppskattning av forslagsanslagen. Dr kassasynpunkt ar
stallningen daremot ej sa anstrangd, som det mojIigen kan se ute

Da vid budgetreformen 191 I kassafonden tillskapades, utgiek man
fran att den nya fonden borde, for att fylla sin dubbla, uppgift att reglera
brister oeh overskott i budgeten samt utgora statens kassaforlag, under
goda tider uppna en behallning av 40 a 50 miljoner kronor. Omkring'
den 1 juli i ar aro vi, sasom antytts, sannolikt under denna siffra. Nu
skulle det kunna tankas, att med den svallande budgeten anspraken pa
fonden i dess egenskap av kassaforlag skulle vaxa. I viss man har detta
varit fallet. Men andra omstandigheter ha verkat i motsatt riktning.
Harvid ar forst att marka, att da ett Rertal myndigheter under de se
nare aren medgivits ratt att draga pa statsverkets girorakning, behovet
av kontanta penningremisser till verken vasentligt minskats. Vidare har
kassafonden numera en helt annan likviditet an tidigare. Medan forr
budgetredovisningen rorde sig med debiterade inkomstbelopp, sa upp
tagas numera darstades endast de belopp, som inlevererats till statskassan.
Avsevarda belopp innesta salunda nu hos de affarsdrivande verken, utan
att framkomma i budgetredovisningen, vilka med tidigare praxis skulle
forts sasom en tillgang for kassafonden. Detta betyder endast for do
manverkets del, att kassafonden vid 1922 ars slut skulle haft en behall
ning 34 miljoner kronor hogre an budgetredovisningen kommer att utvisa.
Ytterligare en omstandighet - oeh den tvivelsutan viktigaste - gor,
att kassafondens. uppgift att tjanstgora sam kassaforlag ej ar sa svar att
fylla, som man skulle kunna antaga. Detta sammanhanger darmed, att
behallningar a reservationsanslag i betydande utstrackning kunna dispo
neras sasom kassaforlag. Vid borjan av ar 1912 innestodo outnyttjade
reservationer till ett belopp av 39 miljoner kronor. Tio ar senare var
motsvarande siffra for de verkliga utgifterna, vilka endast bora tagas i
betraktande i detta sammanhang, narmare 123 miljoner. Man skulle
kunna saga, att res.ervationerna i verkligheten utgora det huvudsakliga kassa
forlaget. I varje fall komma de att gora det efter den I juli 1923. 
Att anslagsreservationerna kunnat vaxa till en sadan hojd,beror fram
for allt darpa, att for vissa fortlopande andafI?al - sasom bidrag for
vaganlaggningar oeh utdikningsforetag - anslag plagat anvisas samti
digt med beslutet om att bidrag skulle Himnas men utan avseende a
den tid, da utbetalningen skolat ske. Men aven for statens egna an
Higgningar ha medel i stor utstrackning anvisats tidigare an som behovts.
med hansyn till arbetenas utforande. .

Da emellertid reservationerna aro bundna. for de andamal, for vilka
vederborande anslag anvisats, kunna desamma ej tagas i ansprak for
statregleringen i annan man an det konstateras, att de aro obehovliga
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for den ursprungliga uppgiften. En generalrensning bland de outnytt
jade reservationerna foretogs for den nu lopande halvarsbudgeten. Nagot
bidrag av storre omfattning for kommande riksstater ar darfor ej att
rakna med. .

Sasom ett rattesnore for den nya finansplanen uppstalldes fran
borjan, att nya eller forhojda skatter savitt mojIigt borde undvikas. Det
gallde da att pressa ned anslagskraven, samtidigt som inkomsterna ej
fingo beraknas hogre an som med fog kunde forvantas inflyta. En
medveten brist i budgeten maste givetvis undvikas, ty parollen var inga
lunda »efter oss syndafallet», sasom i remissdebatten antyddes, utan
tvartom att gora en sa hallbar budget som mojIigt, utan att att tomma
alIa reserver.

For att erhalla en konsekvent finansplan maste givetvis samma syn
laggas pa berakningen av alla inkomsttitlar. Det antagande, fran vilket
man harvid utgiek, var, att konjunkturforbattringen skulle fortskrida aven
under det nya budgetaret. Men de slutsatser, som drogos harav, voro
enligt min mening synnerligen forsiktiga. Da emellertid en motsatt asikt
fran vissa hall framforts, skall jag tillata mig att narmare. berora berak
ningen av de viktigaste inkomsttitlarna.

Nu vill jag forutskieka, att riksstatens inkomsttitlar ingalunda alIa
hanfora sig till forhallandena under samma tidsperiod. Salunda avser
den riksbanksvinst, som uppfores i 1923-24 ars budget, bankens over
skott for ar 1922, oeh beloppet ar till siffran redan kant. Inkomst- oeh
formogenhetsskatten forett visst ar ar numeraefter budgetarsomlagg
ningen beroende pa det nastforegaende arets inkomstforhallanden, vilket
ar agnat att gora berakningen tillforlitligare an forr. Vissa inkomster
hanfora sig till forhallandena under det kalenderar, som med sin senare
halft ingar i ett visst budgetar. SaJunda avser kommunikationsverkens av
kastning enligt arets statsverksproposition vasentligen vad som intjanats
under ar 1923. Andra inkomstposter slutligen sammanfalla i huvudsak
med vad som be1t?per pa budgetaret. Hit har man bland storre in
komster att rakna stampel~ oeh tullmedel samt omsattningsskatten a
spritdryeker.· .

Att inkomsterna i en budget hanfora sig till olika tidsperioder ar
en given fordel, i det att fluktuationerna i viss man darigenom utjamnas.
Det ar ocksa att marka, att betraffande ett flertal smarre inkomsttitlar
nagra variationer av storre omfattning ej aro att rakna med. De in
komster, som daremot aro mera kansliga, aro just de som .pa 1922 ars
stat visade sig mindre val beraknade.

Jag 'overgar nu till dessa viktigare inkomstposters berakning.
Bland de egentliga statsinkomsterna oeh for ovrigt bland alla in

komsttitlar a budgeten intager inkomst- oeh formogenhetsskatten framsta
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rummet. Den har for ar 1923 uppskattats till ett belopp av 130 miljoner
kronor, vilket ligger nara 50 miljoner kronor och omkring 28 % under
1922 ars verkliga siffra. Betraffande denna inkomstpost gjordes en sar
skilt .ingaende utraknin.g inom finansdepartementet, for vars detaljer har
ej kan redogoras. Da den stannade vid nyssnamnda nettosiffra, synes
nodig forsiktighet vara iakttagen. Ty ser man pa naringslivet i 3.11
rnanhet, kan val detta under 1922 ej anses ha haft mycket samre kon-··
junkturer an aret forut. Att exempelvis bankerna haft ett daligt ar,
spelar en forsvinnande Hten roll for inkomstskatten. Den stora inkomst
kallan - av arbetsanstallning - har givetvis sjunkit och det ganska
vasentligt, men hansyn har ocksa tagits hartill vid berakningen. Att
emellertid departementets berakning ej ar ogrundat optimistisk har ju
bestyrkts av professor Cassel, som sjaJv kommit ett tiotal miljoner
hogre.

Blan,d skatterna i ovrigt torde endast stampel- och tullmedlen har
behova beroras. Stampelmedlenhava i fjol givit bortat 48 miljoner
kronor. De ha i det nya budgetforslaget uppta,gits till 50 miljoner.
Man har alltsa h~rvid utgatt fran en relativt obetydlig hojning, som bor
vara sakerstalld genom en tamligen blygsam forbattring i konjunktur
l~get. Tullmedlen gavo 1922 narmare 109 miljoner kronor, medan i
statsverkspropositionen titeln upptagits med 114 miljoner. Ar nu detta
en sa orimlig hojning? I sjalva verket ar den mindre an den okning
i tullinkomsterna, som skett fran 1921 till 1922. Och liksom betraf
fande stampelmedlen torde man val kunna vara ense om, att det behovs
en ganska svag konjunkturforbattring for att fa okningen av tullmedlen
fran 1°9 till 1 14 miljoner. Det bor kanske erinras, att ar 1920 tullin
komsterna lamnade ett netto av 144,7 miljoner kronor. Och sedan cless
hava tillkommit, vasentligt okacle tullar pa lyxvaror och kaffe~

I fraga om berakningen av ovriga egentliga statsinkomster har
nagon storre meningsskiljaktighet ej framtratt. Pa ett par punkter inne
bar statsverkspropositionen sankning, pa andra hojning med nagon miljon
kronor i jamforelse med de under fjolaret influtna inkomsterna. am
man nu ser bort fran inkomstskatten avensom bevillningen av fast egen
dom och inkomst, vilken svarar mot a~slag till lika belopp a· utgifts
sidan, finner man, att summan av ovriga egentliga statsinkonlster enligt
den nya berakningen pa miljonen sammanfaller med 1922 ars inkomster
pa samma titlar. D. v. s. man har i realiteten icke dragit nagra vaxlar
pa framtiden utan hallit sig till fjolarets inkomstbelopp. Och det torde
man val fa anse vara tillrackligt forsiktigt - om ej en katastrof intraffar
i varlden, vilket man knappast kan taga hansyn till i ett budgetforslag,
innan katastrofen annu har kommit.

Nasta huvudinkomstgrupp i budgeten utgores av affarsverken. Aven
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mot dessas berakning har anmarkning framforts, emedan man skulle
»raknat upp» verkens egna siffror. Detta ar en sanning med stor mo
difikation. I statsverkspropositionen har man namligen kunnat taga han
syn till miriskade dyrtidstillagg, vilket verkstyrelserna ej kunnat. I
sjalva verket a~ denna driftkostnadsminskning ej fullt utnyttjad. Sa
lunda har betraffande statens jarnvagar besparingen i dyrtidstillagg till
godogjorts endast till halva beloppet - resten kan i fall av behov an
vandas far taxesankning. Vad sarskilt statens domaner angar, upptager
visserligen budgetforslaget 30 miljoner kronor, medan domanstyrelsen
pa sin tid fareslog 8 miljoner. Propositionen farutsatter emellertid 
vilket dotnanstyrelsen ej kunde gora - att verkets rorelsekapitalfraga
ordnas, varigenom 20 miljoner gamla overskottsmedel skulle kunna in
levereras. Bortser man fran sistnamnda belopp, utgor den samlade in
komsten fran affarsverken enligt budgetforslaget 72,3 miljoner kronor,
vilket belopp med mindre an 1 miljon skiljer sig fran det belopp, sam
under ar 1922 tillforts statsregleringen fran affarsverken. Ej heller har
kan det darfor garna anses ha skett nagon oberattigad diskontering av
framtida konjunkturstegring. ,

Det torde emellertid vara skal att nagot narmare droja vid [ragan
am affarsverkens avkastning ur synpunkten av forrantningen av det i
dessa verk nedlagda lanekapitalet. Da domanverket till ingen del er
hallit sina medel i form av lan, kan i detta sammanhang bortses fran
denna del av affarsverken.

Under tiden narmast fore krisen Uimnade kommunikationsverken
overskott, som vasentligt overstego rantan a hela statsskulden, inklusive
de i statens utlaningsfonder nedlagda lanemedlen. Forklaringen hartill ar,
att affarsverken haft inkomstgivande kapital, som hopbragts pa annat
satt an genom upplaning" namligen genom anslag av andra statsinkomster
samt genom avsattning under tiden fore 1911 ars budgetreform av in
tjanta overskottsmedel. For vattenfallsverken tillkommer det betydande
kapital, som ligger i de naturtillgangar, vilka disponerats for kraftverken.
En mera rattvisande jamforelse erhalles, om man a ena sidan staller den
del av rantorna a statsskulden, som kan anses falla pa de for kommu
nikationsverken upplanta medlen, oeh a andra sidan den del av dessa
verks hela avkastning, som kan anses belopa pa de upplanta medlen i
forhallande till kapitalet i sin helhet. En grov berakning for tioarspe
rioden 1912-1921 visar harvid, att under aren 1912-1916 av-kastningen
av kommunikationsverkens lanemedelsandel - om detta uttryek tillates 
mer an val raekt att forranta. dessa lanemedel. Under ar 1917 for
byttes laget; ·oeh forsummelsen att i tid hoja jarnvagstaxorna samt nod
tva:qget att bevilja stora belopp .till dyrtidstillagg gjorde, att stallningen
under ar 1918 betydligt forsamrades. Da kunde kommunikationsverken
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sasom helhet taget ej ge nagot bidrag till forrantning av statsskulden,
utan lamnade ett betydande underskott. Ar 1919 borjade bladet ater
yanda, men aren 1920 och 1921 rackte avkastningen av hela kapitalet
annu ej till forrantning av lanemedelskapitalet. For aren 1922 och 192 3
torde man i varje fall kunna rakna med, att kommunikationsverken ge
ranta pa det nedlagda lanekapitalet, sannolikt nagot darutover. Och om
ej utvecklingen gar i ogynnsam riktning utan konjunkturerna endast .
hoja sig nagot over de nuvaranqe, bor man kunna berakna, att sjalva
lanemedelskapitalet i kommunikationsverken snart ater skall forranta sig.

Nu ligger den invandningen nara till hands och den gores ju ofta
- det ar ej nag att affarsverken forranta sitt upplanta kapital, de bora
ocksa ge medel till amortering av statslanen. la, naturligtvis ar det en
fordel, om sa kan ske. Men det bor papekas, att enligt principerna for
191 lars hudgetreform affarsverkens forvaltning ar sa lagd, att verken
genom omedelbart underhall eller avsattning till fornyelsefond standigt
skola hallas uppe i sitt ursprungliga anlaggningsvarde. Under sadana
forhallanden blir amorteringsfragan vasentligen reducerad till clet for
flera ar sedan i clenna forening diskuterade prohlemet, om man bor lagga
an pa en okning av amorteringen av gamla statslan eller om man i
stallet hor anvanda de medel, som harfor kunna stallas till disposition,
till att minska eller forehygga ny upplaning. Pa grund av utvecklingen
under kriget har den senare linjen segrat, atminstone tillsvidare. Att
narmare inga pa denna fraga ar emellertid nu ej tillfaIle.

En annan fraga har pa sistone berorts i pressen, namligen om ned
skrivning av det konjunkturoverpris, som betalts for de med lanemedel
under kristiden utforda nyanHiggningarna. Nu ar det emellertid sa, att
en stor qel av anHiggningarna vid saval telegrafverket som sarskilt sta
tens jarnvagar tillkommit vid en tid, da penningvardet var mycket hogre
an nu. Och det ar darfor knappast sannolikt att, am man skulle foreta
en uppskattning med utgangspunkt fran nuvarande priser av kostnaderna
for anlaggningarna vid kommunikationsverken, en lagre siffra an det i
bokforingen upptagna skulle ernas. Och pa grund av att icke-Ianemedel
tidigare anvants i stor utstrackning, ar det att antaga, att aven en di
rekt nedskrivning av det overpris, som betalts under dyrtiden, ej skulle
leda till, att man komme under siffran for de lanemedel, sam nedlagts
i affarsverken. En annan sak ar, att det - av hansyn hI. a. till de
ofta framkommande kraven pa okad avkastning fran affarsverken - kan
vara lampligt att avskriva de anlaggningskostnader, vilka hanfora sig
till sadana foretag, sam aldrig avsetts och ej heller kunna tankas ge
nagon avkastning, emedan helt andra an affarssynpunkter varit norme
rande for deras tillkomst.

I detta sammanhang torde jag fa berora lanemedlen a det nya
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budgetfarslaget. Dessa aro upptagna till 87,5 miljoner kronor. Detta
ar den post a inkomstsidan, gentemot vilken man' kan kanna sig mest
betanksam. lnte for att beloppet ej skulle kunna uppbringas, utan dar
for att varje akning av upplaningen ju betyder akad belastning av kom
mande budgeter. Och det ar tyvarr sa, att ~tskilligt av det lanekapital,
sam ~nskaffa~, ej kommer att ge full ranteavkastning. Detta galler sa
lunda regelmassigt'ifraga am de medel, sam anvandas for' kapitalakning
a statens utlaningsfonder.

Betraffande berakningen av avriga inkomster a den nya budgeten
ar, ej mycket att saga. Det har emellertid anmarkts, att man alltfar
mycket sopat rent bland reserverna. Att man velat taga i ansprak
krigsforsakringskommissionens aversk<?tt att tacka resten av branslekom
missionens farlust, kan val dock ej anses hava varit annat an f~llt be
r~ttigat. Och att man genom ett kreditiv hos riksgaldskontoret for
domanstyrelsen mobiliserar domanfondens nu bundna averskottsmedel,
synes ock vara helt naturligt, da man forutsatter, att domanfonden i
sin ordning skall hos riksgaldskontoret insatta overskotts- och andra
medel, vilka ej behava disponeras for rarelsen.

Vissa omlaggningar av maltdrycks- och spritbeskattningen, som
forebadats i statsverkspropositionen, sakna har starre intresse, da de
jamte 'en tankt mindre hajning av den' extra tobaksskatten ungeHir taga
ut varandra. Daremot bar det erinras om att for budgeten omedelbart
tagits i ansprak de inkomster, som regelmassigt skulle inga till rusdrycks
medelsforiden. Detta var i verkligheten sista resursen for att fa det
hela att ga ihop. "

Med utgangspunkt fran den salunda erhallna inkomstsiffran har
man haft att faststalla utgifterna ~ den nya staten. Det har vid denna
statsreglering mindre an annars gatt att tilHimpa vara gamla statsratts
larares recept, enligt vilket staten har att i farsta hand se till vilka ut
gifter, ,somerfordras, och i andra rummet har att tankapa sattet for
medlens anskaffande.

Hur nedpressningen av utgiftssidan astadkoms, skall jag ej 'nar
mare inlata mig pa. Bekant ~r att det gallde att fa ned anslagsaskan
dena med ett belopp, som betydligt' aversteg 100 mi1jone~ kronor. Den
sarskilt igangsatta undersakningen av majligheten att draga in personal
vid de centrala verken kunde ju ej giva mycket ---- det visste man pa
farhand. Prutningarna i avrigt gingo ut over sa gott sam alIa slag av
utgifter men ingalunda urskillningslast, som det fran sina hall pastatts.
Att manga intressen skulle kanna sig tillbakasatta, var ofr~nkomligt. Ett
par anslag torde jag bora i farbigaende berora. Det ar anslagen till
arbetslashetens bekampande - 5 miljoner kronor bland verkliga utgifter
och lika stort' belopp bland utgifter for kapitalakning.
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Det har nu ansetts, att dessa anslag' ej skulle behova beviljas.
Darom skall jag ej yttra mig. Men det bor framhaJlas, att ett dylikt
yrkande nzaste vila pa asikten att vi ga battre tider till motes, d. v. s.
samma uppfattning som varit utgangspunkten for inkomstberakningen.

Som budgeten till slut forelag, balanserade den pa en sunlma av
737,6 miljoner kronor, varav dock ett belopp av 54,2 miljoner avser ett
vasentligen bokforingsmassigt ordnande av forhallanden, harrorande fran
kristiden.

am man ser pa budgeten i sin helhet, kan mail efter min uppfatt
ning saga, att den ar uppgjord pa en solid grundval - sa solid som
under nuvarande oroliga tider kan astadkolnmas. Inkomsterna aro e;'
raknade sangviniskt, da de i stort sett kunna antagas inflyta, aven om
nagon vasentligare konjunkturforbattring ej skulle intraffa. Utgifterna
aro ocksa upptagna sa, att de om mojligt skola racka till. For att vinna
detta' hava atskilliga forslagsanslag blivit hojda - hade man velat lata
bli detta, sa hade man ocksa kunnat besta sig att rakna inkomsterna lagre.

Nu har det gjorts anmarkning mot att budgeten ar »spand». Ett
sadant omdome hade varit berattigat, .om man underlatit att hoja forslags
anslagen, da man upptog inkomsterna sa som skett. am man darfor
vid budgetbehandlingen i riksdagen sanker forslagsanslagens belopp och
samtidigt ej sorjer for att utgifterna verkligen ga ned - ja, da far man
en anstrangd budget, savida man namligen ej sanker inko.msttitlarna.
Ty aven om budgeten nu ej ar spand, sa rymmer den ej inom sin in
komstram nagra ytterligare utgifter av betydenhet. Vill man vid riks
dagsbehandlingen oka utgifterna pa vissa punkter, far man alltsa gora
reella besparingar pa andra hall eller skaffa nya verkliga inkomster.

Det har sasom en battre utvag an den i statsverkspropositionen
anlitade hanvisats till att tillgripa upplaning aven for lopande utgifter.
Men att en sadan Iosning skulle tyda pa storre forsiktighet och tnindre
offra at stunden, ar svart att see Skulle det mot formodan visa sig,
att inkomsterna ej racka till vid realiserandet av 1923-24 ars budget 
ja, da far man automatiskt ta till lanemedel. DIl far man namligen ett
kommande ar fylla ut kassafonden och harfor maste man sannolikt an
lita lanevagen. Men sa lange det ar mojligt, bor man vidhalla den prin
cipen att ej upptaga Ian for lopande utgifter. Nu balansera i riksstat
forslaget verkliga utgifter mot verkliga inkomster, for forsta gangen pa
£lera ar. Denna stallning bor man ej uppgiva utan de mest tvingande
skal. Och annu ha ej sadana forebragts.

Jag skall till slut tillata mig gora en jamforelse mellan den fore
liggande statsyerkspropositionen och tidigare ars riksstater, till belysning
av fragan om statsbudgetens ansvallning.

Under 12-arsperioden' 1901-1912 steg riksstatens slutsiffra fran
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145,7 miljoner kronor till 242,2 miljoner eller med omkring 66 %. Om
man man bortser fran den del av okningen, som ar att hanfora till pen
ningvardets fall under perioden ifraga, finner man att den reala okningen
av budgeten, pa grund av vidgad omfattning av statsverksamheten o. dyl.,
ar 39 %, vilket innebar en arlig verklig okning med 3 %. Gores en mot
svarande jamforelse mellan riksstaten for ar 1912 och budgetforslaget
for 1923-24, skulle man med lika stark, s. a. s. normal tillvaxt av
budgeten samt med hansyn till den intraffade prisstegringen komma till
en . budgetsiffra for 1923-24 av 627,5 miljoner kronor. I verkligheten
slutar emellertid sasom namnt riksstatsforslaget for 1923-24, franraknat
de utgifter for kapitalokning, som ej hanfora sig till sjalva budgetaret,
a 683,4 miljoner kronor. Detta innebar en sammanlagd real stegring
fran 1912 av nara 54 % eller en arlig verklig okning av omkring 3,8 %.
Statsutgifterna hava salunda under senaste aren okat i hastigare tetnpo
an under den forra 12-arsperiden. Okningen ar dock ej sa stor, som
man allmant torde hava forestallt sig, men det ar ju att marka, att
mellan 1912 och 1923-24 ars budget ligga £lera statsregleringar med
betydligt hogre slutsiffror an det nya. budgetforslagets.

Den narmast liggande framtiden kommer for visso att erbjuda av
sevarda svarigheter for statens finansforvaltning. Krav, som pa sistone
mast tillbakahallas, komma att forr eller senare tranga tilliosning. Det ar
darfor av .vikt att tnan soker savitt mojligt minska forvaltningskostna
derna, vilket emellertid vasentligen forutsatter, att onodiga uppgifter for
forvaltningen slopas. Vad som ar an viktigare ar, att statens under
stodjande verksamhet av olika slag begransas. Och maste nya upp~

gifter palaggas det allmanna, synes det mig, att man bor strava emot
att i storsta mojliga omfattning lagga dem pa de kommunala samfallig
heterna, framfor allt landstingen. 1"'y da bli kraven otvivelaktigt be
handlade under den basta kontakten med de verkliga behoven.

Om an statens finansiella stallning ar allvarsam, sa finnes det dock
ingen anledning till misstrostan. Men det fordras aven i fortsattningen
en kraftigt aterhallande hand mot onodig expansion.

Harefter yttrade sig:

Professor E. Heckscher: Statssekreteraren Stridsberg gjorde i slutet av
sin intressanta expose en jamforelse mellan budgetokningen under perioderna
190 I - 19 I 2 och 1912- 1923/24, och han fann i forra faBet en arlig steg
ring av 3 % och i senare faBet av 3,8 %. Man far dock icke glomma, att
nationalinkomsten under den forra perioden befann sig i tillvaxt men under
den senare i avtagande, och tar man hansyn hartill, torde man komma fram
till helt andra relativa siffror an dem, som framga av sjalva procentberak
ningen. Jag kan icke ataga mig att gora nagra exakta korrigeringar, ty un
derbart nog finnas aIls inga berakningar av Sveriges nationalinkomst. Det
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forefaller ju ganska orimligt, att nlan verkstallt tva stora undersakningar
rarande var nationalfarmagenhet men aldrig gjort nagon kalkyl over national
inkomsten, som dock ur flere synpunkter ar viktigare att kanna. Tar man
emellertid hansyn till nationalinkomstens olika utveekling under de tva perio
derna, visar sig laget vara atskilligt allvarligare. Jag skulle vilja gissa pa
s% som den ungefarliga siffran for akning under den senare perioden, om
man vill ha ett med det for den farra perioden jamfarbart tal. Staten har.
lagt sigombord med for myeket, oeh uppgiften far den narmaste tiden maste
darfar vara att utan valdsamma atgarder - som i oeh for sig aro forlust- .'
bringande - bringa ned statsverksamheten till rimliga matt.

Inledaren papekade, att avkastningen fran de affarsdrivande verken
tacker rantan pa deras andel av statsskulden plus utlaningsfonderna, men
man far komma ihag, som han oeksa antydde, att i de affarsdrivande verken
ligger mer an lanemedel, namligen hagst avsevarda belopp av skattemedel
eller av »andra statsinkomster», som det heter i budgeten. Givetvis ar det
meningen, att de affarsdrivande verken i stort sett skola forranta iekeblott
Hinemedlen utan hela sitt kapital, dock med undantag av vad sam bor be
traktas, ieke sasom en del av deras kapital utan sam verkliga statsutgifter,
exempelvis kostnader far strategiska banor oeh dylikt. Det yore synerligen
onskvart, att man faretoge en omrakning av de affarsdrivande verkens kapital
for att undersaka, hur stor del darav, sam skall farrantas. Den ovriga delen
ar forlust, oeh det ar foljaktligen synnerligen viktigt att ieke utvidga statens
affarsverksamhet, for savitt ieke verksamheten farrantar ieke blott de lanemedel
utan aven de skattemedel (eller andra statsinkomster), som nedlagts dari. Jag
form0 dar, att alla finansministrar, som vi haft under senare ar, ha varit ense
am att de affarsdrivande verken ha varit bland de starsta statsfinansiella
missrakningar under den nuvarande perioden. Vill man fa jamvikt i det hela,
ar statens affarsverksamhet darfar en punkt, dar alldeles sarskild farsiktighet
skall iakttagas.

Riksgaldsfullmaktigen Greve G. Lagerbjelke: Betraffande de affarsdri
vande verken vill jag framhalla, att majligheten for dem att kunna farranta
det upplanade kapitalet atminstone tills vidare synes bunden vid i farhallande
till prisnivan alltfor hoga tariffer oeh taxor. Vid statens jarnvagar uppga de
nuvarande taxorna till i stort sett 2,5 it 3 ganger de taxor, som gallde fare
kriget. Det synes mig av manga orsaker vara fullstandigt uteslutet, att dessa
taxor skola kunna uppehallas. Naringslivet kan helt enkelt icke, savitt jag
farstar, bara dem, oeh det torde darfor bli nadvandigt, att de nedsattas.
Jarnvagsstyrelsen uttalar i sin skrivelse angaende nasta ars stat,. att nagon
ytterligare nedsattning av taxorna vid statens jarnvagar ej, med hansyn till
farrantningen av det nedlagda kapitalet, kan ske, med mindre trafikfrekvensen
avsevart okas. Det ar sant, att mojligheten till okning av trafikfrekvensen
beror pa det allmanna laget inom naringslivet, men taxornas hojd inverkar
darvid iiven i nagon man. Om man emellertid utgar ifran, att en sankning
av de nuvarande taxorna ar nodvandig oeh att denna sankning ej till nagon
storre del kompenseras av trafikokning, sa maste man losa fragan, hur in
komstminskningen skall taekas. Ett satt yore att lata skattedragarna betala,
men de hoga skatter, som vi redan farut ha, gara nag detta omajligt, varfar
man ofrankomligen kommer till den slutsatsen, att omkostnaderna maste ned.
Jag anser emellertid ieke tillfallet lampligt att narmare ga in pa den fragan.
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Jag vill i detta sammanhang aven saga nagra ord om vattenfallss'tyrelsens
politik. I barjan av sin verksamhet salde denna elektrisk strom till synner
ligen laga priser, och den band sig aven far lang tid framat vid dessa priser.
For att fa farrantning a sitt kapital har vattenfallsstyrelsen emellertid pa se·
nare tid barjat i far naringslivet hogst betnngande grad.hoja sina taxor. Aven
detta anser jag vara synnerligen betankligt. Emellertid ar antalet anstallda
.personer har mindre an vid de avriga kommunikationsverken, varfar mojlig
heten att sanka ornkostnaderna icke ar sa stor. Man far dock hoppas, att
sadana spektakel som vattenfallsstyrelsens avlosning av viss kraftleverans i
Trollhattan icke matte upprepas.

Statsradet F. V. Thorsson': Jag kan till fullo understryka de synpunkter,
som ~tatssekreteraren Stridsberg har framhallit, liksom aven att mojligheterna
att verkligen skapa formogenhet under de tva olika farut omnamnda perio
derna kan ha en viss inverkan a de av professor Heckscher berarda procent
siffrorna. Daremot viII jag icke utan vidare skriva under professor Heckschers.
uttalande, att man icke borde oka statens affarsdrivande verksamhet. Jag yill
emellertid understryka, att de affarsdrivande verken, sasom har har framhallits,
bora forranta det idem nedlagda kapitlet. Fordrar man detta, reglerar det
ekonomiska' liYet sjalvt, vilka utvidgningar som kunna foretagas .

.Den gren av' de affarsdrivande verken, som jamt och standigt tilldrar sig
det allmanna intresset och framfor a:llt den siste talarens, ar ju statens jarnvagar.
Den arade talaren har vid manga olika tillfallen angivit sin uppfattning om det
oriktiga i statens jarnvagars' politik. Statens jarnvagar hava emellertid liksom
post och telegraf utvecklats icke blott i de talt bebyggda delarna av landet,
utan deras utve~kling har aven framdrivits av bebovet att satta avlagsna
orter i forbindelse med knlturcentra. Dessa tre verk ha ju aven farorsakat
de starsta kapitalutlaggen ahitharande omrade. For DagOn tid sedan gjorde
jag en liten axplockning i var jarnvagstidtabell. Jag fann da, 'att vi i runt
tal ha 5,500 km. statsbanor, varav 4,000 km. aro lagda sa, att man utan
vidare, savitt jag kan bedama, skall kunna .fordra, att jarnvagsstyrelsen far
rantar deras anlaggningskapital elIer atminstone driftkapitalet. Dessutom ha
vi emellertid 1,500 km. jarnvagar, vilka icke kunna forvantas f6rranta yare
sig anlaggningskostnaderna eller driftkapitalet. Om man sa strangt skall halla
pa, att statens jarnvagar skola bara sig, rnaste man pa ett eller annat satt
utsortera dessa sistnamnda jarnvagar och i budgeten saga, att far dessa, som
aro att betrakta sasom kulturbanor, skall staten betala forrantning. Man kan
icke begara, att vi skola' satta de avlagsna bygderna i farbindelse med kuhnr
centra, oc~ samtidigt saga, att statens jarnvagar icke bara sig, darfor att de
skatas sa uselt. .

Hur skulle det ga med alla privatbanor, om statens jarnvagar~ alItfar
starkt skulle .nedsatta sina taxor? De enskilda jarnvagarna ha jn aven en
uppgift och bara fa existera. Hittills ha jn icke taxorna vid statens jarnvagar
legat over privatbanornas, om jag undantar en enda jarnvagskoncern, vars
jarnvagar ga:· genom en utomordentligt rik och Hit industribygd, som tillfar
dem en stor och givande trafik.

Jag har, sedan jag fatt med hithorande arenden att skaffa, standigt
sokt havda den uppfattningen, att vi maste lagga forvaltningen av de affars
drivande verken sa, att de i storsta mojliga utstrackning kunna forranta det
idem nedlagda kapitalet. Jag har dock aven framhallit, saval i riksdagen
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som i den proposition, sonl jag for nagra ar sedan framlade, att detta maste
ske med en viss omsikt. Att statens jarnvagar, sasom hittills ofta payrkats,
skulle tvingas att vidtaga allehanda sankningar i sina tariffer t. ex. for att
hjalpa en viss naringsgren ar fullstandigt oriktigt, 'om jarnvagarna skala skatas
affarsmassigt. Den, som atnjuter deras tjanster, rnaste betala efter taxan,
och man bar i stallet i budgeten sarskilt taga upp de anslag, som majligen
erfordras for att hjalpa den ena eller' den andra naringen.

Vi veta, att staten under senare ar upplanat icke oansenliga belopp
till fonder, vilka i sin tur utHinats till vissa inom landet anskvarda andamal. .

. Har har staten patagit sig en rantefarlust, sam· visserligen ibland inskrankt
sig till 0,5 % men ibland har varit vida starre. Dessa farluster hava avsevart
okat statens utgiftsbarda. Det anses i alIa fall av mangen vara alldeles
riktigt, att darfar att andamalet med de av staten utlamnade lanen ar ansk
vart, sa skall staten pa det sattet bidraga icke enbart med att lana upp kapital
utan aven med en del av farrantningen.

Jag skall icke inlata mig pa vattenfallsstyrelsens prispolitik, men jag
vill .~aga, att de naturtillgangar, sam vattenfallsstyrelsen fatt i 'uppdrag att
farvalta, ha upptagits till ett visst Yarde, som styrelsen alagts att farranta.
Eftersom vattenfallsstyrelsen i barjan av sin verk~amhet slot en mangd langa
kontrakt med industrier am leverans av kraft till billigt pris, ar det klart,
att den maste aka priset for den kraft, varom den nu sluter avtal, for att
den skall kunna farranta sitt kapital. Den ena industrien far i detta fall lov
att hjalpa den andra. Man kan darfar icke tillvita vatt~nfallsstyrelsen nagot
for dess prispolitik, som ju ar beroende av statens fordran pa att det i vatten
kraftsanIaggningar nedlagda kapitalet skall farrantas. Man kan tillvita den
mindre farutseende,' liksom man kan klandra postsparbanksstyrelsen, darfar
att 'den placerat de insatta medlen i langa kommunallan till billig ranta, sa
att den blev tvungen att ge den lagsta ranta, som nagon bankinrattning gav.

Vi haUa nn pa att vaxa ifran en gammal hushallning och ha darfar att
dras .med en hel del. besv~rligheter, men aro vi averens om att sla fast den
principen, att vi skola ordna vara allmanna faretag sa affarsmassigt som det
overhnvudtaget ar majligt, ar jag icke radd for att statsfarvaltningen skall
behava fallCl till faga for den enskilda farvaltningen, det rna nn galla jarn
vagar, post, telegraf och telefon eller vattenfall.

Professor K. W'icksell: Jag bIev litet averraskad over, att professor
Heckscher sa ntan vidare sasom sin mening uttalade, att statens s. k. affars
drivande verk ovillkorligen skala farranta det idem nedlagda kapitalet. Han
kan ju icke vara okunnig om, att detta ar en nationalekonomisk tvistefraga~

Om ett dylikt faretag faktiskt farrantar sitt kapital, ar detta visserligen ett
gott kriterium pa, att faretaget ar anskvart och kommit till i ratt stund, och
om det icke kan farranta sitt kapital, far man en viss misstanke om, att det
kanske varit battre, om det aldrig kommit till; men harav faljer icke aIls,
att ett dylikt statens verk bar avpassa sina avgifter sa, att saval ranta a ka
pitalet som alla omkostnader tackas. Rent teoretiskt ar detta tvartom ett fel.
Avgifterna bora Higgas sa, att de bara. de lapande kostnaderna, vilka i Sverige
torde utgara ungefar en tredjedel av samtliga kostnader. bvrigakostnader
borde strangt taget tackas genom nagot slags repartitionsskatt. Genom att
av trafiken endast taga upp de lapande kostnaderna skulle man icke ga miste
am nagon trafik, sam landet kunde ha nytta avo For de allmanna vagarna
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fordrade man farr i tiden i vissa Hinder, att de vagfarande skulle betala
omkostnaderna, men det gar man icke nu langre. Har blir det t. o. m.
billigare att icke aIls taga upp nagra avgifter av trafiken utan att i stallet
repartisera samtliga kostnader pa annat satt. (Likasa har man i en del lander
gjort trafiken pa kanalerna alldeles fri.) Teoretiskt sett bara dock de lapande
kostnaderna tackas av sjalva trafiken, men de allmanna kostnaderna uttagas
pa annat satt, ehuru det givetvis kan vara mycket svart att ratt genomfara
detta i praktiken.

Det skorrar f. a. imina aron, da jag har uttrycket statens affarsverk
samhet. Det ar ett missbruk av ord, ty en stat kan endast driva affarer
med frammande Hinder, icke med sina invanare, lika litet som en far
driver affarer med sina omyndiga barn. Statens affarsverksamhet ar icke
nagon verklig affarsverksamhet.

Greve Lagerbjelke: Jag vill ge finansministern odelat ratt. uti, att
man bar betrakta kulturbanorna sarskilt, da man skall berakna avkastningen
av statens jarnvagar. Det finns emellertid i detta sammanhang ett moment
av betydelse. Statens jarnvagar tillgodose namligen aven en god del av
trafikbehovet inom de delar av riket, som ha en sarskilt livlig trafik. Man
tarde darfar vara berattigad att saga, att statens jarnvagar i genomsnitt om
besorja en trafik, som motsvarar en hel del privatbanors, vilka banor dock
kunna "ge skalig avkastning a det idem nedlagda kapitalet. Finge dessa
enskilda banor tillfalle att ombesarja trafiken a de battre delarna av statens
jarnvagar, skulle de utan tvivel avkasta betydligt mer" an normal ranta.

Finansministern talade om den kritik, sam riktades emot statens jarn
vagar - jag farmodar han darvidlag syftade pa kritiken mot jarnvagsstyrel
sen - men jag vill far min del saga, att kritik har riktats och bor aven
riktas eroot den svenska riksdagen i dess farhallande till de affarsdrivande
verken. Det daliga resultatet vid statens jarnvagar har i vasentlig man far
anletts av riksdagens stela lanepolitik. Det kan icke" med den omfattning,
sam dessa verk numera fatt, vara riktigt, att personalens laner bestammas
utan tillracklig hansyn till vad verken avkasta. Jag vill ingalunda gara nagot
yrkande att nedpressa levnadsstandarden hos de lagre befattningshavarna, vilkas
laner till faljd av deras stora antal ar det vasentliga. Tvartom anser jag,
att ju hagre levnadsstandard man kan ge dem, sa desto battre, men det yore
val lampligt, om man aven i fraga om lanerna farfore liksom vid de privata
faretagen, som under goda ar betala mera men under de daliga aren mindre.
Jag vill bestamt uttala den meningen, "att lanernas bestammande bar avlyftas
fran riksdagen och overlamnas till de affarsdrivande verken i sammanhang
med att man ger dessa en betydligt sjalvstandigare stallning an vad de nu
ha. Jag farbiser ingalunda de svarigheter, som darvid mota, efterso,m lone
reglering just ar antagen och befattningshavarna darigenom aga civilrattsliga
rattigheter, men det ar min forhoppning, att de affarsdrivande verken i fram
tiden skola fa skatas under battre och friare former.

Bankdirektor O. Rydbeck: Jag undrar, om icke de skiljaktiga kraven
a den rantabilitet, som skall fordras av statens affarsdrivande verk, vasent
ligen bottna i olika uppfattning om vad sam ·forstas med statens »affarsdri
vande» yerke Den ene asyftar narmast de statens affarsforetag, som grundats
i enbart affarssyfte, i vilket fall kravet pa full forrantning ar sjalvfallet. Den
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andre farstar daremot med statens affarsdrivande verk alIa de statliga insti
tutioner, som drivas under mer. elIer mindre affarsmassiga former, och som
till uppgift ha vissa alhnannyttiga m~U, sasom jarnvagar, post, telefon, tele
graf etc. Tar jag statens jarnvagar sasom exempel, undrar jag, om de som
krava, att dessa skola drivas fullt affarsmassigt, ha gjort riktigt klart for sig,
att statens jarnvagar ha till uppgift, icke blott att i vanlig mening driva
affarer, utan aven att farvalta ingalunda affarsmassiga faretag sasom exempel
vis Inlandsbanan. Staller man faljaktligen pa statens· affarsverksamhet det
kravet, att den skall vara rantebarande, maste man aven, sasom finansministern
papekade, begransa det kravet till att galla de delar av statens affarsdrivande
verksamhet, som ha rent affarsmassiga uppgifter. En annan sak ar, att man
pa den farvaltning, som har att omhanderha saval den affarsmassiga som den
icke affarsmassiga delen av statens adluinistrativa uppgifter, maste stalla det
kravet, att denna farvaltning skall vid utavandet av sin verksamhet tillampa
affarsmassiga principer i avseende a avlaningen av sin personal och i av
seende a sin organisation. I den delen torde det nog ha kunnat riktas myeket
befogad kritik emot statens affarsverksamhet. Jag ar far min del benagen att
tro, att staten just ur denna sista synpunkt ar mycket litet agnad till fare
tagare, darfor att de affarsdrivande verkens ledning icke star fri att avgara
principerna for ledning efter affarsmassiga synpunkter utan star i ett mycket
starkt politiskt beroende. Har man en principal, som bestammer lanerna
pa ett sadant satt, att det kan vara fraga am, huruvida man har r~itt att
sedan vid vikande konjunkturer minska dem, ligger det i appen dag, att det
maste vara svart att tillampa affarsmassiga principer vid faretagets skotsel.

A andra sidan ar det klart, att staten kan ha viktiga uppgifter, sam i
vanligt tal ga under namnet affarsmassiga uppgifter, vilka faranleda penning
utlagg, som omajligen inom overskadlig framtid kunna vantas forranta sig.
Staten kan exempelvis anlagga en jarnvag for att gara en landsanda beboelig
oeh med dyligt syfte for agonen lagga ned pengar, sam ieke komma att
farrantas pa manga are Jag tror, att man visst icke far utdama den sortens
statlig verksamhet, men man maste haHa klart for sig, vad som ar affars
verksamhet oeh vad sam icke ar det. A det kapital, sam nedlagts for ieke
affarsmassiga andamal, bar det i budgeten beraknas ranta men icke a de
affarsdrivande verkens utan pa soeialdepartementets elIer nagot annat departe
ments konto.

Professor Heckscher: Av vad som hittills sagt synes framga nadvan
digheten av att gara skillnad pa den del av de s. k. affarsdrivande verken,
sam ar inkolDsthushallning, oeh den del, som ar utgiftshushaJlning. lena faBet
tanker man sig, att en viss anlaggning skall skaffa tilIbaka at staten en in
komst, som i varje fall skall motsvara de lapande kostnader, som staten har
for denna anlaggning, oeh i andra fallet har man att gara med utgifter av
samma slag som kostnaderna for skolvasendet, forsvaret o. dyl. Redan i den
kungl. proposition, som lag till grund for budgetomlaggningen, hade man
gjort en berakning av huru stor del av statens jarnvagar, som kunde tankas
farranta sig, oeh huru stor del, som icke kunde detta. Det yore synnerligen
anskvart att for framtiden gaves en arlig kalkyl over vad de affarsdrivande
verken rakna som inkomsthushallning och vad som utgiftshushallning.

Jag laste harom dagen med stort intresse, ehuru ieke alldeles utan
kritik, en artilkel i »Ord oeh Bild» av generaldirektar Rydin, dar han fram-
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hall det manniskovanliga i att telegrafverket byggde telefon- oeh telegraf
ledningar aven at de delar av landet, som icke kunde forranta dem, varfar
kostnaderna finge betalas av andra abonnenter. Enligt min nlening yore det
riktigare att taga upp ett sarskilt anslag for dessa kostnader, men det ar har
i ana fall samma tanke, som kommer igen. Visserligen ar det i en mangd
praktiska fall svart att avgara, nar en anlaggning ar av det ena eUer det
andra slaget, men ett farsak till uppdelning ar i v~rje fall battre an att man
som nu icke skaU veta vad man talar om, da man diskuterar de affarsdrivande
verken. Det yore myeket gladjande, om denna diskussion kunde leda till
en komplettering .av uppgifterna om de affarsdrivande verkens kapital fran
dessa utgangspunkter.

, Jag antecknade med gladje den formulering, som stats~adet Thorsson
gay at kriteriet pa om ett affarsdrivande verk behovde utvidgas eller ej, i
det att han sade, att. det ekonomiska livet sjaJvt skulle reglera den utstrack
ning, vari utvidgningar borde ske. Jag kan icke tolka detta uttalande annat
an sasomen tro pa det ekonomiska livets naturliga harmoni, som jag finner
synnerligen gHidjande. Jag tror emellertid, att det ar att ga nagot for langt
i tillampningen av denna prineip, om man aven i fraga om ett statsmonopol
tror sig av dess avkastning kunna konstatera, huruvida monopolets verksamhet
har varit gagnelig eIler ej. Har staten monopol, kan den namligen fram
tvinga en avkastning, som i realiteten innebar beskattning av allmanheten
oeh som alltsa ieke ar nagot uttryek for huru verket i fraga bar sig~ Ernel
lertid ar jag i hog grad ense med honom daruti, att man bar se efter, huru
vida efterfragan hos allmanheten pa det ifragavarande verkets prestationer
motsvarar de nationalekonomiskt nadvandiga kostnader, det medfart att fr'am
stalla demo Kan man faststalla, att taxorna ieke ligga over dem som skulle
uppsta vid fri konkurrens, oeh ge dessa taxar forrantning a det nedlagda
kapitalet, ar luan tamligen saker pa att man presterat nagat, son1 verkligen
fyller ett behov, starkt nog att vara vart uppoffringen.

Professor Wieksell farmenade nu, att detta visserligen yore vardefullt
att veta, men att man darfar icke borde avpassa taxorna sa, att det nedlagda
kapitalet forrantas, utan att mani stallet borde uttaga de kostnader, som ej
aro rena driftkostnader, genom nagot slags repartitionsskatt. Jag vill ge
honom fullstandigt ratt uti, att en dylik anordning i vissa fall kan vara den
r~itta lasningen. Den tanke, som ligger till grund darfar, ar den, att man
en gang for alIa gjort en uppoffring oeh att det faljaktligen ar mer lonande
att begagna det .fasta kapitalet aven for sadana andarrial som icke lamna
ranta a kapitalet, an att lata det ligga oanvant. Han uppfattar med andra
ord det fasta kapitalet sasom likvardigt med en naturtillgang.

Trots detta ar jag ratt skeptisk i fraga om konsekvenserna av denna
hans tankegang. Det ar namligen klart, att man pa den vagen aldrig skulle
Hi nagra ha11punkter for vilka nya investeringar som skola garas. Man far
aldrig veta, nar det ar utrakning att offra nytt kapital, for savitt man icke
har den hallhake pa efterfragan, som faljer av att priset tacker alla kostnader.

Den ratta vagen att na det av prof., Wieksell med ratta angivna maJet
torde darfar vara en annan. Som bekant uppstaller man icke jarnvagstarifferna
sa, att alla betala lika myeket, utan man faljer den prineipen att Higga pa
trafiken vad den tal. Man farsaker med andra ord savitt majligt undga att
avvisa nagon trafik, som bar sina egna speeialkostnader oeh vill pa detta
satt sorja for att sa liten del som majligt av det fasta kapitalet skall bli
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oanvant; men daremot drar man ieke oeh bor ieke draga den slutsatsen, att
aven den trafik,. sam tal hogre tariffer, skall slippa betala mer, darfor att det
ar' overfiodigt att genom taxorna farranta anHiggningskapitalet. I varje fall
den praktiskt ratta losningen ar att, da man gor nya investeringar, bygga
dessa pa sadana kalkyler, att hela trafiken tillsam1nans skall kunna forranta
hela det nedlagda kapitalet.

Statsradet Thorsson: Professor Heekseher drog nog alltfar vittgaende
slutsatser av vad jag yttrade om att det ekonomiska' livet sjalvt finge reglera
statens affarsverksamhet. Med vad jag darvid sade ville jag, exempelvis i
fraga om statens jarnvagar, endast framhaJla, att det ieke skulle vara mojligt
for dem att halla hogre taxor an de enskilda banorna. Man behover ju for
avrigt ieke fordolja, att det varit de enskilda jarnvagarna myeket mera an
statens jarnvagar, som hallit igen vid atergangen till lagre taxor, liksom de
enskilda jarnvagarna myeket forr an statens passade pa att hoja sina tariffer
under kriget. Under aren 19 I 6 oeh 191 7 skiotte statens jarnvagar en enorm
trafik oeh detta till myeket lagre taxor an dem, sam borde ha tillampats.
Det ar denna blunder, som givit anledning till den i vissa fall berattigade
men de i fiesta fall oberattigade kritiken mot statens jarnvagar.

Om staten inrattar ett monopolforetag, ligger ofta nog den tanken
bakom, att staten vill ha ett skatteobjekt. Bade tobaks- oeh spritmonopolet
utgora salunda atminstone i viss grad skattekallor. Jag kan far min del ieke
finna nagot oratt uti att aven staten kan fa rakna flagOn fortjanst utover den
vanliga farrantningen a sina faretag. Skulle det ordnas sa, att den ieke
rantabla delen av statens jarnvagar bokfardes for sig oeh den ovriga delen
for sig, sa vill jag darfor ieke utan vidare skriva under, att averskottet vid
den rantabla delen endast skall tiieka rantorna. Det skulle namligen da
kunna intraffa, att statens jarnvagar pa de mera givande banstraekorna kunde
fora en sadan taxepolitik, att de efter en tid skulle tvinga de enskilda jarn
vagarna till konkurs, oeh det lara herrarna ieke vilja vara med om. Dess
utom behavs ett overskott utover ranteutgifterna till anHiggning av nya jarn
vagar, som erfordras, eller till avskrivningar.

Redan far sju it atta ar sedan uppstalldes ett omfattande byggnads
program for banbyggnadspolitiken i Norrland, som gick ut pa byggandet dels
av Inlandsbanan fnln Goteborg till Gallivare, dels av banstraekor efter alv
dalarna mellan denna bana oeh kustjarnvagen. Detta program blev i prin
eip godkant av riksdagen, oeh alla som ivrat. far vara komn1unikationers
utvecklande oeh, vilket man icke far undra pa, i synnerhet norrlanningarna,
ha sedan dess pa alla satt sokt framhalla det rimliga uti att aven Norrland
finge sin andel av landets kommunikationer. Vi hava nog oeksa i Norrland
under de senare aren byggt banor i storre utstrackning an som varit far
enligt med de ekonomiska intessena. Jag skulle hellre ha sett, att vi forst byggt
tvarbanorna, som- lapa genom befolkade bygder, oeh vantat Ined sjalva In
landsbanan. Det har emellertid varit andra intressen, som velat genomdriva
den senares omedelbara utbyggande.

Nagon har har framhallit, att anledningen till att statens affarsdrivande
verk ieke skulle kunna skatas affarsmassigt lage i det stora antalet fast an
stallda. Den anordningen, att riksdagen faststaller dessas loner, har gamla
anor och har fran borjan tillkommit, darfor att riksdagen icke ville slappa
ifran sig ratten att kontrollera, att staten icke gave for hoga loner. Jag lat
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1918 gara en undersokning angaende statstjanarnas antal oeh fann darvid, att
proportionen mellan ordinarie oeh ieke-ordinarie befattningshavare i statens
tjanst utgjorde omkring 50 % for vardera. I fraga om statens jarnvagar lam~

nade emellertid undersakningen besked om, att det bland de hagre manliga
befattningshavarna farefanns en stark disproportion, i det att mot 1,952 ordi
narie befattningshavare svarade endast 148 extra. Med _den omfattning, sta~

tens jarnvagar far narvarande ha, kan detta ej namnvart inverka pa den
ekonomiska farvaltningen, men- vid indragningarna av personal har detta far
hallande medfart vissa svarigheter, ty har en tjansteman fatt konstitutorial,
kan han ju ieke avlagsnas, aven om staten ieke behaver honom. Emellertid
ar fragan sa pass komplieerad, att jag ieke vagar gara nagot uttalande, in
nan jag fatt se en narmare utredning.

Professor Wicksell: Professor Heekscher framholl i sitt sista anfarande,
att man i jarnvagstrafiken faktiskt s9ker fa med all trafik, som kan bara sina
egna speeialkostnader, men detta galler i sa fall endast gods-, ieke person
trafiken oeh motsvarar i det hela endast ofullkomligt det anskemal jag upp
stallde. Han missfarstod mig for avrigt, da han trodde, att jag menat, att
ingen, hur myeket han an anvande jarnvagarna, skulle betala mer an spe
eialkostnaderna oeh att resten skulle Uiggas pa de ai/manna skatterna. Vad
jag ville framhalla var, att vi borde farsoka fa till stand en speeialskatt efter
ungefar samma principer som vagskatten, som fordelade de allmanna· kost
naderna efter nagon lamplig princip, sa att de, som hade storre nytta, finge
betala mera. Detta ar naturligtvis svart att anordna, men i fraga om de
allma-nna vagarna har det ju nagot sa nar lyckats.

Jag horde med stort noje statsradet Thorsson betona, att staten vid
sin affarsverksamhet maste taga hansyn till de enskilda jarnvagarna. Det
bekraftade vad jag farut framhall, att ordet statens affarsverksamhet maste
tagas cum grano salis, ty fattades ordet affarsverksamhet bokstavligt, borde
ju staten soka konkurrera ihjal de enskilda jarnvagarna- for att sedan kopa
upp denl till spottpris.

Statssekreterare Stridsberg: Jag vill med anledning av vad som har
yttrats meddela, att man inom vederbarande departement tagit upp till un
dersokning fragan om en uppdelning betraffande statens affarsdrivande verk
av inkomstgivande oeh ieke inkomstgivande delar av kapitalet.

Professor G. Kob b : I statssekreteraren Stridsbergs faredrag faste jag
mig sarskilt vid vad han yttrade om den stora summa, som i ar foreslas till
upplaning. Riksgaldsfullmaktige ha ju manga ganger haft anledning att med
tvekan yttra sig om en ytterligare skuldsattning av staten. Det ar ju icke
sa lange sedan hela var budget balanserade pa omkring 100 miljoner kro
nor, men det tarde icke komma att droja synnerligen Hinge, farran ensa.mt
statens utgifter for rantor a den fonderade oeh den tillfalliga statsskulden
komma att uppga till detta belopp. Redan forra aret utgjorde rantorna 72
miljoner _kronor, oeh de ha sedan dess akats. Tar man dessutom hansyn
till att det finns anslag av lanemedel, sam beviljats av riksdagen, men som
annu ieke ha upplanats oeh som i clenna stuud uppga till ungefar 350 mil
joner kronor, sa finner man, att vi i sjalva verket aro ganska nara en rante
utgift pa 100 miljoner. .loom riksgaldskontoret maste man helt naturligt
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med oro oeh tvekan se dessa sUindigt vaxande siffror, oeh framfar ~llt har
luan darvid sin uppmarksambet riktad pa alIa anslag av lanemedel till anda
mal, som ieke ge oeh ieke kunna beraknas ge nagra inkomster. Finans
ministern har ju klart oeb tydligt framhallit, att han onskar, att de affars
drivande verken skola Iamna ranta a sitt kapital, men det synes mig, att
man heIst borde taga steget fuUt ut Deh ieke bevilja anslag av lanemedel i
andra fall an dar man kan berakna fa dessa medel forrantade. I forna ti
der var det dock sa har i vart land, att man' i sadana fall, dar farrantning "
ej kunde" paraknasJ bestred utgifterna med besparade;medel. .Aven om detta
ieke Hingre skulle vara majligt i alla de fall, dar farrantning ej kan parak
nas, tyeker jag man anda borde ga in far den prineipen, att dylika skulder
skulle amorteras. Detta skulle ej behava ske genom upptagande av standiga
amorteringslan utan darigenom, att man i budgeten upptoge ett amorterings
ansIag, som finge sta till riksgaldskontorets farfogande. I fraga om en av
jarnvagslanefonderna har verkligen den fragan varit uppe i fullmaktige, att
man skulle uttala sig far en dylik anordning. For den fond det gallde,
namligen bibaneHinefonden, skulle ganska stora belopp upplanas, Qeh man
har ganska klart for sig, att dessa bibanor aro kulturbanor, som ieke kunna
farvantas ge nagon forrantning. Det borde val da vara riktigt, att man, da
man beviljade ett dylikt anslag, aven tankte sig, att det skulle aterbetalas
inom nagon generation, oeh att man ieke utan vidare kastade kostnaden pa
en aUtfor langt avlagsen framtid.

Statsradet Thorsson: Med anledning av vad professor Kobb yttrade vill
jag framhalla, att man nog nappeligel1 Iar kunna uppeha11a den pr~neipen,

att man icke lanar upp pengar till ett jarnvagsfaretag, sam ieke kan far
vantas ge nagon rant~. Jag tror far min del, att man far vara najd. am
man kan uppehalla den sunda princip, som nu til1ampas i den svenska stats
farvaltningen, namligen att man ieke upplanar medel till rent improduktiva
foretag. Jag vill dock med styrka understryka vikten av att lanemedelsan
slag granskas med samma omsorg, sam om de skulle betalas ur portmonnan
i dag. Jag tror, att man far loy att erkanna, att jag vid st'atsbudgetens upp
garande gatt lika hart fram betraffande anslag av lanemedel sam andra utgifter
just i kanslan av att man med varje miljon, sam beviljas av lanemedel, aven
akar den redan farut harda skattebardan.

Savitt jag kan se, blir det emellertid ieke jarnvagarna, sam under den
narmaste tiden komma att valla de starsta bekymren, utan det blir behovet
av att bygga om ana landsvagar i riket.. Jag har visserligen hart sagas, att
det val-it illa anvanda pengar att sysselsatta de arbetslasa vid vagbyggnader,
men hade vi haft det sa klokt oeh forstandigt ordnat, att vi under dessa ar
kunnat bredda alIa vara landsvagar med ett par meter, tror jag, att vi pa
ett rnyeket fornuftigt satt hade tillgodogjort ass all den arbetskraft, sam nn
gatt forlorad. Den narmaste tidens uppgift blir salunda ieke sa mycket/att
bygga jarnvagar sam att battra pa oeb bygga nya landsvagar, som svara
mot de krav, sam den tilltagande motortrafiken staller.

t I :
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Amne for aftonens overHiggning var:

Staten och bankvasendet.

Inledningsforedrag holls av professor S. Brisman.

Nar jag ursprungligen anmodades att halla ett inledningsforedrag
,i Nationalekonolniska Foreningen om amnet »Staten oeh bankvasendet»,
lag fragan till pa ett annat satt, an vad den nu gore Man kunde da
tanka sig en mera prineipiell behandling av densamma, oeh darvid hade
jag kanske i egenskap av nationalekonom kunnat giva en del utredande
synpunkter. Nu har emellertid genom kanda omstandigheter intresset
kommit att i sa hog grad inriktas pa d~n aktuella situationen, att det
skulle vara meningslost att ge sig in pa nagra mera allmanna spekula
tioner. Jag kommer i stallet att koneentrera mig pa en framstallning
av de statsatgarder, som sta i samband med bildandet av Kreditkassan
av ar 1922 oeh dess verksa"mhet, oeh jag kan ej undga att darvid fore
tradesvis uppehalla mig vid de nu foreslagna atgarderna betra.ffande
Lantmannens Bank. Nar det galler att bedoma dylika rent praktiska
problem, kan emellertid en nationalekonom ej gora ansprak pa en speeiell
sakkunskap, sarskilt nar han star sa pass fjarran fran det dagliga
praktiska livet som jag gor. Nar jag i trots harav fasthallit vid mitt
atagande att halla ett kortfattat inledande foredrag, sa har det berott
darpa, att jag forestallt mig, att det kan vara av intresse for foreningens
medlemmar oeh gaster att hora hur sakerna te sig for den, sam ej ar
invigd i nagra hemligheter oeh ieke haft tillfalle att kasta nagon bliek
bakom kulisserna. Jag tvivlar ej pa att ett stort antal, kanske flertalet
av mina ahorare ha mera kannedom am fragans intimare detaljer an
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vad jag har, men aven far dem kanske det kan ha sin betydelse att
hara saken belyst enbart med ledning av offentliga kallor. Jag har far
sakt att sa samvetsgrant som majligt sammanfatta de resultat, som man
kan utlasa ur dessa, men jag kan ej heller komma med mycket mera.
Jag star har endast i egenskap av en intresserad och efter vad jag trot
tamligen opartisk iakttagare, men aven en sadans syn pa saken kanske
kan ha ett visst varde. Jag ar livligt medveten om att jag kan komma
att gara en del misstag, men skulden ligger i sa fall i de officiella upp
lysningarnas stora knapphandighet.

Jag farutser, att det huvudsakligen blir statens farhallande till
Lantmannens Bank, som kommer att diskuteras, men jag anser mig ej
kunna inskranka mitt faredrag enbart till denna fraga. Sam redan
namnts anser jag det riktigast att till behandling upptaga hela den un
derstadsverksamhet pa bankvasendets omrade, som staten pa sista tiden
bedrivit.

Sam bekant sag det lange ut, som am bankernas lage i den all
manna krisen icke skulle behova foranleda nagot ingripande fran statens
sida. De banker, sam ej langre kunde kvarsta som sjalvstandiga jn
stitut, blevo i regel avertagna av andra. am en rekonstruktion fare
kom, sasom betraffande Malarbanken, sa genomfardes denna utan sta
tens hjalp. Det var forst i och med Sydsvenska Kreditaktiebalagets
fallissemang, som statens ingripande blev nodvandigt. Orsakerna hartill
voro tva stycken. Far det farsta fruktade man far ·en del sparbanker,
som hade aktier i denna bank belanade, ocb en av Kreditkassans upp
gifter blev darfor att understadja dylika sparbankar, nagot som ej be
hovt ske, atminstone ej i namnvard utstrackning. . Viktigare var emel
lertid, att de ovriga affarsbankerna icke vagade taga pa sig ansvaret
for nyteckning av de 30 miljoner nytt kapital, som var nodvandigt far
att banken skulle kllnna fortsatta sin verksamhet. For att forekomma
en likvidation patog sig da riksbanken storre delen av detta ansvar.
Detta skedde emellertid under farutsattning, att detta skulle overflyttas
pa en sarskild institution, och sa beslots vid forra arets riksdag upp
rattandet av Kreditkassan av ar 1922.

Denna ar som kant till formen ett bolagmed ett kapital av 5
miljoner, dar affarsbankerna aga alla aktierna. Nagot a~tiekapital har
emellertid aIdrig tillskjutits - aktierna ha betalts med rantelosa deposi
tionsbevis - utan det- ar blott fraga om en garanti pa detta belopp.
Staten a sin sida atog sig e~ garanti pa 50 miljoner, och kassan fick
pa detta satt ursprungligen ataga sig forpliktelser till ett belopp av 55
miljoner. Far ej lange sedan hajdes som bekant detta belop till I 10

miljoner. Denna okning kom helt pa statens andel. Bankerna aro
fortfarancle blott ansvariga far fern miljoner, vilket ansvar kommer att
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tas i ansprak forst sedan 50 miljoner gatt forlorade. Praktiskt taget
har salunda staten sa gott som hela ansvaret for kassans risker.

Var nasta fraga galler, hur kassan fatt medel for sin verksamhet.
Enligt det ursprungliga beslutet skulle dessa medel lamnas av riksgalds
kontoret, och det ar tydligt, att sa skett till alldeles nyssA Vid de
batten am overtagandet av vissa engagement for Varmlandsbanken upp
lystes ,emellertid, att de behovliga medien ej vidare skulle anskaffas av"
riksgaldskontoret, utan att de skulle utbetalas av riksbanken. I varje
fall ar det salunda staten, som lamnar pengarna. Att detta hittills sy
nes ha skett mot sakerhet av des$ egna obligationer ar en egendomlig
fornialitet utan synbar betydelse.

Grundtanken Ined Kreditkassan ar salunda den, att den reellt sett
ar en statens affar, men att man ansett' det lampligare att lata affars
bankerna framsta som narmast ansvariga for dess skotsel.' Det kan
naturligtvis tankas, att staten lika val kunde handhaft forvaltningen av
dessa affarer sjalv exempelvis genom riksbanken, med da lampligheten
av den nu vidtagna anordningen aldrig blivit ifragasatt, ar det kanske
Himpligast att ej upptaga denna sak till diskussion. Vad organisationen
betraffar har nagon anmarkning mot Kreditkassan aldrig frarnstallts.

Kassans ursprungliga och framsta uppgift har bestatt i att bitrada
vid anskaffandet av nytt kapital vid en del storre bankrekonstruktioner.
Den har gjort detta pa tva satt. Forst och framst garanterar den teck
ning av' erforderligt aktiekapital, vilket betyder, att den far overtaga
de aktier, som ej kunna forsaljas. I begreppet »aktier» innefattar jag
i det foljande aven tillskottsbevis i enskilda banker. Vidare belanar
den aktier i de rekonstruerade bankerna till nominella vardet. I in
struktionen star, att dylik belaning kan ske for enskilda personer, aktie
bolag och andra sammanslutningar. Detta ar egendomligt, da aktie
bolag och sammanslutningar enligt banklagen ej ha ratt att aga bank
aktier, men jag formodar, att sarskilda skal funnits for den valda formu
leringen.

Pa dessa bada satt har Kreditkassan bitratt vid tre rekonstruktio
tioner, Darnligen de som gallt Sydsvenska Kreditaktiebolaget, Smalands
banken och Varmlandsbanken. :pet har upplysts om att den hartill
fatt anvanda, en summa pa 37 miljoner. Till detta belopp uppga sa
lunda de overtagna och belanade aktierna. Da det nytecknade kapitalet
i dessa banker uppgar till c:a 60 miljoner, sa har staten salunda bi
dragit med atskilligt over halften av detta kapital.

Sa vitt man kan se, har denna atgard varit av behovet pakallad.
Det framgar namligen omedelbart av de nu namnda siffrorna, att endast
en mycket ringa del av de nya aktie~na kunnat placer~s hos allman
heten. Kreditkassan har som vi sett tagit 37 miljoner. Vidare ar det
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bekant, att en del tagits av affarsbankerna. Hur stor denna del ar, vet
man ej, men den kan val ej garna tankas vara mindre an 13 miljoner
eller nagot dylikt. Om vi utga fran denna siffra, sa blir det 50 miljoner
av 60, som overtagits eller belanats till fulla vardet av Kreditkassan
och bankerna, och endast en summa pa 10 miljoner skulle vara fullt
absorberad av privata kopare. Denna siffra ar naturligtvis ungefarlig,
men sa mycket star fast, att en garanti for nyteckningarna varit abso- ,
lut nodvandig. Utan Kreditkassans mellankomst skulle alIa tre rekon
struktionerna ha rnisslyckats. Detta intryck forstarkes annu mer, sedan
det i riksdagen upplysts, att en mycket stor del av de aktieagare, som
ha sina aktier beHlnade i Kreditkassan, ej kunna betala nagra rantor
pa lanen; det har angivits, att de obetalade rantorna under ar 1922

uppgatt till c:a 200,000 kronor. Statens' medverkan synes salunda hava
varit nodvandig, och nagon storre risk kan ej anses vara forbunden
darmed. Den ar i alIa handelser ej storre an att den kan anses vara
ett billigt pris for befrielsen fran de olyckor, som de tre namnda ban
kernas likvidation skulle ha medfort.

Nu har emellertid Kreditkassan icke inskrankt sig till denna sin
ursprungliga uppgift. Kant ar namligen, hurusom den vid Varmlands
bankens rekonstruktion ej blott fick ataga sig den vanliga forpliktelsen
betraffande garanti for nyteckningen och belaning av tillskottsbevis, utan
den fick dessutom overtaga en del av cless storre engagement i indu
striella' foretag.

Enligt vad som meddelats i riksdagen hade detta icke sin grund
i ~tt dessa engagement pa nagot satt voro osakra eller aventyrade
bankens JulIa solvens. Orsaken lag i stallet dari, att de voro for stora
i forhallande till bankens resurser. Det har framhallits, att man gjorde
allt for att skjuta over en del engagement pa andra banker och for att
fa bort dem pa annat satt. Det ar ju aven kant, att Molnbacka-Trysils
stora Ian avlyftes genom ett obligationslan. Nar man gjort vad man
kunde pa den vagen, var emellertid den kvarstaende lanesumman i aHa
fall for stor. Det ordnades da sa, att riksbanken tills vidare overtog
en del lan, under forutsattning att de skulle kunna overforas pa Kredit
kassan, och som bekant har denna overfaring bifallits av riksdagen.
Betraffande storleken, av dessa engagement, som' staten salunda over
tagit, meddelades i riksdagen att de uppgingo till c:a 30 miljoner.l:
Det synes aven framga av riksdagsfarhandlingarna, att det mest bety
dande galler Vargons aktiebolag. Detta bolags bankskulder utgjorde
vid 1921 ars utgang over 40 miljoner. Aven om desamma vasentligt
nedbringats under det gangna aret, sa kvarstar i alIa fall tillrackligt

:I Det har senare upplysts, att beloppet uppgar till 32 miljoner.
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myeket for att. denna kredit skall fylla den huvudsakliga delen av det
av Kreditkassan overtagna beloppet. Det har emellertid framhallits, att
kredit aven givits at ett par andra foretag.

Vad hela denna transaktion betraffar, sa har jag av de tillgang
liga handlingarna ej kunnat bli fullstandigt overtygad om dess nodvan
dighet. Det kari anforas betankligheter av £lera slag mot att state.n pa
detta satt ger direkt kredit at stora industrifore~ag med riksbankens
lnedel, och nagot nodlage synes ej hava forelegat. Varmlandsbanken
ar nu ej blott skuldfri utan har till och med tillgodohavanden hos andra
bankinstitutioner pa e:a 8 miljoner netto. Den har salunda genom re
konstruktionen 'erhallit mera merle! an den strangt taget behover. Hade
den behaJlit de ovannamnda engagementen, skulle den salunda haft en
skuld pa e:a 20 miljoner. Detta kan emellertid ej betraktas annat
an som ganska normalt for en bank, som har en omslutning pa en
kvarts miljard. Malarbanken, som ej pakallat statens hjalp, far rora
sig med en skuldsumma pa ett atskilligt storre belopp. Emellertid kunna
ju speeiella skal ha forelegat, som gjort det omojIigt for Varmlands
banken att halla dessa engagement, oeh en utomstaende har naturligtvis
svart att bestrida de forsakringar som gjorts, att den ifragavarande
tran~aktionen varit absolut nodvandig for rekonstruktionens genomfo
forande. Det ar ju mojligt, att detta pastaende ar riktigt. Men jag
ar alltjamt av den meningen, att de i de offentliga handlingarna fram
forda skalen ej aro tillraekliga. Det ar vidare under aHa forhallanden
anmarkningsvart, att hela forlustrisken for dessa engagement utan vi
dare overflyttades pa staten. Varmlandsbanken ar dock en solidarisk
bank, oeh det borde darfor kunnat fordras, att den i mojligaste man
skulle halla staten skadeslos for eventuella forluster. For min del tror
jag det hade varit battre, om hela denna affar varit ogjord.

Emellertid ar denna sak redan avgjord, oeh det lonar sig darfor
foga att utforligare diskuter~ cless lamplighet. Till forman for hela
Kreditkassa.ns hittillsvarande rorelse kan i alla handelser anforas, att
den forefaller att vara tarnligen riskfri. Det har upprepade ganger fram~

hallits, att de risker den ikHitt sig aro av sadan art, att nagon namn
vard forlust ej ar att befara. For min del anser jag det vara troligt,
att detta pastaende ar fuUt riktigt. Man kan med tamligen stor sanno
likhet saga, att vart lands prisniva inom kort ater ~ kOlnmer att stiga,
oeh det ar likaledes sannolikt, att denna prisstegring kommer att bli
av en ganska omfattande nature Jag tror ieke, att denna utveekling
kan kallas lyeklig, sa mycket mer som i sa fall ett nytt bakslag efter
nagon tid ar att vanta; men nog bor Kreditkassan under sadana om
standigheter kunna gora sig fri fran sin.a engagement utan storre forluster.

Vidare bor det framfor allt till Kreditkassans forsvar anforas, att
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den ar av' temporar natur. Dess rorelse skall vara avvecklad fore ut..
gangen av ar 1927, och den har salunda hogst 4 3/ 4 ar kvar. Detta
gar, att nagra starkare principiella invandningar mot densamma ej kunna
goras. I tider som dessa kan man vara med of!! snart sagt vilka at..
garder som heIst, blott deras temporara natur garanteras, och sa har
har aven skett.

Pa ett helt annat satt ligger saken betraffande, det fall, som nu
ar aktuellt och som' drar all uppmarksamhet till sig, namligen den ifraga..
satta hjalpen till Lantmannens Bank. Har ar det ej fraga om en rela
tivt obetydlig risk, utan om en saker forlust. Det ar ej heller fraga
om en provisorisk atgard, utan enligt propositionen skulle banken de
finitivt overtagas av staten.

De yttre fakta i denna sak aro for val kanda for att har behova
atergivas. Jag skall noja mig med att fastsla en enda sak, namligen
att banken lidit forluster, som vida overstiga dess fonder. Detta fram
gar av det resultat, till vilket Kreditkassans representanter vid sin un
dersokning kommit, namligen att det ar omojIigt att fa banken solvent
genom en rekonstruktion. Samma sak har intygats av finansministern.
Han har yttrat, att om man skulle lata ett annat foretag overtaga ro
reIsen, sa skul1e det atga -IO a 15 miljoner for att tacka bankens u9der
skott. Det ar att marka, att det ha~ sa vitt jag kan se ej ar fragan
om vad som skulle ske vid en likvidation, utan aven om rorelsen fort
sattes lugnt och jamnt skulle 10 a 15 miljoner vara forlorade. Det torde
kunna tillaggas, att e(ter vad som nu blivit bekant 15 miljoner synes
fa betraktas som den sannolikare siffran.

Enligt propositionen skulIe saken ordna's pa det sattet, att staten
skulle overtaga banken genom att tillskjuta ett kapital pa 20 mi]joner~

Harav skulle staten direkt overtaga aktier for 15 miljoner. Aterstoden
skulle enligt propositionen tackas av enskilda personer; det vill med
andra ord saga, att de komma att overtagas av Kreditkassan. Staten

.far salunda praktiskt taget ~irekt overtaga banken for egen rakning.
Detta ar en atgard av sa star praktisk och principiell betydelse,

att den satter alIa andra tilldragelser i fraga om statens forhallande till
bankvasendet i skuggan. Jag kan darfor icke undga att i detta fore
drag inga narmare pa densamma.

Forst skulle jag vilja fastsla en sale Det ar, att resultatet av de
nu foreslagna atgar.derna med storst~ sannolikhet kommer att bli till
skapandet av en' statlig affarsbank. Det kan synas underligt att detta
skall behova papekas, men det har [aktiskt [allts en del yttranden om
att det ej ar meningen att skapa nagon dylik bank. Jag tror att det
skulle vara till forman for diskussionens niva, om' d,et talet upphorde
sa snart som mojligt. I propositionen namnes ej ett ord om att an-
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ordningen skulle fa provisorisk karaktar, och det gar ej heller nagon
praktisk skillnad, om oktrojtiden, som statsutskottet fareslagit, gares fem
arig istallet far tioarig. Har en dylik institution val kommit till, sa
nag kommer den att sta kvar. Det skulle behavas synnerligen bin
dande garantier far att ett motsatt farhallande skulle vara sannolikt.
Det finns val ej heller en enda ,manniska sam tror nagot annat an att
man nu gar att fatta ett avgarande i fragan huruvida staten skall driva
affarsbanksrarelse eller icke.

Nar jag' ursprungligen planlade detta faredrag, hade jag tankt
mera utfarligt klarlagga olampligheten 'av att denna betydeIsefulla sak
skall avgaras pa ett sadant satt. Jag kunde ej inse, att det skulle vara
nadvandigt att ga in pa en realbehandling av detta problem. Det ar
en fraga, sam enligt min mening bar hallas fri fran doktrinara syn
punkter och dar skal kunna anfaras sa val far som emot. Men vilken
standpunkt nlan an hyser i detta fall, sa ansag jag att man borde kunna
enas om att den var, av en alldeles far djupt ingripande betydelse for
att avgaras pa en slump. I det fareliggande fallet skulle ju statsbanken
komma som ett slags biprodukt till en atgard, som i sig sjalv ar av
langt mindre betydelse. '

Jag hade som sagt ursprungligen tankt mig att utfarligare motivera
denna standpunkt. Vid narmare paseende har jag emellertid funnit,
att detta torde vara onadigt. Det inte minst markliga i denna affar ar
namligen, att faktiskt· aHa som yttrat sig aro ense om att denna asikt
ar riktig. Fran kommunisterna till den yttersta bagern framballes det
hur ytterst olampligt det ar att tillskapa en ny statsbank pa detta satt.
T. o. m. finansministern har instamt i denna mening. Han har i en
intervju yttrat, att teorin om att han skulle vilja passa pa tillfallet att
skapa en statsbank faller pa, sin ege'n orimlighet. »Lampligare tillfalle
an nar det galler att radda en fallfardig bank bor'de det givetvis finnas».
Till innehallet ar detta yttrande visserligen icke fullt riktigt. . Det faUda
omdamet kan galla ur ekonomisk synpunkt, men: politiskt sett torde
man fa leta efter ett sa gynnsamt tillfalle att fa en statsbank till stand.
Det fare faller emellertid, som om finansministern atminstone delvis
skulle dela uppfattningen om den ifragasatta statsbankens oUimplighet.

Man fragar sig da, bur det kommer sig att har framlagts ett far
slag, om vars absoluta olamplighet i och for sig alla synas vara full
standigt ense.

Harom har finansministern givit besked i samma intervju. Han
sager dar, .att genom hans farslag staten skulle undga en betydande
farlust. »Nar jag bade att valja» , yttrar han, »mellan att av ~tatens

medel bistracka med 10 a 15 miljoner utan att fa nagot for detta be-
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lopp eller att teekna aktier for 15 miljoner i en bank, sonl bor kunna
skotas sa att den bar sig, sa tvekade jag ej att valja den senare».

Bar foreligger en gata, som jag ieke lyekats losa, oeh sa vitt jag
kunnat se har det ieke lyekats for nagon annan helIer. Faktum ar, att
banken har en betydande forlust utover fonderna, aven om likvidation
ieke tillgripes. Den saken ar uppenbar, oeh finansministern har sjalv
intygat forhallandet. Om nu staten overtager banken, sa forsvinner
clenna skuld som genom ett trollslag; men vilken annan losning man
an valjer, sa star den kvar. Precis samma uppfattning framfores i pro
positionen. Dar namnes ej ett ord am att staten skulle lida nagon for
lust. Tvartom fralnhalles, att det nya aktiekapitalet pa 20 miljoner ar
tillraekligt for att banken skall na erforderlig styrka, oeh det kommer
att medge, att bankens engagement nedskrivas till fullt betryggande
varden. Stallningen ar enligt propositionen till oeh med sa fortrafflig,
relativt sett, att det far anses mojligt, att nagon del av det nuvarande
kapitalet kan komma att atersta. Dar ifragasattes nanlligen, att de
gamla aktieagarna skulle ha ett par miljoner kvar, for vilken summa
de skulle erhalla aktier i den nya banken.

Detta forefaller vara ett rent trolleri, pa vilket jag forgaves sokt
tinna nagon forklaring. En sadan kan visserligen tankas, men jag an
for den blatt med tvekan oeh med betonande av att den knappast far
anses vara sannolik. Det nanlnes i propositionen pa ett stalle, att »det
torde vara nodvandigt, att Kreditkassan overtager vissa av Lantmanna
bankens engagement». Det later sig nu' tankas, att utdikningen ar den,
att den nya statsbanken skall fa overfora en lagom star del av sina
osakra fordringar pa Kreditkassan, cl. v. s. pa staten. Sedan skulle
banken kunna visa pa, att den har hela det av staten tillskjutna aktie..
kapitalet i behall oeh kanske till oeh med har en del over at de gamla
aktieagarna. Nagot dylikt kan val emellertid ej garna vara mojligt.
Staten skulle da handla som ett jobbareforetag, som skjuter over sina
daliga poster pa ett 'dotterbolag oeh sedan uppvisar en fortrafflig ba
lans. Om forlusterna skjutas over pa Kreditkassan, da ar det ingen
konst att fa den nya statsbanken att ge ett glansande resultat. Men
detta yore ju ett ovardigt spegelfakteri.

Ett dylikt handlingssatt kan ej garna ifragasattas. Vad jag velat
framhava ar blott, att en utomstaende betraktare har svart att se nagon
annan losning pa gatan. En forklaring pa denna punkt skulle vara
synnerligen onskvard. Jag forstar fullt ut, att det kan vara svart att
ge en tillfredsstallande formulering at en i hast tillkommen proposition,
men jag har a andra sidan ej kunnat komma ifran ett intryek av en
bristande oppenhet i densamma, som ieke verkar viclare sympatiskt.
Som saken nu ligger ar' det ju meningslost att tala am att det blatt
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galler en saker placering. I realiteten ar med all sannolikhet en stor
del av det aktiekapital, som staten skulle satta in i foretaget, redan pa
forhand forlorat.

Overhuvud ar det val uppenbart, att forlusterna icke pa nagot
satt minskas, om staten blir delagare i banken. De bli precis lika stora
som om nagon annan overtar den. Nar da alIa aro ense om att ett
statsovertagande skulle vara synnerligen olampligt, sa ar det fullstandigt
oforklarligt, att man ej kunnat finna nagon annan utvag ur svarighe
terna. Ar staten villig att ta alla forluster utover de gamla fonderna,
sa kan det ej foreligga nagon svarighet 'att ordna saken pa annat satt.
Darom kan val ej nagot tvivel foreligga. Det har ej anforts ett enda
skal varfor det skulle vara nodvandigt att i sadant fall gora banken till
statens egendom. Detta ar val andock ej nagon sjalvklar konsekvens
av ett kontant tillskott fran statens sida. .LL\ven pa denna punkt synes
det mig vara nodvandigt, att man far skalen fullt klargjorda. Allt vad
finansministern sager harom ar, att han efter overvagande i olika rikt
ningar kommit till den uppfattningen, att det bor ordnas sa sam han
foreslar. Darmed kan val dock ej garna motiveringen fa stanna. Vill
staten verkligen betala alla forluster utover fonderna, sa kan val dar
efter nagot hinder for en rekonstruktion genom Kreditkassan ej foreligga.

Att staten genom att overtaga ·banken ocksa tar pa sig dessa for
luster, den saken kan val ej bestridas.. Den risk, som staten i detta
avseende tar pa sig, blir reellt sett tamligen obegransad. Forst riske
ras det av staten overtagna eller garanterade aktiekapitalet pa 20 miljo
nero Sedan skola en del engagement overforas pa Kreditkassan.
Denna skulle nu enligt vad som blivit upplyst vara engagerad till ett
belopp pa 67 miljoner. I Den kan salunda ytterligare overtaga 43 miljo
ner utan riksdagens horande. Dartill kommer, att riksbanken rediskon
terat vaxlar for banken till ett belopp av nara 32 miljoner. Man Hir
val emellertid antaga, att dessa vaxlar granskats sa pass noga, att na
gon namnvard forlust pa dem ej bor kunna uppsta, och at den saken
ar under alla omstandigheter intet att gora. .Aven om man s'alunda
icke raknar med denna post, ha vi emellertid en riskmojlighet pa 63
miljoner, och i praxis ar den naturligtvis alldeles obegransad. Ty har
staten en gang tagit banken, sa far den naturligtvis aven ta forlusterna,
hur stora de an bli.

Nu ar det ju dess battre otroligt, att de skulle belopa sig till
dylika belopp; lOa 15 miljoner har angivits som en sannoHk siffra.
Men darom vet man ingenting. Faktum ar, att man nn forsoker att
pa de skattedragande valtra over forluster, vilkas storlek manicke kanner.

I Siffran bar sedan angivits till 69 miljoner.
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Vi sdi da infor fragan om ett dylikt handlingssatt kan vara be
rattigat. Enligt min mening ar sa icke faBet.

Man har hanvisat till insattarnas intressen. Men harvid ar forst
och framst att marka, att en dylik fullstandig garanti fran statens sida
ej blott skyddar dessa utan aven bankens andra fordringsagare, och
dartill foreligger ej den minsta anledning. Jag kan vidare ej ga med
pa den uppfattningen, att staten ar skyldigatt garantera insattarnas
medel. Det har visserligen bestritts, att det ar meningen att skapa
prejudikat. Men betalar staten insattarna nu,. sa kan den ej utan att
bega mannaman vagra sin hjalp i andra fall. Det ar val ej enbart lant
brukare, som kunna gora ansprak pa statens bitrade. Som skal for en
dylik hjalp har anforts forefintligheten av en bankinspektion, vars upp
gift det ar att. forebygga forluster [or insattarna. Harmed kan dock
staten ej sagas hava iklatt sig nagon garanti. Samhallet har avenen
ordningsmakt, som bl. a. har till uppgift. att forhindra stolder; men inte
kan man darpa grunda nagot krav pa ersattning for dem som lidit for
luster genom stold. Man kan val ej garna befria insattarna fran alIt
ansvar for hur de placera sina medel. Om en. person tar ut pe~gar

fran en kand och solid bank for att satta in dem i en kristidsbank, sa
far han val anda vara beredd pa nagon risk. Sarskilt galler detta de
kommuner, landsting och kassor, som pastas.i stor utstrackning ha satt
in medel i Lantmannens Bank. De maste haft dem staende i en annan
bank forut, och ha de sedan flyttat over dem, sa maste detta hava
skett av andra skal an av omtanke om medlens sakerhet. Men det bor
ej heller glommas, att de skattdragande, som nu i sista hand fa betala,
kunna ha det atskilligt samre stallt an manga av insattarna.

Nagon absolut garanti till obegransat belopp syn.es darfor knappast
vara befogad. Darelnot kunna sk~il anforas for att ett visst bitrade skall
ges, och harom forefaller det rada sa stor enighet, att den saken synes
sta utom diskussionen. Den enklaste och redigaste utvagen ur allt
trasslet synes mig da vara att fixera detta bitrade till ett bestamt be
lopp, som i en motion foreslagits. Jag vill tillagga, att detta belopp
tycks vara mycket generost tilltaget. For ovrigt far man Hita saken
ha sin gang. En likvidation behover ju ej ske bradstortat, aven om
nJoratorium ej beviljas, och man har givit de till banken knutna intres
sena en sa stor hjalp, som i narvarande lage rimligtvis kan begaras.

Det ar ej underligt, att infor allt vad som nu hant den fragan
uppstaller sig, vilka de framtida konsekvenserna skola bli for de svenska
afHirsbankernas stallning till staten. Det har ej saknat~ roster for att
de skulle sattas i en mera beroende stallning an vad som redan ar
faBet. Bankoutskottet har ej blott payrkat en skarpning av banklag
stiftningen, utan det har aven uttalat sig till forman for en eventuell
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utvidgning av bankinspektionens makt. En talare i riksdagen har yrkat
pa att staten borde fa tillsatta en styrelseledamot eller revisor i varje
bank, och ytterligare krav i denna riktning torde ej komma att saknas.

Jag kan for min del icke se, att det med, fog kan resas nagon in
vandning mot det logiskt berattigade i dessa krav. Om statens hJaIp
skall tas i ansprak, sa snart en bank rakar i svarigheter, och om den
skall forpliktas att under alIa omstandigheter garantera insattarna deras
Inedel, da kan staten otksa ha full ratt att begara att fa utova en syn
nerligen stark kontroll over naringslivet. ,Jag vet, att det finnes en
meningsriktning inom vart land, som anser, att naringslivet har ratt att
pakalla bade direkt och indirekt hjalp av staten men att det for ovrigt
skulle fa skota sig sjalvt. Staten skall fa lamna understod och iklada
sig risker, men den skall ej ha nag'ot att saga till om. Den standpunk
ten torde emellertid i langden vara oh~Ulbar, och d~n synes nu aven
definitivt hava overgivits. Gar man med pa att skapa en statens affars
bank, sa kan man sedan ga Ined pa vad som heIst. Det ar val aven
uppenbart, att den' som kraver hjalp kan fa finna sig i att komma i
en beroende stallning.

Jag anser salunda, att det med ett visst fog kan pastas, att staten
genom vad som nu intraffat skulle kunna gora ansprak pa ett okat for
mynderskap over bankerna. Men detta ar en sake - En annan sak ar,
am det kan anses vara klokt och lampligt att i nuvarande situation
fullt ut gora aHa dessa ansprak gaHande.

Jag vill da forst framhaUa, att alIa medge, att den nuvarande situa
tionen ar av en alldeles enastaende karaktar. Vi ha varit utsatta for
prisrevolutioner, som aro utan motstycke i var ekonomiska historia, och
vad som intraffat pa bankvasendets omrade ar i framsta rummet en
foljd harav. Skulle nagot dylikt upprepas i nasta kris, da skulle det
ovan anforda resonemanget vaga synnerligen tungt. Men det forefaller
att vara mindre valbetankt att handla enbart pa grund av erfarenheter
av ett alldeles enastaende slag.

For ovrigt ar det sa, att staten ej blott kan haHa pa sin ratt.
Den far framst se till vad som ar -lampligt och nyttigt. Och jag tror
for min del, att man skuHe forlora mer an vad man skulle vinna pa en
utstrackning av den kontroll, som redan finnes. Jag undrar am verk
ligen bankernas lage skulle varit battre, om bankinspektionen haft storre
Inyndighet an den redan har. Snarare finnes det skal for den uppfatt
ningen, att det for clenna mynclighet ar battre med en mera begransad
uppgift, som fuUt kan fyllas. Det har aven i pressen framhallits, att
bankinspektionens verksamhet under hogkonjunkturen ej enbart gatt ut
pa att forma, ba~kerna till storre forsiktighet. Den har aven gatt- ut
pa att hindra dem fran att skaffa sig sadana dolda reserver, som i dy-
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lika tider aro onskvarda for att mota en kommande kris. Hartill har
inspektionen givetvis ansett sig vara skyldig pa grund av gallande be
stammelser, oeh i sa fall kan ingen starkare anmarkning goras daremot.
Men jag skulle vilja vadja till mina ahorare att tanka pa vad foljden
skulle blivit, om vi i vart land haft en industriinspektion, som tvingat
foretagen att upptaga alla tillgangar till dagsvarden. Tendenser dartill
ha ieke saknats.

Nar man nu ser sig om i varlden, far man ej heller nagon storre
tilltro till lagstiftningens oeh statskontrollens formaga att leda alIt i ratta
banor. Vill man ha exempel pa ett land, dar aven den minsta tillstym
melse till en bankslagstiftning saknas, sa kan man taga England. Detta
ar aven det enda land, dar bankerna ieke lidit nagra sam heIst forluster
under krisen. I de andra Ianderna synas daremot forlusterna ha blivit
storre, ju mer lagstiftning oeh inspektion Ulan haft. Jag vill harmed ej
saga, att ieke en del andringar i den svenska banklagen kunna vara
pakallade; sa ar nog fallet, exempelvis betraffande ratten att ge kredit
at emissionsbolag. Men jag vill varna mot den uppfattningen, att man
vinner riagot vasentligt genom att hopa en massa nya lagbud pa ban
kerna oeh uppfora nya skrankor for deras verksamhet. Det angelag
naste ar att inom det svenska bankvasendet skapa ett motstycke till
den stranga tradition om bankverksamhetens forpliktelser, sam ar ett
sa utmarkande drag for den engelska bankrorelsen.

Harefter ytttrade sig:

Bankdirektor H. S. Tamm: Jag skall endast be att Hi Himna nagra
upplysningar med anledning av inledarens uppgifter.

Inledaren ansag, att vid Kreditkassans overtagande av vissa engagement
fran Varmlandsbanken borde denna bank aven ha fatt iklada sig nagon risk.
Sa har emellertid aven skett, i det att banken i fraga fatt lan1na viss ga
ranti, ehuru begransad till ett fixerat belopp.

Vidare sade inledaren, att Kreditkassan vid overtagandet av engage
ment fran Lantmannens bank mojligen skulle fa komma att overtaga samre
engagement) men det ar i varje fall ieke ifragasatt, att Kreditkassan skulle
overtaga samre engagement an vad den overtagit fran Varmlandsbanken.
Fragan ar ju annu ieke avgjord, men i den man den beror pa min fore
dragning kommer sa ieke att ske, oeh Kreditkassan kommer salunda icke
att overtaga nagra engagement, som aro av den art, att man behover rakna
med nagra mera avsevarda forluster.

Inledaren syntes utga ifran, att de I 5 miljoner, som staten skulle teckna,
skulle vara definitivt borta. Jag kan ieke riktigt forsta, varifran han har fatt
den uppfattningen. Mojligen kan det vara fran den olyckliga siffra, som har
blivit uppgiven i ett par motioner, att staten skulle i samband med tecknan
det av de IS miljonerna garantera irtsattarna 75 % av deras tillgodohavan
den. Det ar emellertid icke aIls otankbart i handelse. av en langsam oeh
lugn. avveekling, att forlusten kan komma aU bli avsevart mindre an vad
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sam beraknats. De farluster, sam ha konstaterats, oeh de engagement i ov
rigt, som ansetts bora faras Ii delerederekontot, uppga i nuvarande stund till
ungefarligen samma belopp som bankens fonder, oeh alltsa ar ieke na
gon ytterligare forlust bestamt konstaterad. Skulle daremot en bradstortad
realisation eller konkurs kornma att ske, ar det omajligt att berakna far
lusterna.

Inledaren pastod vidare, att staten genom de nu fareslagna atgarderna
skulle komma att iklada sig garanti for aHa de farluster, som kunna komma
att uppst~. Det kan ju vara sant, om man sager, att det forefinnes en mo
ralisk garanti for staten, men genom den teekning, sam nu ar fareslagen,
ikHider sig staten ieke nagon juridisk garanti till hagre belopp an de aktier,
som staten overtager direkt eller genom Kreditkassan.

Professor S. Brisman: Den uppgift, jag Himnade om att de 15 miljo
nerna skulle vara- farlorade, har jag tagit fdin finansministerns yttrande, att
om banken overtoges av ett annat bolag, skulle i alIa fall kvarsta en far
lust av loa IS rniljoner kronor. Jag har da ansett de IS vara den sanno
likaste siffran.

Bankdirektar Tamm: Jag har ieke sett detta uttalande, men det ar
antagligt att det g~i.llde fragan om averlamnandet av det hela at ett likvida
tionsbolag.

Professor Brisman: Det uttaJande, jag avsag, aterfanns i en intervju
i Soeialdemokraten, dar det icke var fraga om nagon likvidation utan om
att verksamheten skulle fortsattas av ett annat bolag, och det meddelades
darvid, att i sa fall skulle det farefinnas en forlust pa 10 it I 5 miljoner.
En utomstaende sam jag kan naturligtvis icke undga att raka ut for felaktiga
uppgifter. Man maste taga de uppgifter, sam finnas.

Byraehefen C. Kuylenstierna: Ehuru jag ieke haft med den farelig
gande fragan att gara, vagar jag dock med bestamdhet pasta, att. ett dylikt
yttrande av finansministern maste a en elIer annan punkt innebara en miss
uppfattning. Det vore namligen frammande for finansministerns hela politik'
att faresla riksdagen att av lanemedel taga upp pengar, sam skulle anvandas
till tackande av en forlust. Vore sa forhallandet, skulle han ha foreslagit,
att de skulle tagas av skattemedel. Da alltsa finansministern har fareslagit,
att de erforderliga medlen skola tagas av lanemedel, tror jag, att man av
detta objektiva faktum kan draga den Inycket bestamda slutsatsen, att det i
varje fall ar hans uppfattning, att staten skall fa igen dessa pengar.

Professor K. W"icksell: Jag tycker det kunde vara skal att betrakta hela
problemet om bankrekonstruktionerna oeh banksvarigheterna ur en nagot vid
straektare synpunkt. Jag skulle vilja pasta, att en bank, som liksonl I-Jant
mannens bank barjat sin verksamhet under krigsaren, redan pa grund av
ekonomiska lagar ar d6md till undergang. Den skiljer sig i det avseendet
fran de andra bankerna, att dessa i alIa fall haft en viss normal bas att sta
pat Denna bank ater har sa att saga barjat i oratt anda. Den har fatt
idel insattningar i daliga pengar, som de nu skall svara for med dubbelt sa
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gada pengar, under det att dess panter varit upptagna till krigstidens hogt
uppjagade varden. Den' har alltsa haft att dras n1edalla de olagenheter,
som blivit· foljden av det stora jordskred pa penningvasendets omrade, vilket
agt rum under de senaste aren. Da man talar on1 banksvarigheterna, maste
det ju medges, att deflationen har varit huvudorsaken till dessa, men i all
manhet skjuter man den saken at sidan och talar hellre om de misstag och fel
steg, som bankledarna ha begatt. Bristande insikter och manskliga svagheter
aro emellertid fel, som man icke kan komma ifran, men fel pa penningvi;i
sendets eget omrade ligger det i var hand att bota, och det ar har, som vi
bora inrikta var kritik.

Jag vill ta ett stiliserat exempel, som askadliggor den sak, jag ·avser.
Antag, att vi ha en bank, som borjat under den varsta tiden, med ett ka
pital pa 50 nliljoner och som tagit emot insattningar pa 250 miljoner. Den
lanar ut c:a 3°° miljoner, oeh bakom dessa Ian sta sakerheter, panter och
lantagarnas samt deras loftesmans egendom pa 500 miljoner. Med sa ,bred
marginal mellan sakerheter och fordringar bar ju banken ha en ganska' solid
stallning. Nu intraffar emellertid en prisrevolution, Deh alIa pris sjunka till
halften. Panterna och sakerheterna sjunka da ocksa i yarde till.ungefar halva
beloppet, sa att det endast finns 250 miljoner som sakerhet for de utlanade
3°° miljonerna. For att sakersttilla sina insattare maste banken da offra
sina 50 miljoner. Ja, sager lnan, detta ar beklagligt, men i alIa fall hava
insattarnas medel lyckligtvis blivit raddade. Men jag pastar, att 1 ett sadant
fall ha dessa medel icke blott blivit »raddade», utan de ha blivit fordubb
lade. Hava insattarna satt in sina pengar under dyrtiden, sa aro deras till
gangar nu dubbelt sa n1yeket varda; de ha alltsa i realiteten fatt Higga sig
till med. icke blott bankens 5° miljoner utan aven hela n1arginalen mellan
de utlamnade lanen och lantagarnas samt deras lofteslnans egendom. Detta
ar sakens verkliga innebord; bora vi ase dylikt med korslagda armar utan
att gora det allra minsta for att korrigera' det? Det finns ju Inanga andra
liknande fall. Staten tog under kriget upp krigskonjunkturskatt i daliga
pengar, Inen den restituerar nu tiotals miljoner darav i goda pengar, eller
den lanade upp daliga pengar och betalar nu ranta oeh amortering i goda
pengar. Utlanningar, SOin placerade pengar i Sverige under kriget, fa till
baka sina medel i b~ittre pengar, under det att svenska fordringar' pa utlan
'det kunna opatalt fa skrivas ner hur myeket sonl heIst.

Det forefaller mig, sam om man borde taga upp dessa fragor till un·
dersokning. Ehuru jag naturligtvis lika litet sam vid foregaende tillfallen
har nagon forhoppning om att sa skall ske, har jag i varje fall velat fora
fram detta nlitt prreterea censeo.
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Den av herrar revisorer avgivna berattelsen angaende verkstalld
granskning av 1922 ars rakenskap foredrogs, och beviljade foreningen,
enligt revisorernas hemstallan, ansvarsfrihet for forvaltningen av fore
ningens ekonomiska angelagenheter under namnda are

Det for aftonen uppstallda overUiggningsamnet,

Kommitteforslaget till lag om industriell
demokrati

inleddes av lektor Ernst Wigforss.

Det ar naturligt, att diskussionen om »Kommitteforslaget till lag
om industriell demokrati» kommer att rora sig om konkreta oeh fixerade
punkter, men jag tror icke, att det ar mojligt att komma till en frukt
barande diskussion utan att man forst soker satta in fragan i ett storre
sammanhang. am detta problem galler namligen kanske mer an om
manga andra, att man forst maste konstatera sjalva problemets existens,
innan man egentligen kan fa ·upp nagot intresse for en diskussion av
losningsforslaget. Det ar ju tydligt, att nar man staller upp fragan,
vilka forandringar som bora astadkommas i forhallandet mellan dem
som aga oeh leda foretag och dem som arbeta i dessa foretag,' maste
man vara ense om att nagra forandringar overhuvudtaget aro onskvarda,
eller, om man icke kan enas om att sa ar fallet, bor man atminstone
erkanna sjalva problemet, aven om man icke vill erkanna, att de skal
aro barande, pa vilka en forandring kraves. Inom alla omraden av
livet fa vi namligen taga problemen som de komma, ty vi kunna icke
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godtyckligt andra villkoren for demo Pa samma satt som vi fa taga
naturkrafterna sasom givna och forsoka anpassa oss efter clem, fa vi
aven taga krafterna inom samhallslivet sasom i viss man givna och icke
sasom godtyckligt fOranderliga.

Savitt jag kan forsta, ar det ett faktum, att under en lang foljcl
av artionden for att icke saga arhundraden har inom vart samhaHe for
siggatt en utveckling i riktning emot det dar mycket oklara begreppet
demokrati. Hur vi an stalla oss till denna utveckling, kunna vi icke
komma ifran faktum. Det problem, som vi i kvall skola upptaga till
behandling, ar i~ke nagot isolerat problem utan egentligen endast en
del av hela fragan, om det ar mojligt att organisera vart samhalle i
former, . som ge de enskilda individerna storre inflytande over sitt eget
liv och dess gestaltning an de ha sa att saga i utgangslaget. Detta
problem forefaller kanske, stallt sasom inledning till den aktuella fragan
om industriell demokrati, nagot' abstrakt, men det ar precis samma
problem, som stallde sig for vara fader for nagra tiotal ar sedan, da
det gallde att bryta det davarande statsformynderskapet. Det gallde da

. frihet for individen att skota sig sjalv pa det ekonomiska omradet, och
det var ett utslag av samma s~ravan att mera pa egen hand fa styra
och stalla med sitt eget.

Den politiska demokratien ar ocksa ett forsok att narma sig detta
m~U, och hur ofullkomlig och litet fullfardig den an ar, ingar den som
ett led i alldeles samma stravan. Jag tror, att hur litet man an ar bojd
for att overfora resonemanger, som galla det politiska omradet, pa det
ekonomiska, och hur misstanksam man an ar emot att "draga paralleller
fran det politiska till det ekonomiska livet, kan man dock icke gora sig
blind for att kravet pa storre demokrati pa det ekonomiska livets
omrade ar en· foreteelse, som hanger ganska nara samman aven med
stromningen emot politisk demokrati.

Stromningen emot en demokratisering av det ekonomiska livet kan
emellertid taga mycket vaxlande former. Den form, som ar upptagen
till be.handling av den av svenska regeringen tillsatta kommitten for indu
striell demokrati (vars ordforande under arbetets senare del jag haft aran
att vara), den form, som nu diskuteras litet varstades i varlden, ar
endast en av formerna for denna stravan. Man skulle mycket val kunna
saga, att hela den ekonomiska rorelse, som vi bruka kalla for den
ekonomiska liberalismen, har varit en stravan i samma riktning. Denna
rorelse gick val narmast ut pa att lamna den enskilde frihet att forvarva
egendom inom vissa lagliga former, att begagna den som han ville, att
forkovra den och att lamna den i arv at sina barn. Ett sadan sam
halle skulle ge den enskilde frihet och sjalvstandighet i hans dagliga
liv. Nu erkannes det nog pa manga hall, att resultatet icke blivit precis
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vad man onskade, och det forefinnes utan tvivel pa manga hall i variden
en tendens att forsoka bota de svagheter, som man har upptackt inom
detta s. k. liberala ekonomiska system. Exempelvis har man darvid
ansett, att man skulle behalla systemet i stort sett oforandrat, meri att
man skulle forsoka se till, att kapitalet spredes ut pa sa manga hander
som mojligt for att pa det viset ge st?rre sjalvstandighet at den stora
mangden av manniskor an de for narvarande ha. Tendensen till en
demokratisering av kapitalet ar alltsa utan tvivel en av dem, som maste
raknas med i den allmanna stromning~n emot storre demokrati pa det
ekonomiska omradet.

Vtan alIt tvivel ar aven den socialistiska rorelsen, aven om den
tar formen av statssocialism, ett forsak att farverkliga ungeHir samma
mal. Man vill gara staten allt mer och mer demokratisk i den be
tydelse, att den skall ge uttryck far de breda folklagrens synpunkter.
I den man denna stat far inflytande pa det ekonomiska livet, kan man
ju saga, att detta ar ett led i stravandena till det ekonomiska livets
demokratisering, vilka invandningar som for ovrigt kunna riktas emot
denna rarelse.

Vidare ha vi "en sadan stromning som konsumentkooper"ationen,
som ju alldeles uppenb"art stravar i riktning av att forsoka lagga for
foganderatten over kapitalet i handerna pa betydligt vidare folklager an
vad far narvarande ar fallet. Ocksa denna rarelse kan darfor kallas ett
exempel pa stravandet emot ekonomisk demokrati.

Icke alldeles fran samma synpunkt tas problemet av den riktning,
som man i regel brukar beteckna med namnet »industriell demokrati».
Denna behover icke komma i konflikt med de andra, och det ar mycket
mojligt, att den maste forbindas med en del av dessa. Men utan tvivel
griper den sig an" saken fran en annan sida, namligen fran forhallandet
mellan arbetare och arbetsgivare pa arbetsplatsen i de enskilda fore
tagen. Man har dar utan allt tvivel far narvarande ett exempel pa ett
samhalle, som ej i nagon storre man atminstone ar utmarkt for vad man
brukar kalla far demokrati. Den som innehar aganderatten till ett fore
tag har darigenom vissa funktioner och rattigheter, sam de vilka aro"
anstallda i foretaget atminstone icke utan vidare kunna paverka. Han
leder foretaget, han fordelar arbe~et, och nar arbetslonerna aro betalda,
ar den produkt sam astadkommes i faretaget hans produkt o. s. v.
Han har dessa rattigheter, darfor att han ager egendomen, darfor att
han tar risken o. s. v. Vi ha i alla fall har ett samhaHe, dar demokra
tien endast i mycket begransad form ar farverkligad. Det ar det sam
halle, som ett dylikt .foretag representerar, inom vilket stravandet till
industriell demokrati saker farverkliga sig.



NATIONALEKONOMISKA FORENINGEN DEN 4 MAl 19 2 3

Jag borjade med att saga, att fragan ar, om det verkligen finns
ett problem. Ser man efter vad det ar for slags folk, for slags grupper,
som ha tagit upp problemet till behandling, skall man finna, att man
tydligen pa de mest skilda hall i samhallet har en kansla utav, att for
hallandet mellan foretagets agare och ledare a ena sidan och foretagets
arbetare a den andra icke aro sa bra, som onskligt vore. Problemet
om en verklig demokratisering av industrien upptrader emellertid icke
forr an man ar pa det klara med, att de [or narvarande otillfreds
stallande forhallandena icke kunna battras pa genom att annu mera
undantranga den part, som levererar arbetskraften. Den erkanner alltsa·
icke existensen av det har till behandling upptagna prob~emet som
menar, att hela fragan egentligen har uppkommit pa grund av det all
manna missnojet inom arbetarklassen, var det nu egentligen har sina
rotter, och att densamma bor undanskaffas genom att detta missnoje
pa ett eller annat satt utrotas utan att tillfredsstalla arbetarnas krav pa
storre inflytande over foretaget.

Jag utgar ifran, att den allmanna tendensen anda gar i motsatt
riktning, aven om den ar starkare eller svagare accentuerad, och att
man alltsa ar enig om att forhallandet mellan arbetare och arbetsgivare
ar otillfredsstallande samt att detta icke kan avhjalpas darigenom, att
det inflytande, som arbetarna redan ha fatt, skall forsvinna utan dari
genom, att det ytterligare skall utstrackas. Detta ar ju en i viss man
godtycklig forutsattning. Den som icke accepterar den stalles utanfor
den diskussionsinledning, som jag har kommer att gora.

Nu kan man naturligtvis fraga, om denna stromning ar tillrackligt
stark for att det verkligen skall vara skal att taga upp den till behand
ling. Det ar alltid ett ytterligt svart problem att bedoma, hur stark en
social stromning kan vara. Betraffande kravet pa arbetarsidan att fa
storre inflytande over foretagets ledning kan man endast hanvisa till de
uttryck, som denna onskan tar sig i resolutioner, vid offentligt upp
tradande, i tidskrifter o. s. v. pa olika hall i varlden, men man kan
alltid motas av den invandningen, att dessa uttryck komma endast fran
en mycket liten grupp av arbetar.e, och att den stora massan staller sig
alldeles likgiltig till denna stravan. Ett sadant pastaende kan icke mot
bevisas. Det enda man haremot kan genmala ar, att aven hela fack
foreningsrorelsen kan sagas uppbaras av relativt sma grupper av arbetare,
som aro de aktiva, under det att den stora maogden endast passivt
foljer med. Man skulle alltsa med samma argument kunna pasta, att
det icke finns nagon stravan hos arbetarmassorna att organisera sig for
att vara med att bestamma over arbetsvillkoren i form av loner, arbets
tid O. s. v. Man Hir nog i detta fall vara ganska forsiktig, ty det ar
alltid sa, att de nya ideerna uppbaras av ratt fataliga grupper, men om
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dessa ideer motsvara verkligt djupt liggande intressen och kanslor hos
massorna, komma utan tvivel dessa massor att folja det fahrop, som
hojes av det lilla fatalet.

Nu forhaller det sig nag sa, att sjalva fackforeningsrorelsens grund
tendens ar att hoja levnadsstandarden hos arbetarklassen. Man har i
praktiken inskrankt sig till att vara med vid bestammandet av loner,
arbetstid o. dyl., men det (finns, savitt jag forstar, icke nagot i fack-.
foreningsrorelsens allmanna hallning som hindrar, att den tar ett steg
langre, om det visar sig finnas skal dartill. I samma ogonblick som
fackforeningsrorelsen far klart for sig, att den har intresse av hur pro
duktionen skotes, av hur det enskilda foretaget ledes, kommer detta
intresse att taga sig uttryck i kravet att icke alldeles stallas utanfor
ledningen av det enskilda foretaget eller av hela industrien, ja, man
skulle mycket val kunna saga, att fackforeningsrorelsen redan har kravt
detta. Man gor det redan av onskan att forbattra arbetarnas levnads
standard, men det allmanna kravet pa storre frihet verkar aven i samma
riktning. Jag vill i det faBet endast papeka, att kravet pa storre frihet
och sjalvstandighet i arbetet ar nagot sa pass tilltalande for aHa man
niskor, att det torde finnas en ratt stark stromning aven utanfor ar
betarnas egna led och utanfor fackforeningsrorelsen, sam anser, att just
detta ar en punkt, dar man bor satta in vid forsoken att overvinna en
del av det nuvarande industriella systemets svagheter. Det ar ju sedan
gammalt framhallet av hela den socialreformatoriska rorelsen, att det
nuvarande industriella arbetet med dess mekanisering och allt vad dar
med foljer icke formar att skapa en manniskotyp av det slag, som man
skulle onska. Vi ha har ett nytt tillflode till stromningen mot industriell
demokrati, sam utgar fran allmanmanskliga onskningar am att fa se en
annan arbetartyp an den industrien for narvarande skapar, och sam
tror, att detta mojligen kan ske darigenom, att arbetets mekanisering
overvinnes tack vare att arbetaren far inblick i hela sitt arbetes natur
oeh aven far mojlighet att paverka den mekaniska miljo, i vilken han
ar insatt.

Jag ber i detta avseende att fa hanvisa till ett yttrande av den
kande tysken Rathenau, sam jag tror ger uttryck at en stamning, sam
forefinnes pa ganska manga hall. Han skriver pa sitt litet filosofiska
spnik am det nuvarande industriella arbetet, att »mekaniseringen har
genom den yttersta arbetsfordelning drivit ut anden ur produktions
proeessens elementer. Arbetaren ar overvagande sysselsatt med sjaHost
handarbete, den underordnade tjanstemannen med mekaniskt hjarnarbete.
For bada blir arbetet till en forhatlig borda... Men malet for aUt
arbete ar ansvar. Blir ansvaret inom sjalva det utforande arbetet en
bisak, sa maste det stegras. utanfor genom andel i forvaltningen av
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arbetsprocessen.:t Detta ar ett allmant uttryck far denna st'ramning,
och manga uttalanden fran andra hall peka i samma riktning.

Det mest anmarkningsvarda ar emellertid icke, att denna tendens
tar sig uttryck bland arbetarna sjalva eller bland personer, sam sta utan
far det industriella livet; utan det ar, att denna rarelse tydligen har ratt
sa djupa farsankningar aven pa arbetsgivarhall, salunda pa det hall, dar
man framfar alIt ar intresserad av att fa en sa stor produktion sam
majligt. Starkare an pa annat hall i varlden har denna tendens tagit
sig uttryck i Farenta Staterna. Jag tror, att man kan sammanfatta upp
fattningen inom vissa amerikanska foretagarkretsar darhan - man kan
vara tveksam om hur pass inflytelserika de aro, men de aro under alla
farhaHanden ganska bemarkta - att mCl:n mer och mer kommit till in
sikt om att det icke langre gar att aka' produktionen enbart genom att
med maskinteknik och specialisering an ytterligare mekanisera den
ffianskliga faktorn. Det har emot sadana forsak till ytterligare mekani
sering framtratt en reaktion, som tagit sig uttryck pa manga satt, men
som i stort sett pekar i den riktningen, att en ytterligare stark framstat
far produktionen icke ar mojlig, om man icke lyckas fa arbetarna vid
ett faretag' sasom intresserade medarbetare vid sjalva produktions
utvecklingen.

Jag har narmast velat saga dessa inledande ord am fragans lage
far att gentemot dem motivera, att hela problemet tagits upp till be
handling, vilka fortfarande mena, att farhallandet mellan arbetare och
arbetsgivare naturligtvis icke ar tillfredsstallande, sam det ar, men att
det praktiskt taget ingenting annat finns att gara an att fortsatta sa,
sam vi for narvarande ha det, och att se, om icke oron sa smaningom
skall lagga sig.

Den kommitte, sam av den svenska regeringen fick i uppdrag att
gora en utredning om det problem, vars allmanna ytterlinjer jag nu sakt
draga upp, maste naturligtvis till sig staH~ den fragan, icke vad som
kunde vara en ideell lasning av problemet, utan vad sam praktiskt taget
vore majligt att gara.· Det ar namligen sa, att man mycket val fran
de allmanna utgangspunkter, sam jag i korthet har sakt framlagga, kan
komma fram till mer eller mindre ideella losningar. Det ar aHdeles
tydligt, att far fackfareningsmannen, som anser, att fackfareningarna ha
for litet inflytande och att de bara ha mer att saga till om, att ar
betarna maste ha starre del av foretagets avkastning o. s. v., for honom
ar det mycket latt att gara upp en ideell lasning, sam gar ut pa att
arbetarna helt enkelt tranga ut arbetsgivaren, ta kapit~let i egen hand
och skata det for egen rakning, sa bra 'det nu kan gao Den sam icke
anser, att detta skulle ga sa bra, kan t. ex. sasom andra saga, att man
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bar Higga all aganderatt i samhallets hand, oeh att arbetarna sedan bora
forvalta foretagen.

Det ar alldeles givet, att det ieke ar nagon svarighet att pa det
viset draga upp nagra yttersta konsekvenser fran en viss utgangspunkt,
men a andra sidan ar det oeksa tydligt, att de arbetsgivare, sam i starre
eller mindre grad aro overtygade om att det nuvarande tillstandet ieke
ar haJlbart i langden, knappast· resonera pa namnda satt.' I stallet saga
de val ungefar som sa: Vi' fa lov att en smula komma till tals rned vara .
arbetare am saken; det ar ju mojligt, att tillstandet blir battre, am vi
visa upp for dem hur foretaget skates, oeh om vi lagga fram vissa fakta .
for dem, som visa, att de ungefarligen fa i Ion vad foretaget kan betala,
oeh kanske aven att de forbattringar, som de tro skulle kunna genom
foras, ieke aro sa latta att gora o. s. v.

MeHan arbetarnas oeh arbetsgivarnas standpunkter finns det sa
lunda ett ganska start svalg befast, oeh problemet blir i praktiken att
se efter, om det finns nagon brygga att sla mellan dem. Det .ar all
deles uppenbart, att det ieke pa arbetarhall finns nagot sa sarskilt stort
intresse for en losning i den riktningen, att arbetarna skulle komma
med sina forslag till forbattringar, oeh att arbetsgivaren bara skulle taga

. emot dem, saga ja tack, om· han tyckte, att de lampade sig, oeh i annat
fall saga nej, oeh att arbetarna salunda skulle gora allt vad de kunde
for faretaget men icke fa nagot i stallet. Utan tvivel ar det sa bade· i
vart och i manga andra lander, att kampstallningen meHan. arbetare oeh
arbetsgivare ar sa utpraglad, att det ieke ar nagon latt sak att sla en
brygga till forstaelse meHan dem. Arbetarna vilja sakerligen ha bade
storre andel av avkastningen oeh storre inflytande an vad arbetsgivarna
aro villiga att medgiva.

Det var i detta lage och med dessa utgangspunkter, sam kom
mitten fick borja sitt arbete. Fragan var alltsa, om det skulle vara
majligt att averhuvudtaget komma till nagot resultat. Kommitten var,
som bekant, sammansatt av dels arbetsgivare, dels representanter for
fackforeningsrarelsen, dels aven nagra utanforstaende, men inom den
funnos icke nagra mera formedlande element, utan m6tsats~rna stodo
tamligen hart emot varandra. Hur ett forslag till losning under sadana
forhallanden skulle gestalta sig, var naturligtvis icke latt att forutse.

Det ar ju faktiskt sa, att maktbalansen inom ett foretag och inom
samhallet ar ytterligt osaker oeh vaxlar fran den ena tiden till den
andra. Jag tror, att var oeh en, som ser realpolitiskt pa saken, maste
erkanna, att fragan oni hur denna makt for narvarande ar fordelad maste
spela en roll for vad sam skall vara mojligt att genomfara. Nagon
skulle kanske vilja saga, att makten har ingenting harvidlag att .saga
till om, darfor att det har ror sig om' ekonomiska realiteter och ekono-
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miska lagar. Det ar emellertid icke har tal om huruvida 'man med
yttre makt skall kunna andra om dessa s. k. ekonomiska lagar och deras
satt att verka - det problemet kan alldeles lamnas a sido - utan
fragan galler, huruvida det ar mojligt att med yttre makt forandra
sjalva forutsattningarna for dessa ekonomiska lagars verksamhet. Aven
am man vore fullstandigt enig om att det icke ar mojligt att forandra
de normer, efter vilka avkastningen gar till de olika produktionsfak
torerna, ar det dock tydligt, att det icke moter samma svarighet att
Ined yttre medel forandra fordelningen av dessa produktionsfaktorer och
darmed ocksa maktbalansen inom det ekonomiska livet.

Da alltsa kommitten grep sig an med sitt arbete, var det en sjalv
klar forutsattning, att man icke kunde komma me'd nagot, som skulle
kunna kallas for extrema losningar. Den naturliga forutsattningen var,
att man skulle forsoka komma till ett resultat, som, om det ocksa icke
var enhalligt, anda var av sadan beskaffenhet, att de olika standpunk
terna lago sa pass nara varandra, att man kunde anse dem for real
politiskt mojliga att komma fram med. Det verkliga problemet blev
da, . om det ar mojligt att under nuvarande forhaHanden, med bevarande
av den privata aganderatten till kapitalet och den darmed forbundna
privata risken och ansvaret, at arbetarna inom foretaget ge nagot matt
av verklig medbestammanderatt, och att alltsa tillfredsstalla deras krav
pa att fa ha nagot att saga till om ifraga om foretagets ledning.

Det ar tydligt, att det under nuvarande forhaHanden ingalunda ar
omojligt att genomfora nagot slags form av vad man skulle kunna kalla
industriell demokrati, varigenom arbetarna fa rattighet att resonera med
arbetsgivaren om en hel del tinge Det kan ju innebara en forandring
av det traditionella betraktelsesattet, som pa manga hall inom arbets
givar- och arbetarkretsar verkar stotande, men det innebar icke pa nagot
satt nagon forandring vare sig av det ekonomiska ansvaret eller av
bestammanderatten, som i sista hand fortfarande vilar hel och obeskuren
i handerna pa den, som ager kapitalet. De former for industriell demo
krati, som man kan sammanfatta under namnet »driftradstypen», kunna
salunda vara psykologiskt foga tilltalande for den ena eller den andra
parten, men de innebara icke nagra slags logiska eller ekonomiska
svarigheter att genomfora, ty de forandra faktiskt ingenting i det nu
varande tillstandet.

Problemet staller sig darfor sa, om det ar mojligt att ga utover
en sadan form for samarbete meHan arbetare och arbetsgivare, ett sam
arbete, som redan i manga fall ager rum, nar forhallandet mellan ar
betare och arbetsgivare ar gott. Da man gar detta problem narmare
in pa livet, visar det sig, att svarigheter framtrada fran alla mojliga
hall. De mota icke blott fran 'arbetsgivarsidan utan minst lika starkt
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utpraglade fran det arbetarhaJI, dar man icke vill veta av nagot for
troendefullt samarbete med kapitalet. Denna synpunkt har ehuru relativt
svagt aven tagit sig uttryck i en reservation till kommittens betankande,
men den finns mycket starkare representerad utanfor de kretsar, som
varit foretradda i komrnitten. Vtan tvivel forefinnes det inom vissa
arbetarkretsar en mycket stark stromning, att man icke vill ha nagot
med det privata kapitalet att gora sasom van och forbundsbroder. Da
man dar resonerar som mest kallt och lugnt, sager man, att det icke
finns nagon mojlig4et att intressera arbetarna for foretagets vinst, och,
eftersom denna vinst ar huvudintresset for den nuvarande ledningen,
finns det alltsa icke nagon gemensam plattform, dar arbetare och arbets
givare kunna motas. Man kan naturligtvis icke komma ifran, att det
finns ett gemensamt intresse av foretagets avkastning, men man sager,
att aven om foretagets avkastning skulle okas genom arbetarnas an
strangningar, gar vinsten i forsta hand till agarna av kapi.talet,· och ar
betarna fa forst pa 'omvagar del av den. De maste sUi sig till sin andel.
Aven om ett dylikt samarbete skulle kunna sagas vara onskvart, sager
man, finns det alltsa sa stora psykologiska svarigheter i vagen for sam
arbetet, att det ar praktiskt taget hopplost att forsoka ge sig in pa den
vagen. Om icke detta framhaves tillrackligt starkt fran arbetarsidan,
framhaves det naturligtvis fran sadana arbetsgivarhall, dar man ar radd
for industriell demokrati. Man framhaller, att hur onskvart det an ar,
att arbetare och arbetsgivare kanna sig solidariska i fraga am produk
tionen, .ocb hur riktigt det an i sista hand ar, att arbetarna aro intres
serade av att produktionen blir sa star som mojIigt, ar det ett faktum,
att denna solidaritet icke finns, och att det ar detta faktum, sorn man
Hir halla sig till.

Detta ar den forsta stora invandningen fran arbetsgivarsidan. Den
andra hanger mycket nara tillsammans med den forsta. Man sager, att
det ar sjalvklart, att en sadan solidaritet icke kan framvaxa, darfor att
arbetaren ar sa lost forbunden med foretaget, att nagot intresse at
minstone i en mangd fall icke har nagon mojlighet att sla rot. Han
ar en vecka vid en verkstad, en annan vecka vid en annan, kanske en
manad eller ett ar vid en tredje, men arbetarstammen vaxlar i alIa fall
pa ett sadant satt, att nagon verklig kansla hos arbetaren av att hans
framtid ar forbunden med foretagets framtid icke finns pa samma satt,
sam .kapitalets agare maste kanna sina intressen forbundna med fore
tagets framtid.

Det ar tydligt, att dessa invandningar aro starka. Sa sager man
kanske ocksa, att den, som skall ha inflytande, maste ocksa ha sin del
av ansvaret, icke blott i ord utan rent ekonomiskt. Sa Hinge darfor
icke foljderna av vanskotsel ga direkt och omedelbart ut over arbetarna
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sjalva, ar det orimligt att ge dem mojligheter att verkligen ova in
flytande pa foretagets ledning. For ovrigt sager man aven ~ kanske
litet mer pa ytterkanten - att det skulle leda till en forsvagning av
den nuvarande ledningens auktoritet, om arbetarna eller deras represen
tanter skulle fa vara med om besluten, oeh a~t det skulle leda till stan
diga inblandningar i arbetsgivarens funktioner, som ieke' skulle kunna
verka till forman for produktionen.

, Det finns salunda manga tvivelsmal angaende de valgorande verk
ningarna av arbetarnas insats, som man ieke all.deles far blunda for.
Aven bland utomstaend'e, sadana som varken aro arbetare eller arbets
givare, finns det ganska gott om folk, som komma med invandningar.
Den stora rnangden av manniskor aro ju i stort sett endast arbetsgivare
eller arbetare i det enskilda fallet oeh i alla andra fall konsumenter,
och som sadana ha de intresse av att produktionen ostort halles i gang.
Aven bland dem finns det pa sina hall intresse for en omlaggning av
produktionen i demokratisk riktning; ,men oeksa bland konsumenterna
ar man ieke saUan fadd for att en sadan utveckling icke endast skulle
verka produktionsbeframjande utan aven produktionshammande. . Icke
'sa sallan kommer man fram med den invandningen, som atminstone
bland visst folk synes vaga ganska tungt, att det ar farligt, om arbetare
oeh arbetsgivare komma varandra alltfor nara. Visserligen ar man .ut
lamnad at deras godtyeke satillvida, att man far lida, da de ga till strids
emot varandra, men fragan ar, om det icke .vore annu mera obehagligt,
om arbetare oeh arbetsgivare kunde komma overens for att sedan kanske
gemensamt exploatera allmanheten. De tendenser till monopolbildning,
som redan finnas i samballet, skulIe fa en ny stot framat, om arbetar
organisationerna med sin sfarka sammanhallning finge mera att saga till
om, oeh de, som finge betala kalaset, bleve konsumenterna.

Aven om man ieke skulle vilja saga, att dessa invandningar aro
pa nagot satt avgorande, ar det dock tydligen invandningar, som maste
bemotas, och sam man ieke stillatigande kan ga forbi. Jag skulle dock
tro, 'att om man kan na det mal, sam foresvavar forkamparna for den
industriella demokratien, namligen battre forhallanden mellan arbetare
oeh 'arbetsgivare och darmed forbattrad produktion, skulle darmed at
minstone en del av dessa invandningar kunna sagas vara relativt ovik
tiga, sa att man kunde bortse fran demo Den sista invandning, jag
omnamnde, om faran for monopolbildning, tror jag emellertid spelar en
ieke oviktig roll inom nationalekonomiska kretsar, varfor den kanske icke
bor helt forbigas just ( denna forsamling. Utan tvivel ha sammanslut
ningstendenserna sina risker for konsumenterna. Man far val dock aven
saga, att dylika tendenser kunna ha sina fordelar for dem. Dar sta
salunda skal emot skal, oeh ar det pa det viset, att det finns bade en
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debet- oeh kreditsida, torde invandningen ieke k'unna anforas sasom
nagot aygorande argument emot en ur andra synpp.nkter'sa onskvard
utveckling som storre solidaritet mellan ledning oeh arbetare. Man bor
vidare aven komma ihag, att det finns vissa naturliga korrektiv emot
en sadan' tendens till monopolbildning. Aven om det skulle vara sa,
att det faktum, att arbetarna aro sa starkt sammanslutna, skulle kunna
ge kraftiga impuiser till okad sammanslutning aven blandarbetsgivarna,
far man ju anda tanka pa, att det bland arbetarna sjalva finns ett
intresse utav att en monopolstallning ieke anvandes till en uppskruvning
av priserna. Man pastar ju, att det enda sattet att hoj a priserna ar att
begransa utbudet, men en begransning av utbudet maste ju medfora
minskad produkti~n oeh darmed minskat arbetarantal. Man vet ju, att
det ieke finns nagon punkt, dar arbetaren ar sa kanslig som for risken

,att bli arbetslos. Det brukar aven med stor styrka framhallas emot
stravandet att' ge arbetarna nagot inflytande over foretaget, att arbetarna
ha sa stort intresse av att lata sina kamrater fortsatta i arbetet, att
foretagets verkliga intresse i det fallet komqler att sattas i andra hand
oeh kamraternas intresse i forsta. Det ar ju da foga sannolikt, att ar
betarna skulle komma att understodja en monopoltendens, som skulle
medfora redueering av arbetarstammen.

Det torde aven vara nodvandigt att saga nagra ord om arbetarnas
motvilja emot vinsten. Utan tvivel for~ligger en sadan motvilja - om
den seda,n ar grundad pa ekonomiska teorier eller pa nagot annat, kan
jag har ga forbi. Jag tror dock, att de pa arbetarsidan, som mest ut
nyttja detta argument, fa erinra sig, att man i praktiken pa arbetarhall
visst icke alltid ar sa ovillig att draga nytta av en monopolstallning for
arbetsgivaren, som ger honom abnorma vinstmojligheter. De, som i
denna punkt se en invandning emot den industriella demokratien, borde
fraga sig, om det ieke snarare vore battre att begagna sig av den storre
mojlighet till att fa en inbliek i foretagets skotsel, som den industriella
demokratien ger, for att pa sa satt se till att ieke vinster goras pa ett).
som de anse, samhallsskadligt ~satt. Jag tror alltsa, att ieke heller den
invandningen hor till de centrala.

lnte heller kan den anmarkningen ha sa stor betydelse, som sager,
att om Iuan ger arbetarna nya rattigheter att vara med vid bestam
mandet av foretagets skotsel, skall detta skapa nya friktionspunkter.
Pa det omrade, sager man, dar arbetare oeh arbetsgivare redan
aro i viss man likaberattigade parter, namligen vid forhandlingar om
arbetsloner, arbetstid, arbetsvillkor etc., framtrada stora slitningar, oeh
skulle man ytterligare utvidga omradet for forhandlingar mellan arbetare
oeh arbetsgivare, skulle det bara ge anledning till ytterligare tvister.
.A.ven den invandningen ser till en borjan myeket fundamental ut, men



4-6 NATIONALEKONo:rvnSKA FORENINGEN DEN 4 MAJ 19 2 3

jag tror, att den vid narmare skarskadande ganska mycket upploser sig.
Redan nu finnas namligen dessa andra friktionspunkter, fastan de hallas
i det undermedvetna och dar ligga oeh gora onto Jag tror, att var och
en, som haft att gora med stridande parter bara vid en vanlig lone
strid, skall erkanna, att i en mangd fall finns det andra kansliga punk
ter, som ligga bakom, oeh som medfora, a1t sjalva lonekonflikten ieke
kan avvecklas sa Hitt, sam skulle kunna bli fallet, om det verkligen
endast gallde. lonefragan. Det ar den allmanna oviljan, som gor, att
aven sma skiljaktigheter om konkreta punkter icke kunna losas sa latt,
som annars skulle kunna ske. Jag anser darfor, att de motsattningar,
som vid forhandlingar am foretagets skotsel skulle kunna komma upp,
redan nu forsvara uppgorelser aven pa de punkter, dar nu forhandlingar
aga rum. Hela invandningen bottnar egentligen i den forestallningen,
att det ar lattare att halla fred mellan manniskorna, om de aro savitt
mojligt isolerade fran varandra, men ingen kan forneka, att brytandet
av isoleringen mellan de bada nu ifragavarande grupperna, likaval som
da det galler stater, ocksa bidrar. till att gora dem mera bekanta med
varandra och darfor mera fredligt sinnade. Utan tvivel dragas nya
tvistepunkter fram, som icke skulle finnas , om isoleringen yore storre,
men fragan ar, om losningen av problemet kan nas genom storre isole
ring, och om vi icke i grund och botten redan aro sa sammanflatade
med varandra i samhallet, att ~nda mojligheten att komma till ett mo
dus vivendi ar att taga upp tvistepunkterna till diskussion. Ayen denna.
punkt tror jag darfor man kan bortse ifran sasom icke fundamental.

Emellertid aterstar en rad av punkter, som man maste erkanna
vara verkligt grundlaggande. Forst och framst ha vi den anmarkningen
fran arbetarsidan, som sager: Hur kan det vara rimligt att begara av
oss, att vi skola komma med uppslag till forbattringar av produktionen,
da sadana produktionsforbattringar helt enkelt skola ha till foljd, att vi
bli utkastade? Vid de diskussioner, jag haft med arbetare, ar detta
,alltid den forsta invandning, som gores. Arbetarna saga, att de na
turligtvis kunna komma med uppslag .till forbattringar, men de vaga
det icke, ty vad. blir foljden? Jo naturligtvis, att det behovs mindre
folk, och vern sam heIst kan bli arbetslos. Jag menar, att detta ar en
grundlaggande invandning, darfor att, aven om man h\Jr grundligt som
heIst kan visa, att produktionsforbattringar i langden aro till fordel for
arbetarna - man kan exempelvis peka pa den industriella utvecklingen,
dar arbetarna, som det heter, blivit onodiga genom maskinerna, men
dar deras levnadsstandard just pa grund av den forbattrade tekniken nu
star bogre an for hundra ar sedan - sa foreligger bar ett exempel pa
att det belas basta icke alltid ar detsamma som individens basta. Man
kan icke begara, att en arbetare, som' ser arbetslosbeten' hota nasta
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vecka, nar han blivit fardig med sitt arbete, skall vara ivrig att Hi det
fardigt pa fyra i stallet for pa sex dagar. Det strider alldeles emot
den ekonomiska manniskonatur, som vi i regel bygga pa, da det galler
ekonomiska tinge

Den andra invandning, som gores fran arbetarnas sida, och sam
jag tror spelar tillrackligt stor roll for att har namnas i andra hand, ar
den, att arbetarna atminstone for narvarande icke aro tillrackligt intres
serade for foretagets avkastning for att fordenskull vilja gora nagra
onodiga uppoffringar. De veta kanske, att om foretaget skotes battre,
blir avkastningen storre, men de veta, att de icke automatiskt fa nagon
del darav, utan att de forst fa det efter stride Detta behover icke vara
nagot direkt hammande moment, det tvingar dem icke att lata bli att
gora sitt basta, men lockelsen finns dar icke.

Detta ar, savitt jag forstar, de tva viktigaste invandningar, sam
man kan komma med fran arbetarsidan. Aven fran arbetsgivarhall tror
jag man kan stalla upp tva lika grundlaggande anmarkningar. Den
forsta ar den, att arbetaren ar sa lost bunden vid foretaget, att det icke
finns nagon verklig intressegemenskap, sam ger tillrackliga forutsatt
ningar for verklig medbestammanderatt. Aven am man icke raknar
med de rent losa arbetarna, som komma och ga - det moter saker
ligen icke nagra praktiska svarigheter att begransa den roll, dessa skulle
fa spela - ar det dock tydligt, att aven den stora arbetarstocken ar i
hog grad rorlig, och att lagga verklig medbestammanderatt i handerna
pa dem, som i ar tillhora foretaget, men som nasta ar icke Hingre gora
det, ar egentligen lika farligt som att lagga ledningen i handerna pa
aktieagare, sam ena dagen ha aktier i foretaget men den andra da'gen
icke ha det.

Harmed sammanhanger naturligtvis den andra invandningen am
bristen pa ekonomiskt ansvar, i det att de beslut, sam komma att fattas,
icke pa samma satt ga ut over arbetarna sam over foretagets agare.
Bar foreligger en i praktiken ytterligt besvarlig punkt. Naturligtvis
finns det pa en hel del platser i vart land foretag med en arbetarstam,
sam hela livet igenom ar anstalld vid foretaget, dar sonernas naturliga
vag ut i livet ar anstallning vid samma foretag, och dar ingen egentligen
raknar med annat an att han alltid skall stanna dar. Tydligtvis aro
dessa arbetare minst lika starkt bundna vid foretaget som nagonsin de,
som aga det. Man maste dock erkanna, att det icke finns nagon saker
het for att sa skall bliva faBet, da det ekonomiska livet ju tvartom sy
nes ga i riktning emot storre rorlighet. Man far nog ~edge, _att denna
invandning fran arbetsgivarsidan emot att ge arbetare medbestammande
ratt over foretagets skotsel ar mycket stark.
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Jag har har nu talat am svarigheterna) och jag skall strax sluta,
ty jag maste medge, att kommitten icke har funnit nagot satt att losa
dessa svarigheter. Icke darfor att sadana losningar icke skulle existera,
ty hela mangder av utvagar ha blivit anvisade av olika personer och
ha praktiserats pa skilda hall, och det ar icke alls osannolikt, att nagra
av dem aro verkliga losningar, som kunna tillampas och som kunna
overvinna svarigheterna. Problemet ar att soka binda arbetarna narmare
vid foretaget. Bliva arbetarna bundna vid foretaget med ekonomiska
band och med de 'band, som kanslan av en saker stallning skanker, ja,
da blir, problemet om att ge arbetarna verkligt inflytan'de sakerligen
losbart pa' ett satt, som for narvarande icke finnes.

Jag skall har bara anfora nagra exempel pa dylika losningsforsok.
Det finns, sam jag forut namnde, i olika delar av varlden en stravan
att forsoka demokratisera kapitalet. I den man, detta betyder, att man
skall gora alIa manniskor' till aktieagare i vilka foretag som heIst, spelar
denna stravan ingen roll i detta sammanhang. I d~n man daremot som
man begransar sig till att forsoka gora arbetarna inom ett visst foretag
till aktieagare just i detta foretag, ar det naturligtvis ett satt att" forsoka
binda dem vid foretaget. Svarigheterna darvidlag aro sa kanda, att jag
icke skall uppehalla tnig vid demo De ligga framfor alIt dari, att man
kan fraga 'sig, hur det skall vara mojligt for en arbetare i foretaget att
med den lon, han for narvarande har, verkligen kunna avsatta ~a myc
ket, att han kan bli delagare i foretaget i sadan utstrackning, att det
verkligen betyder nagot for honom. De, som aro anhangare av denna
utveckling, ha darfor, ofta foreslagit, att en del av foretagets vinst skulle
fa ga till arbetarna. Den del av vinsten, som salunda skulle ga till
arbet~rna, skulle emellertid icke utbetalas utan fonderas. Arbetarna
skulle pa detta sa,tt sa smaningom inga som deHigare i ~oretaget. Denna
utvag att binda arbetarna vid foretaget for att darigenom gora det moj
ligt att ge dem storre inflytande brukar man kalla for progressivt del
agarskap eller nagot dylikt.

Vidare har man det vanliga vinstandelsystemet med alla,dess olika
forgreningar. Alldeles nyss har i~ Norge framkommit ett kommitte
forslag, som innehaller ett mycket radikalt forsok att losa fragan om
arbetarnas andel i foretagets ledning just pa grundval av deras andel i
utbytet. Detta forslag Innebar, att sedan kapitalet fatt normal ranta,
skulle en ganska vasentlig del av overskottet utbetalas till arbetarna
och en del fonderas.

Det finns aven andra vagar. Jag skall erinra om ett fran olika
haJl framfort forslag, som framfor allt tar sikte pa arbetarnas radsla for
arbetsloshet. Forslaget gar ut pa skapande av arbetsloshetsfonder, och
att arbetarna tack vare dessa skola kanna sig forbundna med hela in-
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dustrien eller med det enskilda faretaget, sa att man pa denna grundval
kan sHippa fram dem till storre inflytande.

Gar man Hingre at det soeialistiska hallet, finns det atskilliga for~

slag, som taga sikte pa att arbetare oeh arbetsgivare skulle komma
overens om nagot slags begransning av vinsten till kapitalet. Det kan
ju ocksa sagas lnnebara ett slags vinstandelssystem, fastan man narmast
tanker pa hela industrien i stallet for pa det enskilda faretaget. Nar en
sadan vinstbegransning hade gjorts, skulle darmed en del av arbetarnas
invandningar .emot att gora sitt basta falIa bort, och 'de skulle fa storre
andel i vinsten och starre andel av ledningen.

Alla dessa olika 'planer ha varit myeket val kanda far kommittens
medlemmar, men vi ha icke ansett det vara mojligt att i detta agon
blick ga nagon av dessa vagar. Jag skulle vilja saga, att grundorsaken
hartill ar den, att vi byggt hela vart farslag pa de redan existerande
organisationerna, framfar allt pa arbetarsidan. Det har varit en enhallig
uppfattning inom kommit,ten, att det atminstone i vart land icke skulle
vara mojligt att ga vid sidan om de existerande' organisationerna, och
att, om nagot skall goras i den riktning, varom har ar tal, skall det ske
sasom fortsattning pa dessa organisationers hittillsvarande verksamhet..

Inom dessa arbetarorganisationer finns det emellertid ieke nagon
samlad och' enhetlig stamning for en utveckling i sadan riktning, att
arbetarna skulle bindas vid foretaget. Det finns icke heller nagon sadan
stamning pa arbetsgiv.arsidan. Att man konstaterar detta faktum innebar
emellertid icke nagot pastaende om att det skulle v~ra omojligt att ga
i denna riktning. Vi vilja endast ha konstaterat, att for narvarande.
foreligga icke dessa farutsattningar. Man kan ha olika meningar om,
mojligheterna 'av en utveckling i DagOn av de farut antydda riktningarna,
man kan till och med vara mycket optimistisk i den punkten, men
man maste dock saga sig, att det for narvarande icke finns nagon
grundval for nagon lagstiftning i nu anty.dda riktningar. Det enda,. man
i det fallet kan gora, ar att forsoka skaffa klarhet am huruvida det pa
olika hall finns mojlighet att taga ett steg at nagondera hallet. Om
man ar overens am att arbetarnas solidaritet med foretaget pa ett eller
annat satt maste starkas, ar det farsta steget, som maste tas, att soka
klargora, huruvida parterna aro villiga att sla in pa den vagen. Anda
malet med det lagforslag, som kommitten har kommit med, ar ocksa
att skaffa klarhet pa den punkten. Detta lagforslag innebar darfor
ingenting annat an ett forslag am regelbundna forhandlingar mellan
arbetsgivare och arbetare rorande det enskilda foretagets stallning. At
minstone for den majoritet inom kommitten, som star for forslaget, har:'
den stora huvudsynpunkten varit att skapa klarhet <?m mojligheterna for
en utveckling i riktning mot storre medinflytande far arbetarna, men
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det hindrar naturligtvis ieke, att denna majoritet aven resonerat sa, att
redan under sadana forhandlingar det kanske skall komma att visa sig,
.att, utan att man behover tillgripa nagon av forut antydda vagar eller
nagra andra, svarigheterna atminstone delvis skola lata losa sig. Det
kanske ar mojligt att utan Hingt gaende formella forandringar binda
arbetarna vid foretaget oeh fa fram ett battre forh~Ulande, som maste
aterverka till produktionens fromma.

Det framlagda forslaget innehaller darfor, fastan det har over tjugo
paragrafer, i grund oeh botten endast ramen till en forhandlingsordning
oeh regler for det satt, pa vilket faekforeningarna skola vaJj a sina re
presentanter for forhandlingar med arbetsgivarens representanter. Dess
utom innehalla nagra paragrafer de rattigheter, som skulle inrymmas at
de salunda bildade s. k. driftsnamnderna. Dessa rattigheter kunna kanske
pa papperet se nagot ut - sarskilt en av paragraferna har oeksa stott
pa motstand fran arbetsgivarhaJI - men om detta lagforslag overhuvud
skall betraktas sasom ett forsok att utstraeka arbetarnas rattigheter, har
det atminstone forefallit majoriteten, som om det foreslagna steget vore
synnerligen kort. De paragrafer, som egentligen handla Oln dessa
rattigheter, aro § 16 oeh § 17, som jag skall be att fa lasa upp.

§ 16 lyder:

»I. mom. Driftsnamnden aligger att tillvarataga arbetarnas tekniska
·erfarenheter och insikter, sa att dessa i rnajligaste man komma produktionen
till godo, avensom att utveckla arbetarnas formaga till aktiv verksamhet i
produktionen.

Arbetsgivaren aligger att bereda driftsnamndens ledamoter tillfalle att
taga kannedom om produktionstekniken vid foretaget och att larnna harfor
·erforderliga upplysningar samt att, i den man sa utan sarskild kostnad eIler
uppenbar ·olagenhet kan ske, infor driftsnamnden klargora produktionspro
·cessen, dock att arbetsgivare icke ar pliktig visa elIer omtala sadana tekniska
.anordningar eller ron, vilkas uppenbarande kan medfora skada far foretaget.

Driftsnamnden bor, i den man sa ske kan, bereda arbetarna inom
faretaget tiIlfaIle till okad kunskap angaende det arbete de utfora, avensom
angaende foretagets tekniska organisation.

2. mom. Driftsnamnd skaIl, i den man sa ske kanJ beredas tillfalle
att avgiva yttrande ifraga om forandringar i de tekniska anordningarna inom
-foretaget. Namnden ager ratt att, nar den sa finner pakallat, till arbets
givaren inkomma med yttrande eIler forslag i tekniska fragor rorande fore
taget.»

Det ar nu emellertid ieke mojligt for arbetarna inom ett foretag
.att komma med uppslag, som skola gagna foretaget, om de ieke fa en
viss tillgang till ekonomiska data rorande de tekniska och organisatoriska
anordningarna. Da man darvid kommer in pa driftskostnader och dy
likt, ar man emellertid inne pa ett myeket kansligt omrade, dar det ar
omojligt att uppdraga nagra fixa granser. Sa som industrien for nar-
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varande ar organiserad, maste det finnas mojligheter for arbetsgivaren
att saga, att »langre an till denna punkt kan jag icke lata nagra utom
staende, aven om det ar mina egna arbetare, komma och titta imina
papper». § 17 har darfor fatt foljande lydelse:

»I. mom. Driftsnamnden skall verka far basta majliga ekonomi i drif
ten, sasom undvikande av slaseri med arbetskraft, ramaterial, bransle, driv
kraft, verktyg, maskiner oeh inventarier, driftsmaterialier och farbruknings
artiklar m. m. Far den skull ager namnden ratt att av arbetsgivaren, dar
sa ar majligt, erhalla erforderligt material far beraknande av driftskostnaderna
och i avrigt far bedamande av hitharande farhaJlanden. Det aligger arbets
givaien att efter fralnstallning fran driftsnamnden i detta hanseende lamna
erforderliga farklaringar. Driftsnamnden ager dock icke krava kannedom om
sadana ekonomiska farhallanden, som hanfara sig till arbetsgivarens allmanna
affarsstallning, elIer vilkas uppenbarande kan medfara skada far faretaget.»

Detta ar' tydligen en kautschukparagraf, men, savitt jag forstar,
ar det alldeles omojligt att i en fraga som denna komma med nagot
annat.

2. n1011Z. av § 17 lyder: »Driftsnamnden skall, i den man sa ske kan,
av arbetsgivaren beredas tillfalle att avgiva yttrande ifraga om' avsevarda far
andringar i de ekonomiska farhallandena inom faretaget. Namnden ager
ratt att, nar den sa finner pakallat, till arbetsgivaren inkomma med yttrande
eller farslag i ekonomiska fragor -berarande faretaget.»

Det ar klart, och, savitt jag har farstatt, ar det ocksa majoritetens
satt att se saken, att en diskussion mellan arbetare och arbetsgivare
endast kan aga rum pa grundval av kunskap om fakta. Vissa fakta
komma arbetarna naturligtvis i beraring med under sitt dagliga arbete,
vissa fakta kunna de skaffa sig genom sjalvstudier, men vissa fakta, och
kanske de aUra viktigaste, da det galler de enskilda konkreta fallen,
kunna de icke erhalla pa annat satt an att arbetsgivaren lamnar demo
Jag skall icke farneka, att, fastan de upplasta paragraferna icke innebara
nagon som heIst ratt att paverka faretaget, de naturligtvis anda betyda
ett alldeles bestamt overskridande av den stallning, som arbetarna for
narvarande intaga inotn ett industriellt foretag. Den som finner, att
detta innebar att sla in pa en ytterlighetsvag, vill jag eririra om vad
jag anfarde i borjan, namligen att en diskussion om detta problem icke
kan komma till stand mellan personer, forran de aro ense om en be
stamd utgangspunkt. Den som anser, att de' nuvarande farhallandena
pa arbetsplatserna aro atminstone relativt tillfredsstallande, har icke nagon
anledning att ga at detta hall. Den som anser, att det nuyarande
systemet overhuvudtaget ar domt att farsvinna, ar sakerligen icke heller
:rillig att ga in for den har skisserade tankegangen. Det finns en sadan
rnangd olika uppfattningar, som aro praktiskt taget omajliga att forena,
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[orran man enat sig om huruvida det nu bestaeride tillstandet kan upp
ratthallas, huruvida en mycket liten' forandring darav skall vara tillrack
racklig eller huruvida en radikal omlaggning ar nadvandig. Forst sedan
en sadan enighet blivit 'nadd, ar en fruktbar diskussion av de praktiska
forslagen mojlig.

Utgangspu:nkten for rlnajori~eten inom ko.mmitten har varit, at~ det
nuvarande tillstandet ar i langden ohallbart och att det ar mycket
mojligt, att det kraves synnerligen radikala forandringar, om vi skola
komma till sunda forhallanden i vart produktiva liv. Det ar fran denna
utgangspunkt, som kommitten har komnlit med sitt forslag. Det inne
bar, sasom kommitten ocksa sagt, i och for sig ett ytterligt litet steg
framat. Det ar i grund och botten det minsta majliga steg, som kan
tagas, darfar att det i start sett ingenting annat ar an ett forsak att skapa
en plattform, dar man kan motas till en fornuftig diskussion om de
storre problemen.

Harefter yttrade sig:

Fil. d:r K. Hildebrand: Da man skall diskutera denna fraga, kanner.
man starkt olagenheten av den sparsamhet, som tagit sig uttryek i bestam
melsen, att kom~ittebetankanden skola avlamnas maskinskrivna, oeh att det
darfor drojer ganska lange, innan de foreligga i tryek. Den forutvarande
anordningen, att man fick kommittebetankandet omedelbart efter det referatet
statt i tidningarna, hade den fordelen, att man redan fran borjan kunde fa
en fruktbarande diskussion till stand, oeh jag undrar, om man ieke skulle
kunna tanka sig en form av sparsamhet, dar dock detta villkor uppfylldes.
Nu far man diskutera utan att ha kannedom om hur kommitten arbetat.

Jag fiek av foredraget. i afton samma intryek som av referatet i tid
ningarna, att majoriteten inom kommitten anser, att det ieke foreligger nagon
risk att taga deras forslag, oeh att man darfor lika garna kan gora det som
att lata bli. Anledningen hartill ar, som vi nu ha hort, att man genom att
taga forslaget skall fa en utgangspunkt for diskussion av fragan. Lagstift
ningsapparaten skall salunda sattas i gang endast for att vi skola fa denna
utgangspunkt. Jag ar dock ieke· aIls overtygad om att den motiveringen ar
tillracklig for att man skall satta denna procedur i gang. Av vad vi ha hort
har framkommit, att arbetarna visst ieke bli belatna med kommittens forslag,
om de overhuvudtaget intressera sig for saken, oeh att av arbetsgivarna en
del anse, att ingentingbor goras, medan andra ieke vilja vara med om detta
forslag. Jag kunde ieke uppfatta, om: ens foredragshallaren sjalv var belaten
med forslaget. Han sade, att det ieke loser nagot, utan att losningen maste
ga efter helt andra linjer, oeh han skissera;de myeket hastigt upp ett par
andra losningar. Man skulle ju rent av kunna draga den slutsatsen, att har
ieke foreligger nagot problem, eftersom resultatet blivit sa, svagt.

Nu tror jag dock, att problemet verkligen existerar, oeh att det ar ett
onskemal att fora arbetare oeh arbetsgivare narmare varandra, men jag tror
ieke, att losningen kan ga efter kommittens linjer. Jag maste dock erkanna,
att jag ieke kan se nagon bestamd vag. Pa arbetsgivarhall i Tyskland ar
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man for narvarande myeket intresserad av hur Ruhraventyret skall inverka
pa just denna fraga. Jag har traffat myeket f~amstaende arbetsgivare, som
ha resonerat soin sa, att om Ruhromradet bevaras at Tyskland, ar det framfar
alIt arbetarnas fartjanst, oeh de komnla darfor sakerligen efterat att uppstalla
myeket stora krav. Huruvida dessa krav komma att ga i den riktningen, att,
om Frankrike skall erhaJla aktier i de stora foretagen, aven arbetarna skola
fa det, eller i den riktningen, att driftsraden skola fa storre inflytande, vet
man ieke.. Inga krav. aro annu uppstallda. Det ~r ratt intressant att aktge
pa dessa forhaHanden, oeh de visa ju aven, att problemet verkligen existerar~

Att ieke kommittens farslag i' nagon hogre grad kan tilltala arbetarna,
forstar jag myeket val. Ser man pa utveeklingen i andra lander, ar det visst
ieke majligheten att fa diskutera oeh avge farslag till forbattringar, som in
tressera arbetarna, utan det ar att fa kontroll. Ytterst innebar detta krav en
borteliminering av den nuvarande foretagarorganisationen oeh ett overflyttande
pa arbetarna avaIl makt over foretagets lednirig~ Om nn de ivrigaste pa
arbetarsidan anse, att arbetarna ensamma skola. ha ledningen av foretaget,
kunna de givetvis ieke vara belatna med det farslag, som kommitten har
kommit med. Da dartill kommer, att en stor del av arbetarna aro oin
tresserade for hela fragan, forefaller det mig, som om detta forslag rakt
ieke gave nagon lo,sning. Det okar aptiten pa vissa hall~ men det tiIlfreds-
staller ingen. .

Da man nu gar till ett dylikt problem, det rna nu galla arbetarkontroll
av faretagets ledning eller endast skapande av en diskussionsgrundval genom
lagstiftning, bor man stalla den fragan: Okas harigenom 'produktionen eIler
minskas den? AHa soeiala reformer kosta pengar. Det kan ieke hjalpas,
att man, da' man .vill ga fram med soeiala reformer, maste se .till att det
skapas tillraekliga varden, sa att man kan ha rad att uppehaJla den hogre
soeiala standarden. ·Utveeklingen i Sovjetryssland har klart visat - °lat vara
att farhallandena dar voro sarskilt svara - att ett experiment i riktning mot
att ge arbetarna fullstandig kontroll totalt misslyekats. Det var ratt lange
sedan, som man dar overgiek till att det skall vara en person i varje foretag,
som skall ha ansvaret.

I Tyskland ar det ieke alldeles klart, om systemet med driftsrad har
lyekats eIler misslyekats. Man anser dock, att med de haftiga svangningarna
i markkursen oeh nadvandigheten att automatiskt ratta arbetslonerna darefter
systemet medfort vissa fardelar, men att, nar man ater kommer in i lugnare
forhallanden, saken staller sig nagot annorlunda.

Det ligger nog oeksa i sakens egen natur, med de uppfattningar oeh
den stridssUimning som finns, att man ieke kan tanka sig att pa detta satt

. oka produktionen. Faredragshallaren har sja1v papekat, att det bland arbe
tarna finns en alldeles bestamd uppfattning, att de ieke ha nagon anledning
att papeka· farbattringar, som aro majliga att genomfora, ~arfar att de da
riskera att. bli arbetslosa. Ieke [ndras denna uppfattning, om arbetarna fa
en lagstadgad ratt att diskutera med arbetsgivaren. Jag ar darfor overtygad
om att den fareslagna anordningen ieke kommer att oka produktionen, utan
att den i manga avseenden kommer att trassla till forhallandena oeh att man
darfor kan vara tamligen overtygad om att produktionen .kommer att minskas.
Jag tyeker, att det sovjetryska exemplet ar ratt talande, aven om man tar
hansyn tiIlde storande faktorerna. Nu kunde jag ieke marka nagon entusiasm
hos foredragshallaren - den finns nog for avrigt ieke nagonstiides - oeh
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darfar undrar jag, am det ieke yore lampligt att diskutera fragan pa grundval
av kommittens betankande, nar det kommer, oeh att ieke farutsatta, att grund
valen for en disskussion nadvandigt maste vara en ny lag.

Professor K. W'icksell: Det var en punkt i inledarens faredrag, som
berarde ett problem, vilket jag sjalv under manga ar har tankt pa. Han sade
namligen, att arbetarna utan tvivel sitta inne med vissa insikter om det far
delaktigaste sattet att ordna driften, vilka insikter de ha farvarvat under sitt
dagliga umgange med maskiner, verktyg, ramaterial o. s. v., oeh att de darfor
helt visst skulle kunna ge vardefulla upplysningar, om de finge vara med am
att ordna driften pa ett sa affarsmassigt satt som majligt. Han framhall
emellertid, att arbetarna ieke vilja vara med harom, darfar att de anse, att
am de ge arbetsgivarna nagra vinkar am, att den eller den farandringen med
fardel kunde garas, skulle resultatet bara bliva, att en del arbetare bleve
averfladiga oeh finge avsked.

Det galler har en myeket viktig, men oeksa myeket intrikat fraga. Om
arbetarna sitta inne med insikter, sam skulle kunna utnyttjas i riktning av en
mera ekonomisk drift, ar det naturligtvis for det hela en star farlusf, am ieke
denna deras insikt kan tagas i ansprak. Det ar ju klart, att det da i ett
visst faretag skulle kunna bli ett battre ekonomiskt resultat, om arbetarna ville
ryeka fram med vad de kande till. Nu farefall det, som om lektor Wigforss
ansag, att detta i grund oeh botten alltid skulle bli till gagn jamval for ar
betarna, oeh att dessa alltsa satte en agonblieklig fardel framfar en mera •
ihallande, om oeksa senare intradande fardel. Han framhall oeksa, att samma
misstroende fran arbetarnas sida under gangna tider gjort sig gallande gent
emot aHa arbetsbesparande uppfinningar, men att resultatet i alla fall av dessa
tekniska framsteg blivit, att arbetarna fatt det battre. Han delade alltsa den
optimistiska syn pa saken, som far hundra ar sedan annu var myeket vanlig
bland nationalekonomerna, men som dess varre ieke har nagon verklig bas i
de .ekonomiska lagarna.

Man resonerar ofta pa det sattet, att om arbetsbesparingar aga rum inom
ett visst yrke, oeh om alltsa produktionen sker lued mindre kostnader, upp
star far faretagarna ett sa myeket starre averskott pa denna produktion, oeh
detta averskott anvandes till att efterfraga annat arbete. Alltsa minskas kan
handa arbetsstyrkan pa en punkt, nlen den akas i stallet pa andra punkter,
oeh resultatet antar man blir i sin helhetakad efterfragan pa arbete. Denna
standpunkt intas emellertid ieke nu langre med lika frejdigt mod av national.:. .
ekonomerna, oeh redan Ricardo 'opponerade sig emot den. Ricardo giek
t. o. m. sa langt, att han sade, att det kan handa, att maskintekniken med
far, att det blir far. arbetsgivaren fardelaktigt att produeera mindre. En jord
brukare kan t. ex. Higga igen sina akrar till permanenta betesmarker oeh
skata dem med skordemaskiner, hastrafsor oeh nagra fa arbetare. Han pro
dueerar da sann'olikt ett mindre saluvarde an forut, men han far starre netto
fartjanst.· Onl hela den totala produktionen pa det sattet skulle minskas ge
nom de maskin~lla uppfinningarna, yore det ju en nationalekonomisk' farlust,
som ovillkorligen skulle ga ut aver arbetarna.

Jag har far min del imina nationalekonomiska fareHisningar sakt visa,
att det dock ieke farhaller sig alldeles pa detta satt, utan att, om luan infar
alla majliga arbetsbesparande oeh andra ekononliska, forbattrade driftsmetoder,
galler det rent teoretiskt oeh formodligen oeksa praktiskt, att resultatet ovill-
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korligen blir det starsta majliga. Rieardos farhaga, att det skulle kunna lana
sig att produeera mindre, galler ieke, om man ser saken i stort. Pa enstaka
punkter, i vissa landsdelar elIer t. o. m. i vissa lander kan det tankas bli
mindre produktion, men ieke i det stora hela. Diiremot kan det myeket val
tankas, att arbetarnas andel av p!oduktionen blir mindre aven i absolut matt,
trots att produktionsresuitatet stegrats; det finnes i verkligheten ieke nagot
besUimt farhallande mellan produktionens storlek oeh arbetslonens storlek.
Har foreligger en paradox, som maste losas. Arbetslonen kan teoretiskt sett
tryekas ned hur langt som heIst, aven om samhallsproduktionen okats. Det
gar darfor ieke an att saga, att', det ovillkorligen skall vara nlojligt for varje
sund oeh skotsam arbetare att fortjana sitt oeh sin familjs uppehalle. Detta
ar icke alls nagot axiom, utan teknikens utveckling med alla dessa hel- oeh
halvautomater samt andra arbetsbesparande maskiner skulle mycket val kunna
ha till foljd, att arbetslonerna overiag sjunka ned under Ievnadsminilnum.
Den v!nst, som 'de andra sanlhallsklasserna darvid gora, skulle ju, kunde
man tyeka, astadkomma akad efterfragan efter arbete, men detta ar icke nod
vandigt, ty om kapitalet oeh jorden fa storre andel av produktionens avkast
ning oeh arbetarna en mindre andel, kommer produktionen kanhanda helt
enkelt att nlera inriktas pa sadana fornodenheter, som kapitalister oeh jord
agare sanlt i det hela taget rikt folk viIj a ha, men samtidigt mindre pa sadant,.
som arbetarna konsumera. Det ar alltsa ieke nagon nadvandig foljd, att det
skall bli ny efterfragan efter arbete; eIler om det blir sadan, beror detta pa
att den andrade konsumtionen i hogre grad riktar sig mot sadana produkter7

som krava mera personligt arbete: lyxvaror, konsthantverkens varor O. s. v.
Jag, tror, att ett av de viktigaste av de moderna sporsmalen ar att

komma bort ifran att betrakta det sasom ett axiom, att arbetaren skall med
sitt blotta arbete kunna forsorja sig. Hur har egentligen den i¢len uppkom
mit? J0, man resonerar' helt Iasligt sa, att da befolkningen i sin helhet
faktiskt farsarjer sig, da skall val oeksa varje enhet av befolkningen kunna
gora det. Landet i sin helhet forsorjer sig emellertid med tillhjalp av sin
jord oeh sitt kapital, oeh skall arbetaren med sakerhet kunna gora det, maste
aven han aga sin kvotdel av denna jord oeh detta kapital. Den stora ar~

betslosheten i diverse Hinder kan ge anledning misstanka, att vi aven prak..
tiskt taget kanske nu sta infor en sadan situation, da arbetarnas andel av
produktionen pa grund av ekonomiska lagar kommit att ligga under, vad de
behava for sitt upphalle.

Landsorganisationens sekreterare Edvard Johanson: Jag kan mycket
val forsta, att det forslag, som kommitten har kommit till; maste uppfattas
alldeles pa det satt, som doktor Hildebrand gay uttryek at. Tydligen kan
ett forslag, sa realistiskt till sin laggning, varken verka stimulerande pa mot
standarna eller uppiggande pa anhangarna. Man maste se forslaget just pa
detta kyliga satt, sOm man har gjort i pressen overlag.

Utgangspunkten far kommittens arbete har ju varit att farsoka reda ut
de mellanhavanden mellan arbetare oeh arbetsgivareJ som det icke rader mer
an en mening om att de aro otilIfredsstallande. Aven om man emellertid
har den uppfattningen, att det nuvarande tillstandet ar otillfredsstallaride, kan
man ju hysa olika meningar Oln hur det skall forbattras. Om man pa ar
betsgivarsidan ar intresserad av att forsoka astadkomma battre farhallanden,
arman det uteslutande darfor, att man tyeker det ar battre att, som man
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uttryeker det, fa arbetarna innanfar borgmurarna i sUillet far 3.tt ha dem
utanfar. Denna arbetsgivarnas uppfattning har tagit sig uttryek i vad man
kallar »industriell demokrati» far att, som man sagt i England, »astadkomma
ett. varaktigt b~ittre farhallande mellan arbetare oeh arbetsgivare.» Arbetarna
a sin sida ha sett saken nagot annorlunda. De uppfatta den ieke· sa, som
om det bara yore meningen att astadkomma smidigare majligheter att komma·
averens om arbetsvillkoren, utan de vilja bli delaktiga i aganderatten till
produktionsmedlen. Den som skall se fragan litet mera realistiskt, farstat
dock alitfar val, att ieke kan man pa det sattet rubba aganderattsfarhallan
dena. I den man problemet intresserar arbetsgivarna, ror det ieke. aIls dessa
forhallanden utan hur det skall vara mojligt att komma forbi alIt brak med
strejker oeh loekouter. Sa lange problemet endast omfattar den saken, vilja
de mera framsynta arbetsgivarna diskutera med arbetarna, men om man vill
ga sa langt sam att diskutera aganderattsfathallandena, ar deras intresse full
standigt borta. Aven farandringar uti aganderattsforhallandena aro dock
under vissa omstandigheter en realitet. Framfar alIt nar samhallet till foljd
av krig eller andra orsaker kommer i gungning, visar jn historien, att man
t. o. m. rubbar pa dessa forhallanden. Det ar emellertid klart, att de som
i problemet ytterst se en. omlaggning av aganderattsfarhallandena, aven maste
saga: »Vad ar det far misehmaseh, som kommitten kommit med? Det ar ju
ingenting, som kan intressera oss.»

Man forstar darfor, att forslaget maste ses alldeles pa det satt, som fran
olika hall kommit till uttryck. Om vi aterigen forsaka ga till vad som ligger
inom det gripbaras omrade, ar det ju ofrankomligt, att industriledare oeh
samhitllet dock vid olika tillfallen ha nadgats sysselsatta 'sig med problemet,
hur man skall kunna komma ut ur det olidliga tillstand, som for narvarande
ar radande mellan arbetare och arbetsgivare. Jag erinrar om, att man efter
storstrejken '1909 trodde, att det skulle vara majligt att lasa problemet pa
lagstiftningens vag. Man skulle darvid icke endast stanna vid att sammanfara
parterna till gemensam averlaggning, far att de i godo skulle forsoka'recla
ut sina mellanhavanden, utan man skulle anordna· domstolar med ganska
utstrackt maktbefogenhet, sam skulle reda upp saken. Nu fanns det aven
de,· sam icke trodde, att detta var ratta tillvagagangssattet. . Man har farsakt
det exempelvis i. Amerika,' dar staten agde mojlighet att ingripa vid arbets
konflikter genom att alagga vederborande att upphava pagaende strejk. Det
giek emellertid i regel till pa .det sattet, att nar ett.. sadant farbud blivit ut
fardat och delgivet styrelsen far vederhorande arbetarorganisation, utfardade
styrelsen ett meddelande till sina medlemmar, att pa grund av att staten har
forbjudit var strejk, upphava vi densamma, men strejken fortgiek det oaktat
precis som farut. Lagens foreskrift uppfylldes, men over det verkliga livet
radde man icke... Jag farestaller mig, att dessa omstandigheter medverkat till
att man just i Amerika ar synnerligen iritresserad att pa annat satt fors,aka
ratta till svarigheterna.

Nu ar det klart, att den, som.i likhet med mig bara kan betrakta sig
som en kugge i det stora maskineriet,' kanske ieke tanker sa my'eket aver
vad .dessa farhallanden ha far betydelse for individen oeh far samhallet, men
trots allt kan man nog ieke undga att sysselsatta sig med detta, oeh man
maste val fraga sig, om det finns nagon farnuftig mening i att fortsatta pa
det satt, som man nu gar. Man kan naturligtvis icke komma till annat'
resultat an att det icke ar farnuftigt, ty fornuftiga varelser borde val k~nna
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tanka ut nagot annat satt att reda ut sina mellanhavanden. Det farutsatter
naturligtvis en god vilja pa bagge hall, oeh om denna goda vilja skall avsatta
nagra resultat, maste man vara beredd till eftergifter pa bada sidor.

Nu ar det ju sa med oss manniskor, bade de hagt begavade oeh de
mindre begavade, att om man kan halla 7 mot 4 pa att vad man har far
sig kommer att ga galet, vilI man garna ha medverkan fran andra far att
fordela ansvaret, men kan man halla 7 mot 4 pa att det gar bra,. da sager
man: »Bort med tassarna, det har skater jag sjalv». Detta ar naturligtvis
anledningen till att Ulan under upprarda samhallsfarhallanden ar mera intres..
serad av att diskutera saken an under lugna oeh mindre orosfyllda farhall
landen. Vad ar namligen anledningen till att det fareliggande problemet
blev sarskilt aktuellt under krigsaren? J0, det var· da myeket mera vanskligt
att sta i spetsen aven far ett' relativt ringa omrade av det myeket inveeklade
oeh olnfattande samhallsmaskineriet, oeh darfar ville man breda ut ansvaret
oeh intressera alIt fIer oeh fIer i vadman hade att skata.

Om det yore majligt att i ett industriellt faretag gara fIera an de
egentliga ledarna intresserade oeh ansvariga for utnyttjandet av det kapital,
som ligger i faretaget, oeh averhuvudtaget for en utveckling av produktionen,
skulle det ,val anda, farmodar jag, leda till battre produktionsresultat. Jag
kan icke ett ogonbliek tanka mig, att man skulle behova sasom doktor Hilde
brand utga fran den farutsattningen, att soeiala reformer kosta pengar, att
kommittens farslag maste bli en black om foten pa produktionen, och att vi

.darfar nlaste akta oss. Jag tror ieke, att det ligger till pa det sattet, ty trots
alIt visar erfarenheten, att det fran djupet stiger upp stora begavningar pel
olika omraden. Det ar ieke blott de, som fatt foretagen i arv fran sina fader,
som ha paverkat utvecklingen, utan vi se ju' overallt i varlden, hur krafter stiga
upp ur det Qbemarkta oeh satta myeket djupa spar i utveeklingen. Varfar
skulle man ieke kunna utga ifran att det finns mera att taga upp fran djupet
an vad som kommer upp till ytan av egen kraft? Det ar ju ratt naturligt,
att arbetarna krava att fa nagot i utbyte far sin eventuella insats till produk
tionens .forbattring, oeh detskulle naturligtvis vara, att man tillvaratog oeh
beredde utveeklingsmojligheter for den outnyttjade begavning, som eventuellt
kan finnas, men som nu ieke kan garas fruktbarande. Arbetarna a sin sida
maste naturligtvis aven ge nagot i vederlag,' oeh det skulle naturligtvis vara
okat intr~sse for arbetet oeh sparsamhet med vad de handha. Man utgar da
i kommittens farslag ifran, att det oeksa verkligen pa ett eller annat satt
skulle visa sig, att de! finns inom dem, som man tror skulle finnas dar.

AlIt detta ar naturligtvis endast antaganden, som icke kunna bevisas,
men m·an kan pa goda grunder anta, att det skulle medfara ett battre resultat
an det nuvarande, darfar att det skulle ge bada parterna vissa farmaner, som
skulle sporra oeh intressera dem. Det ar ju majligt, kanske t. O. m. troligt,
att man har misstagit sig. ,Jag tror dock ieke, att det rader nagot tvivel om
att varlden aren 1914-1918 sakerligen ieke far sista gangen skakats av
valdiga krig oeh valdiga revolutioner, oeb sakerligen komma manniskorna .
vid tillfallen av liknande art i framtiden att nadgas sysselsatta sig med det
fareliggande problemet.

Det har sagts, att man pa arbetarsidan ar tamligen likgiltig for denna
sak, oeh utan tvivel ar sa aven farhallandet. Det ar ju sa med manniskorna,
att om de ;icke se tingen i ett langre sammanhang, maste det vara betydande
oeh omedelbara fordelar, som' skala stimulera dem.· Naturligtvis finns det
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en) och annan inom alIa lager, som se saken mera socialt .och sam
tro, att man kanske pa den vag, kommitten fareslagit, skalI kunna vinna
nagot, som yore av yarde icke blatt nu utan aven far framtiden. Jag vill
dock icke aIls ga i god far att nagot sadant intresse i nagon starre omfatt
ning finnes inom det lager, som jag faretrader. Man ar nog lika kall pa
det hallet, som man efter alIt att dama ar aven inom avriga grupper av
samhalIet. Det ar ju majligt, att det varit farspilld mada, som kommitten
lagt ned pa sitt forslag, men sparsmaJet har dock blivit foremal for aver
laggning, och framtiden far utvisa, huruvida det finns nagon inneboende
styrka i den ide, som sa starkt kom till· uttryck i olika lander under krigs
aren. Ar sa forhallundet, ar jag ocksa avertygad om att iden kommer att
gara sig gallande; var den daremot endast ett hugskott, sam kom upp till
ytan under dessa ar, blir det naturligtvis ingenting utav den. Jag farstar jn
alltfar val, att da tva parter sta emot varandra som ett dragkampslag, och
maktbalansen skjuter over at ena sidan, sa att man tycker det ar ganska
likgiltigt vad den andra sidan har for sig, ar intresset ocksa mycket litet for
att astadkomma en forandring. Sa snart det sker en forskjutning av detta
rent praktiska maktfarhallande, ser man saken litet annorlunda. Om det nn
ar .farsta gangen, man brottas med detta problem, sa ar det formodligen icke
den sista.

Disponenten B. W'ijkander: Jag ar fullstandigt ense med herr Johanson
om att det nuvarande tillstandet ar otillfredsstallande, men jag tror ocksa, att
det alltjamt skall visa sig omajligt att ga lagstifttiingens vag for att astad
komma forbattrade farhaHanden. Skall man stifta lagar, sam ha en sadan
ingripande betydelse for industrien, vagar jag pasta, att man ocksa maste
taga hansyn till industriens behov och vad som kan vara till industriens
fromma. Jag tillater mig hysa den asikten, att den synpunkten hittills har
gjort sig mycket litet gallande, och det var nastan med beklamning jag horde
inledningsfaredraget, dar denna synpunkt egentligen icke aIls kom frame

Ar det nu sannolikt, att det kan vara lampligt att Higga ledningen av
de stora verken i handerna pa arbetarna, s6m dock icke aro uppfostrade
harfar? Nu kan man, ju invanda, att farslaget icke innebar, att arbetarna
skola fa beslutanderatt, men man har ju pa vissa hall uttalat, att detta endast
ar farsta steget och att det ar meningen att ga vidare fram mot socialisering.

Da man vidare vet, att i alImanhet cirka 70 % av tillverkningskostna
derna utgara arbetslan och att vinsten fran ett faretag under genomsnitts
tider uppgar till 10 % av tillverkningsvardet, vill jag fraga, om det kan vara
anskvart att Higga ledningen hos dem, vilkas framsta intresse maste vara att
haja sin andel, att hoja dessa 70 %. Det behavs endast 1 5 a 20 % mera
far att, hela vinsten skall vara borta, och sedan maste man ta av kapitalet.
Ar det dock sannolikt, att det skulIe vara till nytta for industrien, om man
tar av kapitalet for att tillfredsstalla kravet pa okade loner?

. Vi veta ocksa, att det inom ett foretag ar av starsta vikt att ha nog
grann kontroll och att ha forman, som halIa val reda pa sina underordnade.
Ar det sannolikt, att arbetarna komma att valja de basta formannen och de
basta kontrollanterna? Jag tror det icke.

Arbetarna tanka i farsta hand pa sin avlaning - det ar mycket na
turligt, och jag klandrar dem icke for det - och i andra· hand pa arbets
tiden. De vilja icke pa viIlkor finna sig i en arbetsindelning, som skulle
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vara till nytta far verkeL Man rna exempelvis pavisa hur manga ganger som
heIst, att det ar ett dyrbart naje att lata en ugn sta vissa timmar pa dygnet"
men det ta ieke arbetarna nagon hansyn till.

Jag skulle vilja hemstalla till denl, som syssla med dessa saker, att, da.
det blir tal onl lagstiftning, mera tanka pa industriens verkliga nytta an pa.
avriga soeiala problem. Jag vet val, att det ar av stor vikt att farsaka
astadkomma ett battre farh8rllande mellan arbetare oeh arbetsgivare, men jag
tror ingalunda, att man kan lasa det problemet pa det satt, som kommitten
fareslagit. Tvartom skulle detta farslag skada industrien, oeh det ar en onl
standighet, som man tydligen tagit alldeles far liten hansyn till.

Kommerseradet G. Dillner: Da jag varit en bland dem, som i kom
mitten far industriell demokrati reserverat sig emot majoritetens farslag, skall
jag be att fa taga uppmarksamheten i ansprak nagra agonbliek.

Minoriteten inom kommitten har i likhet med majoriteten haft fullt klart.
far sig, att det yore anskvart, om nagot kunde garas far att minska de nu
varande tvistepunkterna mellan arbetare oeh arbetsgivare. Minoriteten har'
emellertid reserverat sig, darfar att den anser en lagstiftning pa detta omrade·
faga nyttig. Varje lagstiftning pa det soeiala omradet barjar med att kosta.
industrien pengar, i andra hand minskas industriens vinster oeh i tredje hand
dess farmaga att betala skatt tin stat oeh kommun. En dylik lagstiftning
medfar aven direkta kostnader far staten, oeh det hela slutar med att med-
borgarna fa betala starre skatter an farut.

Den fareslagna lagstiftningen kommer att valla industrien vasentliga.
svarigheter, oeh enligt var asikt kommer den att driva kapitalet fran indu
strien. Kapitalet har· under de senare aren haft ganska sorgliga erfarenheter'
av industriengagement. Vissa delar av industrien ha annu ieke hamtat sig
fran den senaste soeiala reformen, attatimmarslagen, oeh nu stalles redan en
ny social reform i utsikt, sam appet sages vara farsta steget till socialisering..
Man kan da ieke undra pa om det svenska kapitalet blir skaligen betanksamt,
oeh skulle det fareliggande farslaget genomfaras, ar jag avertygad om att
kapitalet, som ar internationellt, skulle saka sig andra vagar an till den sven
ska industrien. Far industrien behavs det tva saker, arbetskraft oeh kapital,.
oeh farsaker arbetskraften sla till sig far stora fardelar, drar sig kapitalet
undan. Da uppstar naturligtvis arbetslashet oeh minskade arbetstillfallen.

Vi ha salunda ansett den fareslagna lagstiftningen onadig, oeh framfar
alIt ha vi fragat oss, om det ar nadvandigt att genomfara den nu. Jag
skall be att har fa eitera ett uttalande fran arbetarsidan, som jag tyeker far
tjanar lasas upp. Svenska metallindustriarbetarfarbundet uttalade sig pa sin
senaste kongress pa faljande satt:

»Den industriella demokrati, som i andra lander med tillhjalp av driftsrad
oeh driftsradslagar genomfarts, ha redan vara faekorganisationer tillkampat sig
oeh myeket darutaver. De saval aga som kunna tillvarataga medlemmarnas.
intressen gentemot arbetsgivarna oeh deras organisationer. En fortsatt fram
ryckning oeh intagande av en an starkare maktstallning kommer att bli av
avgarande betydelse far ieke minst soeialiseringsfragans lasning. Faekorga
nisationerna maste inrikta sitt arbete pa att bryta arbetsgivaredamets ensam
ratt till arbetets ledning oeh fardelning samt antagande oeh avskedande av
arbetare. Det galler att i det sistnamnda faBet fa ett sadant grepp om va
ran arbetskraft, att den ieke stalles till andra arbetsgivares farfogande an



-60 NATIONALEKONOMISKA FORENINGEN DEN 4 MAl 19 2 3

oem, som vilja godkanna arbetarnas medbestammanderatt och kontroll aver
faretagen. Genom en sadan taktik skulle arbetarna sa smaningom vaxa sig
in i de nya och kravande uppgifter, som ett successivt avertagande av indu
striens kontroll och skatsel innebar, och darigenom bliva i tillfalle reorga
nisera och upprati:a en av arbetarna sjalva organiserad, ledd och skatt metall
-industri. »

Har ar ju' klart uttalat, vartill denna blygsamma inledning skall leda,
-och jag vill sarskilt peka pa medgivandet, att vi i Sverige ingalunda aro
efterblivna pa detta omrade. Vi reservanter ha ocksa sarskilt velat framhalla,
.att med kollektivavtalssystemet ha arbetarna i Sverige kommit Hingre an i
.andra lander, och vi ha fragat oss, Oin det icke yore klokare att fortsatta
pa denna vag, som enligt arbetarnas egen utsago lett till sa goda resultat, i
'stallet far att sIll. in pa lagstiftning.

Vad sjalva lagfarslaget betraffar, ar det endast tva saker, som jag far
korthetens skull skall uppehalla mig vide Enligt lagfarslaget skola icke ar
betsgivaren a sin sida och fackfareningen a sin sida utse driftsrad, utan alla
.organiserade arbetare, ~lltsa aven syndikalister och dylika, skola deltaga i
·valet. Detta medfar, att arbetsgivarna i' dessa fragor skola farhandla med
~n delegation, utsedd av en annan valkorporation an den, med vilken man
iarhandhir i lanefragor. Jag ar avertygad om att detta icke kan leda till
nagon starre enighet och arbetsfred an far narvaraude utan snarare tvartom.

Inledaren har vidare sjalv papekat den 17 §, som ju anses sarskilt be~

tydelsefull. Paragrafen i fraga talar om att arbetarna skola '1;>iqraga till spar
samhet med material O. s. v., och att de darfar maste ha tillgang till be
'rakningar av faretagets produktionskostnader. Om arbetarna 'skola spara ra
material O. dyl., som de ha om hander, farefaller det oss, som om det
·skulle racka med en .kostnadsuppgift om vad som sparas, men· man har icke
kunnat na nagon enighet harom, utan enligt farslaget skall redogarelse lam
nas far faretagets produktionskostnader. Detta ar emellertid uppgifter, som
man vill halla' hemliga, och som man icke meddelar vern som heIst. Man
lamnar icke en aktieagare uppgift om foretagets tillverkningspris, aven om
han kommer upp och fragar darom. Av diskussionen i kommitten har det
·tydligt framgatt, att bland de uppgifter, som skulle lamnas, skulle aven vara
.'upplysning om olika laner O. dyl. Detta ger enligt nlin mening ett utmarkt
tillfalle far arbetarna att trakassera misshagliga ingenjarer och forman, vilket
kommer att gara deras fartroendestallning an svarare an fornt. Man kan
icke heller varja sig far den misstanken, att de lamnade upplysningarna skulle
.ge material far arbetarna att battre" kunna bedama, nar en strejk ar lamplig.
Far var del ha vi av dessa grnnder icke kunnat vara med om kommittens
forslag i denna punkt.

. Vi ha i var reservation slutat med att fororda, att nagon lagstiftning
'icke nu skall farekomma, utan att man skall soka na en losning av proble
met genom en ytterligare utveckling av de allmanna bestammelserna i kollek
tivavtalen.

Byrachefen Berti! Nystrom: Kommerseradet Dillner sokte gara gal
lande, att det foreliggande lagforslaget till industriell demokrati vore onodigt
-i Sverige tack yare den utveckling, som fackforeningarna och kollektivavtalen
hade fatt. Dtan tvivel ligger det en viss sanning i detta, speciellt om man
jamfor vara farhallanden med Amerikas, dar experimenten med industriell
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demokrati vid vissa industriforetag rnaste ses mot bakgrunden av att kollek
tivavtal vunnit en myeket ringa utbredning dar ute. Men a andra sidan ligger
ieke hela sanningen i namnda uttalande. Vara arbetarorganisationer hava
ju framkommit sasom direkta stridsorgan i huvudsak for att reglera fragorna
om arbetslan oeh arbetstid, oeh de ha i sin tur framkallat motsvarande orga
nisationer pa arbetsgivarsidan. Faekfareningarnas ledare oeh fartroendeman
valjas 'oeksa just efter sin farmaga pa detta omrade. Pafaretagarsidan ha
emellertid ieke nyssnamnda organisationer ansetts tillraekliga, utan vid sidan
av de rena arbetsgivarorganisationern'a har det uppstatt andra organisationer,
som ha till uppgift att i avriga avseenden tillvarataga industriens intressen,
sasom i fraga om prissattning, tekniska farbattringar o. s. v. Sadana
parallellorganisationer ha vi i Pappersbruksfarbundet oeh Pappersbruksfare
ningen, Jarnbruksfarbundet oeh Jarnverksfareningen, Sagverksfarbundet oeh
Travaruexportfareningen o. s. v. Sasom averledning for de rena arbetsgivar
fareningarna star Svenska arbetsgivarfareningen oeh for de andra Sveriges
industriforbund. Denna »rationella klyvning» ar i viss man egendomlig for de
nordiska landerna oeh Tyskland, men den tyeks har motsvara ett bestamt behove
Det forefaller mig da, som om man averskattade faekforeningarnas farmaga, om
man anser, att de 'skulle .kunna fyIla den dubbla funktionen att a ena sidan
»slass onl femaringarna» i agonblickets lanestrider oeh a den andra ge uttryek
for det intresse, som aven arbetarna maste ha for det arbete, som ar deras
dagliga sysselsattning, oeh darmed sammanhangande tekniska oeh organisa
toriska problem pa lang sikt. Nar man talar om arbetarnas »hat». emot
faretagen, tror jag for min del, att ~an ofta tar etiketter for realiteter. Nar
jag besakt ett industrifaretag, hava arbetare ej sallan med en viss stolthet
farevisat maskiner, sonl de ansett vara nagot utmarkt i sitt slag oeh battre an
pa andra hall. Man kan nog tanka sig, att det vid sidan om faekfareningarna
bildas sarskilda organ for de intressen, som arbetarna ur sin speeiella 'syn
vinkel ha far industriens ekonomiska oeh tekniska sidor. Sasom farhallandet
i stort sett ar pa faretagarsidan, komma dessa oeh de egentliga faekorganisa
tionerna val att ha i huvudsak samma medlemmar, men daremot olika. upp
sattningar av funktionarer.- Det ar· denna tanke, som ligger bakom det nu
mera ej saBan harda talet, att faekforeningarna bora skaffa sig sakkunniga
pa den industriella teknikens oeh organisationens omrade. Grundvalen blir
givetvis nagot slags fabrikskommitteer e. d. Det finnes redan vissa embryon
till sadana. Enligt gallande arbetarskyddslag kunna arbetarna vid ett faretag
utse ombud, som med avseende pa arbetets sakerhet oeh sundhet ha att till
varataga arbetarnas intressen oeh framfara deras' anskemal till vederbarande
yrkesinspektar. Enligt den senaste rapporten fran yrkesinspektionen har pa
de sista tio aren antalet arbetsstallenmed dylika arbetarombud okats fran
ett sextiotal till over 350.

Ar denna uppfattning av den sannolika utvecklingen riktig, m~ste det
val anses vara av stort allmant intresse att soka farebygga, att jamval pa
den industriella hygienens, organisationens oeh ekonomiens omrade de olika
sidornas organisationer komma att intaga. samma kampstallning som be
traffande lone- oeh arbetstidsfragorna. I stallet bor man val med aU makt
efterstrava samverkan' oeh samarbete, oeh i fraga Oin de narmare formerna
for ett sadant synes inledningsforedraget ge vid handen, att det foreliggande
kommittefarslaget innehaller en hel del vardefulla synpunkter oeh uppslag.
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Vad man kan tveka on1, ar daremot i vad man lagstiftning skall tillgripas
for att framkalla en utveckling i anskad riktning. Det ar en mycket svar
fraga att avgara. Det riktiga och onskvarda yore kanhanda, att utvecklingen
ginge har som den delvis gatt i England, namligen aU det faktiska behovet
for arbetare och arbetsgivare att komma till tals med varandra ·i industriens
livsfragor toge gestalt i en frivillig organisation av ungefar det snitt kom
mitten skisserat. Sedan iden om industriell demokrati pa detta satt adaga
lagt sin' styrka, finge man se, om och var nagon lagstiftning kunde hehavas.

Lektor E. 'Wigforss: Jag vill instamma med doktor Hildebrand i att
det skulle. vara lyckligt, om kommittebetankanden kunde foreligga samtidigt
som de refererades. Kommittens beUinkande haIler emellertid pa att tryckas,.
och jag ar avertygad om att nar man blir i tillfalle att taga del avo komittens
'motivering, skall man finna, att kommitten sa langt ifran har forsummat att
tanka pa industriens fromma i betydelsen av produktionens fromn1a, att detta
tvartom ar sjalva karnpunkten i det hela.' Ingen har heller, savitt jag vet,.
inom kommitten betraktat farslaget sasom nag~t slags social reform i den
betydelsen, att man skulle farsoka pa na.got vis understadja en grupp i sam
hallet pa det helas bekostnad. Utgangspunkten far farslaget har varit, att
det har finns ett grundlaggande missfarhallande, som man kan karakterisera med
mer eller mindre starka ord, men om vars existens man dock ar ense, sam
skadar produktionen, och som det atminstone finns vissa majligheter att av
hjalpa, om parterna kunna komma till tals med varandra. Jag ber att fa
understryka, att det som gar, att jag, som dock star bakonl kommittens far
slag, icke kan omfatta det med nagon oerhard entusiasm, naturligtvis just ar
detta, att det icke i och far sig innebar ett steg fram mot ett baure till
stand. Man vet: ingenting am den saken. Vi aro annu sa fangna i mot
satsstallningen meHan arbetare och arbetsgivare, att ingen i detta ogonblick
kan svara pa, om . det finns nagon mojlighet att astadkomma en forbattrad
produktion med bibehallande av den nuvarande fordelningen av makten. Jag
vill erinra: om att lika starkt som man fran arbetsgivarhall sager, att makten
maste ligga hos arbetsgivarna och hos det privata kapitalet, med samma be
stamdhet pastar man vanligen fran socialistiskt arbetarhall, att kapitalet maste
ligga antingen i arbetarnas eller samhallets hand. Fran en mangd synpunkter"
SOin jag har icke haft tillfalle att ga in pa, ha emellertid aven arbetarrepresen-:
tanterna i kommitten haft den meningen, att man borde fa till stand en
diskussion av problemet, huruvida det skulle vara mojligt att med bevarande
av den privata aganderatten till kapitalet anda skapa ett samarbete mellan
arbetare och arbetsgivare for produktionens hojande. Detta ar karnpunkten
i kommittens forslag, och utan aUt tvivel har salunda produktionen statt i
sjalva centrum far kommittens uppmarksamhet.

Nu tycks man emellertid' vara radd for denna diskussion, icke far vad
den direkt innebar, utan far' de framtidsutsikter, den appnar. Man sager, att
den endast ar inledningen till socialisering. Jag, naturligtvis betraktas for
slaget sa pa manga arbetarhall, men det bor icke vara avgorande for ens·
standpunkt till farslaget. Far att taga ett nara till hands liggande parallell
exempel forklarades ju oppet fran arbetarsidan, att den allmanna rostratten
endast var inkorsporten till socialismen, men skulle darfor de, som voro·
overtygade om den allmanna r6strattens rimlighet, saga nej till forslaget harom?
Just de, som mena - och jag tror, att det finns en mycket utbredd opinion.
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i detta avseende pa arbetsgivarhall - att arbetarnas tro pa socialismen ar
beroende pa att de sakna tillracklig kannedom om det ekonomiska livets
realiteter, borde val framfar aUt vara intresserade utav att ge arbetarna battre
inbliek i bade det enskilda faretagets skats~l och i hela industriens lage.
Det borde ju, om det averhuvudtaget ar majligt, jaga bort dessa farestall
,ninga;r om en eller annan form av socialism.

Laget ar alltsa faljande: Pa arbetarhall finns det sadana, som saga:
Vi vilja vara med om ett visst samarbete far att, nar vi skaffat oss tillrackliga
kunskaper, gora om hela systemet i den riktning, som vi kalla soeialistisk.
Pa arbetsgivarhaJI daremot sager man, att man'. kan ga lued pa vissa med
givanden, pa en diskussion inom vissa granser, far att darigenom fa en far
battrad produktion, men att man icke vill vara med om nagot slags fortsatt
ning. Fragan ar, om det ar majligt att gara en kompromiss mellan dessa
tva standpunkter.

Fragan om lagstiftning eller icke har icke varit sa avgarande far kom
mitten, som luan skulle kunna tro av att reservanterna riktat in sin huvudstat
just pa den punkten. Om de finna det riskabelt med diskussioner mellan
arbetare och arbetsgivare om faretagets skatsel, ar det val dock lika riskabelt,
om denna diskussion kommer till stand genom bestammelser i kollektivav
talen, pa satt arbetsgivarna synas tanka sig, som om de skulle bli en faljd av
lagstiftningsatgarder. Pa samma satt sade man, att attatimmarsdagens in
farande var fardarvlig far industrien, men det hade val varit lika riskabelt,
om det hade skett genom overenskommelser mellan arbetare och arbetsgivare.
Den som sager, att man ieke skall ga lagstiftningens vag' utan att man skall
traffa averenskommelser mellan arbetare oeh arbetsgivare i kollektivavtalen,
kan icke pa samma gang saga, att detta steg ar sa farligt, darfar att det ar
farsta steget till soeialisering.

Om jag fattade professor Wicksell ratt, havdade han, att det ar D1ajligt,
att de tekniska framstegen aven i langden skulle kunna skada arbetarna. Jag
har inte farbisett prof. Wicksells tidigare utredningar i denna punkt, men jag
har inte haft intryeket, att han ville pasta, att sa med nadvandighet skulle
ske i nagon storre utstraekning. I stort sett ha val anda de tekniska fram
stegen gagnat arbetarklassen. Vad som emellertid varit huvudsaken i var
argumentering har varit, att den enskilde arbetaren, som endast ser saken pa
mycket kort sikt, inte kan farvantas med nagon entusiasm lagga sig i selen
for produktionsfarbattringar, darfor att han ar radd for arbetslashet. Professor
Wicksells teoretiska bevisfaring starker alltsa endast den standpunkten, att om
man skall kunna intressera arbetarna far produktionsfarbattringar, maste man
-skapa nagot slags sakerhet far att deras insats icke Hinder dem sjalva till skada.

Savitt jag farstar, ar hela problemet koneentrerat i den punkten: Skola
vi forsaka att komma ifran de nuyarande otillfredssUillande forhallandena
redan under den avvagning av makten, SOln for narvarande rader i samhallet,
eller skola vi vanta med varje allvarlig diskussion, tills bada parterna blivit
.overtygade om att nagon verklig forandring av denna maktbalans icke ar
mojlig? Bakom motstandet pa arbetarhall 'ligger tydligen den overtygelsen,
att det icke torde draja sa lange, farran arbetarna ha den yttre makten i
'sina hander och pa ett helt annat satt an for narvarande kunna pressa igenom
'sin vilja. Pa arbetsgivarhall mater nlan den rakt motsatta uppfattningen, att
arbetarna farr eller senare skola finna, att de icke ha nagon mojlighet att fa
den yttre politiska makten, oeh att de ,da komma att finna sig till ratta med
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systemet sadant det .ar. Den som ieke vet, hur utveeklingen av maktfarhall~

landena kommer att ga, ar naturligtvis daremot intresserad av att redan nn
fa till stand en diskussion just med tanke pa att det kanske efter en sadan
skall visa sig, att varken den ena elIer den andra parten sett ratt. Det kan
ju myeket val tankas, att det framkoqlmer nya former for industriens orga
nisation, som vark~n kunna kalIas for soeialistiska eller' for privatkapitalistiska.
Vad som kraves ar, att man aven pa det hall, som represente:r;ar privatkapi
talet, ar villig att taga sadana konsekvenser, att man alltsa medger, att det
nuvarande automatiska sambandet mellan aganderatt till kapitalet oeh ledning
av industrien -.' om oeksa for narvarande det enda mojIiga ----: kan tankas
vara ett provisorium, som kan forandras, ehuru man icke vet i vilken riktning.
Om man da samtidigt fran soeialistiskt hall, ehuru man anser det enda riktiga
vara att lagga kapitalet i samhallets hand, ar villig att diskutera, om det kan
finnas andra mojligheter, har darmed en gemensam utgangspunkt blivit skapad.
Det ar myeket majligt, att tidpunkten annu ickear, inne far en dylik utveek
ling. Motstandet fran olika hall kan synas alltfor starkt. Men det ar ju
ieke alltid sa stora gropper, 'som bestamma rorelsens riktning.: Finns det
bara naturliga. farutsattningar, behavs det ofta icke sa myeket far att fa ut
vecklingen i gang at ett visst hall.

Fil. d:r H. N ordenson: Det slog mig, att foredragshallaren anvande
sa nlycken tid att framhalla nodvandigheten av att detta problem upptages
till behandling.

Det farvanade, darfar att envar, som tanker aver politiska oeh soeiala
problem, klart maste inse, att fragan om forsoning mellan. kapital oeh arbete
ar ett av de mest dominerande problem, som vi far narvarande ha att losa.
Foredragshallarens langa inledning ingav en kansla, att insikten harom icke
ar sa starkt faretradd pa arbetarsidan som bland dem, som sta utanfar striden,
oeh bland arbetsgivarna.

Sakerligen aro de fiesta arbetsgivare fullt pa det klara med nadvandig
heten av att problemet lases. Det ar ju kapitalet oeh arbetsgivarna, som for
narvarande lida mest av de standiga striderna.

Vad betraffar det foreslagna sattet att losa fragan, vill jag endast fnim
haUa en prineipielI synpunkt. Da det galler att sammanfora arbetare oeh
arbetsgivare till gemensamma overlaggningar,' till ett slags kooperation, maste
det givetvis forutsattas, att det finnes nagon genlensam grund far parterna, oeh
fragan ar, om nagon sadan har averhuvudtaget existerar. Det finns namligen
bland arbetarna en myeket utbredd' mening, att den industriella demokratien
icke 'sa myeket ar ett· medel till farsoning som till ett starkande av arbetarnas
makt oeh bestammanderatt, oeh en sadan asikt maste jn leda till oerhorda
slitningar.

En arbetsledare,' som skall Himna sina arbetare upplysningar om fore
tagets produktionsforhallanden, maste fa en kansla av att motparten kommer
att anvanda de upplysningar han ger. far att sonderriva hela d.en produktions
ordning, far vilken han ar en representant. Man kommer darfar redan fran
borjan vid dessa forhandlingar att ha ett fro till upplosning i det forhalIandet,
att parterna ieke komma att behandla varandra oppet, som onskvart vore, oeh
detta maste skapa misstamning oeh misstanksamhet. Sasom var oeh en vet,
som har nagon erfarenhet av forhandlingar med arbetare, ar den enda mojlig
heten till fredlig uppgorelse klara riktlinjer oeh uppriktighet.
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En av de viktigaste. landvinningarna av faekfareningsrarelsen ar, att den,;
da den ar som bast, fungerar som ett system far appen forhandling mellan
varandra motsatta, men respekterande parter.

Da parterna har fran borjan komma att mota varandra med misstro"
fruktar jag, att det nu framlagda forslaget kommer att verka upplosande oeh
nedrivande pa de resultat, som man har vunnit pa faekforeningsvagen.

Harmed ar icke sagt, att man icke bor soka ga vagen mot storre sam-,
forstand, men utveeklingen maste sakerligen anknyta fastare till de organisa
tioner, som redan finna's. Annars kan det handa, att de nya forhandlings
organen komma att verka som en sprangkil mellan de nuvarande arbetar- oeh
arbetsgivarorganisationerna.

Forsta forutsattningen synes vara, att arbetarna ga till forhandlingarna
med storre forstaelse for arbetsgivarnas stallning. Jag begar ieke, att arbe
tarna skola aeceptera det existerande kapitalistiska systemet ~ det ar ju for
mycket - men de borde a,tminstone forst erkanna, att det kan finnas en
mojlighet att i nagon form bygga pa detta.

Inledaren framholl; att det ieke var sa stor skillnad mellan frivilliga
forhandlingar oeh lagstiftning. Det at dock ,klart, 'att en lagstiftning skulle'
plotsligt kasta oss in i en situation, for vilken ingendera parten hade prepa
rerat sig, oeh lagstiftningen skulle vid3;re knyta oss till former, som sedan
kanske ieke alls visade sig lampliga.

'Det ar i alIa fall stor skillnad att ga steg for steg pa frivillighetens
vag, da man kan soka sig fram till den hasta formen, mot att med ens lag
fasta en viss arbetsform.' Vi ha i attatiminarslagen ett slaende exempel pa,
hur en rigoros lagstiftning kan verka.

Det har visat sig, att det ej ar sa myeket sjalva lagen i oeh for sig,
titan vissa av dess mest rigorosa formuleringar, som givit upphov till de storsta
oeh svaraste striderna.

Vi ha haft oeh ha fortfarande en synnerligen elakartad strid, som ror
sig am en rent formell tolkning av attatimmarslagen, 'oeh som just visar, hur
man genom en ,rigoros lagstiftning· skapar forhallanden, som kanske helt
kunnat undvikas, om man gatt pa frivillighetens vag.

~--
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Amne for aftonens overHiggning var:

Trafikmonopol
Jarnvags==, sparvags== och automobiltrafik.

Inledningsforedrag holls av professor Eli F. Heckscher, som yttrade:

Numera gar det knappast en dag som icke paminner "oss om be
tydelsen av det problem som automobiltrafiken och narmast motorbuss
trafiken skapat for var generation. Men det ar alldeles for manga bland
de i verkligheten avgorande momenten som darvid forbises, och mark
vardigt blind fore faller man ocksa for de verkningar for naringslivet i
dess helhet som forandringen kan komma att medfora. Darmed ar det
likval ingalunda min mening att ha uttalat nagot om rackvidden av den
ekonomiska omvalvning automobilismen kan komma att "medfora; det ar
endast forandringens riktning och karaktar jag har i tankarna. For att
forsta vad som nu forsiggar omkring oss kan man Himpligen ga tillbaka
till den tidpunkt, da jarnvagarna befunno sig i samma lage som nu
deras nya konkurrenter, d. v. s. for ungefar 100 ar sedan.

Pa den tiden radde en allman forestallning om mojligheten och
gagnet av obegransat fri konkurrens. Vad sarskilt jarnvagarna betraffar,
tankte man sig sasom deras forebild kanalerna, vilka i jarnvagarnas
fodelseland England under det foregaende" halvseklet hade blivit en ny
trafikled av dominerande betydelse; men aven landsvagstrafiken stod
som monster, med i stort sett samma typo Man var sa frammande for
det nya och sa fangen i tidigare erfarenheter och en viss ekonomisk
askadning, att man automatiskt overforde dessa bada moment pa en
foreteelse av helt ny typ och med helt andra forutsattningar. Annu j
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'dag bar grundvalen for den engelska jarnvagslagstiftningen denna pragel.
Forestallningen inne~ar narmare besett, att en jarnvagslinje utgjorde en
allman trafikled, likval byggd pa privat initiativ, for vars anvandning
trafikanterna foljaktligen hade att erlagga avgifter till agaren, motsvarande
kanalavgifter, bompengar' oeh bropengar pa aldre slag 'av trafikleder.
Sa grotesk den tanken nu forefaller oss, att olika personer eller foretag
skulle kunna trafikera samma jarnvagslinje, var det faktiskt den harskande
uppfattningen, oeh man skilde darfor a ena sidan pa avgifter for an
vandning av linjen oeh a andra sidan pa trafikavgifter for anvandning
av sjalva ,trafikmedlet, taget.

I motsats till dylika forestallningar ha jarnvagarna kommit att inne
bara nagonting i viktiga hanseenden nytt pa den ekonomiska organisa
tionens omrade. De ha blivit urtypen for det moderna storforetaget,
utrustat med stort fast kapital oeh foljaktligen relativt liten andel for
driftkostnaderna i forhallande till det hela.. Darav har sedan foljt en
hel grupp av ekonomiska resultat som vi nu under nagra artionden
blivit alltmer fortrogna med, forst vad man kallar den tilltagande av
kastningens lag, d. v. s. mind~e kostnader pr styek vid okning av verk
samhetens omfattning, oeh darnast, bI. a. till foljd darav, en mer eller
inindre genomford tendens till monopolisering av hela verksamheten.
Det ar saJunda hogst beteeknande, att det forsta arbete som framstallt
dessa numera, allmant kanda tankegangar i, samnlanhangande form an
vant dem sasom belysning just av jarnvagsforetagets ekonomi~ namligen
den, amerikanske nationalekonomen A. T. Hadleys arbete Railroad Trans
portation (1884).

Denna utveekling av det ekonomiska foretaget oeh narmast jarn
vagsforetaget har i sin ordning lett till krav pa statsingripande eller
statsdrift i en grad, som man for 100 ar sedan ieke dromde om.

Hela detta nya Hige har borjat forefalla oss nutidsmanniskor sa
sjalvklart, att vi borjat mer eller mindre identifiera det med varldsord..
ningen oeh sta lika frammande for vad som ar i strid darmed som
manniskorna for 100 ar sedan gjorde i fraga om det nya som da' in
traffade. Sarskilt allvarligt forefaller det, att man i allt vasentligt saknar
blieken for de i djupare mening oekonomiska moment, som hela' detta
tillstand innefattar. Att jarnvagarna, den fasta kapitalbildningen oeh
storforetag~n irtneburit valdiga ekonomiska framsteg kan visserligen ieke
ett ogonbliek betvivlas; eljest skulle de ej gatt segerrikt fram, oeh det
ar val overflodigt att i clenna stund understryka sjalva sakforhallandet.
Men de drag i dessa foretag som nu berorts aro i oeh for sig svagheter
dari. Dessa svagheter kunna sammanfattas i ett enda uttryek: brist
pa -anpassniltgsformtiga efter manniskors behov eller de ekonomiska
kraven.
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For det forsta innebara de namligen en svarighet att fullt tillgodo
gora sig de i foretagen bundna produktivkrafterna. Detta ar just inne
borden av den tilltagande avkastningen, vars forklaring ar, att de i fore
taget bundna krafterna ieke komma till full anvandning, d. v. s. skulle
vara i stand att tillgodose en mer omfattande verksamhet an de fa till
falle tilL. Man kan i detta hanseende jamfora exempelvis en vatten
kraftanlaggning, som kostar detsamma tamligen oberoende av om .all .
kraft .tages.i ansprak eller ieke, med en angelektrisk anl~ggning, som kan
anpassa sin generativa verksamhet efter kraftbehovet. Hari ligger ernel
lertid for fdretaget av den forra typen en ekonomisk forlust, sa lange
ieke kapaeiteten· ar fuHf tagen i ansprak, dari bindas namligen just sa
lange tillgangar som ieke komma till nytta, oeh i den man man kan
undga en dylik forlust blir resultatet i oeh for sig battre.

For det andra foljer av detta slags foretag en myeket allvarlig
ekonomisk ororlighet. En jarnvag ar bunden vid en viss linje oeh vissa
punkter pa 'linjen. Efterfragan efter trafik, har att foga sig, efter den
en' gang dragna linjen oeh de byggda stationerna, menan en'verkligt
ekonornisk organisation skulle, krava' motsatsen" namligen att de ekono
miska krafterna anpassade sig efter behovens eller efterfragans karaktar.

For det tredJe bli foretag av detta slag orsaker till en motsvarande
forskjutning i hela det ekonomiska livetoeh samhallslivet i ovrigt. Det
bindes vid vissa punkter, oavsett om dessa'i Hingden aro de basta, oeh
naringslivet i ovrigt utveeklas i rnonopoliserande riktning, nar nagot sa
centralt som de viktigaste landkommunikationerna ar monopolistiskt
oeh har tilltagand~ avkastning, d. v. s. har intresse av att gynna foretag
,i storre skala. Sarskilt viktig ar i detta sammanhang den samman...
trangning av befolkningen som ager rum i jarnvagsknutar oeh vid jarn
vagsstationer, aven nar endast trafikforetagets karaktar foranleder det.
I min redan nu ganska gamla avhandling om jarnvagarnas betydelse' for
Sveriges ekonomiska utveekling (19°7) visades med ett stort statistiskt
material, hur jarnvagarna framkallat folkokning i socknar med station,
men detta pa sa satt att de verkat direkt folkminskande pa soeknarna
utan station. Det ar denna ste/het i jarnvagsforetaget, liksom i allman
het i foretag med stor fast kapitalbildning, som tryeker sin pragel pa
den moderna ekonomiska verksatnheten oeh som hindrar dess fulla. an
passning efter manniskors behov.

For det fjarde oeh sista komma foretag av detta slag latt att bli
hinder for andringar i den ekonomiska verksamheten, nar dessa av andra
skal aro indieerade. ' De forefalla byggda for evigheten oeh reagera in
tensivt emot vad som battre tillgodoser manniskors behov.,

Nu ar det emellertid ingen storre fara med detta slags verkningar
under, forutsattning av ett fritt naringsliv, vilket i vart fall kan tas helt
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enkelt betydelsen: ett naringsliv dar det allmanna inga hinder lagger
i vagen for den ekonomiska anpassningen. Ty de oUigenheter vi nu
sett maste uppvagas av storre fordelar, om foretagen skola kunna bli
bestaende; oeh det har hittills i alltnanhet varit fallet. Det nya tranger
sig da oemotstandligt fram, om icke i- samma ogonblick det visar sig
battre an det gamla, sa .Iikval ganska kort darefter. Det kapital som
nedlagts i exempelvis en jarnvag kornmer att fa offras, nar det icke
langre tillgodoser trafikbehovet lika bra som nya trafikformer, sa visst
som detta ar fallet pa det fria ekonomiska livets alIa omraden. Tvivlar
man pa att det sa forh~Hler sig, ar en resa genom svenska Bergslagen
tillracklig att upplysa saken, ty dar kan man finna dussintals nedlagda
masugnar oeh hammarverk, som ersatts av de stora koncentrerade fore
tagen pa ett fatal platser. Skulle ater sa vara, att jarnvagen fortfarande
fyller en uppgift, men att denna pa grund av nya trafikformers fram
trangande icke har samma yarde for manniskorna sam tidigare, sa blir
jarnvagen icke nedlagd utan far blott avsta mer eller mindre av rantan
pa sitt kapital; sa lange den far sina drift- oeh underhallskostnader tackta
i fri konkurrens rned andra foretag, visar det, att den annu har ekono
miskt berattigande.

Detta ar aHa foretags villkor, intet av dem ar sjalvandamal, deras
enda uppgift bestar i att tillgodose manniskors behove Nar det talas,
sasom sa ofta i dessa dagar, om att »vi ej ha rad}) till nya trafikfortner,
att omnibussarna bedriva »lyxtr~fik», sa ar detta raka motsatsen till
verkligheten. Vad vi icke ha rad till ar tvartom forekomsten av en
dyrbarare trafik eller en trafik som samre motsvarar befolkningens behov
an den nya. Fran jarnvagens -privatekonomiska synpunkt ter sig saken
annorlunda, men det beror endast pa att den eventuellt, genom myndig
heternas hja]p, genom beskattning av trafikanterna skulle kunna till
skynda sig en vinst eller franvaro av forlust. For landet i sin helhet,
d. v. s. folkhushallningen, forbleve just detta senare lage en forlust. Nar
det har sagts fran privatbanehall, att nagot behov av biltrafik kring den
ifragavarande banan ieke foreligger, sa vederlagges detta med andra
ord enkelt oeh klart genom att bilarna ga fyllda med passagerarc oeh
jarnvagen gar miste Oin dem. Funnes intet behov av det nya trafik
medlet, sa skulle det heller icke komma till anvandning. Manniskorna
aro icke till for jarnvagens skull utan jarnvagen for manniskornas.

Dessa moment skapa inga komplikationer annat an nar man fatt
offentliga monopol eller Inonopol i vilka offentligheten- pa .nagot annat
satt ar intresserad. Vad som framkommit under de senaste manaderna
belyser slaende vad jag tillat mig skriva om statsmonopolet i min bok
om ekonomisk liberalism (192 I), namligen att inskriften over dess port
borde vara densamma SOin- over Dantes helvete: laten hoppet fara, I
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som traden in. Ty sa snart monopolet fa.tt lagens stod, forreligger ieke
Hingre nagon nodvandighet att vika for ekonomiskt vardefullare slag av
verksamhet. Monopolisten, nar den ar stat· eller kommun, kan anvanda
sina maktmedel for att upprattha.lla en oekonomisk drift oeh kvava' eller
tryeka ned ekonomiskt gynnsammare riktningar. I detta fall ar det
sarskilt makten over vagar oeh 'gator som kan anvandas dartill. Oeh
forsaken aro i dessa dagar oeksa talrika nog. Blott ett par typiska
exempel rna namnas.

Nara nog det mest oforbehallsamma yttrandet i clenna riktning
torde ha [allts av Stoekholms stads trafikkommitte i ett utlatande den
9 maj i fjol, dar den ser hela omnibustrafiken fran synpunkten av cless
gagn eller skada far de av staden agda sparvagarna sasom sjalvandamal.
Omnibuslinjerna anses vara berattigade, dar sparvag ieke kommer i fraga,
oeh som uppsamlare av trafiken at dem. »Daremot bora ieke sadana om
nibuslinjer fa anordnas, som direkt konkurrera med .redan befintliga
trafikmedel, darvid i framsta rummet sparvagarna. En naturlig fil:jd
(kurs. av mig). av stadens avertagande av sparvagsn~tet sasom grund
laggande for stadens utveekling synes namligen vara, att ieke med dess
nledverkan sadana atgarder vidtagas, som kunna inverka menligt pa
sparvagarnas ekonomi». Det betyder med andra ord, att varje kom
munalisering av drift skall utgara ett avgarande hinder mot alla sadana
ekonomiska framsteg, som kunna ersatta eller begransa det kommunali
serade foretagets verksamhet. Ett mer ly~ande prov pa vad kommunal
monopol betyder kan svarligen begaras.

Men paralleller saknas icke i fraga om staten. Visserligen skall
det med gladje anteeknas, att statens jarnvagars ledare enligt ett tid
ningsuttalande stallt sig pa rakt motsatt standpunkt; men i riksdagen
ha ieke saknats uttalanden, som velat gora de privata jarnvagarna sakro
saneta mot nya foretag, darfor att· staten givit dem Hin; oeh privat
baneintressets man ha naturligtvis med gladje tagit fasta pa samma
synpunkter. En inflytelserik ledamot av andra kanlmaren (herr Bernhard
Eriksson i Grangesberg) sade t. ex. den 30 nlaj iar: »Jag vill fasta
uppmarksamheten pa att. det finns jarnvagsfaretag, som fatt koncession
oeh dar staten lamnat betydande Ian for att def skulle komrna till stand,
men dar staten i vissa fall ej far yare sig arnortering eller ranta. Man
far da lov att se till, att dessa foretag icke genom svarigheter, som pa
namnda satt (genom automobiltrafik) kunna uppsta, bli samre stallda an
for narvarande ar fallet». Han fiek visserligen ett drapande svar av en
annan ledamot (herr Kilborn), sam uttryekligen sade ifran, att jarnvagarna
aro medel for allmanheten oeh ingenting annat, ja att staten sjalv icke
ar nagot sjalvandamal: »Vad ar det far rimlig politik oeh vad ardet
for socialdemokratlsk politik, att darfor att det nedlagts pengar i dessa
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jarnvagar sa skall all utveekling fullstandigt slas dod, bara for .att staten'
skall kunna fa tillbaka sina pengar?» Pa satnma satt papekadeen annan
ledamot (herr Harnrin), att lufttrafiken i sa fall ocksa finge forhindras,
om den vaJlade jarnvagarna obekvam konkurrens, och far egen del till..
l~gger jag,. att det farefaller ofattligt, hur staten kan tilHita angbatar
att fardas pa vattnet obehindrat, nar darigenom kanske en jarnvag lider
avbrack.

Sam bevis pa varthan det leder, nar staten intresserar sig i fore
tag, ·har :aUt detta _sitt stora intresse; men hur argumenten kunna. anses
visa nagot annat hor till det mer egendomliga.

Genom de nya trafikforetag det nu galler, namligen automobilerna
oeh narmast bilomnibussarna, skapas i verkligheten just den rarlighet
och anpassningsformaga, som jarnvagar oeh sparvagar ieke kunna skapa.
De kunna stanna var sonl. heIst, stationer behovas ieke, de overforas
u~an svarighet fran en linje till en annan, de aro ieke' bundna vid fasta
andpunkter utan. kunna faras fram till vilka punkter som heist inom de
berarda samhaHena. I sjalva trafiken aro de langt mindre besvarliga an
foretag med fast bana, emedan de ieke 'pa forhand upptaga nagon viss
del av vagbanan utan kunna oeh maste vaja for andra trafikanter enligt
de vanliga trafikreglerna. Hur vittgaende verkningarna av allt detta
komma att bli,' vill ,jag som sagt icke profetera om, oeh sarskilt ieke i
fraga om de mojligheter sam darigenom synas oppna sig for en jamnare
bebyggelse over den nuvar~nde landsbygden; ty en dylik profetia ar
overfladig for mitt andamaJ. Det ar nag att den nya trafiken far visa
vad den duger till; blir det litet, sa tar man det HIla sam blir, den
ekonomiska utvecklingen sarjer utan vidare darfar, am den blatt Iamnas
i fred.

Huvudsynpunkten ar emellertid, att det nya trafiktnedlet -icke far
behandlas sasom det gamla. Nar det sagts fran privatbanehall: »Det ar
icke annat an rattvist, att tillstand (for omnibuslinjer) beviljas pa mot
svarande villkor som for jarnvagarna», sa kastar detta ett skarpt ljus
over den grundlaggande missuppfattningen. Man underkastar ju icke
all ekonornisk verksamhet samma behandling som jarnvagar det yore
att skapa ett ekonomiskt tvangssamhalle, oeh icke heller jarnvagsdirek
torerna asyfta val ett sadant. Man maste med andra ord fraga, varfor
biltrafiken skall behandlas just sasom jarnvagstrafiken. Att gora det
yore att bega exakt samma tank~fel, som man gjorde far 100 ar sedan,
da man likstallde jarnvagar med kanaler. Omnibuslinjer aro lika litet
jarnvagslinjer sam dessa aro kaQallinjer. Att en jarnvag koncessioneras
beror pa att den monopolistiskt, d. v. s. med andras uteslutande, trafi-
.kerar en bestamd linje, sam dessutom skapats genom expropriation,
d. v. s. tagits fran sina ursprungliga agare. En autotnobilroute gor
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ingenting av detta, den uttranger icke andra trafikanter fran vagen utan
ar 't.. 0. m. mindre i vagen for 'de andra an exempelvis en sparvag.

Vi ha med andra ord genom detta nya trafikmedel - i storre
eller mindre grad, darom ar det annu for tidigt att yttra sig -' kunnat
skjuta en breseh i det monopolsystem, som forut delvis genom de eko
nomiska krafternas eget spel uppstatt, d. v., s. vi ha fatt nzoJ·lighet dar
till; oeh det hanger pa den offentliga myndigheten, om clenna mojlighet
nu skall avskaras.

1, vissa hanseenden har. detnya trafikmedlet narmast likhet med
en angbat. Det _faller oss ej in, 'att· det allmanna skulle b'ehova giva
foreskrifter om regelbundn,a angbatsturer' eller biljettpriser pa batarna 
icke clarfor att regelbundenhet oeh mattliga priser ieke aro onskvarda
utan darfor att det ligger. i foretagens eget intresse att de komma till
stand. Manga samhallen aro beroende av angbatstrafik, oeh likval far
den hjalpa sig sjalv. Detta har ej beaktats tillraekligt i fraga om bi!
trafiken. Den i' ar antagna motorfordonsforordningen har visserligen pa
hithorande omrade stora fortjanster i jamforelse med de krav SOlD upp
sHillts fran vissa intresserade hall, men den bar likval for starka spar
av monopoltidens bojor~. Dr den riktiga forutsattningen, att ordnade
turer oeh taxor for omnibustrafiken behovas, drar forordningen den
oriktiga slutsatsen, att offentliga myndigheter behova overvaka deras till
komst oeh karaktar. Pro'grarnmet for automobiltrafikens behandling
maste vara, att i minsta mojliga man falla tillbaka pa -jarnvagspolitikens
erfarenheter; eljest fa vi blott en fordarvlig upprepning av parallellen
mellan jarnvagar oeh kanaler.-

Detta galler dock egentligen icke trafiksakerhetsanordningarna.
Deras betydelse ar i vissa hanseenden obestridlig, sarskilt med hansyn
till andra trafikanter, 'oeh framfor aUt ar skadan av ingripande har rela
ti\ t mattlig, t. o. m. om ingripandet sjalvt ej alltid skulle vara fullt
valbetankt. 1'y det utgor i' varje fall ieke nagot hinder for fri konkur
rens, det gynnar ieke den ene framfor den andre, dar finns intet anse-
ende till person. '

Likval ar det uppenbart, att automobiltrafiken i ett synnerligen
viktigt hanseende avviker fran sjotrafiken, oeh man nlaste givetvis taga
konsekvenserna darav. Skillnaden ar, att sjotrafiken i det stora hela
anvander en av naturen sjalv skapad trafikled, medan automobiltrafiken
begagnar leder som det offentliga astadkommit. Om dessa leder stode
oIIlnibussarna oppna utan' ersattning, forelage darigenom i verkligheten
en premiering, av denna trafik, som yore lika oberattigad som' en mot
svarande premiering av jarnvagstrafiken. Uppgiften maste vara att lata'
automobiltrafiken liksom, all annan ekonomisk verksamhet biira sina
nationalekonomiska kostnader. Kan trafiken icke bara dessa, sa rna den
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upphora, ty da fortjanar den icke att leva; men om den kan bara dem,
ar motsatsen fallet, och da ar det oforsvarligt att lagga hinder i vagen
darfor.

Visserligen erbjuder denna uppgift ingalunda sma svarigheter, darfor
att man icke exakt kan mata den kostnad automobiltrafiken vaHar i vag
underhaJl och vagbygge. Detta ligger i sjalva verket i sakens natur,
eftersom vi just sett, att denna trafiks karakteristiska egenskap ar att
dela trafikled med andra. Det finns da.rfor sannolikt ingen annan moj
lighet att °tillgodose syftet o an en intressebeskattning, och sa till vida ar
den i fjol vidtagna anordningen med automobilbeskattning och skatt pa
automobilringar fullt rationell; detsamrna galler om ~otorfordons

forordningens bestammelser om underballsskyldighet for ornnibusforetagen
vid sarskilt stor averkan a vagarna. Huruvida man lyckats uppna nagon
tillfredsstallande relation mellan skattebelopp och kostnader ar en annan
fraga, som jag ej nu skall komma in pa. Formodligen kan man komrna
atskilligt langre an hittills skett, och darpa bora i verkligheten alla in
tressen inriktas, sonl vilja Hlta det nya trafikmedlet fylla sin ratta upp
gift i det ekonomiska livet, varken nagot darover eller nagot darunder.

Mindre lyckligt forefaller motorfordonsforordningen ha lost sin
uppgift i fraga om tillstand for sjalva driften av automobiltrafik. Att
ett tilJstand kraves ar visserligen fullt naturligt, pa samma satt som
fartyg maste ha sina certifikat och garanti bor finnas for befalets navi
gationsfOrmaga. Dess battre ar forordningen icke heller sa avfattad, att
en darmed besHiktad taktik ar aHdeles utesluten, men det kan icke nekas,

.att saval forordningen sjalv som motiven ge antydningar, som peka i
betydligt mindre lycklig riktning.

o

Det gaUer sarskilt for~skriften for
lansstyrelserna att vid provningen av ansokningar om tillstand taga han
syn till trafiklinjernas »behovlighet och lamplighet». Detta forefaller
namligen vara en uppgift, som lugnt kan goras till' en affar mellan tra·
fikanter och trafikforetag. Gin omnibuslinjen visar sig obehovlig. behover
man namligen ej ° befara att den skall fa nagon trafik, och den far da
bege sig till en annan marknad. Det ar icke svarare utan tvartom be
tydligt lattare att flytta en bilomnibus till en ny linje an att flytta eller
forvandla ett jarnverk eller ett sagverk, och likval faller det lyckligtvis
icke nagon in, att en myndighet skall prova dessa foretags behovlighet
och lamplighet, innan de komma till stand.

Utan tvivel oppnar alltsa den nya forordn.ingen alldeles for stora
~ojligheter for farliga landsfaderliga omsorger fran lansstyrelsernas sida,
och fragan kommer nastan helt och hallet att galla deras motstandskraft
emot dylika pafrestningar. Just i dagarna ha Stockholms tre forstads
banor gjort ett forsok att forma lansstyrelsen att kvava deras konkur
renter, men faran hotar ingalunda enbart fran detta hall. Aven bland
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omnibusintressenas egna man hars~ar nagot av den gamla monopol·
andan, den sam fatt tillstand· pa en viss led vill hindra andra att ocksa
fa det, och argumenten aro de gamla, valkanda oeh vardelosa. Ar man
icke pa sin vakt har, aterkommer historien fran droskrattigheternas am
rade. Som vi veta, skapade polisens behandling harav ett monopolvarde
pa varje rattighet, oeh allnlanhetens ansprak pa taxesankning bemottes
med vidlyftiga utlaggningar om sakens ogenomforbarhet; nar sedan den
billiga biltrafiken lyckades sla igenom, forsvunno dessa ogorligheter som
med ett trollslag, genonl konkurrensens besegrande makt.

Vilka verknirigar automobiltrafiken kan komrna att fa for jarnva·
garna, ar omojIigt att i denna stund saga. Pastaendena om att den
nya konkurrenten skulle komrna att hindra taxesankningar ha sakerligen
lika litet fog for sig som motsvarande argument fran droskagarnas sida.
Fiona jarnvagsforvaltningarna, att de ga miste om trafikengenom att ej
sanka sina taxor, bUr taxesankningen for dem en ekonomisk nodvandig
~et, sa lange de ieke komma under sina lopande kostnader, oeh manga
omojligheter kornrna att bli mojliga. Skulle avgifterna darigenom komnla
under speeialkostnaderna, kan dri nen daremot ieke for'tsatta; jarnvagarn~

fa da 'avsta fran nartrafiken oeh begransa sig till fjarrtrafiken. I fall
detta kommer att betunga den senare, sa betyder det att den farut
levat parasitiskt pa nartrafiken, neh da far den betala vael den Lost ar.

A andra sidan ar det en fullstandig missuppfattning, att automo·
biltrafiken skulle landa jarnvagarna enbart till skada. Sa resonera alltid
privata intressen infor en stor ekonomisk forandring. men lyekligtvis for
sig sjalva misstaga de sig ofta. Det finns manga beteeknande exernpel
pa att en allman ekonomisk utveekling, framkallad av en stor teknisk
forandring, kan komma att stimulera aven foretag som bygga pa aldre
tekniska grundvalar. Sa t. ex. var antalet landsvagskilometer i svenska
postverket ar 1865; fore jarnvagarnas tid, enbart 5,7 milj, men trots
att posttrafiken pa jarnvag nu naturligtvis overvager, har landsvagskilo
meternas antal nastan tredubblats; det ar nu icke rnindre an 15,2 milj.

Men om sa icke skulle bli fallet, blir anledningen sannolikt. att vi
ieke i framtiden ha att vanta samma starka ekonomiska utveekling som
under det forflutna seklet, oeh det ar nog sa antagligt. Del ta starker
blott behovet av att gora det mesta mojliga av vara resurser, att icke
skjuta at sidan ett ekonomiskt framsteg som erbjuder sig.

Man kan utan overdrift saga, att det ekonomiska livets framtid
hanger pa, om det nya oeh i ~ig sjalvt livsdugliga skall fa forkvavas
genom monopol, som det allmanna skapat oeh uppratthallit, eller om
det skall tillerkannas sin ratta plats i mansklighetens liv.
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Harefter yttrade' sig :
Trafikdirektor G. 'Welin: Da den arade' inledaren sarskilt apostroferade

Stoekholms stads trafikkornrnitte, rna det tillatas ·mig att saga nagra ord till
farsvar for densamrna, eftersom mitt namn stod under det kritiserade utlatan
det. Jag kan kanske vidga, att kommittens uttalande fatt en litet val spetsig
formulering, men jag ber att fa erinra om att Stoekholrns stad just vid det
tillfanet hade forvarvat sparva,iarna oeh att dessa under den davarande de
pressionstiden vi:.;ade sig vara en synnerligen dalig affar. Det ar givet, att
$taden, .da den i sparvagarna lagt ned betydande penningmedel, a priori maste
stalla sig ganska betanksam gent ernot ett kommunikationsmedel, som kunde
inverka myeket 'ofardelaktigt pa denna stadens egendol11.
, En annan omstandighet, som man bor taga bansyn till, var, att omni
bussarna da befunno sig i vad man skulle kunna kalla sina slyngelar. De
typer av omnibussar, som da presterades, voro under all kritik, oeh deras
personal var ungetar av samma slag. Det hande oeksa litet emellan olyekor
oeh Dlissoden av den beskaffenhet, att stadens myndigheter maste intaga
en reserverad hallning gentemot det nya trafikmedlet. Jag tror, att en sadan
standpunkt oeksa fran andra synpunkter visat sig vara tordelaktig, da den i
sin man bidragit till att torbattrade vagnstyper oeh battre personal kommit
till anvandning.

Jag'vill emellertid gHidja den arade inledaren med att det sa smaningom
intra-tt en viss modifikation i kommittens standpunkt. Den har salunda kom
Init underfund med att det kan vara lanlpl1gt att ieke blott anknyta omni
buslinjerna till sparvagarnas andpunkter, utan att omnibussarna aven skola
fa komma langre in i staden till platser, som aro lan~pliga anknytningspunkter
till sta~ens trafikanordninga.r i ovrigt oeh dit det kan vara Himpligt for folk
fran forstaderna att komlna in, exenlpelvis till Odenplan, till Norra Bantorget,
till Nybroplan' oeh till Sodra Bantorget. Man har. t. o. m. gatt sa langt,
att man tankt sig, att vissa omnibuslinjer skulle fa komma soderifran anda
in till platsen frutnfor Katrinahiss€n. Darvid har man emellertid utgatt ifran,
att savitt rnojligt direkt konkurrens inom sjalva staden skall undvikas, oeh
jag tror, att detta pa det hela taget ar ratt y~i1betankt. Man skall ge den
utanfor staden boende befolkningen till falle att komma sa langt in till staden,
som verkligen ar behovligt, men dar\'id bor man oeksa stanna. Da det dar
far farelag en ansokan fran en omnibuslinje att soderifran fa komma in anda
till Brunkebergstorg, a\'styrktes detta av trafi~komlnitten oeh stadsfullmaktige
oeh avslogs av overstathaIlarambetet. Man maste dessutom oeksa tanka pa
att omnibussarna endast fa komma in till sadana platser, dar de lanlpligen
kunna stanna oeh uppehalla sig.

Emellertid tror jag, att det ar nodvandigt, att man fran stadens ~ida

tar betanksamt oeh forsiktigt pa denna fraga liksom pa alla andra, oeh jag
tror, att man· pa det sattet kommer till ett bade for stadens invanare oeh
staden sjalv gott ocb gynnsamt resultat. .

Den arade inledaren gjorde aven nagra anmarkningar emot att avgif
terna for omnibussarna skulle faststallas av K. B. Pa samma gang som jag
livligt delar hans uppfattning om att vederborande myndigheter maste kunna
ingripa i fraga om sakerhetsanordningar o. dyl., ,anser jag det emellertid aven
vara lampligt, att en statlig myndighet far bestamma avgifterna, detta ieke
minst med bansyn till det dar litet obalanserade i svenskarnas satt att be
handla ekonomiska fragor.
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. I fraga om bmnibussarna tillkommer aveil en omsHindighet, sam' n1an
maste tanka pa, namligen slitage av vagar och· gator. For den sakens skull
har man ju. automobilskatten, och, vad' Stockholms stad angar, har n1an tankt
sig en sarskild avgift for slitage av gator. Det kan harutinnan kanske vara
av ett visst intresse for de narvarande att erfara, att man redan fore kriget i
London uttog en dylik sarskild avgift for slitage av gator, uppgaende till
cirka J,5 ore per km.

. Den arade inledaren ansag, att tillstand att idka omnibustrafik skulle
vara en naturlig riltt. Jag undrar emellertid, om icke detta ar' att driva det
val Hingt. Trafikkommitten har .. ocksa uttalat, att ett verkligt b.ehov maste an..
ses fjjrel~Rga for att ett sadant· tillstand skall beviljas. . Daremot ha vi icke
ansett· oss bora ga in pa den kanske nog sa beniga fragan, om omnibus
linjerna skola erhalla' koncession elIer icke. Jag ar i detta fall av salnlna
uppfattning som inledaren darom, att det nog ar ganska svart att finna nagot
verkligt skal for att tilHimpa koncessionsforfarandet. Att emellertid tillstcuzd
maste ges av elt offentlig m",vndighrt, som nannast har ansvaret tor rorelsen pa
vagar och gator, synes mig alldeles sjalvklart, och det torefaller mig. aven
vara Himpligt, att stadens representativa myndigheter, i detta fall stadsfuJln1ak
tige, fa ha sitt ord med i laget. I Stockholm beviljaraverstathaJlaratnbetet an
sokningar om ratt att edriva omnibustrafik; det ar icke alltid sagt, att an
sokningarna remitteras till stadsfulln1aktige, men sa snart det galler avgoran
den av principiell natur, exempelvis om nya linjer, brukar saken understallas
stadsfullmaktige. Jag tror for min del, att ett sadant. farfarande bast gagnar
bade samhallet och den trafikerande allmanheten.

Greve Fab. W"rede: Att professor Heckscher fordomer nlonopo]et, for
vanar mig icke att hara, men det kanske torvanar hOnOITI, att jag som chef
for en lokalbana i Stockholnl ger honom ratt daruti. Eftersom jag ser flera
jarnvagschefer har narvarande, ber jag att fa betona, att jag- endast uttalar
min privata uppfattning och den syn pa saken jag har, da det galler Saltsjo
banan. Motsatsen till monopol ar emellertid frihet. Profe~sor Heckscher
betonade, att dl.t galler att tillse, att ingendera parten blir handicappad, och
jag ber att fa taga fasta pa att det skall vara frihet overlag. De gamla
foretagen maste yrka pa att fa samma frihet som o1l1nibussarna, och jag ar
overtygad om att det ocksa var den arade inledarens mening, att sa skulle
vara farhallandet. Jarnvagarna aro emellertid icke i narvarande stund fda,
och det ar detta handicap, som det faljaktligen galler att fa bort. Sker sa,
skola vi sakerligen kunna uthtLrda konknrrensen.

Jag syftar med det nu sagda pa taxorna. Det har sagts, att det kanske
icke yore sa klokt,. att taxorna for omnibussarna skola faststallas av K. B.
For jarnvagarna faststallas enlellertid taxorna av Kun 1. Maj:t. Taxorna aro
indelade i olika slag, enkla biljetter, rnanads- och arsbiljetter. Man har nu
varit sa noga Ined att tillse, att forortsbefolkningen skall skyddas, aU priset
pa arsbiljetter satts sa lagt, att de unger' inga forhallanden tacka jarnvagens
omkostriader for trafiken. [)et nya trafikmedlet, som nu skall arbeta sig tram,
ar daremot fritt i alIa avseenden, utem da det galler biljettpriset for enkel
resa.· Far jag det stallt pa samma satt for Saltsjobanan, sk.all jag leva' be
tydligt battre och betjana allmanheten battre an vad nu ar forhallahdet.

Det kan icke vara nagon rattvisa i nuvarande forhallanden. Vi ha
fatt ett. aliggande att haHa ett oerhort. billigt pris pa arsbiljetter, och man
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har sagt oss, att vi skola fa kompensation genom ett hogre pris pa enkla
biljetter. Samtidigt framkommer ett nytt trafikmedel, som ar fullkomligt fritt,
oeh som till foljd harav kan ha1la ett billigare pris pa enkel resa. Resultatet
har blivit, att den pa orten befintliga jarnvagen far taga den dagliga trafiken
- de som veta, att de n1aste' resa varje dag, oeh som vilja resa billigt pa
aTsbiljetter - medan daremot det nya trafikmedlet tar "strotrafiken. Vet en
person, att han" far resa 8 km. for en arsbiljett, som kostar 259 kr., ar det
aIldeles klart, att han koper en sadan, men det ar lika klart, att om han
vet, att det enkla biljettpriset ar billigare pa den" bil, som gar bredvid jarn
vagen, skiekar han sina jungfrur oeh kanske" sin fru pa bilen. Pa en 8 km.
distans ar priset pa min jarnvag 75 ore for enkel resa, medan arsbiljetten
endast kostar 259 kr. Pa billinjen kostar en enkelbiljett 60 ore. Under
forutsattning att en person reser 600 ganger pa aret, skulle detta motsvara
360 kr. per are Far jag 360 kr. for min arsbiIjett, kan jag oeksa haUa ett
pris av 60 ore for enkel resa.

Nej, frihet rna det vara, men den skall i sa fall vara lika for bada
parterna, eh det troliga ar val, att det sa slnaningorn kommer att sa ordnas.
Sa lange jarnvagen var ensaIn pa orten, giek det nog for sig att haUa pa
alt det. billiga arsbiljettpriset kunde kompenseras genom ett hogre pris pa
enkel resa, men det ar fullstandigt orimligt att halla fast vid denna prineip,
da ett nytt trafikmedel haIler pa att arbeta sig frame

l)en arade inledaren var myeket skarp emot jarnvagarna. Det pagar
far narvarande en strid meIlan det gamla trafikmedlet, jarnvagen, oeh det nya,
onlnibussen. Han sade ieke direkt, att mohren har gjort sin tjanst oeh att
han kan ga - han hejdade sig i sista stund - men vi skola be att ikon
kurrens n1ed bilarna fa visa, am vi ha gjort VaT tjanst oeh am vi bora gao
For att kunna gara detta maste vi en1ellertid yrka pa att fa den frihet, som
den arade inledaren torordade at aIla.

Direktar A. Kamph: Till foljd av det briljanta satt, pa vilket inledaren
framforde sina a~ikter, ar jag redan fran borjan ohjalpligt handieappad, men
det skall i alla fall ieke hindra mig, da jag am ieke till namnet sa dock i verk
ligheten hlivit apostroferad av honom, att oeksa fora fram nagra synpunkter
pa den fareliggande fragan.

Professor Heekseher talade om att det bar vara ett frittnaringsliv.
'T'rnts att min uppfattning vasentligen skiljer sig fran professor Heeksehers,
vill jag dock i stort sett instammai hans uppfattning, att det bor rada ett
fritt naringsliv, oeh jag tror, att om det far skota sig sjalvt gar det nog ocksa
bra. Jag vill dock understryka vad greve Wrede papekat, att det for nar
varande faktiskt ieke rader fri konkurrens mellan jarnvagarna oeh bilarna.

Jag vill till en· borjan erinra om de kraftiga villkor, sam staten forbin
der med koneession pa en jarnvag. Dessa villkor ansag inledaren vara er
forderliga, darfor att ett jaTnvagsfaretag innebar ett faktiskt monopol. Jag vill
emellertid fraga honom, om detta fortfarande kan anses vara fa11et. Ga ieke'
omnibussar oeh lastbilar numera parallellt med jarnvagen oeh taga just den
trafik, son1 var amnad at denna?

Det rna. kanske tillatas mig att i" aUra storsta korthet meddela nagra
av de villkor, som tiro forenade med jarnvagskoneession. Sedan ortsbefolk
ningen blivit hord oeh naturligtvis uttalat den uppfattningen, att jarnvagen
ar ett livsvillkor for orten, oeh sedan vederborande myndigheter, Konungens
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befallningshavande, vag- oeh vattenbyggnadsstyrelsen, jarnvagsstyrelsen m. fl.,
vitsordat, aU orten ar i behov av jarnvag, far slutligen vederborande, som begar
koneession-, en sadan. Han far dock ieke tillfaHe att begagna den expropria
tionsratt, varom inledaren talade, forran han kan uppvisa, att han besitter
erforderligt kapital far att verkligen kunna fullfolja jarnvagsforetaget. Ikon
eessionen stadgas, att han far all framtid skaU vara skyldig underkasta sig
kontroll aver att jarnvagen underhaJles pa ett fuUt tillfredsstallande satt oeh
att de farbattringar 'vidtagas, som vederbaITtinde ~yndigheter kunna anse vata
nadvandiga~ G6r han ieke detta inom en viss tid, riskerar han att fa lagga
ned sin trafik oeh att jarnvagen forsa-Ijes. Vidare skola alla avgifter fast
stallas av Kungl. Maj:t. Hiiri ligger ju ett starkt korrektiv emot att han skall
kunna begagna sin s. k. monopolratt pa ett satt, sonl gor intrang pa det all
manna. Koncessionshavaren skall vidare staila sig till efterrattelse alla de
bestammelser, som Kung!. Maj:t utfardar om samtrafik oeh om avgifterna i
denna trafik mellan statens oeh enskilda jarnvagar. Han skall fortskaffa trup
per, fangar oeh allmanna posten samt alIa andra for Kungl.Maj:ts oeh kro
nans oeh det allmiinnas rakning forekommande person- oeh varutransporter
till sarskilt laga taxor, som ieke ligga over sjalvkostnaderna. Han skall vi
dare uppratthalla trafik i den omfattning, som Kung!. Maj:t faststaller, oeh
darest vederborande skulle anse, att det kraves storre antal tag, ar han skyl
dig att staUa sig detta till efterrattelse. Gar han det icke inom foreskriven
tid, har han forverkat sin koneessionsratt. Dessutom finnes en mangd detalj
bestammelser, som enbart inneha11a skyldigheter, 'oeh den 'enda ratt han far
ar den monopolratt, varom inledaren talade,och som jag vagar pasta for
narvarande har ett ganska klent varde.

Man torde utan tvekan kunna saga, att en jarnvag ieke utan vidare
kan laggas ned, aven om den ar utsatt for konkurrens med bilarna, sa att
den icke bar sig. Daiest en jarnvag nedlades, skulle nog allmanheten snart
komma underfund med att det var ett kolossalt misstag, oeh att jarnvagen
verkligen fyllde ett behov, som ieke kan tillgodoses genom biltrafiken. All
manheten ar ju i sjalva verket i aUra ho sta grad beroende av jarnvagen och
av att denna foljer med utvecklingen samt att den tillampar en taxa, som
icke verkar betungande for naringsliv, handel oeh samfardsel. Ju samre en
jarnvags ekonomi blir, desto hogre maste taxorna sattas, forsavitt jarnvagen
averhuvudtaget skall kunna aga hestand och inkomsterna racka atminstone
till driftkostnaderna. Jag forestaller mig, att iiven inledaren skulle kunna
vara med pa att for landet i sin helhet, for det allmanna, for industrien oeh
naringslivet oeh far den trafikerandeallmanheten kan det icke vara till fordel,
att taxorna sattas hogre an vad eljest skulle vara nodvandigt.

Den taxekommitte, sam pa sin tid till~attes av Kungl. Maj:t for att verk
sta11a en utredning om de taxor, som skulle galla for statens jarnvagar oeh
i samtrafik, v~r aven inne pa konkurrenstragan, da det gallde koncession till
nya foretag. Kommitten kom till det resultatet, jag tror alldeles enhalligt,
att s. k. okynneskonkurrens icke borde fa farekomn1a. Darmed menade ll1an
naturligtvis, att koncession icke borde ges at en jarnvag, som ieke erfordra
des enbart pa grund av ortens behov i oeh oeh for sig utan far att sa .tt
saga stjala trafik fran en redan existerande jarnvag. Om .Kungl. Maj:t likval
Himnade sitt tillstand, borde i varje fall en bestiimmelse inforas om att det
nya faretaget atminstone under tio ar skulle sa att saga amortera nettobe
hallningan av den trafik, som det. forvarvade. fran annan jarnvag.
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Om nu staten ger koncession at ett nytt trafikfaretag oeh det' gamla
faretaget icke kan besta i konkurrensen, Hi.r man val i alIa fall fa lov att
fraga sig, vilketdera behovet som i framsta rummet bar tillgodoses~ Ar det
nya verkligen" sa viktigt far det allmanna, skola omnibussarna naturligtvis
ha sitt tillstand, men om det far det allmanna medfar storre skada an nytta,
nlaste det giva vika for det gamla.

Naval, sager man da, oeb det argumentet har jag nu sett nara noga' 'i
varenda tidning', den sista veckan" felet ligger helt oeh ,hallet 'dari, att
jarnvagarna haHa' for hoga taxOr. " Hur ar det nu i sjalva verket med den
saken? Greve Wrede har nyss meddelat, att jarnvagarna ha tva olika taxor,
en far enkla biljetter oeh en for arsbiljetter. Den jarnvag, som jag repre
senterar, har oeksa en av Kung!. Maj:t faststalld taxa far arsbiljetter, men vi
tillampa den pa det sattet, att trafikanterna fa lasa biljett far en nlanad i san
der mot en tolftedel av, arsbiljettpriset, alltsa en sarskild farman far trafikanterna.
Farra aret -framfordes med skarpa fran forortsbefolkningen till Kung!. lVIaj:t,
att arsbiljettaxan var onaturligt hog oeh att den borde sankas. Denna .fram~

stallning remitterades naturligtvis till jarnvagsbolaget far yttrande. Vi verk..;
sUi11de' ennoggrann utredning 'om vad forortstrafiken kostade ochvad den
inbringade.-- Denna utredning' granskades ..av jarnvagsstyrelsen, ,som kom ,till
det resultatet, att berakningarna voro riktiga, oeh darfar icke kunde fororda
en sankning av taxan. Utredningen visade, att taxan iekeens tillfarde jarn
vagen ett belopp, som motsvarade kostnaden. Trots detta avlat vederborande
departenlentschef, sam patagligen kande sig starkt paverkad av forortstrafikan~

terna, en underhandsframstallning till jarnvagen, om man ieke anda ville med
giva en sankning av taxan, oeh framlade aven ett forslag hartill. Efter nlanga
om och men gick jarnvagen med pa detta, och Kungl. Maj:t faststallde en
ny !tigre taxa, i fullt samforstand med jarnvagen. Denna sankta taxa ar det
nu, som man angriper, under formenande att den ar far hag.

Jag vill med anledning darav lamna en tabla aver hur var taxa ser -ut
jamfard Ined omnibussarnas. Jan beraknar darvid, att en person, sam koper
manadsbiljett, bor i en av fororterna oeh har sitt arbete i staden, oeh att

Tabla over jiirnviigens och omnibuslinJ"ernas biljettpriser.

Hi ;jettpris for enkel resa
Omnibussar-

Resa mellan Stock· a omnihussarna nas Higsta

holms central och
a jiirnvagen pris oversti·a jarnvagen med rabatt vid kop av ger jiirnva-

utan rabatt (vid inkop av Tnanadsbiljett gens rned
25 biljetter)

Huvudsta 4° 25 - I 26 -
H Ilvudsta central 4° 35 - 26 35 %
Sundbyberg 4° 4° 35 26 35 %
Sundbyberg Dorra . 60 5° 4° 29 38 %
Bromsten .' . 60 60 5° 29 72 %
Spanga .. 80 80

·1

7° 35 100 %
IHissel by villastad • 120 -12O ' 100 4° ' 15° % -1
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han reseren gang i vardera riktningen 2 5 dagar i manaderi, vilket sakert Iir
minimum, eftersom biljetten galler far ett obegransat antal resor under ma~

nadens alIa dagar.
Att omnibustrafiken i sa hag grad gatt framat,. torde salunda icke bero

pa taxesattningen utan darpa, att den erbjuder allmanheten, vissa andra far'!'
delar. Bilarna ga efter Iandsvagen och passagerarna kunna ,fa stiga pa, vat
som heIst, under det avstandet till jarnvagsstationerna ar nagot starre. Lik~

val ar det endast 500, it 800' meter, stundom' ett par.km., mellan stationerna,
som dessutom' alltid ligga mitt i samhallena. Jag kan da icke underlata att
fraga' mig, om bebovet att fa denna fardel med otnnibu'ssarna ar sa stort, att
det uppvager den farlust, som jarnvagarna lida pa forortstrafiken, och som
tvingar dem att halIa den allmanna gods- och trafiktaxan hagre an som eljest
yore erforderligt. Narings- och affarslivet maste salunda med hogre taxor
betala den forman, som vissa trafikanter efter 'landsvagarna anse sig ha, icke
genom lagre taxor - tvartom, de aro ju, som farut papekats, i allmanbet
hogre - utan genom vissa andra farmentafordelar. Om t. ex. omnibus.;.
trafiken for statens jarnvagar, skulle medfara, att den alImanna gods- och 'per
sontaxan maste'laggas pa ett' hagre plan an eljest, elIer om, omnibussar till
latas att fritt konkurrera med stadens sparvagar pa gatorna, sa att 'd'e icke
bara sig utan, skatfebetalarna fa ersatta farlusten pa sina debetsedlar, da maste
jag saga, att mitt enkla forstand reagerar infor sadan ekonomisk visdom.

,Vore det fullt fri konkurrens, skulle jarnvagen ieke, vara tvungen att,
som KungI. Maj:t dekreterat, halla ett biljettpris pa 40 ore, da en omnibus,
aven, med rabattpris, icke kan kara under en krona. Jarnvagen ar ju under
sadana farhallanden fullstandigt handieappad. Varfar skall jarnvagen endast
ha skyldigheter, medan olnnibussarna aro fria? Finge jarnvagarna vara fria
oeh obehindrade i sin taxesattning inom ramen av den av KungI. Maj:t fast
stallda allmanna persontaxan, tror jag i likbet med greve, Wrede, 'att vi skulle
kunna ha11a omnibussarna stangen. Det finns namligen trafik, som omnibus
sarna aldrig nagonsin kunna skata, den stora trafiken under, trafikspetsarna
av dagen, pa morgonen och pa middagen. Det skulle icke vara majligt att
anskaffa en sadan mangd bilar och personal, som skulle behov s for att om
besarja den trafiken, ty under resten av dagen skulle dessa bilar fa sta obe
gagnade. Bilarna kunna icke heller haHa den taxa, som KungI. Maj:t fare
skrivit far oss, sa att den trafiken fa vi ~og ha i fred.

Far att ge en uppfattning om storleken av denna trafik skall jag be
att fa lamna nagra siffror. Jag har vaIt ut en godtycklig dag, den 23 ok
tober. Denna dag inkomnlo u der tiden 64°-827 fm. fern' forortstag nled till
sammans 2,87 I resande. Tagen gingo alltsa i medeltal var 2 l:a minut, vil
ket val rna anses nagot sa nar hyggligt. Pa em. mellan 339 och 630 gingo sex
forortstag, salunda var 28:e mtnut, med 2,598 resande.

Om arsbiljettaxan upphavdes, yore vi naturligtvis oforhindrade att satta
en medelavgift for alIa resande, ~om i allmanhet la,ge vasentligt under de av
gifter, som bilarna taga. Vi skulle da i alla fall fa en nagot sa nar god
ersattning far vara transportkostnader. Far ovrigt skulle "i kunna draga in
ana de tag, som icke visade sig frekventerade. ] ag tror alltsa, att om ett fritt
naringsliv finge rada, vi skulle kunna konkurrera med bilarna i alla avseenden.

Direktar A. ~ere!!: For att icke inledaren pa nagat satt skall fa for
sig, atl icke samma forhallanden, fada vid den tredje forortsbanan i Stock~
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holm, skall jag be att fa meddela, att vid Roslagens jarnvagar i alIt ,'asent
ligt galler detsamma som har sagts av mina jarnvagskolleger betraffande Saltsjo
och Vasterasbanan.

Antalet forsalda ars- och manadsbiljetter visar trots biltrafiken en ratt
betydande okning fran foregaende ar oeh aven fran 1920 och 192 I, medan
daremot omnibussarna tagit hand om stroresande, alltsa de, som resa pa enkla
biljetter. Anledningen till att situationen blivit denna ar uteslutande att soka
i den politik, som fordes under krigsaren, da Kungl. Maj:t emot jarnvags
bolagens bestamda yrkande fastsUillde ett alldeles for lagt pris pa arsbiljetter
for forortstrafiken, vilket pris kom att ligga ungefar pa sjalvkostnadsgransen,
hos oss t. o. m. llagot darunder. Samtidigt alades jarnvagarna att hoja pri
set pa enkla biljetter for att pa dem taga igen den felande vinst, som Kungl.
Maj:t 'ansag nodvandig for att jarnvagstrafiken overhuvud skulle ga· ihop.

Jag ber att fa framhalla, att biljettprisfragan staller sig vasentligt olika,
da man har en kort jarnvagslinje att forranta, emot da man har en jarnvags
linje, som aven driver fjarrtrafik i stor omfattning. Ju mindre jarnvag jag
har, desto mera maste jag soka hoja mina trafikprestationer for att fa det
hela att ga ihop oeh for att slippa alltfor betungande avgifter for varje en
skild prestation. Detta galler aJldeles sarskilt om de elektriska forortslinjerna,
Saltsjo- oeh Djursholmsbanorna. Biljettpriset blir dar ovillkorligen hogt, for
den handelse man icke har tillrackligt stor trafik.

Jag boppas,. att ingen av de narvarande fatt den uppfattningen, att vi
fora en strid emot omnibussar och bilar i gemen. Vi fora endast en strid
emot att det skall ges koncession at omnibussarna i ren konkurrens med oSS.
Att statens myndigheter skola koncessionera omnibuslinjer vid sidan av oss,
som forut ha koncession oeb som nedlagt betydande kostnader for att skapa
dessa forortssamhallen, det maste vi kanna orattvist. Vi anse darfor, att om
det skall ges konce..;sioner oeh den enskilde premieras, skola vi komma' i
forsta hand, som varit med fran borjan.

For min del tror jag, att vi for narvarande genomga en overgangstid
oeh att det kommer att bli betydligt Uittare for oss, nar vi bliva fria oeh
nar bilarna verkligen fa de palagor sig alagda, som de aven enligt inledarens
asikt borde ha tor att det skall vara rattvist.

Professor Heckscher: Jag ber att fa framfora mitt tack for de ur
manga synpunkter upplysande inUigg, som kommit fran representanter for
Stockho ms stads trafikvasen oeh for privatbanornaJ detta icke blott darfor att
jag ar glad over att hora den motsatta standpunkten forfaktas, tltan aven
emedan dessa svar inneburit en ratt stark retratt fran forut intagna stand
punkter. Vad speciellt Stockhohns stads trafikknmmitte betraffar, ber jag att
fa stryka under medgivandet, att den formulering, som jag kritiserade, ieke
var Himplig. Trafikdirektor Welin anforde aven, att anledningen till kommit
tens sttHlningstagande var att omnibllssarna ur trafiksynpunkt voro mycket
daliga. Savitt jag kan finna, finns det emellertid icke ett ord om den saken
i papperen. Jag hoppas emellertid, att om detta var anledningen, inga hin
der nu kOlTItna att lagga~ for de omnibuslinjer, som uppfylla bertittigade krav
i tekniskt av-.:eende.

Bptraffande ;ragan om vart omnil lussarna skola ga fram i Stockholm
skat: lag icke inHita mig pa nagon di:--kllssion, eftersom jag icke ar expert
pa stadstrafik. )roblem Jag vill endast mera i forbigaende papeka, att jag
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ieke kan farsta, varfar ieke Brunkebergstorg skulle vara en Himplig slutpunkt.
I mitt tyeke Himpar det sig alldeles utmarkt bra. Mycket starre stader an
Stockholm oeh med myeket storre trafik ha ju on1nibustrafik genom sjalva
hjartat av staden, sasom fallet exempelvis ar i London.

Det gar mig ont, om nagot av vad jag sade gay det intryeket, att jag
trodde jarnvagarnas tid vara farbi. Vad jag tror ar, att jarnvagarna fa mota
konkurrens betraffande en del av sin trafik, men de komma givetvis att be
haHa alIt vad fjarrtrafik heter, om de driva en nagot sa nar fornuftig taxe
politik. Jag anser det for avrigt myc~et nl0jligt, att aven nartrafiken kan
komma att stanna hos dem. Jag har einellertid velat pointeraJ att det icke
skall avgaras av nagon enskild person utan av sjalva de ekonomiska krafterna,
om jarnvagarna skola sta sig. Kunna de det icke, skola de ieke skyddas emot
det farfaIl' eller den undergangJ som i sa fall tillkommer demo Att jarnva
garna kalnpa for sin sHillning ar riktigt, om de endast kampa med det eko
nomiska livets vapen och icke genom att hos Kung!. Maj:t anhalla om forbud
emot omnibuslinjer. Ty da anvander man andras makt for att' halla en posi
tion, SOln icke i sig sjalv ar hallbar.

Det framhalls har myeket starkt, vilken stor trafik jarnvagarna ha kvar.
Det gladde mig myeket att hora, men det har farefallit mig som om den
synpunkten bittills varit nagot undanskymd i diskussionen.

. Direktor Kamph framholl, att da man med stora kostnader uppfort en
jarnvag, bar den fa vara kvar, om ieke det nya trafikmedlet ar sarskilt bra,
oeh han sade aven, att om konkurrensen skulle medfora, att de skattskyldiga
maste betungas med bogre skatter, vore det sa mycket n1indre skal att lata
det nya komma frame Jag boppas oeh tror, att privatbanornas representanter
skola behalla sin position; men antag att deras direktorer skulle fa agna sig
at nagot annat oeh t. ex. satta upp en speeeriaffar. Na, en vaeker dag
appnas det en annan likadan affar i hornet mitt emote Sadant har man sett
forut oeh kOlumer nog att fa se i framtiden oeksa. Nu formodar jag i alIa
fall, att vi aro eniga· am att det ieke ar lont att saka fa den nya affaren
forbjuden. Jag kan dock icke farsta, att det finns nagon sam heIst olikbet
mellan detta fall oeh det fareliggande, aven am det skulle vara staten eller
kommunen, som drabbades av konkurrensen. Med andra ord, skjuter man in
den senare av de synpunkter, som direktor Kamph bar framforde, bevisar
man just vad jag papekade, namligen att offentlig drift ar ett hinder for eko
nOlniska framsteg, oeh da aro vi overens om den saken.

Direktar Kamph upprepade flere ganger, att man skall vaga betydeisen
av det gamla emot det nya, oeh han framhall, att am omnibustrafiken med
for stora fariuster for jarnvagarna, ar det bra litet vart att fa' omnibustrafik,
sarskilt som det blir dyrare for de resande. Harigenom uppstar emellertid
ieke nagon farlust for samballet, ty de krafter, varaver samhallet farfogar,
bliva anvanda pa det mest ekonomiska sattet, am de resande fa taga vad
som passar dem bast. Samhallet har farut gjort en forlust, darfar att det
lagt ned kapital pa en punkt, som visar sig oekonomisk, men skall den syn
punkten vara utslagsgivande, skola vi aven fortsatta att driva gamla odugliga
J~rnverk, darfor att man en gang lagt ned pengar pa demo Det yore en dyr
kan av det farfiutna, som endasf kan kallas misslyekad. Om biltrafiken bar
sina egna kostnader oeh jarnvagarna kunna konkurrera med den, fortsatta
naturligtvis jarnvagarna, men am de ieke kunna gara det, skulle det vara
baure for folk., aven am jarnvagarna vore sankta i havet. Jarnvagarna skola

7-234°7. Nationalekon. Foren. Forh. I923.
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fortsatta sa lange de kunna utan att fa sina driftkostnader underskridna, men
fa de sina driftkostnader underskridna, sa hava de hagre driftkostnader an
omnibussarna, vilka da faljaktligen aro de mest ekonomiska.

Man har sagt, att om ieke bilarna finge sina taxor faststallda av K. B.,
skulle de taga I kr. i stallet far 40 are o. s. v., men varfar da ieke lata
dem ta I kr., varigenOlTI de ovillkorligen snart skulle farsvinna fran skade- .
platsen? Vad jarnvagarna betraffar, medger jag, att jag ieke aIls giek in pa
statens reglering av deras taxor. Jag ar tamligen skeptisk aven emot den
sidan av statlig kontroll, men jag vill upprepa, att iarnvagarna ha en sar
stallning, darfar att de ha koneession pa exproprierade linjer oeh darfor att
de ha statsanslag. Det har lamnats en uppgift om att det skulle ligga 700
miljoner av statsmedel i jarnvagarna, men det ligger ieke ett are statsmedel
i omnibuslinjerna. Emellertid tror jag, att i den man som jarnvagarna aro
faremal for konkurrens, betyder det myeket litet, vilka tariffer sonl fastsUillas
av Kungl. Maj:t, darfar att konkurrensen kommer att sarja for att taxorna
hallas laga. I de fall daremot, dar jarnvagarna ha monopol, behavs det reg
lering, darfar att taxorna annars kunna hajas utan hinder. Min livliga fare
stallning ar, att aven om regleringen upphaves far nartrafiken, komma jarn
vagarna att sanka sina taxor pa de punkter, dar det finns konkurrens. Be
rakning av taxor som skola faststallas av luyndigheter bruka i allmanhet
medge lfedsattningar. Alla berakningar, som gjordes far drosktrafik~n, visade
t. ex., att man omojligt kunde sanka taxorna, men sa kommo de billiga bi
larna, oeh da fallo taxorna med ens, darfor att det ieke lonade sig att halla
dem uppe. Samma ar antagligen farhallandet vid jarnvagarna. Konku;ren
sen betyder myeket mer an nagon reglering.

A.terstar ett myeket viktigt argument, som oeksa framforts har, namligen
att det blir andra, som bli lidande, det blir jarnvagens andra trafikanter, som
Hi betala hogre priser. Jag maste dartill svara, att var oeh en far sjalv be
tala sina kostnader. En annan prineip skulle betyda, att forortsbefolkningen
skall bekosta den langvaga trafiken. Det ar emellertid en beskattningsratt,
som man ieke .bor tillagga enskilda personer, oeh det innebar overhuvudtaget
en alldeles oberattigad beskattning. Ingen skatteprineip, som jag kanner till,
motiverar, att nagon person, darfor att han trafikerar samma bana som en
annan, skall bara oeksa den andres kostnader.

Redaktor Anton 'W. Anderson: Sasom inbjuden representant far
Sveriges trafikbiHigares riksforbund skall jag· aven be att fa saga nagra ord.
Jag vill da framhalla, att omnibustrafiken innebar nagot helt nytt far Sverige.
Som det hittills har varit, har enlellertid vem som heIst kunnat kapa sig en
omnibus oeh barja trafik, oeh darfor har naturligtvis uppstatt en hel del linjer,
som ieke ha varit behavliga, oeh en hel del material kommit till anvandning,
som ieke fylIt berattigade krav. Da den ny~ automobilfarordningen trader i
kraft, ar jag emellertid forvissad om att de farhagor, som saval jarnvagarna
som en del myndigheter hysa, kon1ma att bortfalla.

Inledaren oeh andra talare efter honom ha papekat, att var oeh en bar
betala sin andel av slitaget av vagarna. Ja, det ha vi trafikbilagare aldrig
bestritt, utan vi ha fran forsta stund, da det var tal om skatt, forklarat oss
beredda att betala sadant bidrag. Skatten bor emellertid laggas efter rattvisa
grunder, oeh ieke pa sadant satt, som skett i Stoekholmstrakten. Ute vid
Drottningholm t. ex. fa omnibussarna beta.la 80 are per vagmeter, under det
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att vagkostnaderna endast beraknas utgara 28 are. MeHan Midsolun1arkransen
oeh Segeltorpbetala fyra omnibussar sa hag skatt, att skattebeloppen far I 1/2
ar- skulle raeka till att bygga en betongvag.

Nagon har har patalat faran av att allmanhetens sakerhet vid skade
standskrav' ieke blir tillgodosedd. Det ar emellertid ieke vi trafikbilagare,
som bara skulden till detta, ty redan far tva ar sedan ingingo vi till Kungl.
Maj:t med anhallan om sadan obligatorisk forsakringsplikt, som finns i Dan
Inark oeh Norge oeh en del andra lander. Annu ha vi emellertid ieke hart
nagot am den saken.

Det skulle kanske vara en hel del annat att tillagga, men det mesta
har redan sagts av inledaren oeh behaver ieke aterupprepas, varfar jag till
storre delen jnstammer i hans synpunkter angaende omnibustrafik.

Jag vill endast framhalla, att jag tror, att vi sta infar en samn1anjamk
ning. Jag erkanner, att farhallandena ieke alltid varit sadana, de borde ha
varit, men om det icke intraffar alltfor stora omvalvningar, skall nog omnibus
trafiken snart konlma in pa ratta banor.

Professor K. 'Wicksell : Professor Heeksehers foredrag var som vanligt
rikt pa slaende oeh intressanta synpunkter, n1en hans anforanden lida,
synes det mig, i allmanhet av en viss doktrinarisln. Han analyserar myeket
skarpt vissa punkter, men har san1tidigt alltfor latt att forbise andra, SOln
ocksa ha sin betydelse. Da han klandrar n10nopolet, skulle jag vilja skjuta
in den anmarkningen, att monopol oeh monopol aro tva skilda saker. Det
son1 ger P1onopolet dess forhatliga oeh ofta rent samhallsskadliga karaktar ar
det s. k. mOl1opolpriset, som redan Adan1 Smith visade uppsta darigenom,
att man med flit minskar utbudet av en vara far att kunna ta ett desto hagre
pris far densamn1a. Denna monopolprisbildning bor man visserligen i det
allmanna bastas intresse bekampa pa alIa mojliga satt, men monopblet i oeh
for sig ar ju egentligen icke nagot annat an storforetaget, drivet till sin spets,
sa att ett enda foretag racker t~ll far att fylla behovet av en viss fornodenhet
elIer prestation pa det ifragavarande omradet. Detta medfor ju, som pro
fessor Heekscher naturligtvis mycket val vet, en mangd ekonomiska fordelar,
som man bar vara pa sin vakt att ieke i onodan farstora.

Da han vidare talade om den fria konkurrensen sasom nagot absolut
nyttigt oeh nodvandigt, maste jag likaledes gara den anmarkningen, att den
fria konkurrensens valsignelsebringande effekt helt oeh hallet vil~r pa den
farutsattningen, att folk till en viss grad forsta sitt eget basta. Den satsen
far man ieke tanja ut hur langt som heIst, ty det finns myeket viktiga om
raden, dar individen ieke formar bedolna verkningarna av sina egna hand
lingar. Herr Heekscher namnde speeeriaffarerna. Imina tryckta forelas
ningar har jag sakt. visa, att det aIls ieke ar bra, att det finns for manga
detaljhandlare i ett salnhalle. Om folk farstode sitt eget basta, skulle de
bojkotta de nya speeeriaffarerna, da dessa borja averskrida ett visst antal.

Jag vill taga ett mera storslaget exempel. Jag antar, att det loper tva
jarnvagslinjer nagot sa nar parallellt, exenlpelvis norr oeh soder om Malaren
- vilken dock icke antages vara en sjo utan ett fruktbart jordomrade 
melIan Stockholm oeh Orebro. Antag nu, att dessa tva jarnvagar ha full
trafik oeh reda sig myeket bra, men att det bygges en tredje jarnvag, som
gar mitt emellan dem. I Vad blir da faljden? Om trafikanterna pa de gamla

I Ett aktuellt exempel av denna art ar, 5asom man papekat for mig, de tre jarn
vagsforbindelserna mellan Lund och Trelleborg.
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jarnvagarna farstode sitt eget basta, skulle de bojkotta den nya linjen. Nu
gara' de emellertid ieke detta, utan den tredje jarnvagen far snappa upp rna
handa halften av trafiken pa var oeh en av de andra. Den reder sig alltsa
fartraffligt, men de bada andra lida sadana farluster, att de kanske rent av
maste upphara med sin trafik eller atminstone inskranka antalet tag. VeIn
vinner da pa saken? Medfar ieke en sadan situation en nationalekonomisk
forlust? Ieke blott bolagen farlora, utan en stor del av trafikanterna pa de
gamla jarnvagarna fa icke langre nagon lamplig trafikled.

Jag skall ta ett tredje fall. Jag var far lUanga ar sedan i Uppsala
med om att bilda en konsumtionsfarening bland arbetarna. Det var klart,
att den endast kunde komma till stand, om alIa yore med, och de, som bil
dade foreningen, farsakrade heligt oeh dyrt, att de skulle kapa dar. Det
var emellertid ieke de, som besHimde den saken, utan det var deras fruar,
och de gingo icke dit, utan fareningen maste sluta. Nu ar det mycket maj
ligt, att detta faretag icke under nagra omstandigheter skulle ha burit sig,
men det farhaner sig nog sa, att det maste en viss sammanhallning till far
att man skall uppna ett far alla gemensanlt vinstbringande resultat. Da galler
icke satsen onl att den fria konkurrensen leder till den starsta majliga be
hovstillfredssUillelse, enar de ifragavarande faretagen aro mer eller mindre
monopolistiska till sjalva sin art.

Jag ar ieke inne i tekniska sparsnlal oeh borde kanske ieke aIls yttra
mig i detaljfragor; men far min del ar jag icke nagon stark van av automo
biler, sarskilt Iastautomobiler, utan skulle garna se och tror det skulle vara
en lycka, om jarnvagarna kunde fylla en starre del av de behov, som nu
automobilerna fylla. Jag skulle vilja ifragasatta - icke som nagot pastaende
men sam nagot, som kunde tas under avervagande av dem, sam gara upp
jarnvagarnas tariffer - om icke det hela kanske en smula hanger pa sjalva
det satt, varpa tarifferna aro konstruerade. Om jag har en bil, skall jag
farranta dess anskaffningsvarde oeh betala skatt far sjalva bilen. I det hela
har jag salunda vissa fasta utgifter. Ju mer jag begagnar min bil, desto
billigare blir det, ty jag behaver da i grund oeh batten endast betala far
bensin och for bilens sHtning (vartill visserligen kommer skatten far hjulrin
garna). Den som reser pa jarnvag, skall emellertid far varje resa ieke blott
betala driftkostnaderna utan aven en viss andel av de allmanna omkostnaderna
och farrantning av det i jarnvagen nedlagda kapitalet. Jag farestaller mig
nu, att saken skulle kunna ordnas pa det sattet, att jarnvagarn,a far att tacka
sina allmanna omkostnader komme averens med sina st~rre trafikanter om
att dessa betalade en viss summa far hela aret, beroende naturligtvis i nagon
man pa den omfattning, i vilken de hittills tagit jarnvagen i ansprak, Inen
att de sedermera skulle betala endast vad som motsvarade de kostnader, som
jarnvagen hade far sjalva transporten. Teoretiskt skulle detta vara det basta.
Jag pastar icke, att det i praktiken later sig gara, men det ar icke blott jag,
som haft denna ide; om jag icke missminner mig, stod i Economic Journal far
nagra ar sedan samma tanke uttalad av en bekant engelsk jarnvagsexpert,
Acworth, som f. n. pa Nationernas forbunds vagnar saker bringa ekonomisk
reda i Osterrikes jarnvagsvasen.

Statssekreteraren C. Kuylenstierna: Med risk att synas anspraksfull,
maste jag saga, att en del av vad jag amnat tala am, redan sagts av pro
fessor Wicksell. Jag ar avertygad om att professor Heekscher har insett det
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berattigade i en hel del av de synpunkter, som har franlfarts, fastan han,
den gode pedagog han ar, underlatit att framhalla dem just for att vacka
diskussion. Jag forstar hans oforbehallsamma fartjusning, da tre stycken jarn
vagsman har upptratt och sagt sig vara principiellt ense nled hanom darut
innan, att man icke bar pa den foreliggande fragan anlagga nagra monopol
synpunkter utan se den ur ren frihandelssynpunkt. De ha samtliga gatt pa
den linjen, att, om blott jarnvagarna fa rada sig sjalva, skola de ocksa kunna,
recla sig i konkurrensen. A la bonne heure, det ar utmarkt, om det kan ske,
och det ar kanske mojligt.

Det farefaller mig emellertid, som om man hittills i diskussionen hade·
forbisett vad fragan egentligen galler, narilligen huruvida ett trafikmonopol ar
berattigat eller ej. Professor Heckscher har sakt bevisa, att det icke ar sa
kert, att ett jarnvagsnl0nopol ar privatekonomiskt lampligt, ll1en darmed ar
val dock ieke fragan besvarad. Det finns kanske andra synpunkter an de
rent ekonomiska. Jag delar fullkomligt den uppfattningen, att man bar for
soka att pa soeiala fragor oeh allt dylikt anHigga ekonomiska synpunkter,
men man maste dock medge, att jarnvagarna haft oeh ha en myeket· stor
social mission att fylla, oeh obestridligt ar val, att manga jarnvagar SOin

helhet betraktade ha en mYGket stor allmant ekonomisk uppgift, fastan del
straekorna ej aro ekonomiskt bariga. Jag vill oeksa erinra exempelvis om de
strategiska banorna, vilka bora komma med i diskussionen lika val som de
andra. Om man medger, att en viss jarnvag har en social eller strategisk bety
delse eller att den sasom helhet har en allmant ekonomisk betydelse oeh alltsa
bar existera, bar da den jarn'lagen vara forpliktad att fora en sadan taxepolitik,
att den pa varje speeialstraeka kan utharda konkurrens med andra kommu
nikationsf6retag pa samma straeka, trots det att trafiken pa strackan oeh
darmed aven pa jarnvagen sasom helhet gar med forlust? Detta synes mig
vara karnan av monopolproblen1et:. kan ej en jarnvag vara motiverad ur andra
synpunkter ar de sa att saga speciellt ekonomiska? Oeh om den ar det, bar
man ej saka se till att den kan existera, d. v. s. bara sig, vilket kan ske
genom ett monopolskydd?

Jag vill exempelvis tanka mig, att det anlagges en jarnvag harifran oeh
till Falun - jag farutsatter da, att det ieke finns nagon bana dit forut.
Under~ vilka farutsattningar bor en sadan bana fa komma till stand? Bar
den fa komma till stand endast under forutsattning, att den sjalv kan ekono
miskt bara sig genom sina egna taxor? Ar det sa sakert, att den nytta,
som jarnvagen medfor, ligger endast i den speciella trafiken pa jarnvagen?
Det ar mojligt, att sa kommer att visa sig vara [allet, men jag ar ieke saker
pa det. Jag kan namna exempelvis ett resultat, som blir foljden av denna
jarnvags anlaggande, namligen att fastigheterna utefter jarnvagen hela vagen
upp pa grund av den tillkomna trafikmojligheten komma att akas i prise
l\1an skulle kanske kunna tanka sig, att jarnvagen bygges genom engangs
bidrag av alla de personer, som fortjana pa densamnlas tillkomst; det ar ju
icke sakert, att dessa personer just aro de, sam begagna sig av jarnvagen.
Jag ar salunda ieke aIls overtygad am att den speciella trafiken pa jarnvagen
kommer att ge ett uttryck for den nytta, jarnvagen medfor.

Det foreliggande problemet sHiller sig darEor for mig pa foljande satt:
Om en jarnvag ar patagligen viktig far langre avstand, bar den da ieke fa
komma till stand, darfar att det kan handa, att en mangd automobilrouter,
vilka kanske kunna drivas lika billigt sam men ej billigare an jarnvagen,
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farstora jarnvagens ekonomi genom konkurrens Oin nartrafiken? Den fragan
berardes icke i inledningsfaredraget, men jag forestaller mig, att det ar en
synpunkt, som Inan maste Higga pa det fareliggande sparsmalet.

Professor Heckscher sade sig icke kanna till nagot beskattningssystem,
enligt vilket man skulle taga upp avgifter av trafikanter pa vissa strackor.
Ja, varfor ar icke detta majligt? .Jag har icke heller sett nagot sadant system,
n1en varfar skulle det vara omajligt? Tvartom farefaller det ej orimligt, att
da man vid anHiggning av en jarnvag kan tankas ta ut ersattning far en del av
den nytta, som jarnvagen medfar, i form av engangsbidrag,man oeksa kan
tanka sig att ta ut bidrag i form av nagot slags avgift pa alla trafikanter
pa vagstrackan. Detta innebar ett· slags monopolskydd, n10tiverat efter unge
far liknande grunder som en skyddstull.

Det ar icke sagt, sager jag, att det ar just de, som resa pa jarnvagen,
som ha hela nyttan av densamma, utan det ar hela orten. Vtan tvivel ha
de fiesta omnibuslinjerna jarnvagarna att tacka far sin existens, ty vara far
orter skulle icke ha existerat under annan farutsattning an att det ftinnits
jarnvagar. Man kan ju saga, att det ar exempelvisett soeialt intresse, att
det anlagges en jarnvag, oeh att utgifterna harfar bara tagas u~ i form av
skatt, men icke finns det val nagot prineipiellt hinder far att i stallet taga
ut de nadiga beloppen i form av sarskilda avgifter far trafik i olika former
pa vagstrackan?

Professor H,eckseher farklarade, att i jarnvagarna ar nedlagt 700 mil
joner statskapital, men att omnibussarna ieke fatt nagra sadana bidrag. Det
allmanna har dock kostat pa de vagar, som omnibussarna trafikera. Skola
omnibussarna utan vidare fa taga dessa vagar i besittning som en mogen
frukt? Nej, sager troligen professor Heekseher, de skola betala en avgift,
som motsvarar, bland annat, en anpart i dessa kostnader. Ja, gora vi de
bada parterna jamnstalIda, ar naturligtvis alIt ur den synpunkten i sin ordning.
Rent prineipiellt ligger fragan sa, att vagarna bekostats av skattemedel, vilka
numera ej kunna beraknas, men jarnvagarna genom direkt tillskjutet kapital
av det allm1anna oeh enskilda personer. .

Rent allmant skulle jag slutligen vilja fraga, om det ar sa alldeles
sakert, att just omnibussarna aro framtidens fordone Skall jag alltsa riskers:,
att kanske nagra jarnvagar skola dadas, da jag ieke vet, om de kanske om
nagra ar komma att behavas oeh rent av bara sig, om anlaggningarna finnas?
Det ar myeket latt att efterat dama om vad som skett far hundra ar sedan,
men· man kan ieke doma om vad som kommer att ske under de narmaste
25 arena

Overstelajtnant O. Barnheim: Jag har icke nagon sarskild jarnvags
politik att f6rsvara, utan jag begarde ordet far att ratta ett misstag, vartill
debatten givit anledning. Professor, Heekseher sade, att staten skulle ha un
derstatt jarnvagarna med 700 miljoner. Den uppgift, som jag lamnade i ett
anforande vid den. stora vagkongressen oeh som tydligen farorsakat hans
misstag, var, att i de svenska privatbanorna ar nedlagt ett kapital pa om
kring 700 miljoner, ingalunda att staten skulle ha tillskjutit detta belopp.

Vad automobilkonkurrensen betraffar, har jag den lippfattningen, att
den svallning, som man har sett i tidningarna oeh under diskussionen i dag,
har tillkommit darfor att man ieke haft nagra farordningar betraffande bil
trafiken. Jag ar overtygad om, att nar den nya motorfordonsforordningen
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trader i kraft, kOlnlna alla dessa fragor att reglera sig pa ett ganska enkelt
satt, oeh jag tror ieke, att jarnvagarna behova hysa alltfor stora bekylnmer.
Jag forutsatter darvid, att jarnvagarna icke bli alagda tyngre bordor an det
nya kommunikationsmedlet. Skola jarnvagarna daremot behandlas sasom
ITIonopolforetag och alaggas att mot sjalvkostnad eller mindre transportera
trupper, post m. m. for statens rakning 'och att Kung!. Maj:t skall faststalla
for dem kanske oHimpliga taxor, ja, da ar det klart, att det nya kommunika
tionsmedlet far helt andra ·forinaner an vad jarnvagarna ha. Gar man bada
parterna jamnspelta genom att frigora jarnvagarna, sa att de sjalva fa i viss
man reglera sina taxor oeh sa att de slippa betungande transportskyldigheter
for det allmanna, tror jag, att de myeket val skola kunna konkurrera med.
automobilerna. Det ar icke heller mer an rimligt, att aven automobiltrafiken
blir alagd att betala skalig ersattning for underhall av vagar och i ovrigt
aJagges att iakttaga bade den ena oeh andra foreskriften i avseende a saker
hetsanordningar 0.· dyl.

Revisor G. Lindahl: Det har i diskussionen fragats, hur taxorna skola
sattas for en bana, som planerats titan tanke pa att den skall bara sig. Jag
har i en annan diskussion utveeklat den synpunkten, att nar en bana icke·
bygges sasom ekonomiskt foretag utan for annat andamal,. da skall man icke
begara av detta foretag, att 'det skall forranta sig.

, Det har fran jarnvagshall har. framhaHits, att de taxor, som jarnvagarna
fa ut for manadsbiljetter, icke ligga under deras sjalvkostnader utan tacka
dessa. Under sadana farhaHanden kan jag icke farsta annat an att jarnva
garna skulle ha mojlighet att sanka sina taxor far dagsbiljetter. De skulle
da myc~et val oeh med starsta latthet kunna konkurrera med bilarna. Genom
nedsattning av sina taxor skulle ju jarnvagarna at sig behalla en trafik, som
taekte alla deras kostnader utom forrantningen av kapitalet. Vid ett foretag
av sa kapitalistisk karaktar sQm en Jarnvag, bar det vara enbart till fordel
att pa sa satt kunna sla ut de allmanna kostnaderna pa en starre trafik. Det
synes mig darfor - om forhallandet verkligen ligger sa till, som jag upp
fattade det - att den kritik, som nu fares fran jarnvagshall, ar nagot felaktig.

For att belysa min mening skall jag hamta ett exempel fran ett annat
hall. Stockholmstelefon kostade fore kriget 36 kronor (bostadstelefon). Om
index nu ar 16o, skulle detta for narvarande motsvara ungefar 60 kronor.
Kung!. telegrafverket tar emellertid ieke 60 utan 100 kronor. Jag har svart
att tanka mig, att den taxa, som Stoekholmstelefon pa den tiden tilHimpade,
lag under vad som kunde forranta kapitalet, och faljaktligen kommer jag till
den uppfattningen, att det icke bor vara sa stor skillnad mellan avgiften da
oeh nu. Resultatet av den nuvarande taxan bHr darfor enligt min mening,
att det lagges en hamsko pa utbredningen av bostadstelefoner i Stockholm.
Huruvida detta ar nyttigt eller skadligt, skall jag ieke inlata mig pa, men jag
vill framhalla, att detta ar samma problem som nu upprullas for jarnvagarna.
Om jarnvagarna lata genom hoga taxor en del trafik ga sig ur handerna,
resulterar detta i hoga kostnader for den kvarvarande trafiken oeh likval samre
resultat for jarnvagen. Om alltsa jarnvagarna lata omnibussarna ta bort en
del trafik, som de skulle kunna ta till en lagre avgift an dagsbiljettpriset,
synes det mig, som om den taxepolitik, sam nu tillampas, icke skulle med
hansyn till de andrade forhallanden, sam intratt darigenom att automobilerna
kommit till storre anvandning, vara de riktiga.
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Greve W"rede: Endast ett ord for att meddela den siste arade t'alaren,
att han alldeles missfarstatt de jarnvagslnan, som ha yttrat sig, om han fatt
den uppfattningen, att vi skulle ha sagt, att de rabattaxor, SOln Kungl. Maj:t
alagt oss, taeka sjalvkostnadspriset. Sa ar ieke farhallandet. Under krigs
tiden var det t. o. m. sa galet sta11t, att det pa vissa distanser kostade ett
ore mer for en person att resa an att skieka ett brev.

Professor Heekseher beredde mig i viss U1an en missrakning, ty jag
hade vantat mig ett fiott oeh arligt erkannande fran honom av jarnvagarnas
handlingsfrihet i taxehanseende, da de nu ha fiht ett Iikvardigt, enligt hans
uppfattning kanske b~ittre trafikmedel till konkurrent. Detta har jag ieke fatt,
utan det suddades over, da han talade om att jarnvagarna hade en monopol
stallning.

Generalmajor J. Akerman: Det ar en synpunkt, varpa Jag skall be att
fa fasta uppmarksamheten, oeh som jag ieke tyeker, att inledaren riktigt
beaktat. Jag vill alldeles bortse ifran, hur det skulle sta11a sig, om jarnvags
oeh omnibustrafiken yore fu11t jamforbara, ty det ar just vad de ieke aro.
For det forsta kunna omnibussarna, annu sa lange atminstone, ieke taga en
del godstrafik, som jarnvagarna ta, oeh for det andra tror jag det ar full
komligt omajligt att tanka sig, att man med omnibustrafiken skulle kunna
forsla in oeh ut den massa manniskor, som ieke minst tack "are attatimmars
dagen skola resa in oeh ut inom I 1/2 timme pa morgonen oeh pa kvallen.
Jag skall aven bortse fran en del andra saker, som oeksa berardes av stats
sekreteraren Kuylenstierna, oeh som ligga n1ig ganska nara om hjartat, sasom
militartransporter o. dyl., vilka bussarna aldrig nagonsin kunna utfara, utan
far vilka vi maste ha jarnvagar. Om emellertid omnibustrafiken ieke kan
taga godstrafiken oeh, ieke heller den anhopade persontrafiken vid vissa tid
punkter pa dagen, utan vi redan av den anledningen maste behalla jarnva
garna, ar det da ekonolniskt att ha bada trafikmedlen bredvid varandra?

Direktar Kamph: Professor Heekseher uttalade sin gladje oeh tillfreds
staJlelse over att jarnvagarna i alla fall hade kvar en sa stark trafik, oeh han
ansag, att den saken blivit betydligt undanskymd farut i diskussionen. Anej,
det har den nog ieke blivit, men jag ville namna nagra siffror far att prote
stera, om man sa vill, emot att jarnvagarna skulle vara skyldiga att uppratt
halla en trafik, som omnibussarna ieke kunna skata, till ruinerande priser,
vilka i allmanhet ligga langt under bilarnas taxa.

Professor Heekseher tankte sig,' att greve Wrede, direktor Nerell oeh
jag skulle appna en speeeriaffar, oeh det kan' ju handa, att forhallandena
komma att bli sadana. Professor Heekseher undrade eme11ertid, om det ieke
da kunde anses fuUt naturligt, att det en vaeker dag oppnades en konkurrent
affar i harnet mitt emot, oeh om v~ da skulle protestera pa Samn1a satt som
nu. Ja, vid de villkor, under vilka vi fatt medgivande att idka var affar,
skulle vi sakerligen komma att protestera, ty vissa myndigheter ha egendomligt
nog alagt oss att i var affar farsalja en del varor till vasentligt lagre pris
an vi sjalva kunna kapa in dem for. Vi veta, att speeeriaffaren mitt emot
daremot skall fa fullstandig frihet. Undra da pa, att vi komma att protestera 1

Professor Heckscher: Generalmajor Akerman ansag, att de trafikmedel,
SOln vi har diskutera, ieke aro jamfarbara. Det ar emellertid ieke jag, som
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har jamfart dem, utan det ar de, sonl yrka pa att det skall galla samn1a
villkor far omnibussar som far jarnvagar. Mitt inledningsforedrag gick just
ut pa att de icke skulle behandlas lika utan att de skulle behandlas efter
olika regler. Fullfaljer man generalmajor .Akermans synpunkt, skall man far
bjuda ocksa all mojlig annan trafik, exempelvis angbatstrafik och varfar icke
drosktrafik, sam val ocksa kan komma att vara i vagen far jarnvagarna. Om
man icke vill ga sa langt, skall man emellertid visa, varfar just ett slags
trafik, som i manga hanseenden ar differentierad .fran jarnvagarna, icke skall
fa farekomma.

Vad blir nu faljden, am man tar ifran jarnvagarna en del av deras
trafik, vilket naturligtvis kOlnmer att ske, am omnibustrafiken star sig? Det
har sagts, att bara jarnvagarna fa full frihet, skola de klara sig. Jag
farmodar, att det icke finns nagot hinder far jarnvagarna att sanka sina
taxor. Kungl. Maj:t har val aldrig nagonsin motsatt sig en taxesankning,
d. v. s. Oln det ar jarnvagarna sjalva sam begart den. Det ar val ocksa pa
tagligt, att det icke ar genom att haja taxorna som jarnvagarna bliva mera
konkurrensdugliga an farut. Den tankegang, sam har ligger under, ar, att
am jarnvagarna aro hindrade att haja sina taxor pa vissa punkter, komma de
att haja dem pa andra. Jag tror emellertid far min del, att jarnvagarna fa
taga den daliga farrantning, sam blir en faljd av att de icke kunna fa tacka
en del av sina farluster med vinst fran andra hall. Jarnvagarna rna sluta
med den farlustbringande trafiken, och da far man se, hur omnibussarna
klara sig.

Jag kan ge jarnvagsmannen ratt daruti, att i den man jarnvagarna aro
skyldiga att driva trafik med farlust, kan det vara skadligt, men den situa
tionen har i detta fall annu icke intratt. Jag tror, att det ar en principiellt
skadlig synpunkt, att darfar att en del av trafiken ar farlustbringande, skall
denna farlust baras av en annan del av trafiken.

Jag sade icke vad dr Kuylenstierna pastod att jag sagt, namligen att
jag icke kande nagot skattesystem, dar skatt togs ut av trafikanterna pa vissa
strackor. Jag sade, att jag kande intet skattesystem, dar skatt uttogs pa tra
fiken pa. vissa strackor till forman ~for trajiken jli andra. Det finns· sannolikt
intet skattesystem sam ar omajligt, men en vansinnigare skatteform har at
minstone jag aldrig hart talas om.

Dr Kuylenstierna gjorde visserligen ocksa en del fragor rarande strate~

giska banor, och generalmajor Akerman kande sitt hjarta rort darav, men det
ar en sak, sam icke har nagot med den fareliggande fnlgan att skaffa. Det
ar ffi. a. o. en sak far sig, att staten har uppgifter av manga olika slag, som
den skall til1godose oeh maste skaffa inkomster far. Man har aldrig hart
nagon saga, att farsvaret skall bara sig. Farsvaret ar en kostnad far sanl"
hallet, och en strategisk bana ar en del av farsvaret, vartill anslag egentligen
skulle tas pa fjarde huvudtiteln. Samma sak galler sociala utgifter. Pa samma
satt som socialpolitiken i avrigt icke bar sig - antar jag atminstone - kan
den icke heller bara sig pa denna punkt. Onl statssekreteraren Kuylenstierna
vill komma at mig pa denna punkt, skall han saga: dessa strategiska banor
skola genom hajning av frakterna far den sa att saga icke strategiska trafiken
fa sadana tariffer, att de bara sig. Det finns emellertid inga sadana tariffer
- man kan jn farsaka t. ex. med Inlandsbanan ---- och staten far da till
skjuta medel pa samma satt som den tillskjuter Dledel till undervisningsva
sendet och en mangd annat. Den saken ar alltsa klar, att de maste baras
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av alIa skattskyldiga, folket som h~lhet, sasom ocksa f. n. sker. Men nu ar
det fraga om nagot helt annat, namligen darom: skola vissa trafikanter betala
trafiken pa andra punkter? Fa de gara det, har man skapat ett skattesystem,
som atminstone jag ar bestamd motstandare till. .

Jag kommer sa till professor Wicksells anfarande. Han sade mig '£lera
vanliga ord, och jag vill darfar ocksa saga honom nagra. Knappast nagon
nationalekonom har inlett en diskussion har i fareningen utan. att professor
vVicksell opponerat. Det ar mycket bra ur den synpunkten, att folk icke
skall tro, att vetenskapsmannen tillhara nagot slags sammansvarjning, men det
kan majligen tankas" att det faktiska ekonomiska livet pa sarskilda punkter
framst beharskas av vissa bland teoriens moment, och da ar det givet, att
man Bigger tyngdpunkten pa demo Intet av vad professor Wicksell sade var
nytt far mig, men da man skall haJla ett faredrag pa en timn1e am en
praktisk fraga, ar det en orimlighet att rulla upp hela den teoretiska ekono
mien rarande jarnvagsfaretagens ekonomi. I detta fall kan jag besvara hans
anmarkningar ganska enkelt. Under vanliga farhallanden, under i avrigt lika
omstandigheter - en sats, som nationalekonomien ganska mycket maste rara
sig med - finns det icke nagon anledning att betrakta o111nibustrafikanterna
som ofarstandigare an jarnvagstrafikanterna. Naturligtvis kan man misstaga
sig, det medger jag villigt, och det kan tankas, att har kommer in ofarnuft
av nagot slag, som man da maste undersaka; men det har icke farts nagot
som heIst bevis far en lagre intellektuell niva hos omnibus- an hos jarnvags
trafikanterna.

Anmarkningen emot mig att jag sakt slata aver nagot kan jag icke
£lnna berattigad. Den omstandigheten, att jarnvagarna fatt konkurrens pa
vissa punkter, medfar enligt min uppfattning icke, att de averhuvudtaget skola
·betraktassasom icke-monopolfaretag, ty de ha dock monopol pa andra punk
ter. Det farefaller mig oskadligt att sHippa kontrollen pa de punkter, dar de
ha konkurrens, men jag tror icke, att det ar lika oskadligt att slappa kon
trollen pa de punkter, dar de ha monopol. I realiteten tror jag visserligen /
icke, att kontrollen dar heller spelar sa stor roll, ty jag farestaller mig, att
jarnvagarna i stort sett fa ratt till de taxor de vilja hat

Professor Wicksell farefall icke ha nagot sinne far vad det betyder far
den ekonomiska utvecklingen att slippa monopol och all den orarlighet i den
ekonomiska utvecklingen, som faljer darav. Jag hade hos honom vantat en
starkare kansla av vad det privata och fria initiativet betyder far att bana
vag far nagot nytt, och det var darfar en i nagon man pinsam averraskning
far mig att finna, att han tycks sta likgiltig far den majlighet att erhalla
akad rarlighet i det ekonomiska livet, som har farefinnes, en majlighet, vars
rackvidd jag icke kan ha nagon mening om, men oin vars karaktar det icke
kan rada nagot tvivel.
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Det for aftonen uppstallda overHiggningsamnet

Om principerna for en privatbanereform.

inleddes av Byradirektoren i !(. Jarnvagsstyrelsen Sven Norrman,
som yttrade:

Herr Ordforande, rnina darner och herrar!

Av de uttalanden, som under senaste tid fallts i pressen och i
ekonomiska foredrag, vill det synas, som om den allmanna meningen i
vart land vore fullt pa det klara med, att vart privatbanesystem icke ar
bra som det ar, och att dess reformering ar trangande. Dessa synpunkter
forcies for forsta gangen fram av jarnvagsstyrelsen i en skrivelse till
Kung!. Maj:t den I maj 1915, i vilken foreslogs en utredning rorande
inneborden och betydelsen av ett mera .allmant forstatligande av en
skilda jarnvagar. Den kommitte - 1918 ars jarnvagskommitte - som
fick utredningen sig anfortrodd, har i huvudfragan gjort foljande ut
talande:
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».Aven om man tar i betrCl:ktande de fordelar av ett forstatligande,
som ieke kunna sattas i pengar, anser kommitten, 'utan att nu kunna
eHer vilja uttala det omdomet, att ett forstatligande i stor skala av
de enskilda jarnvagarna ieke heller i en narmare eller fjarmare framtid
kan vara nationalekonomiskt sett motiverat, att atminstone for nar
varande ett enhetliggorande i sin. helhet eHer i stort sett av de
enskilda jarnvagarna genom deras inlosen av statsverket ieke har
stora utsikter att pa ett ekonomiskt tillfredsstallande satt kunna for
verkligas.» .

Uttalandet ar myeket forsiktigt hallet, oeh aven motiveringen, pa
vilken jag ieke skall narrnare inga, ar forsiktig. Kommitten skattar
myeket hogt de rent ekonomiska fordelar, som skulle kunna vinnas genom
ett enhetliggorande av bannatet, men anser dock, att det ekonomiska
result~tet med hansyn till vissa omstandigheter bleve ofordelaktigt.
For egen del skulle jag vilja formulera saken sa, att de i koneessions
bestammelserna givna inlosningsvillkoren aro sa ofordelaktiga, att en in
losen till staten maste medfora jarnvagskapitalets okning med darav
foljande behov av hogre taxor; att ett enhetliggorande av taxan skulle,
da statens jarnvagstaxa som helhet tagen ar lagre an nagon enskild
jarnvags taxa, medfora stark inkomstminskning; och att ett enhetliggorande
av loneskalan skulle, da statens jarnvagars loneformaner aro hogre an
vid nagon enskild jarnvag, foranleda en stark utgiftsokning, som dock
tenderar att minskas, i det skillnaden i loneformaner nu ar vida mindre
an for ett par ar sedan.

Fragan om ett enhetliggorande av vart jarnvagsvasen inOln ramen
av ett slutet statsbanesystem torde da fa anses vara tills vidare fallen.
1918 ars jarnvagskommitte fann emellertid de av jarnvagsstyrelsen pa
visade olagenheterna av jarnvagssystemets splittring vara sa stora och
de fordelar, som skulle kunna vinnas genom ett aven mindre fullstandigt
genomfort enhetliggorande, sa beaktansvarda, att kommitten sokte och
erholl bemyndigande att undersoka problemets losning i form av de ffianga
enskilda jarnvagarnas sarnmanforande till ett farre antal enskilda stora
jarnvagsforvaltningar. I detta kommittens principuttalande deltogo aven
de tva fortroendeman for de enskilda jarnvagarna, som inom kommitten
narmast representerade dessa jarnvagars intressen. Emellertid funno sig
namnda fortroendeman bora begara entledigande fran uppdraget att vara
ledamoter i 1918 ars jarnvagskommitte, varefter davarande departements
chef inbegrep namnda kommitte bland dem, som skulle upphora med
nyaret 1923. fusionstanken' kom som foljd harav aldrig till saklig be
handling" inom kommitten.

Detta forkvavande av en tanke, som kommitten i sin helhet ansag
livsduglig, mottogs pa flera hall med blandade kanslor. En kommitte-
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ledamot uttalade sitt beklagande vid 1923 ars remissdebatt. Kommittens
huvudsekreterare och aven jag i egenskap av tjansteman i kommitten
anmalde var avsikt att oberoende av kommittens upplosning fortsatta
undersokningen, och har det utkast till lag for gruppbolag, som jag for
min del senare utarbetat, av kommunikationsdepartementet befordrats
till tryck. Jag ber emellertid fa betona, att kommitten icke ens disku
terat fragan om hur de enskilda jarnvagarnas gruppbildning lampligen
borde foretagas. Det avgivna forslaget kan saledes icke vara uttryck
for annat an min personliga syn pa fragan. Pa vad satt en onsk-·
vard privatbanereform Himpligen bor genonlforas ar saledes en helt
oppen fraga.

I huvuds~k tva olika principer for reformens genomforande fa tankas.
Enligt den ena. principen bora statsmakterna taga initiativet och ledningen
och soka planmassigt uppbygga ett system for privatbanenatets fortsatta
utbyggnad och speciellt for dess forvaltning, ett system som sa vitt
mojligt tillgodoser' alla berattigade intressen. Enligt den andra principen
bor den st~tliga kontrollverksamheten betraffande enskilda jarnvagar icke
okas, utan bor det inom ramen for givna koncessionsvillkor och radande
jarnvagslagstiftning tillkomma det enskilda initiativet att genomfora de
forenklingar i jarnvagssystemet, vartill jarnvagarnas agare kunna ur privat
ekonomisk synpunkt foranledas. Den forra principen, det statliga in
gripandets princip, innebar givetvis ·intet oprovat och nytt. Den inne
bar i sjalva verket endast ett fullfoljande av den vag, varpa man tidigt
slagit in, nar man under beaktande av jarnvagarnas monopolnatur och
utomordentligt stora betydelse for samhaHe och naringsliv, kravt kon
cession for jarnvags byggande och grundat en speciell jarnvagslagstift
ning. I realiteten torde det fastmer fa anses innebara ett overgivande
av tidigare askadning, om statsmakterna, sedan det konstaterats, att nu
varande privatbanesystem ej fungerade pa for landet basta satt, dock
lade handerna i kors och overlate at de enskildes goda vilja att genom
fora reformer eller lata bli.

Emellertid later det ju tanka sig, att en valbehovlig reform aven
pa denna vag kan genomforas. Val av vag och metod kan icke traffas,
forr an det nuvarande systemets brister blivit analyserade till sin natur
och vardesatta till sin storlek eHer forr an det utronts, om verkligen
jarnvagarnas agare kunna anses besitta forutsattningar att sjalva, utan
statens ingripande, genomfora en reform pa sadant satt, att den rattvist
och skaligt tillgodoser samtliga vid jarnvagarna bundna intressen.

Da jag nu gar a~t undersoka dessa sporsmal, tvingar tidens korthet
mig till skarp begransning. Fran exe.mplifikationer maste jag i regel
avsta. Jag skall dock soka framlagga problemen sa, att det framgar icke
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blott vilken prineipiell metod bor foljas vid reformen, utan ave'n vilka
viktigare detaljatgarder kunna vara behovliga.

Radande brister i vart jarnvagssystem ha, vasentligen sin orsak oeh
rot i handelsefarloppet vid jarnvagsnatets uppbyggnad, varfar detta nar
mast bor nagot skisseras.

Jarnvagssystemets grunddrag bestamdes som bekant genom prineip
besluten vid 1853-54 ars riksdag. De voro i huvudsak, att s'tambanor
skulle byggas oeh farvaltas av staten, att undantagsvis som enskild jarn
vag byggd stambana skulle kunna inlosas till staten, att bibanor skulle
anlaggas genom enskildas forsorg, oeh att vid fraga om statsunderstod
till enskild jarnvag foretrade skulle lamnas at bibana till statens jarn
vagar.

Om an dessa grundlinjer visat sig saJlsynt barkraftiga oeh i stort
sett blivit faljda under 70 ars jarnvagspolitik, aro doek avstegen manga
oeh betydande. Vi ha salunda Hera enskilda jarnvagar 'av stambane
natur, oeh ha vid deras koneessionerande i viktiga fall, t. ex. betraffande
Bergslagsbanan, sadana inlosningsvillkor faststallts, att banornas inlosen
maste mota de starsta svarigheter. A andra sidan har staten med
myeket fa undantag byggt aven bibanorna i Norrland. Prineipen att
statsHin framst skulle lamnas at bibanorna till state'ns jarnvagar har helt
rakat i glomska. Som foljd av dessa undantag ha vi egentligen tre olika
jarnvagssystem, namligen i Norrland ett slutet statsbanesystem, i Bergs.
lagen ett slutet privatbanesystem oeh endast i soder ett system, som, i
huvudsak enligt 1854 ars linjer, reserverat stambanorna at staten oeh
overlamnat bibanorna at de enskilde.

Statsmakterna ha harvid sa helt at den enskilda foretagsamheten
overlatit initiativet betraffande privatbanornas byggnad, att de aldrig gatt
i forfattning om utarbetande av enhetliga planer for det enskilda jarn
vagsnatets laggning. Kungl. Maj :ts oeh forberedande nlyndigheters
provning i jarnvagsbyggnadsfragor har enligt svensk juridiskt admini
strativ regim oeh i skarp motsats till i privatbanelandet Frankrike foljt
forfaringssatt varit begransad till redan foreliggande koneessionsansok
ningar. Redan detta forhallande innebar tydligen viss risk for att de
enskilda jarnvagslinjerna ieke alltid blivit pa lampligaste satt dragna.
Denna risk har i hogsta grad okats genom det satt, varpa flertalet jarn
vagar finansierats. Som regel har fran ar 1871, da den allmanna jarn
vagslanefonden bildades, gallt, att en koneessionerad jarnvag har kunnat
gora sig forhoppning om erhallande av statslan till belopp av halva
byggnadskostnaden, sedan aktier teeknats for den andra halften. Vid
1923 ars riksdag har doek proportionen forskjutits sa, att 4/7 av bygg
nadskostnaden skall anskaffas som enskilt kapital. Denna relativa Hitt
het att astadkomma byggnadsmedel har i hog grad framjat jarnvags-



O:M PRINCIPERNA FOR EN PRIVATBANEREFOR!\.f 97

natets utbyggnad, men ocksa lett till ett icke ringa antal mindre nod
vandiga ocb oHimpligt dragna jarnvagar, ofta tillkomna far vidgande av
'stadernas handelsomraden. Kalmar Ian erbjuder harpa goda exempel, i
det att jarnvagssystemet, det redan fardiga, det koncessionerade och det
ytterligare ifragasatta, upptar banor; sam utan inbardes samharigbet
solfjadersformigt utga fran Vastervik, Oskarshamn, Kalmar och t. o. m.
Mansteras. Da banorna snart korsa varandra, uppstar en ruinerande
strid pa taxevasendets omrade. Ett sa faga planmassigt, oekonomiskt
och handelsintressebetonat jarnvagssystem hade varit otankbart under
statsregim.

En mera planmassig omHiggning av vart privatbanenat ar emel
lertid icke tankbar, dels pa grund av de darmed farbundna 'kostnaderna,
dels enar varje jarnvag, stor eller liten, givit upphov till ett naringsliv,
som skulle farkvavas, om jarnvagen lades ned. Vad man i jarnvags
byggnadshanseende kan gara, ar att se till, att jarnvagsnatets komplet
tering genomfares efter fullt rationella grunder. Det nuvarande sattet
for koncessionsansokningars pravning innebar enligt min uppfattning icke
fullt betryggande garanti harfar. Tva huvudrisker finnas, den ena att
icke 'nadvandiga och alltsa under inga forhallanden barkraftiga banor
koncessioneras, den andra att koncession lamnas at jarnvagar, vilkas
beraknade barighet harflyter fran trafik, som avledes fran aldre jarnvagar,
utan att den nya leden medfar avsevard besparing i tid eller fraktkost
nader far trafikanterna.

Betraffande de nya banor, vilkas fran1tida barighet ~r omstridd,
synes mig rattvisligen kunna kravas, att staten och andra langivare pa
ett eller annat satt erhalla rantegaranti av de jarnvagar, till vilka banan
ansluter som bibana, denna. jarnvag rna vara statens jarnvagar eller en
eller Bera enskilda jarnvagar, da ju nalnligen den nya bibanan tillfar den
aldre banan trafik och akar dess rantabilitet. En dylik tanke har ock
tydligen legat till grund for 1854 ars numera glomda riksdagsbeslut, att
statslan foretradesvis skulle lamnas at bibanor till statens jarnvagar.
Far att krav..pa sadan rantegaranti skall kunna uppstallas, fordras dock,
att intresserade banor beredas tillHille att yttra sig aver ny jarnvags
behavlighet och nytta, vilket nu icke ar falJet. Likvardigt med rante
garanti ar givetvis, am aldre jarnvag med sig inforlivar ny jarnvag, en
metod, som ar vanligare och praktiskt lampligare an rantegaranti.

Onskvardheten av de aldre jarnvagarnas yttranderatt framtrader
an starkare, nar fraga ar am byggande av konkurrensbanor, vilka visser
ligen beraknas erhalla barighet, men blott pa bekostnad av aldre banor.
Fall aro icke sa ovanliga, dar denna trafikens avledning icke medfor
nagot namnvart gagn far trafikanterna. Ayen om den nya banan kan
vara motiverad som lokalbana, ar det meningslost att nedHigga stora
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kapital for banans byggande som huvudbana. Bygges likval en sadan,
synas nlig de aldre banorna rattvisligen kunna gora ansprak pa icke
allenast gottgorelse, utan aven att den nya vinstgivande banan skall in
forlivas med de aldre.

For att sakerstalla en rationell komplettering av vart jarnvagsnat
synesmig alltsa mycket onskligt, att tidigare jarnvagar erhalla ett for
fattningsenligt reglerat inflytande vid avgorande av koncessionsfragor
inom banornas intressesfar. Det synes mig vidare rattvist, att dessa
aldre banor fa overtaga vissa forpliktelser betraffande nya jarnvagar, av
vilka de' fa gagn, och fa tillerkannas vissa rattigheter betraffande nya
jarnvagar, av vilka de fa skada. En dylik reglering av koncessionsfor
farandet m. m. forutsatter givetvis statens ingripande och kan icke ordnas
genonl fria forhandlingar.

Vid beviljande av koncession faststaller Kung!. Maj:t aven tekniska
bestammelser for banan. Det ar harvid icke ovanligt att de av kon
cessionssokande foreslagna tekniska bestammelserna skarpas med hansyn
till den storre betydelse, som jarnvagen mojligen i en framtid kan fa.
Daremot har mig veterligt icke forekommit, att jarnvagen forpliktas att
framdeles forbattra banans tekniska standard, i den man detta kan komma
att visa sig behovligt. Medan i amerikansk jarnvagsdrift den maximen
provats vara ekonomiskt riktig, att en jarnvag bygges billigt efter nar
mast berakningsbart behov och successivt forstarkes i man som behovet
vaxer, har Kung!. Maj:t hos oss ofta sett sig foranlaten att framtvinga
dyra, ursprungliga anlaggningskostnader, da Kungl. Maj:ts inflytande pa
banans byggnadssatt i och med koncessionen upphor. Som foljd harav
aro flera jarnvagar dyrare byggda an behovligt varit och alltjamt ar.
Ostkustbanan hade t. ex. for lange sedan varit byggd som billig lokal
bana, om Kungl. Maj:t icke skarpt de av koncessionssokandena foreslagna
tekniska bestammelserna.

Emellertid har Kung!. Maj:t harvid icke forfarit sa strangt, att. icke
numera efter trafikens ovantade stegring ett flertal jarnvagar skulle behova
forstarkas for att motsvara trafikens okade fordringar. Detta forstark
ningsbehov gor sig dels gallande ur den egna banans synpunkt - och
i sa fall blir det nog genomfort i man av ekonomiska resurser - dels
gor det sig huvudsakligen gallande ur angransande banors synpunkt 
och i sa fall far nog med forstarkningen bero: Ett exempel torde fordras
for sakens klargorande. Hur stort hjultryck tillates a en bana beror pa
dennas ralsvikt, slipersavstand m. ffi. Statens normalvagnar utova vid
full last omkring 7 tons hjultryck, och for minst detta tryck aro statens
jarnvagar och flertalet enskilda jarnvagar konstruerade. Men ett antal
enskilda banor ha vasentligt lagre hjultryck. Detta medfor, att en lastad
vagn, som har att ga t. ex. 20 km. a en enskild bana med litet hjul-
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tryck och t. ex. 500 km. a statens jarnvagar, maste hela vagen ga med
redueerad last, detta saval enligt gallande samtrafikspraxis sam enligt
vad de enskilda jarnvagarna aven for framtiden fordra,

Om man vill soka uppna forutsattningar for saval lagsta mojIiga
ursprungliga byggnadskostnad for nya banor som lagsta mojliga drift
kostnader for jarnvagsnatet. i dess helhet, sa synes det salunda nodvan
digt, att Kung!. Maj:t erhaller viss befogenhet att alagga aldre jarnvag
att vidta.ga sadan forstarkning av banan, som kan tarvas ur allnziin jarn-'
vagssynpunkt.

De olika jarnvagarnas lokomotiv- oeh vagnparker forete en brokig
mangd av typer. Att en standardisering sarskilt betraffande loken skulle
medfora lagre kostnader for anskaffning oeh for ersattningsdelar ar tyd
ligt. Betraffande godsvagnarna, som ga i vagnssamtrafik over hela det
likspariga bannatet, medfora vagnarnas olikhet i typer oeh lastfor~aga

ett flertal svarigheter. Privatbanevagnarnas ofta smarre lastformaga for
svarar salunda inforande av lagre tariffer for verkligt stora laster, en
Higre tariffering, sam av industrien ar myeket efterlangtad, Olikheten i
standard mellan statens jarnvagars vagnar oeh flertalet enskilda jarn
vagars vagnar innebar ock ett allvarligt hinder mot inforandet av ett
rationellt oeh rattvist ordnat vagnforbund. En overenskommelse om
gemensamt anvandande av godsvagnar finnes men ar i £lera hanseenden
otidsenlig. Den foranleder salunda onodigt stor tomgang av vagnar,
onodigt manga vaxlingsrorelser oeh ett omfattande arbete for bokforing
av s. k. vagndygn till ledning vid vagnhyrornas utraknande. Man har
lange, arbetat pa en reform. De huvudsakliga hindren for en ny, fullt
rationell overens~ommelse synas ligga dels i mangden av smarre enskilda
j arnvagsforvaltningar, dels i dessas kvalitativt underlagsna vagnmaterial.
Redan en gruppbildning av de enskilda jarnvagarna skulle tydligen med
fora vasentligt sto~re forutsattningar for ordnande av denna viktiga fraga.
Emellertid torde det vara av viss betydelse, att Kungl. Majt:s befogenhet
okades aven betraffande den rullande materielens nyanskaffning oeh er
sattning. Jag tillater mig salunda erinra om vikten av att de enskilda
jarnvagarna i tillraeklig omfattning utrusta sina samtrafiksvagnar for det
nya bromsningssystenl - Kunze-Knorr - vartill statens jarnvagar overgatt.

Jag har har payrkat viktiga reformer i avsikt, dels att trygga jarn
vagsnatets komplettering efter rationella grunder, dels att forbereda det
genomforande av en storre teknisk enhet i fraga om bana oeh rullande
materiel, som ar en forutsattning for driftens forbilligande a bannatet i
dess helhet, I vissa avseenden skulle reformerna landa de enskilda
jarnvagarna till fordel, i andra skulle de for dem medfora nya onerCi
oeh viristen skulle huvudsakligen tillfalla det storsta bannatet, sam ar
statens jarnvagars.

8-23407. NationaJekon. Foren. Fork, I923.
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Man kan taga for givet, att de enskilda, jarnvagarna ieke skola
vara villiga medge den utstraeknirig av statsmaktens rattigh~ter, som
fordras for reformens genomforande, utan att ersattning gives i en eller
annan form oeh utan att korrektiv mot rnojliga missbruk skapas. Ersatt
ningen synes mig latnpligen kunna ges pa samma satt som i England, sa
att banorna tillforsakras sadan taxeniva, att viss besUimd avkastning
garanteras. Korrektiven skulle vara, dels att Kung!. Maj:t skulle for
bindas taga hansyn till bolagets ekonomiska stallning, dels att ett opar
tiskt sammansatt permanent trafikrad skulle horas rorande atgardernas
behovlighet. Reformerna torde saledes ieke kunna genomforas pa an
nat satt an genom lag. Forutsattningen for en sadan lag torde ater
vara, att ekonomiskt starka sammanslutningar av enskilda jarnvagar ska
pas i stallet for nuvarande blandning av stora oeh sma, rika och fattiga
jarnvagar.

Innan jag harefter overgar till den inverkan i driftsekonomiskt han
seende, som jarnvagsnatets starka splittring utovar, torde sjalva splitt
ringens storlek bora faststallas.

Antalet ekonorniska jarnvagsenheter ar omkring 16o, varav 120

jarnvagar av allrnan betydelse och narmare ett fyratiotallokalbanor utan
allman betydelse. Antalet forvaltningsenheter ar nagot obetydligt mindre.
Daremot ar antalet koneessionerade jarnvagsenheter betydligt storre, i
det att aldre banor med relativt god ekonomi dels sjalva - dock van
ligen endast .i mindre utstrackning - byggt bibanor och fortsattnings
linjer, dels - oeh detta i betydligt storre utstraekning - inkopt an
slutande banor. Harjamte forekomma diverse arrenden oeh sarnforvalt
ningar av varierande typo Tiden rnedger icke att inga pa dessa for
hallanden. Emellertid rna anmarkas, att det ar de enskilda jarnvagarnas
egen fortjanst, att splittringen icke ar an mycket storre an den ar. Stats
makterna torde hittills ieke ha vidtagit nagon atgard for att till storre
enheter sammanfora naturligt samhorande banor.

Att sagda splittring ogynnsamt paverkar driftkostnaderna ligger i
sa oppen dag, att nagon mera ingaende skildring av hithorande forh~U

landen icke synes behovlig. Emellertid rna foljande erinras.
Varje jarnvagsenhet - i vissa fall den ekonomiska enheten, i andra

fall forvaltningsenheten - har sin styrelse, sin verkstallande direktor
och trafikchef. Vid jarnvagar, dar tekniskt utbildat befal finnes, ar be
falets verksanlhetsomrade oftast relativt obetydligt i jamforelse med verk
samhetsomradet for motsvarande befal vid statens jarnvagar. Vid sma
jarnvagar saknas ofta tekniskt utbildat beHil. Administrationen at' alltsa
bade jamforelsevis vidlyftigare och delvis mindre kompetent an den vid
storre foretag skulle behova vara.

Varje jarnvagsenhet har vidare sina egna 10k, som endast undan-
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tagsvis passera den egna banans gransmarken, sina vagnar oeh Sina
verkstader. Harav foljer pa grund av materielens begransade anvand
ning onodigt sloseri med kapital for den rullande materielens anskaffande
oeh onodigt hoga kostnader for dess underhall.

Varje jarnvag har sin egen bokforing. Inkomsternas bokforing
vallar harvid synnerligt arbete, sarskilt for uttagande av fraktandelar i
samtrafik oeh vagnhyror i vagnsamtrafik. Aven stationernas redovis
ningsarbete blir tungt oeh arbetskravande.

Varje jarnvag har sin personal. Aven om tiden sa medger, kan
denna ej utfora arbete a anslutande bana.

Tvistigheter mellan olika jarnvagsforvaltningar for bevakande av
den egna banans privatekonomiska fordelar angaende t. ex. gemensam
hetsforhallanden, sasom ersattning vid foreningsstationer, fraktfragor i
samtrafik, vagndirigeringar i vagnsamtrafik m. m. taga jarnvagsled
ningarnas tid starkt i ansprak.

Emellertid torde ieke bora forbises, att splittringen aven har sin
viktiga kreditpost. Da jarnvagar med Hten trafik oeh svag ekonomi
maste anpassa sina utgifter darefter, tvingas man ofta till en billigare
forvaltning, an om jarnvagarna inginge som led i ett storre jarnvags
system. Personalens loneforhallanden spela harvid en viktig roll. Jarn
vagarna aro - framst med hansyn till sin ekonomi - indelade i fem
grupper, i vilka lonerna utga med- avtagande belopp. Detta system,
som gor personalens loner beroende av arbetsgivarens ekonomiska stall~

ning, ar en egenhet for jarnvagarna, som nog ar under avskrivning oeh
allra minst torde kunna bibeh~Ulas vid storre gruppbolag. Det ar da av
vikt, att lonernas nodvandiga differentiering vid en nyordning av jarn
vagssystemet genomfores efter andra mera rationella linjer, sa att drift
kostnaderna ieke ga upp alIt for starkt.

De arliga besparingar, som sta att vinna genom natets mer eller
mindre fullstandiga enhetliggorande, aro betydande. Siffermassiga be
rakningar aro emellertid ytterst vanskliga, oeh jag vill varna mot en
overskattning av besparingarna. Nagon omvalvning av jarnvagarnas
driftkostnadsforhallanden betyda de ieke. Men aven ett begransat antal
sparade miljoner kronor am aret aro varda beaktande.

Anforda forhallanden aro val kanda inom kretsen av de enskilda
jarnvagsledningarna. Att fusionsbildningen dock ieke blivit mera genom~

ford an den blivit beror pa vissa for vart land egna forhallanden. I
utlandet, sarskilt England oeh Amerika, dar koneession lamnats at kon
kurrerande huvudbanor, har den harav uppkomna konkurrensen foranlett
vittgaende fusioner for att aterstalla jarnvagarnas hotade monopolstall
ning. Denna ytterst viktiga anledning till fusionsbildning har ieke fun
nits i Sverige. Vart samtrafikssystem med tariffgranser i persontrafik
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och banavgifter i godssamtrafik har bidragit till natets .splittring, enar en
fullstandig sammanslagning av jarnvagarna skulle Inedfara banavgifters
bortfallande m. m. och alltsa reducera inkomsterna. Systemet med olika
laneskalor far jarnvagar av olika ekonornisk standard har varit en annan
hamsko.

Det storsta hindret ar emellertid icke av jarnvagsekonomisk natur,
utan ligger i de olika stadernas och sarskilt sjastadernas handelskon
kurrens. De manga hamnstaderna langs vara kuster ha verksamt bidragit
till det privata jarnvagsnatets utbyggnad. Som regel gar i sodra Sverige
en eller £lera enskilda jarnvagar till varje sjostad, som ar sate for jarn
vagarnas forvaltning. Darifran kan salunda jarnvagens ledning och
tariftbildning sa dirigeras, som stadens intressen fordra i konkurrensen
med andra stader. Man ar i allmanhet mycket man om denna tillgang
och hyser en mer eller mindre grundad fruktan for en sadan andring av
systemet, att den egna jarnvagens Iedning skulle flyttas ,over till en annan
storre stad, sasom Goteborg eller Malmo. Darfar finner man ock, att
av hittills genomforda fusioner sa gott som inga omfatta jarnvagar, vilka
ga ~ill skilda sjostader. Det viktigaste undantaget ar trafikforvaltningen
Goteborg-Dalarne-Gavle, som mojliggjorts darigenom, att Bergslags
banan fatt forvarva aktiemajoriteten i Gavle-Dala jarnvagar. Aktie
majoriteten i Bergslagsbanan ages som bekant i realiteten, om ock icke
formellt, av Goteborgs stade

Aven om staten icke ingriper for jarnvagssystemets rationella far
enkling, sa kommer helt visst en successiv sammanslagning av enskilda
jarnvagar att fortga, sannolikt liksom hittills oftast pa det sattet, att
den sterre jarnvagen inkeper aktierna eller aktiemajoriteten i angran
sande smarre banor. Men personer, som val kanna Higet och stam
ningen, anse uteslutet, att en mera allman och genomgripande fusions
bildning skall kunna astadkommas genom frivilliga overenskommelser.

For att en fusion till verkligt stora jarnvagsforvaltningar, t. ex. i
Skane omfattande hela landskapets enskilda jarnv~gsnat, skall synas
onskvard och berattigad, fordras, att farenamnda hinder och betanklig
heter roj as undan. Av sarskild vikt ar harvid, att landskapets alla orter
erhalla garanterad' sakerhet far; att deras trafik- och taxeforhallanden
icke skola forsamras utan snarare forbattras som foljd av fusionen. Men
en sadan garanti torde knappast kunna genom enskilda averenskom
melser beredas. Den kraver namligen en opartisk overordnad myndighet,
som det ligger narmast till att statliga organ och i sista hand Kungl.
Maj:t utovar, en myndighet, som i tvistiga fall kan traffa avgorande
angaende tagforbindelser, taxor och, icke minst viktigt, taxenedsattningar.
Nu ar det visserligen sant, att Kungl. Maj:t pa papperet redan ager
befogenhet att traffa dylika avgoranden, men i realiteten forhaJler det
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sfg sa, att Kungl. Maj:t ieke tagit namnvard befattning vare sig med
transportlagenheternas opartiska ordnande eller med provning av taxe
nedsattningars skalighet. Kommunikationsdepartementet har ieke heller
den personalutrustning, som skulle kravas, for en dylik uppgift. I de
engelska oeh amerikanska privatbanesystemen finnas ater ordnade stat
liga organ, bland vilkas aUra viktigaste uppgifter ingar just ett sadant
overvakande av att jarnvagarnas monopol utovas pa fullt opartiskt oeh
skaligt satt, lika for alla trafikanter oeh lika for alIa orter.

Skall man overgiva det nuvarande systemet med till ortsintressen
bundna banorfor att overga till stora oeh mera ekonomiska gruppbolag,
synes det mig alltsa nodvandigt, att en mera utvidgad statlig kontroll
over drift oeh taxor ordnas till forebyggande av maktmissbruk fran
jarnvagsledningarnas sida. Oeh vidare ar det, for att jarnvagarnas affarer
ej skola forsamras i stallet for att forbattras, nodvandigt, att man med en
viss forsiktighet gar till enhetliggorande av bangruppernas taxor oeh loner.

Harefter skall jag nagot narmare inga pa den viktiga taxefragan.
Vid statens jarnvagar tillampas enhetlig taxa for natets bandelar; vid
de enskilda jarnvagarna tilHimpas sarskild taxa for varje jarnvag oeh i
vissa fall for varje koneessionerad jarnvagsdel, i det att nya s. k. ban
avgifter inforas for olika sadana. Statsbanetaxan ar i sin helhet eller i
vissa . delar lagre an de enski1<;la jarnvagarnas taxor. Hartill kommer,
att det enskilda natets splittring inverkar myeket fordyrande pa biljetter
oeh fraktkostnader i samtrafik. I persontrafik vallas fordyringen darav,
att ny zonberakning intrader for varje ny jarnvag, varfor tariffernas fall
pa storre avstand ej far gora sig gallande. I godssamtrafik tillampas val
en med statens jarnvagars taxa parallellt fallande samtrafikstaxa, men
taxans fall motvages av att s.' k. banavgifter, en eller £lera alIt efter
banornas sarskilda behov, tilHiggas vid overgang till varje ny bana.
Taxorna for banornas egen godstrafik aro slutligen olika hoga alltefter
banornas inkomstbehov~

Denna taxornas starka individualisering beror pa sattet for jarn
vagarnas byggnad eller koneessionerande. Statens jarnvagar ha kunnat
haUa lag taxa aven a sina trafiksvaga linjer. Underskotten adessa banor
taekas av de stora oeh vaxande overskotten fran det sodra bannatet,
sedan overste Eriesons fern stambanor efter hand utveeklat sig till lukra
tiva affarer. I starkaste motsattning hartill har det enskilda jarnvags
natet blivit uppbyggt under havdande av de aldre jarnvagarnas ratt till
obeskuren vinst oeh av de yngre oeh fattigare jarnvagarnas skyldighet
att sjalva svara for sin ekonomi.

Svara olagenheter aro forbundna med taxornas olikformighet.
Jag skall harvid ieke inga pa olagenheterna av jarnvagsteknisk

natur - de aro emellertid manga oeh betydande - utan mera uppehalla
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mig vid de oHigenheter, som direkt och kannbart drabba samhallet och
trafikanterna. Den enligt min. uppfattning svaraste' oUigenheten ar har
vid, att taxornas ojamuhet medfar olika forutsattningar for naringsliv.ets
uppblomstring i skilda delar av landet. Man har i allmanhet en viss
benagenhet att averskatta betydelsen far produktionen av taxornas abso
luta storlek. Fraktkostnaderna utgara - om man bortser fran vissa
tunga industrier - en sa relativt liten del av de totala produktionskost
naderna, att en nagot hogre eller nagot lagre taxa ieke spelar nagon
avgorande roll far produktionen. Daremot synes man mig icke tillbor
ligt beakta betydelsen far naringslivet av taxornas relativa storlek..

Denna relativa betydelse verkar sa, att naringslivet vid jarnvagar
med hoga lokaltaxor oeh betungand~ samtrafikstaxor blir handikappat i
konkurrensen med naringslivet vid jarnvagar med Higre taxor. En skogs
agare far svarare att med vinst salja sitt virke oeh sin ved, en gruv
agare far svarare att bryta maIm o. s. v. Rarav foljer oek, att industrien
- den industri namligen, som ej genom ravarornas forekomst m. ffi.

ar bunden till viss ort - med forkarlek va-Ij er sin forHiggning till stationer
vid jarnvagar med goda taxefarhallanden. Tvanget for nya enskilda
jarnvagar att halla haga taxor leder da-rfar till, att de nya kommunikations
medlen. ej kunna gora sig ratt gallande. Naringslivets vantade expansion
uteblir till stor del. Man finner oek, att trafikakningen fortgar efter
skiljaktiga linjer vid jarnvagar med goda eller daliga taxefarhallanden,
snabbt vid de forra, langsamt vid de senare.

Infarandet av mer enhetliga taxor skulle darfor vara av synnerlig
betydelse. Idealet yore givetvis ett land, en jarnvagstaxa. Hit kan
man nu icke na. Men aven den maxim om enhetlig jarnvagstaxa aver
ett starre provinsomrade, som kan uppnas genom en gruppbildning av
de .enskilda jarnvagarna, skulle helt visst medfora mycket betydande for
delar.

Fragan om vilken fraktnedsattningspolitik kan anses berattigad oeh
skalig ar vidare ett problem, som tranger fram i forgrunden vid en
fusionsbildning. Fraktnedsattningar under de ordinarie tarifferna aro i
vissa fall nodvandiga far trafikanterna och nyttiga far jarnvagarna. Men
det ligger i appen dag, att fraktnedsattningar kunna ges oeh val aven
lanlnas, som verka illojalt for andra trafikanter oeh andra orter an som
beraras av nedsattningarna. Jag skall ytterligare fartydliga vad jag me
nar. Fraktnedsattningar kunna ges sa stora, att transporterna ieke lamna
nagot bidrag till banans fasta kostnader oeh ranta eller t. o. m. resultera
i direkta forluster. Taxan far avriga trafikanter drives harigenom i
hojden, ,ty taxan har i stort sett en alltid lika volym. Trycker man in
den pa en punkt, sa drojer det ej sa lange, innan den buktar ut pa en
annan. Det ar oftast icke jarnvagens aktionarer, som bli lidande av en
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ant for stark individuell taxesankning, utan det ar - jag upprepar det
- jarnvagens ovriga trafikanter. Faran for ant for stora nedsattningar
ligger nara till hands, om en viss storindustri vid banan ar agare till
densamma eller. till dess aktiemajoritet, eller en viss sjostad, som vill till
sig draga hamntrafik, ar maktig intressent i jarnvagen. Det tarde val
emellertid fa erkannas, att jarnvagarna aro till for samhallets. skull oeh
ieke bora fa brukas for tillvaratagande av aktieagarnas privatintressen.
En ytterligare fusionsbildning efter hittills foljda linjer maste enligt ruin
uppfattning innebara risk for en dylik privatintressebetonad taxepolitik.
Hur korrektivet sokts i andra Hinder oeh far tankas hos oss i samband
med en malmedveten gruppbildning av jarnvagarna har jag redan namnt.

Savitt jag kan se oeh har sokt utveekla, finnes ingen mojlighet
att ur statlig oeh samhallelig synpunkt kunna rekommendera den fort
satta laisser faire-politik, som staten hittills fort gent emot de enskilda jarn
vagarnas gruppbildning. Jag skall enlellertid i korthet berora ytterligare
nagra samhorande fragor av mera rent finansiell nature

Som det nu ar stallt, aro jarnvagarna berattigade att oavkortat uppbara
den stigande vinst, som foljer med trafik.ens stegring. For vissa jarnvagar
ar clenna vinst redan nu - eller var atminstone fore depressionen - stor
oeh far antagas komma att framgent vaxa. Jag syftar harmed framst pa
jarnvagar, vilka upptaga trafiken fran stora omraden, dar andra mindre
bariga jarnvagar aro tillforselleder, sasom t. ex. Vaxjo-Alvesta, som
insamlar ostra Smalands jarnvagstrafik; Goteborg-Boras, sam insamlar
trafik fran Smaland oeh sodra delen av Vastergotlancl, Bergslagsbanan,
som insamlar trafik fran Dalarne, Varmland oeh Dal. Vinstokningen
beror da ieke framst pa den egna jarnvagsledningens skicklighet, utan helt
enkelt pa att tillforselleder blivit byggda utan eller med obetydlig kost
nad for huvudbanorna. Har rna endast erinras om de under byggnad
varande tillforsellederna till Bergslagsbanan, Arvika-Mellerud oeh Amal
-Arjang, vilka till tre fjardedelar finansieras av staten, utan att nagon
som heIst garanti for laneannuiteterna fordras av Bergslagsbanan, oeh
utan att staten ens forbehallit sig nagon provningsratt i fraga om det
trafikeringskontrakt, som dessa nya banor slutit med Bergslagsbanan.
Det ar riksdagen som faststaller lanevillkor, men jag skulle onska, att
vederborande . upptoge till begrundande den fragan, om ieke dylika for
hallanden aro av natur att bora krava rattelse. Statsmakterna synas mig
aven i sin langivande verksamhet bora anlagga nagot mer affarsmassiga
metoder. Det synes mig vidare, sam om man heIst borde krava, att pa
samrna satt som overskotten fran de sodra stambanorna anvants till mojlig
gorande av ett norriandsnat med Higa tariffer, sa borde overvinster fran
enskilda jarnvagar komma jarnvagssystemet i angransande trakter till godo.
Att pa jarnvagsforetag, pa satt som nu sker, tilHimpa vanliga privatekono-
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miska synpunkter synes mig sta i strid med jarnvagarnas natur. Jag tror
darfar, att det skulle landa alIa parter till batnad, onl man lagfciste'en grund
sats, att framdeles tillkommande avervinster skulle huvudsakligen dispo
neras ieke far resp. jarnvagsaktieagares utan far jarnvagssystemets rakning.

'Utom de enskilda langivare, aktieagare oeh trafikanter vid enskilda
jarnvagar, som av en sadan andrad prineip skulle fa fardel, skulle aven
staten vinna en synnerligen betydelsefull vinst i form av akad sakerhet
far sina lamnade Ian. Staten ar de enskilda jarnvagarnas starsta lan
givare. Vid 1922 ars utgang voro omkring 100 milj. kronor statsmedel
bundna i de enskilda jarnvagarna, om man inraknar aven beviljade Ian m. m.
till de under byggnad varande. En av riksgaldskontoret verkstalld under
sakning visar, att laneannuiteterna myeket bristHilligt fullgaras av jarnvagar,
sam under senare ar erhallit Hin. Pa sista tiden har riksgaldskontoret mast
far fordringarnas bevakande pa exekutiv auktion inropa nagra smarre banor.
Nya dylika olampliga statsfarvarv faresta. Jag behaver ieke narmare
belysa, vilken myeket betydande vinst far var statshushaUning det skulle
vara, om sakerheten far de gamla lanen, som ligger i inteckningar i
resp. banor, finge utbytas mot i~teekning i ett helt gruppbolag, oeh om
nya Ian finge ges mot sadan mera omfattande sakerhet. Naturligtvis
maste emellertid vid dylik konvertering en hel del av statens nu varde
lasa fordringar avskrivas.

Inledningsvis har jag uppstalltden fragan, om staten eller de en
skilda bara taga ledningen vid privatbanesystemets reformering.. Jag
ke;tn ieke finna annat an att endast staten har farutsattningar att genon1
fara en far samhallet i dess helhet gagnelig reform. Jag skulle ytter
ligare kunna inga pa de risker, sam en genom de enskildas initiativ
fortsatt fusionsbildning innebar, men vill avsta harifran.

Fragan ar da, hut den statliga reformen bar genomfaras. Tiden
medger ieke att djupare intranga i denna fragas detaljeL Det tarde
ieke heller far narvarande vara behavligt. Uppenbart ar namligen, att
detta sporsmal ieke kan lasas utan ingaende farhandlingar. Det utkast,
sam jag sam enskild person utarbetat, kan ju omajligt vara annat an
material far en diskussion oeh da i farsta hand far en diskussion mellan
representanter far de intressen, som direkt beraras' av fragan, d. v. s.
staten, de enskilda jarnvagarnas agare, deras farvaltningar, deras personal
oeh deras trafikanter. I denna del kan jag salunda fatta mig kort, da
i denna farsamling val framst principiella synpunkter komma under
diskussion.

Man har i en huvudstadstidning ansett, att det av mig framlagda
farslaget skulle innebara en stravan att stalla de enskilda jarnvagarna
under statens jarnvagars hegemoni. Hartill vill jag saga, att ett sadant
syfte varit mig frammande. Jag har endast velat fa fram ett tekniskt
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valordnat, ett ekonomiskt barigt jarnvagssystem under beaktande av den
nodvandiga samhorigheten i vissa hanseenden mellan landets olika jarn
vag~r och jarnvagssystem. Det ar sant, att statens jarnvagar skulle
skorda fordelar av det privata jarnvagssystem.ets samling. Men for min
del har jag icke tankt mig, att statens jarnvagar skulle titova nagon
overledning av de enskilda jarnvagarna, och jag tror icke det yore lyck
ligt, om fragan ordnades sa. For denna overledning har jag. tankt mig
fristaende statliga organ, kompletterade av opartiskt sammansatta raq
givande namnder eller rad.

Man hal" ock invant, att ett statligt ingripande skulle innebara visst
intrang pa den enskilda aganderatten. Jag tror icke, att sa, sakligt sett,
behover bliva fallet, men far det givetvis bliva en eventuellt kommande
utrednings uppgift att undersoka, var gransen bor ga mellan vad som
ur kommunikationssynpunkt ar onskligt och vad som ur aganderatts
synpunkt ar mojligt att genomfora. Jag. hal" emellertid vagat utga fran,
att man i vart land skulle kunna ga ungefar lika langt som n1an i en
redan genomford jarnvagsreform gatt i England, som ju icke ar kant
for alltfor revolutionara omvalvningar av statssocialistisk nature Vart
privatbanesystem torde i mycket vara byggt pa tidigare engelska fore
bilder. Salunda finnas i bada landerna samma princip for koncessions
meddelande jarnvagsbit for jarnvagsbit. Darfor framtrada ocksa i mycket
likartade brister och reform~ehov. Efter en genomford analys har jag
trott mig finna, att en reform efter d-et engelska monstret, sedan aven i
England stats~anetanken overgivits, skulle' kunna vara andamalsenlig.
Det utkast jag utarbetat ar s~Uunda byggt pa den engelska forebilden
men visar diverse olikheter. Jag hal" tankt mig en reforln efter foljande
huvudlinjer.

Jarnvagarna skulle' alaggas att· fore viss dag sammansluta sig i
vissa storre gruppbolag, sa fa som n10jligt. De principer, enligt vilka
fordringar och skulder i de sarskilda bolagen skulle fa utbytas mot ford
ringar och skulder i gruppbolagen, borde faststallas i lag. Detaljer och
rattstvister skulle avgoras av en provisorisk domstol.

Gruppbolagen skulle tillerkannas ratt till sadana taxor, att deras
nettoinkomster bleve lika hoga som den samnlanlagda nettoinkomsten a
i gruppbolagen ingaende banor ar 1913, dock att nettoinkomsten heIst
icke borde understiga 4 eller overstiga 5 procent a kapitalet. I man som
nettoinkomsten okades borde taxorna sankas, dock ej mer, an att bolagen
finge varaktigt behalla en femtedel av vunnen inkornstokning.

Da saledes sjalva grundprinciperna for taxan vore genom lag fast
stallda, kunde Kung!. Maj :ts befattning med taxornaoverflyttas till en
underordnad myndighet eller en taxeinspektion, som hade att i detalj
efter jarnvagarnas forslag eHer horande faststalla ordinari'e taxor och
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overvaka taxenedsattningarna, sa att rattvisa skipades mellan olika trafi
kanter och olika orter.

Lonerna foreslas reglerade i sadan riktning, att i stallet for nu
varande lonedifferentiering efter banornas ekonomiska lage infordes en
lonedifferentiering efter arbetets olikartade karaktar, sa att t. ex. man
uppdelade stationskarlar, konduktorer m. m. pa tva eller tre klasser med
olika· loneskala.
. Kung!. Maj:t eller eventuellt viss statlig underordnad myndighet

skulle slutligen aga att i storre utstrackning an vad nu ar fallet alagga
jarnvagarna vissa skyldigheter betraffande dels sattet for trafikens be-

.sorjande, dels jarnvagsnatets och den rullande materielens standardisering
och dels gemensamt anvandande av forefintliga materiella resurser. Har
vid skulle emellertid nodig hansyn tagas till gruppbolagens ekonomiska
stallning, och dessutom borde ett opartiskt sammansatt trafikrad horas,
innan dylika alagganden gaves.

Kostnader for trafikrad och taxeinspektion skulle bestridas av jarn
vagarna, saval statens som de enskilda.

Vid genomtankande av ett dylikt system har jag trott mig finna,
£itt det skulle erbjuda beaktansvarda fordelar i regel for aHa parter.

Jarnvagarnas agare skulle salunda fa sig garanterade i regel minst
1913 ars avkastning och successivt intradande forhojningar i avkastnin
gen. En ytterligare beaktansvard fordel torde ligga dari, att grupp
bolagens aktier kunde bliva borsnoterade, varvid de pa grund av den
lamnade avkastningsgarantien torde uppna en jamn och relativt hog kurs.
Agare av nu vardefullare aktier komme att vid intrade i gruppbolag fa
sig tilldelade en mot aktiernas mervarde proportionerligt svarande ok
ning av antalet aktier.

Jarnvagsbolagens langivare - och kanske sarskilt staten sasom
den framste Hingivaren at ekonomiskt svagt stallda jarnvagsforetag 
skulle erhalla okad sakerhet for laneannuiteternas fullgorande, varvid dock
far beaktas, att i samband med fusionens genomforande ej tillrackligt
hypotiserade fordringar maste avskrivas.

For viss personal torde fusionsbildningen medfora en okning i lone
formanerna, om ock en allman tillampning av de hogst betalande jarn
vagarnas loneformaner icke torde kunna genomforas. For personalen
komme vidare befordringsutsikterna. att bliva jamnare och storre an vad
de nu aro, da befordringar i regel aga rum endast inom den bana, dar
personalen en gang vunnit anstallning.

Slutligen aterstar att bedoma, hur gruppbildningen komme att verka
pa taxorna, vilket for den stora allmanheten torde framsta som det vik
tigaste sporsmalet. Det synes icke sannolikt, att de genom driftens
koncentration uppnabara besparingarna kunna bliva sa stora, att de
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otnedelbart foranleda en allman sankning av taxenivan. En viss utjan/,
ning av de inveeklade taxeforhallandena torde daremot omedelbart komma
till stand. Pa.:sina hall myeket betungancle banavgifter i samtrafik komme
salunda att till stor del bo.rtfalla, oeb vidare lagges genom den foreslagna
fusionslagen grunden till en sueeessivt fortskridande allman forbattring
av landets taxeforhallanden. Genom den ratt att genomfora taxened
sattningar, vid vilken jarnvagarna borde bibehallas, skulle gruppbolagen
fortfarande kunna genom lampliga taxeatgarder stimulera trafiken oeh
naringslivet, varvid dock genom den trafikanterna givna ratten att i taxe
fragor vadja till taxeinspektionen sorjts for, att taxepolitiken ej skulle kunna
drivas i en riktning, som ensidigt gynnade enbart vissa orter eHer intressen.

Den ieke minsta fordelen med det svenska jarnvagsvasendets for
enkling genom gruppbolagens bildande torde vara, att en h·allbar grund
lades for' uppbyggande av ett enhetligt planlagt och systematiskt och ratio
nellt drivet j·arnvagssystem. Till forebyggande av att prineipen om
enhetlighet oeh planmassighet harvid skulle kunna av den forsta stats
makten tillgodoses utaver vad gruppbolagens ekonomiska. resurser ska
ligen medgave, har foreslagits, att ett opartiskt sammansatt trafikrad
borde horas i arenden av dylik natur.

En nyordning av jarnvagssystemet efter de huvudsakliga riktlinjer,
sam salunda efter i huvudsak engelskt monster uppdragits, synes mig
salunda skala medfora avsevarda on1edelbara fordelar oeh kanske i an
hogre grad framtida fordelar, utan att nagra nu forefintliga, vid jarnva
garna bundna rattigheter genom nyordningen synas behova bliva sakligt
sett krankta.

Det ar emellertid tydligt, att en reform i angiven riktning ieke
kan undvika att aven ladera vissa nu forefintliga intressen, t. ex. i fall, cia
viss stad elle~ viss industri redan slagit under sig kontrollen av ett vidstraekt
jarnvagsnat. I dessa fall skulle reformen medfora visst hinder far att ekono
miskt fullt utnyttja den makt overkommunikationsmedlen, som man nu har,
sarskilt pa grund av den okontrollerade ratten att bevilja fraktnedsattningar.

Den motvilja mot en pa statlig vag genomford gruppbildning av
de enskilda jarnvagarna, som framkommit fran ledningarna av de lnanga
enskilda jarnvagarna, ar oeksa fullt naturlig, da ett stort antal styrelse
ledamater och trafikanter skulle forsattas ur funktion. Liksom i England
bleve det naturligtvis hos oss nodvandigt att i en overgangsstat lamna
ersattning for harvid uppkommande individuella forluster.

] ag. tror etnellertid, att man bor se fragan fran storre oeb allman
nare synpunkter. Att rnan i allma.nhet oek sa gor, bar synts mig framga
av vad hittills sagts i dagspressen, oeb jag ber till denna forenings sty
relse fa framfora mitt tack for, att den trots trangseln av aktuella eko
nomiska sporsmal velat reservera detta sammantrade for fragans diskussion.
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Harefter yttrade sig:
Professor S. Brisman: InnebaJlet i byradirektor Norrmans foredrag kan

sagas sonderfalla i tvenne delar. Foredraget berorde a ena sidan forslaget
att efter engelskt oeh arnerikanskt monster tvangsfusionera vara enskilda jarn
vagar i nagra fa grupper - oeb det far val anses vara sjalva buvudfragan
- men det inneholl a andra sidan iiven forslag till refornler av privatba
norna, som bora kunna genomforas tamIigen oberoende av sjalva huvudfragan.
Det forefaller mig vara av betydelse, att n1an skiljer pa dessa tva saker i
diskussionen. Man" kan ju vara for en del av dessa partiella reforlner utan
att vilja ga med pa forslaget om obligatorisk tvangsfusionering. Eftersom
emellertid byradirektor Norrman tog upp aven dessa andra saker, kan man
ju iek.e forbiga dem helt oeb ballet. De voro emellertid sa pass manga, att
Inan endast kan inrikta sig pa ett par buvudpunkter.

De fristaende reformerna' gingo i allmanhet ut pa att gentemot de en
skilda banorpa ge en statlig myndighet storre maktbefogenhet i flera avseenden
an vad staten nu har, oeh detta skulle galla saval jarnvagarnas grundande
sam deras skotsel oeh aven i viss man deras inkomster. Byradirektor Norr
n1an framboll, att Bera jarnvagar blivit Inycket olampligt planlagda ocb att
nagot sadant ieke skulle ha kommit i fraga, om staten skott saken ordentligt.
Han medgav doek, att darat var nu ingenting att gora utan att man endast
hade att sla in pa battre vagar for fralntiden, sa att ieke jarnvagar anlades,
sam ieke voro rantabla, eller son1 anlades icke for att skapa ny trafik utan
for att taga trafik fran andra redan existerande linjer. I prineip ar" det nog
riktigt, att man icke bar anlagga dylika jarnvagar. Jarnvagar, son1 ej aro
fuUt rantabla, kunna vara berattigade i vissa fall, nagot sam nationalekonomien
medger, men icke i den utstrackning som ofta nag blivit fallet i Sverige.
Likasa bor ll1an nog se· upp med dubbellinjer, av vilka den ena egentligen
}ir oberattigad. Det forefall n1ig dock nagot egendomligt, att byradirektor
Norrman var sa saker pa att just staten i det fallet skulle ha battre forstand
an enskilda. Vad betraffar anlaggandet av orantabla banor, kommer val anda
staten sam god etta fore de enskilda jarnvagarna, ty staten icke blott an
lagger banor, sam icke aro rantebarande, 'utan anlagger banor, som ga med
direkt forlust, nagot sam den enskilda foretagsamheten icke har gjort.

Vad betraffar anHiggandet av banor, som avse att taga trafik fran andra
banor, ar staten icke mycket battre. Staten planerar for narvarande utbyggnad
av Bobusbanan for att fa anslutning till det norska jarnvagsnatet. Det kommer
att draga mycket stora kostnader utan annat andamal an en ytterst obetydlig,
praktiskt taget sa gott sam betydelselos tidsvinst, men med resultat att tra
fiken tages fran en annan enskild bana till Norge. Vi ha vidare ett forslag
om att inratta en angfarjeforbindelse med Finland, sam bevisligen skulle bli
forlustbringande n1en som skulle inrattas i direkt konkurrens med de enskilda
angbatsforbindelser, som redan finnas pa routen i fraga. Jag tror sam sagt,
att principerna aro riktiga, men att satta staten att vaka over dem ar val
anda att satta bocken till tradgardsmastare.

En del andra forslag till reformer, som byradirektor Norrman framforde,
kunna naturligtvis utan svarighet genomforas redan n1ed nuvarande ordning.
Detta galler exempelvis hans forslag on1 att koncessionsvillkoren skulle ordnas
sa, att en jarnvag forst kunde byggas billigare for att sedan forbattras i den
man det behovs, att Kung!. Maj:t skulle kunna ge foreskrift om vilka loko
motiv som skulle anvandas, om Kunze-Knorrbromsar o. s. v., on1 TIU verk-
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ligen sadant skall anses vara nadvandigt. Naturligtvis kan det valla svarig
heter i specialfall, men prineipiellt borde 'det ieke mata nagot hinder.

Jag vill passa pa tillfallet att framhalla, att man far akta sig far att
tro, att alIa rent tekniska framsteg oeksa aro berattigade. Jag blev ganska
betanksam, da jag i inledningsfaredraget harde uttrfek som att de tekniska
farandringarna skulle bli sa betungande far de enskilda jarnvagarna, att det
skulle behavas taxehajningar for att kompensera utgiftsokningen. Det ar ju
ofta sa, att rent tekniska farbattringar kunna kosta mer an de aro varda.
Missuppfattningar pa detta omrade mater man jamt oeh standigt, oeh det
fare faller mig myeket sannolikt, att staten darvidlag skulle komma att ga v~da

Hingre an som kan ekonomiskt forsvaras. Jag kunde for min del ieke forsta
bynldirektar Norrn1an pa annat satt an att de tekniska reformerna for staten
skulle medfora vissa vinster men att de for privatbanorna skul1e bli onera,
som pa ett eller annat satt maste kompenseras, 'oeh fraga ar, om de i sa fall
kunna anses vara berattigade.

En tredje sak, som berardes i slutet av foredraget, men som egentligen
har hit, ar problemet om de stora genomgaende linjerna oeh om matare
banorna till dessa. Det ar naturligtJ att de stora linjerna fa en vasentligt
okad fartjanst genorn tillkomsten av matarebanor, oeh byradirektar Norrn1an
framhall, att huvudbanorna fardenskull borde dela med sig nagot at bibanorna.
Det ar naturligtvis riktigt i princip, men det ar oerhart svart att genomfara
i praktiken. Skulle en del av alla overskottsmedel, sonl inledaren tankte sig,
ga till en gemensam kassa far att sedan fordelas pa de olika banorna, vill
jag ieke gratulera dem, som skola sitta 'oeh fardela dessa mede!. Man kommer
far avrigt oeksa till den konsekvensen, att omnibusrouterna oeksa borde fa
vara med om att dela vinsten, oeh den som far dela med sig ojamfarligt
mest blir statens jarnvagar, som ju ager de allra starsta huvudlinjerna. Man
bar alltsa tanka sig in i de konsekvenser, forslaget i .denna punkt medfor.

AlIa dessa inledarens forslag aro naturligtvis i mangt oeh myeket varda
att diskuteras, men de aro tamligen oberoende av sjalva fusionsproblemet.
Detsamma galler naturligtvis aven fragan om de rantemedel, sam staten vill
ha ut av vissa enskilda banor. Dessa mellanhavanden mellan staten oeh de
enskilda banorna underlattas givetvis genom en fusion, men de borde kunna
ordnas aven pa annat satt.

Sasom skal for en fusion har huvudsakligast anforts tva saker. Det forsta
ar de stora besparingar sam skulle goras genom minskad forvaltningspersonal,
genom battre utnyttjande av trafikpersonalen O. s. v. Byradirektor Norrman
varnade emellertid, oeh jag tror med all ratt, for att overskatta dessa moment.
Det ar nog en allman erfarenhet fran de talrika industrisammanslutningarna
under kriget, att de administrativa besparingarna ieke bli sa stora, sam man
beraknar. Man ser vad man sparar, men man ser ieke i forvag vad' som
kommer att verka i andra riktningen, exempelvis okade kontrollkostnader
O. dyl. Man ser ieke heller de myeket stora loneansprak, som fran perso-.
nalens sida komma att stallas pa de stora sammanslutningarna. Jag tror
darfor ieke, att det ar sa myeket att vinna pa denna punkt.

Det andra huvudskalet for en fusion skulle vara mojligheten att erhalla
enhetliga taxor. Byradirektor Norrman ansag den nuvarande starka splitt
ringen i taxevasendet 'vara myeket olamplig, oeh att idealet vore att fa en
for hela landet gemensam taxa. ,Han' motiverade detta darmed, att foretag,
som aro beHigna vid de stora linjerna med god trafik oeh lag taxa, bliva
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oberattigat gynnade pa bekostnad av de faretag, son1 i det avseendet ha en
samre belagenhet. En enhetlig taxa skulle emellertid betyda, att de for nar
varande battre belagna faretagen skulle fa subventionera dem, som aro samre
belagna. Byradirektor Norrman forbiser alldeles de stora fardelar, som ligga
i att det ekonomiska livet ar koncentrerat till vissa olnraden. Idealet ar icke
ett naringsliv, som ar likformigt spritt over hela landet, utan det ar battre
ju mera det koncentreras till vissa punkter. Byradirektor Norrmans synpunkt
var den, att ett faretag, SOln icke ar beroende av ravaran, skall ha absolut
samma chanser, var det an farlagges, oeh ieke sam nu behova farlaggas vid
jarnvagarna med de billigaste taxorna. Jag for min del anser det emellertid
vara alldeles riktigt, att produktionen dras dit, dar den starkaste koncentra
tionen kan aga rum. Att de jarnvagar, som ha hogre taxor, fa lnindre trafik,
oeh att de, som ha laga taxor, fa starre trafik, beror icke endast pa taxan
utan aven darpa, att de senare jarnvagarna ur koncentrationssynpunkt aro
battre belagna an de forra. I ett land som Sverige yore det mycket farligt
att ga den vag, som byradirektor Norrman anvisar, oeh jag tror darfor ieke,
att detta skal for en fusion kan anses barande.

Enligt min mening rader det har i landet en sorts romantik for ade
lnarkskolonisering. Man viII till vad pris son1 heIst fa ademarkerna upp
odlade, oeh man betraktar detta rent av sasom nagot slags sjalvandamal. Det
giek nyligen genoln tidningspressen en notis oln ett stort kolonisationsforetag
uppe i Norrland, som kostat staten over 3 milj. kr., oeh dar brukarna under
fem ar uppodlat 80 hektar, varav 40 hektar voro besadda. En tidning be
ledsagade denna notis n1ed en uppgift Oin att en enda jordbrukare pa gransen
mellan Skane oeh SmiHand utan statsunderstod pa san1ma tid odlat upp 40
hektar. Behandlingen av Inlandsbanan oeh en del liknande jarnvagsforetag
visar, att det skulle vara ratt lanlast att arbeta emot denna opinion. Det
har blivit till ett slags religion, och det synes ej vara fraga am farnuftsskal.
Men jag ar overtygad om, att det skulle vara ytterst farligt att ge denna
askadning det handtag, sam en enhetlig taxa skulle innebara. Det skulle
vara att beskatta de battre belagna trakterna till forman for de san1re belagna,
och en dylik politik skulle helt sakert i vart land leda till vadliga konsekvenser.

Jag tror salunda ieke att de fardelar, som byradirektar Norrlnan an
farde, aro fullt sa vagande, oeh dessutom tror jag, att han tog nagot far latt
pa de naekdelar, sam kunna falja av en fusion. I-Ian forbigiek dem ieke,
Inen det ar ju alltid sa, att nar Inan ivrar for en sak, betonar man farde
larna Iner an naekdelarna. Den viktigaste anledningen till att' en fusion kan
bli en dyrbar historia far landet ar arbetslanerna. Byradirektar Norrman ansag
sjalv, att farslagets genomfarande skulle leda till en genomgaende hajning av
lanerna vid jarnvagarna.

Lanefragan ar ur manga synpunkter litet trakig att yttra sig Oln. Om
ll1an framhaller, att vissa haga laner ieke aro mojliga, fattas detta alltid sam
en sorts oginhet. Speeiellt galler detta, da man talar am jarnvagarnas per
sonal, sam ju ar myeket hagtstaende oeh med all ratt synnerligen popular,
oeh sam varenda manniska vill ge de farmaner, SOln rimligtvis kunna ges.
Detta hindrar dock icke, att man anda ar bunden av de objektiva. ekonomiska
farutsattningar, sam finnas. For nationalekonomer i allmanhet tror jag det
star sam en sjalvklar sak, att nagra rent objektiva begrepp om hur n1yeket
personalen bar ha ieke finnas, utan att det enda j~ilnfarelsen1edel n1an har ar
den loneniva, son1 utbildar sig i den allmanna arbetslnarknaden, oeh sOln
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1l1otsvarar de ekonomiska forhal1andena. Betalar Inan darover, innebar detta
en beskattning av trafikanterna oeh de skattedragande, betalar man darunder,
ar det givetvis farligt oeh bor rattas. Det ar ytterligt sorgligt, att den ge
nomsnittliga loneniva, som bestammes av de ekonomiska forhallandena, ar sa
lag som den ar i vart land, men jag menar, att det ar ett faktum, son1 man
maste finna sig uti. Vi kunna kanske med gemensamn1a krafter arbeta for
att hoja nivan, men far narvarande aro vi bundna av den som finnes. Man
vill ju garna satta lanerna far jarnvagspersonalen i averkanten, men skulle de va
sentligt overstiga denna, kommer personalen i viss man att leva pel andras bekostnad.

Byradirektor Norrman namnde, att det nuvarande lonesystemet, dar
per'sonalen far ratta sig efter barkraften vid den bana, dar den ar anstalld,
oeh dar lonerna i hogre grad an vad vanligen ar faBet ratta sig efter lev
nadsbehovet pa olika trakter, skulle komma att sprangas genom fusioneringen,
i det att luan maste infora enhetliga loner. Ingen manniska Hir val gora sig
nagra illusioner am hur detta skulle komma att te sig vid de stora jarnvags
komplex, som enligt forslaget skulle skapas. Att det kommer att bli lane
satser, som ligga atskilligt over den. nuvarande nivan vid de fiesta enskilda
jarnvagarna, tror jag man utan nagon narmare n10tivering kan utga ifran.

Nu tankte sig byradirektor Norrman, att n1an skulle infora nagot slags
differentiering, sa att man indeladestationskarlar, konduktorer o. s. v. i olika
klasser, men detta ar val anda nagot, som knappast gar att genomfora i praktiken.

Erfarenheterna fran England oeh Amerika ge oeksa vid handen, att
den foreslagna reformen kommer att Inedfora lonefarhajningar. I England
aro aven biljetter oeh frakter synnerligen dyra, fastan det ieke marks sa
myeket pa grund av de korta avstanden. I Amerika har loneproblemet blivit
oerhort svarlost. Taxorna hava dar kon1mit upp till en sadan hajd, att de
ieke sta i rimlig proportion till prisnivan i avrigt. Oeksa forekommer det
allmanna klagomal over att man icke kan fa den nytta av kommunikations
Inedlen, SOln man skulle fa, darfor att en mangd trafik blir avstangd pa grund
av de hoga frakterna.

Da de stora gruppbolagen enligt fa~slaget skulle ha en garanterad ut
delning pa 5 % oeh av vinsten darutover endast- fa behaJla 1/5, ha de icke
heller nagot storre intresse av att halla lanerna nere, utan det kommer att
bli statens sak att genom hajda taxor fa in vad som behovs.

Speeiellt i Sverige blir problemet an svarare an i England oeh Amerika
pi grund av statsbanornas inflytande. Redan nu tror jag det ar bevisligt,
att de hagsta loneklasserna hos de privata' jarnvagarna ligga nagot aver den
allmanna lonenivan. Statsbanornas aro anda hogre, oeh de komma val sanno
likt alltid att vara det. De uttalanden som ehefen for statens jarnvagar haft
i denna del kunna, savitt jag kan se, ieke tydas pa annat satt an att stats
banorna ieke bora falja den ekonolniska princip i avseende a lanernas fixe
rande, som jag sakt ge uttryek at, utan att de bara folja ett slags objektiv
valstandsprineip utan hansyn till de ekonomiska farhallandena. Denna prineip
leder oeksa till den konsekvensen, SOln han ocksa uttalade, att lanerna vid
de enskilda banorna aro far laga, oeh att de bora hajas. Om vara stats
banor nu stalla sig pa den standpunkten, oeh om staten sedan skall avgara,
vilket indirekt blir fallet, hur stora lanerna skola vara vid de fareslagna
gruppbolagen, tror jag ieke att n1an kan tvivla 0111 vad resultatet skall bliva.

Vi nationalekonomer kunna ieke anse denna vaIstandsprineip far riktig.
Man kan givetvis skapa valsdtnd bland de anstallda pa detta vis, men det
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blir ieke nagot sunt valstand, ty det skapas pa andras bekostnad.· Vad vi
bora strava .efter ar att haja den allmanna ekonomiska nivan i vart land,
men det ar oeksa den enda vag, pa vilken i langden nagot verkligt valstand
kan vinnas. Jag farstar, att man kan ha en annan syn pa denna sak, men
sakert ar, att pengar kOlnmer det att kosta.

Hartill komma sedan andra kostnader, som jag tror att byradirektar
Norrman tog nagot for latt pa. For narvarande far varje jarnvag ratta mun
efter matsaeken, den far forsaka stalla det sa billigt den kan, oeh vi veta
oeksa, att Hera banor tvingats att driva trafiken under mycket primitiva men
i allt fall effektiva former. Pa de stora grnppbolagen komma givetvis an
spraken pa en forstklassig skotsel att drivas upp, ieke blott i avseende a 16ner
utan aven i avseende a material oeh expedition, oeh som jag farut framhallit,
sakria gruppbolagen nagon egentlig anledning att saka halla sadana ansprak nere.

Jag har kanske nagot val skarpt betonat skalen emot reformen, men sasom
totalintryck kvarstar anda far mig, att den kon1mer att kosta myeket pengar.
Byradirektar Norrman framhall, att alIa parter skulle bli beHitna. Arbetarna
bli belatna, ty de fa hagre loner, oeh aktieagarna bli belatna, ty de fa 5 %
utdelning med garanti oeb dessutom utsikt till annu bagre vinst, men om
taxorna ville inledaren ieke yttra sig nagot med bestamdhet. Det sista tror
jag var myeket forsiktigt. Jag vill for min del nagot mera bestanit uttala,
att jag ar fullt overtygad om att arbetarna bli belatna, att jag haIler det far
myeket sannolikt, att oeksa aktieagarna bli belatna, oeh att man kan vara
fullstandigt overtygad om att trafikanter oeh passagerare icke bli belatna. Nu
farmodar jag, att reformen i alIa fall kommer att genomfaras. Det ligger i
tidens allmanna tendens att skapa sammanslutningar av olika slag, som haja
priserna oeh fordyra levnadskostnaderna for konsumenterna. Nagot storre
motstand tror jag darfar icke, att forslaget kommer att mota. Man far ta
det med ro, men det rna vara farklarligt, om man ieke motser farslagets far-
verkligande med nagon starre entusiasm. .

Direktar A. Kamph: Inledaren har genom sitt faredrag velat visa, att
en reformering av vart privatbanesystem ar trangande, oeh han har skisserat
ett farslag till tvangslagstiftning, men betonat att farslaget ieke kan vara
uttryek annat an for hans personliga syn pa fragan, alldenstund fusionstanken
aldrig kom till saklig bebandling inom 19 I 8 ars jarnvagskommitte. Han
meddelade, att denna kon1mitte, SOln hade till uppgift att undersaka oeh
utreda Iragan om ett mera allmant forstatligande av de enskilda jarnvagarna,
kommit till det resultatet, att ett forstatligande ieke kan nationalekonomiskt
motiveras oeh att en inlosen av statsverket ieke kan pa ekonomiskt tillfreds
stallande satt forverkligas. Jag tror, att det ar en vinst, att detta blivit
konstaterat, sa att den fragan numera kan anses vara avfard fran dagordningen.

Byradirektor Norrn1an anser tva prineiper for en reform tankbara; den
ena, att statsmakterna ingripa oeh taga ledningen for ett planmassigt upp
byggande av ett system; den andra, att det averlamnas at de enskilda jarn
vagarna sjalva att inom ramen far koncessionsvillkoren oeh radande jarn
vagslagstiftning ordna saken sa ekonomiskt oeh praktiskt som n1ajligt oeh han
later det tanka sig, att man aven pa den senare vagen borde kunna vinna
ratt sa goda reformer.

Infar valet emellan de olika vagarna analyserade han bristerna i det
l1uvarande systemet. Han fann roten i det onda framfar alIt i det satt,
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varpa jarnvagarna blivit byggda. Han redogjorde for 1853-54 ars riks
dagsbeslut oeh hurusom lattheten att erhalia statslan ur den allmanna jarn
vagslanefonden lett till att en mangd jarnvagar blivit olampligt dragna ofta
for tillgodoseende av enski1da intressen.

Ja, det ar ju alltid 1att att sedan hela jarllvagssystemet ligger Hirdigt
utova kritik oeh pavisa, att vissa linjer mahanda nu kunnat ligga battre till,
~en jag haUer fore, att det varit synner1igen klokt av statsmakterna, att de
lamnat det enskilda initiativet den storsta mojliga ftihet. Det ar tack yare
denna frihet, sam vi i all a fall kunna vara stolta over vart jarnvagsnat, sam
i forh~Ulande till folkmangden ar ett storverk, sam varit en kraftig havstang
for framjandet av kultur oeh okat valstand i vart land.

Staten har tagit for sig de basta bitarna, i det att den byggt de stora
oeh barkraftiga huvudlinjerna - naturligt nog for ovrigt - under det att det
lamnats at det enskilda initiativet att soka astadkomma bibanorna, som givet
vis ieke kunnat pa samma satt bliva rantebarande. 'Studerar man jarnva
garnas' historia finner man, att det varit forenat nled oerhorda svarigheter,
stora e:konomiska uppoffringar fran kommuner oeh enskilda oeh ett energiskt
arbete fran forutseende man, sam varit grunden till jarnvagarnas tillkomst.
Det ar forst sedan alIa myndigheter horts oeh tillstyrkt en bana, sam stats
makterna beviljat koneession. Av allman svensk jarnvagsstatistik for ar 192 I

framgar, att anlaggningskapitalet for de enski1da jarnvagarna vid namnda ars
slut utgjorde 685 miljoner kronor. I dessa jarnvagar vid samma tidpunkt
bundet statslan utgjorde 54 miljoner. Villman hartill 1agga upplupna oguldna
rantor oeh anstandsrantor, sa utgor hela skulden till statsverket 67,800,000

kronor, saJedes ieke ens 10 % av hela anlaggningskostnaden.
Inledaren haller for· riktigt, att ifraga om nya banor, vi1kas framtida

barighet ar omstridd, det bor kravas, att staten oeh andra langivare erhalla
rantegaranti av de jarnvagar, till vilka ny bana anslutes sasom bibana, darfor
att den nya banan tillfar den aldre trafik. Fransett att man val far anse
varje ny. bibanas barighet omstridd, torde det val anda vara ett val kraftigt
ingrepp i en aldre banas rattsliga stallning att krava, att den skalI Himna
rantegaranti far den nya banans skulder fill staten elIer andra langivare, blott
darfar. att den. kan beraknas fa trafik sig tilHord fran den nya banan.

Inledaren framhaller lok- oeh vagnparkernas nulnga olika typer.
Vad loken vidkommer ar det naturligt, att mangden av smabanor vid sin
tillkomst anskaffat just den typ, sam far banans beraknade trafik ansetts
mest ekonomisk. Jag kan ge honoln fullkomligt ratt uti, att om man ser de
enskilda jarnvagarna s.asom en enhet, en mangd loktyper existera, men harpa
kan man under alIa f6rhalland.en, aven om gruppbolag bildas, ieke rada bot
pa tiotal av ar, ty de befintliga loken maste givetvis utnyttjas, tills de aro
slopmassiga, oeh vid vaxande trafik anskaffas moderna lokomotiv.

Betraffande godsvagnarna ar olikheten i typer oeh lastfarmaga numera
ieke sardeles framtradande. Dar har utbildat sig en standard for olika typer,
oeh vid nyanskaffning av godsvagnar sedan atskilliga ar tillbaka torde de
enskilda jarnvagarna - de norn1a1spariga ~ anska"ffa samma typer med
samma barighet sam vid statens jarnvagar.

Inledaren farmenade, att o1ikheten i standard mellan statens oeh de
enskilda banornas godsvagnar innebar ett allvarligt hinder mot inforandet av
ett rationellt vagnforbund, oeh han papekade de olagenheter, sam nu rada
genom onadig tomgang oeh onodiga vaxlingsrarelser ID. m. Jag vill i an-
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ledning harav meddela, att ar 1916, da stor vagnbrist radde vid savEtI statens
som enskilda jarnvagar, davarande eivilministern anmodat jarnvagsstyrelsen
oeh Svenska jarnvagsfareningen att utse representanter for att under en av
honom utsedd ordfarande verkstalla undersakning angaende majligheten for
infarande av ett allmant vagnforbund. Da jag sasom representant for de
enskilda jarnvagarna tillhar denna utredningskommitte, ar jag i tillfalle med
dela, att undersakningar i sadant syfte fortgatt for olika tankbara alternativ
oeh att kOlnmitten sedan nagon tid har fardigt' ett farslag till fragans lasning.
Att harmed drajts sa Hinge har varit beroende pa att kommittens ordfarande,
farre generaldirektar Pegelow, varit strangt upptagen av offentliga uppdrag.
Fragan har ieke heller ansetts sa aktuell pa grund av det genom depressionen
radande averskottet av godsvagnar avensom svarigheten att ordna broms
fragan, sedan vid statsbanorna infarts tryekluftsbroms, systemet Kunze-Knorr.
Farslaget torde inom kort komma att framHiggas, oeh da det finnes anledning
farmoda, att bromsfragan kan tillfredsstallande lasas, bor enligt mitt farme~'

nande intet hinder finnas for infarandet av ett alhnant vagnforbund, naturligtvis
under farutsattning att it amse hall finnes en god vilja for dess genomfarande.

Inledaren forutsatte, att de enskilda jarnvagarna ieke skulle vara villiga
att medgiva en utstraekning av statsmakternas rattigheter, som fordras for den
av honom tankta reformeringen av privatbanesystemet utan att ersattning i
en eller annan form gives oeh utan korrektiv mot majliga maktmissbruk.
Ersattningen tanker han sig pa samma satt som i England, att banorna till
farsakras en sadan taxeniva, att visst bestamd vinst garanteras oeh att ett
pernlanent trafikrad skulle haras om vissa atgarders behovlighet. Att man
infarde gruppbolag i England torde hava' berott pa andra farhallanden an dem
som rada i vart land. Dar hade koneession lamnats at huvudbanor, vilka
kommo i en vild konkurrens med varandra, dels om persontrafiken, i det att
ena aret den ena banan kunde kara snabbare an den andra oeh andra atet
tvartom~ dels om godstrafiken, sarskilt stenkolstrafiken, oeh det visade sig, att
tillstandet blev outhardligt. Under kriget exproprierades jarnvagarna ay staten,
oeh da de sedermera skulle aterlamnas, funno bolagen med sin fordel faren
ligt att ga med pa en gruppsammanslutning. Nagra sadana fareteelser finnas
ieke i vart land. Man bar aven komma ihag, att i England liksom aven i
Frankrike hava jarnvagarna en trafikintensitet sa stor, att hartill ieke has oss
finnes nagot motstyeke, aven om vi rakna med statsbanorna. I vart land
skulle gruppsammanslagningar enligt il1ledarens forslag omfatta en del relativt
stora oeh barkraftiga banor oeh en mangd smabanor lned myeket svag oeh
ensartad trafik, vilka med sma medel nadgats ordna sig for en myeket enkel
oeh billig trafik. Nar dessa averga i de starre bolagen, kan det ieke hjalpas,
att det ifraga om deras trafik kraves en hagre standard, vartill kommer hagre
loner, alldeles som da enskilda banor overtagas av staten.

Inledaren fralnhall det oekonomiska uti att varje jarnvag har sin egen
farvaltningspersonal, sin styrelse, sin verkstallande direktar oeh trafikehef 0.' s. v.
Han averskattar helt visst den ekonomiska betydelsen harav. Styrelsearvoden
aro i regel myeket sma. Vid t. ex. Stoekholm-Vasterasbanan, som jag
representerar, oeh som har en Hingd pa nara 50 mil eIler narmare en tionde
del av hela statsbanenatet, utgar styrelsearvodet allenast I 5,000 kronor. Tror
nagon, att detta i budgeten har nagon betydelse? Nagon namnvard bespa
ring ifraga om farvaltnings- oeh teknisk personal tror jag ieke pa. Det tek
niskt utbildade befalets verksamhetsomrade kan visserligen vara mindre, om
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med verksamhetsomrade menar jarnvagens langd, men detta befal har sig i
stallet anfortrott andra uppgifter an vid statsbanan oeh de storsta e~skilda

jarnvagarna. Sa ser man t. ex. ofta, att trafikchefen dessutom ar· jamval
ban- oeh maskiningenjor. En baninge~jor vid statens jarnvagar har:- en rela
tivt lang sektion att skota, men han har ocksa under sig en del banbefal oeh
annan forvaltningspersonal, under det att baningenjoren vid en liten bana
icke har nagot befal eller nagon forvaltningspersonal under sig, oeh detkan
nog handa, att han utfor ett effektivare arbete an motsvarande befattnings
havare vid statens eIler de storsta enskilda jarnvagarna.

Betraffande lokomotiven kan det nog handa, att dessa i vissa fall skulle
kunna effektivare uttnyttjas vid ett storre gruppbolag, men detta galler endast
under den forutsattningen, att man vinner langre genomgaende linjer, och jag
kan icke se, att man skulle vinna detta genom de gruppbolag, som inledaren
skisserat. Mangden av smabanor kommer att hanga vid sasom blindtarmar.
Man maste i alIt fall till dem detachera ett visst antal lokomotiv, som fa ga
uteslutande pa samma bandel. Exempel harpa finnas redan nu vid den bana
jag representerar.

Givet ar att forenkling i bokforing kan ske genom mindre antal bolag,'
men jag befarar, att inledaren ar benagen att overskatta den ekonomiska
betydelsen harav.

Varje bana har sin personal, sade byradirektor Norrman, oeh den kan ieke
utnyttjas pa annan jarnvag,' 3-ven om tiden Inedgiver det. Jag kan forsakra,
att tiden ieke medgiver detta. Personalen vid de enskilda banornahar sa
effektivt arbete, att den reagerat mot det satt, pa vilket den utnyttjas.

Inledaren medgav i alla fall, att den nuvarande splittringen dock har
sin kreditsida, i det att smabanorna med liten trafik oeh svag ekonomi tvin-'
gats att ordna sig med mojligast billiga oeh enkla forvaltning samt lagre
loner. Jag blev dock forvanad over, att han i aUt fall kom till ett sadant
slutresultat, ty har var han inne pa ett viktigt ekonomiskt sporsmal, som
borde ha avskriekt honom fran den reform, som han foreslagit. Jag hade
ursprungligen tankt mig att pavisa, huru verklighetsframlnande han ar, nar
det ar fraga om lonesporsmal, men det har tillraekligt tydligt pavisats av
professor Brisman. Den differentiering, ~arom han talar, kan·i verkligheten
icke aga rum. Det ar samma forhallande, som da enskilda jarnvagar over
tagas av staten. Da ar icke tal om differentiering av lonerna. SkuIle man
overhuvudtaget kunna tanka sig, att statsbanepersonalen ville noja sig med
lagre loner, darfor att personalen vid enskilda banor, som inkorporeras, skulle
fa battre loneformaner? Samma blir givetvis forhallandet vid salnmanslutningar
mellan barkraftiga oeh ekonomiskt svaga enskilda banor.

Da inledaren formenar, att statskontroll erfordras till forekommande av
maktmissbruk fran jarnvagsledningarnas sida, malar han hin pa vaggen i
gammal kand avsikt.

Inledaren redogjorde for huru det forhaller sig med taxorna oeh med
delade, att statens taxa i allmanhet ar lagre an de enskilda jarnvagarnas. Man
fragar sig da, vad anledningen hartill kan vara. Ja, det beror naturligtvis
darpa, att, trafikintensiteten ar betydligt storre vid statsbanorna, ofta manga
ganger storre. Staten har byggt huvudbanorna, de stora pulsadrorna i jarn
vagsnatet, som ha en stark oeh givande trafik, under det att det enskilda
initiativet fatt taga hand om bibanorna, som i' alln1anhet aro trafiksvaga. Det
ar vid sadant forhaJlande sjalvfallet, att statsbanornas taxa kan hallas Higre.
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Man kan belysa detta genom ett exempel fran industrien. Om en industri
far en viss produktion kan halla ett farsaljningspris, sa att affaren ger skalig
ranta pa anlaggningskapitalet men finner, att produktionen kan akas till det
dubbla eIler mangdubbIa, sa ar det givet, att den erhaller ett farbilligande
av produktionskostnaderna oeh kan salja varan till Higre pris for uppnaende
av samma vinst som farut.

Den splittring, som" nu sages rada i vart jarnvagsvasende, motverkas
genom samtrafikstaxan, som ar ett storverk far sin tid. Den trafikerande
allmanheten marker patagligen ieke nagon splittring, ty den kan fran en
station sanda en vara till vilken annan station som heIst inom landet efter
statens fallande taxa, liksom om alla i transporten ingaende banor yore en
enda bana. Vid delning av avgiften blir vars oeh ens andel sa liten, att
varje bana - aven statens jarnvagar - tilldelas en s. k. banavgift oeh en
oeh annan bana Ined svag trafik tilldelas nagon extra banavgift.

Om nu gruppbolag bildas, blir det da majligt att for dessa jarnvagar i
gemen tillampa en Higre taxa? Det var ju detta, som inledaren stallde i
utsikt. Far min del ar jag overtygad om att det blir raka motsatsen. For
stor del av personalen foljer hagre lanestandard. Fa~ banor, som farut
kunnat ordna sig under de enklaste former, komma trafikanterna att krava
battre trafikanordningar, alldeles som da enskilda banor" inlasas av staten. Men
hartill kon1mer, att inledaren loekat med att gruppbolagen skulle fa sig ga
ranterad en taxa, som lamnade en nettobehallning av eirka 5 %. Huru skall
detta bliva mojligt utan en i genomsnitt vasentligt hogre taxa? Kommer ieke
jarnvagarnas intresse att iakttaga starsta majliga sparsamhet i farvaltningen
att for~lappas? Kunna jarnvagarna halla tillbaka anspraken pa hogre loner?
Man kan nog ga ut ifran, att det i Hingden blir statsbanornas laner over hela
linjen. Men var ligger da vinsten for trafikanterna? Det blir i sjalva verket
dessa, som fa betala kalaset. -

Inledaren namnde, att det finnes storindustrier oeh sjasUider, som in
tresserat sig i jarnvagar oeh antingen aga den1 elIer forvarvat aktiemajoriteten
oeh pa grund harav lyekats forskaffa sig fraktnedsattningar sa stora, att de
resultera i direkta forluster, verkande illojalt far andra trafikanter oeh andra
orter. Jag ar -sjalv chef far en jarnvag, dar en storindustri har aktiemajori
teten, oeh jag har under atskilliga ar varit en av de ledande krafterna inom
den storsta trafikfarvaltningen i landet nast statens jarnvagar, Inen jag maste
saga, att jag ieke kanner nagot fall, dar fraktnedsattning beviljats utan att
den varit sakligt oeh objektivt befogad. Jag tror, att byradirektor Norrmans
funderingar aro rena konstruktioner oeh att han ser spoken mitt pa Ijusa dagen.

Inledaren ansag det vidare oberattigat, att jarnvagarna oavkortat fa
uppbara en med trafikens stegring foljande vinst. Jag vill i detta avseende"
instamma i professor Brisrnans yttrande. Om en bana far vad inledaren
kallar en overvinst, oeh harmed synes han mena den vinst, som overstiger
5 %, sa far denna far ingen del komma aktieagarna till godo, utan den skall
anvandas for andra jarnvagars behov. De avervinster, inledaren raknar med,
komma i sa fall aldrig att uppsta. Det 'finnes nagot, som i ant ekonomiskt
foretag ar sporren till intensivt oeh ma1medve"tet arbete oeh till en ytterligt
strang sparsamhet i forvaltningen, oeh clet ar vinsten. Kopplas denna av pa
en viss punkt, sa intrader dar i stallet bristande intresse samt slaseri. Man
kan vara farvissad om, att nagon s. k. overvinst ieke uppstar, om den icke
far disponeras for clet egna foretagets rakning.
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Statsmakterna skola blott anlagga litet mera affarsmassiga metoder, far
luenar inledaren. Det ar sa rysligt enkelt. Om de affarsprineiper, sonl in
ledaren anser, att staten bar ga in far, bade varit tillampade hittills, sa
undrar jag verkligen, hurn var jarnvagskarta sknlle ba sett ut far narvarande.
Jag befararJ att vi da ej haft start mer an statsbanorna oeb nagra enskilda
jarnvagar dartill.

Inledaren berarde fardelarna far staten av att fa inteekningarna far de
gamla statslanen utbytta mot inteekningar i stora grnppbolag. Jag haIler med
om, att det yore en stor fardel far staten. Jag kan namna ett exempel fran
den jarnvag jag tillhar. Dar finns en bandel, Enkaping-Heby-RunhaJlen,
som pa sin tid byggdes av ett enskilt bolag med bidrag av ett statslan pa
nagot aver en miljon kronor. Bolaget avtalade med StoekhoIm-Vasteras
banan att trafikera banan. Efter nagon tid erhall S. W. B~ anbud att fa
avertaga banan. Man skulle fa den gratis, bara man avertoge skulderna.
S. W. B. var tyvarr sa optinlistisk ifraga om de framtida majligheterna far
denna bana, att man gjorde affaren pa dessa villkor. Under alla ar hava
inkomsterna .ieke raekt ens till de faranderliga driftkostnaderna, an mindre
till de fasta kostnaderna, far att ieke tala om avskrivningar oeh ranta pa
statslanet. Harigenom blev ett absolut vardelast statslan sakerstallt. Jag
finner det farklarligt, att staten skulle anska fa avriga statslan sakerstallda pa
liknande satt, men jag undrar, vad de rantabla jarnvagarnas andra Ianegivare
skulle saga om den saken.

Inledaren berarde ratt ofta personalen oeb majligheten far denna att
erhaJla hagre lanefarmaner. Jag tillater mig satta ifraga, om det, sasom far
haJlandena aro, kan vara opportunt att draga fram denna amtaliga fraga.

Den lag, sam inledaren skisserat i sin P. M., skulle sannerligen ieke
ge de enskilda jarnvagarna nagra rattigbeter alls, annat an mojIigen den
vinst pa 4 a 5 %, som han vinkar med, men sam nog ar mycket proble
matisk. Kungl. Maj:t, provisoriska domstolar, trafikrad, taxeinspektarerJ kungl.
jarnvagsstyrelsen oeh mahanda ytterligare nagon myndighet, aHa skulle de
samfallt vaka over de stygga enskilda jarnvagarna. Jag tycker det hela skulle
komma att te sig ratt sa hemtrevligt.

Av mitt anforande skulle man mahanda kunna fa den uppfattningen,
att jag ar en fiende till sammanslutningar. Sa ar ingalunda forhallandet.
Tvartom, men jag tror ieke, att det skall ske pa detta satt. Skola samman
slutningar aga rum, bora de vara frivilliga och mellan' sadana jarnvagar, som
hava gemensamma trafikintressen oeh aro nagot sa nar ekonomiskt likvardiga.
Sakerligen skulle det vara lyekligt, am man kunde intressera for samman
slutningar, sarskilt i Skanee

Den lag, sam byradirektar Norrman skisserat, strider emellertid atmin
stone mot mina rattsbegrepp, oeh man kan val saga, att det ar minst sagt
tvivelaktigt, am, sadan som lagstiftningen ar organiserad i vart land, man
kan ingripa i de enskilda jarnvagarnas rattsliga sHillning, sasom den ar fast
slagen genonl koncession.

Fil. d:r I. Hallberg: Jag skall farst be att fa framhalla en allman syn
punkt, som det forefall mig egendomligt, att byradirektor Norrman ieke be
forde. Han omnamnde 1853-54 ars riksdags beslut angaende prineiperna
far jarnvagsbyggandet i Sverige, namligen att staten skulle bygga de stora
huvudlinjerna, under det att de enskilda sk.ulle bygga bilinjerna, men han
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glamde att namna, att 1869 ars riksdag beslat, att staten skulle upphora med
att· bygga jarnvagar, och att allt ytterligare jarnvagsbyggande skulle overlamnas
at det enskilda initiativet. I sammanhang darmed uppdrog Kungl. Maj:t at
en konlmitte att forsoka framlagga vissa riktlinjer for de enskilda banornas
byggande. Denna kommitte framlade ocksa ett farslag, som emellertid far
kastades av 187 1 ars riksdag. Staten ville salunda pa inga villkor binda
sig vid nagra fasta linjer betraffande det enskilda jarnvagsbyggandet.

Vid denna tid uppharde ocksa statens jarnvagsbyggnader. Ar 1866
blev linjen till Uppsala fardig, samma ar fardigstalldes ·linjen till Norrkaping,
ar 1871 tillkom sammanbindningsbanan genom Stockholm och sydvastra stam
banan. Forst senare b6rjade staten sa .smaningom att utvidga sina linjer.
Man byggde vidare fran Norrkoping far att fa farbindelse med sadra starn-
.banan, och man byggde fran Uppsala norrut till Storvik. Nar banan hade
hunnit dit, skulle det emellertid bli slut pa statsbanebyggandet.

Hur verkade nu detta? J0, initiativkraftiga man i olika delar av landet
fingo ta hand om kommunikationsfragan i Sverige. Att vi nu il.ga det jarn
vagsnat, vi ha, ar, anser jag, dessa mans stora fartjanst. Byradirektar Norr
man' har som ett klander framhallit, att stora delar av vastra Sverige uteslu
tande aro farsedda med privatbanor, men det ar just tack yare det enskilda
initiativet, som dessa trakter overhuvudtaget fatt kommunikationer sa tidigt
SOln varit fallet. Strax efter det staten gay direkt anvisning at det enskilda
initiativet att taga hand om jarnvagsbyggandet, barjade ocksa detta pa allvar.
Nara 4,000 knl. enskilda jarnvagar byggdes under 187 o-talet, bI. a. Bergs
lagsbanan, Vasterasbanan och Karlskrona-Vaxja jarnvag. Att staten hade
stort intresse av att uppmuntra det enskilda banbyggandet visas ocksa darav,
att man vid denna tidpunkt fattade ett beslut, som val nappeligen sedan fatt
l1agon efterfaljd, nrbnligen att bevilja Karlskrona-Vaxja jarnvag ett direkt
anslag pa en miljon kr., darfar att denna bana skulle uppratta forbindelse
mellan statsbanenatet och flottans station i Karlskrona.

Fran denna min utgangspunkt hava sadana synpunkter, som fram
kommo i byradirektor Norrmans faredrag, alltid for mig statt sasom bevis pa
bristande tacksamhet och bristande kansla far de man och de myndigheter,
SOln gjort stora uppoffringar far att fa kommunikationerna i gang,nar staten
vagrade att fortsatta jarnvagsbygget. Nagon sadan konkurrens, som fare
funnits utomlands mellan olika jarnvagar, ha vi aldrig nagonsin upplevat i
Sverige, atminstone icke farr i varlden, och DagOn sarskild anledning att
fardenskull behandla de enskilda jarnvagarna sasom strykpojkar, tycker jag
icke farefinnes. Vi skola komma ihag, att det ar tiotusen km., nara dubbelt
mot statsbanenatet, vilka agas av enskilda. Jag undrar just, hur vara kom
munikationer skulle sett ut, om de enskilda icke velat ta det ekonomiska
ansvaret far att vid den tiden fa jarnvagsbyggandet i gang.

Nu resas fran alla hall svarigheter for de enskilda banorna. Har har
lnan nu framkommit nled ett farslag till lag, som bryter t. o. m. vanlig
privatratt. Darfar att vissa enskilda jarnvagar ha svart att betala ranta pa
sina statslan, skall man ga till de andra banorna och be dem betala. Det
ar ett bekvamt satt att fa in sina rantor, och Inanga skulle vara tacksamma,
on1 det ginge sa enkelt att fa in sina fordringar. Att pa lagstiftningens vag
tvinga andra att betala, ar i alla fall nagot, som icke kan garas gentemot
enskilda.

Byradirektor Norrman papekade, att jarnvagsnatet i Sverige ar synner-
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ligen irrationellt och opraktiskt, och han pekade sarskilt pa forhallandena i
SmaJand. Ja, det rna sa vara, att vi nn tycka, att vissa linjer kunnat und
varas, nlen vara bygder ha dock kOlnmunikationer, och det finns icke nagot
land i varlden, som har sa goda kommunikationer i forhallande till invanar
antalet som just Sverige. Det ar det enskilda initiativet, som astadkonlmit
detta. Jag tror, att man nlanga ganger gatt Hingre an man ur ekonomisk
synpunkt bort gora, men det bar val atminstone icke laggas de enskilda till
last, att de farsakt hoja kommunikationsnlajligheterna i vart land.

Byradirektar Norrman talade om farhallandena i Frankrike, dar de
stora franska bolagen fatt bestamda omraden att trafikera, men byradirektar
Norrman vet nog ocksa, vilka kolossala uppoffringar franska staten fatt iklada
sig for att forma dessa' bolag att bygga andra linjer an de rantabla. Franska
statens bidrag harfar uppga ocksa till n1ycket starre belopp an svenska staten
nagonsin kostat pa vart enskilda jarnvagsnat. De 100 miljoner, som svenska
staten utHinat till de enskilda jarnvagarna, motsvara 10,000 kr. per km. Jag
tror, att staten skulle varit tacksanl, om den hade kunnat fa statsbanorna
byggda far en sa lag kostnad.

Betraffande lanefragan endast ett par ord. Det har anlnarkts sasom en
egendomlighet far de enskilda svenska jarnvagarna, att det farekommer olika
lanesystem far olika grupper av jarnvagar, beroende pa deras ekonorniska
barkraft. Som jag varit med om' att bygga upp detta system fran barjan,
kanner jag val, hur det kommit till. Det har sUindigt varit en stravan
fran personalens sida att fa upp lanerna, och resultatet har blivit, att jarn
vagarna ha lamnat de laner, som deras ekonomi har medgivit denl. SkuUe
vi intara ett enhetligt laneSystenl far de enskilda jarnvagarna och samtidigt
tanka pa deras ekonomi, ja, da maste de lagsta nu betalade lanerna sattas
som genomsnittslaner. Skulle emellertid banorna sammanfaras i vissa grupper,
ar jag fullkomligt ense med de faregaende talarna darom, att icke blatt de
hogsta vid de enskilda jarnvagarna nu utgaende lanerna skulle bli normerande,
utan att det skulle bli statsbanelaner over hela linjen.

For nagra ar sedan farekom ett farslag till fusion mellan de enskilda
jarnvagarna. Jag gjorde vid det ti11fa11et en berakning, sam visade, att OIn

man in0111 varje grupp, som skulle fusioneras, holl sig till de hogsta loner,
som tillampades vid nagon jarnvag inom gruppen i fraga, skulle detta forutoln
dyrtidstillagg medfora en arlig utgiftsakning pa aver tva milj. kr. Skulle
grupperna nu bli storre och ~taten dessutom fa vara med om saken, ar jag
overtygad onl att personalen skulle ga efter sanlma principer som hittills. Den
kan icke forsta, varfor en enskild bana skall beta] a lagre loner an en stats
bana. Statsbanelanerna komme darfar med sakerhet att tillampas over lag,
vilket skulle medfora en akad arlig lanekostnad av 10 milj. kr., och dessa
pengar maste tas ut pa nagot satt.

De stader, som nu intressera sig for jarnvagsforetag, forsaka givetvis
samtidigt att tjana sina egna intressen. Manga av de jarnvagar, som de aga,
ga ilIa, andra ga bra, men herrarna kunna vara fullkomligt overtygade om
att for den handelse jarnvagarna pa lagstiftningens vag skulle slas ihop, nog
skulle de olika intressena gara alIt far att fa sina banor varderade sa hagt
sam majligt. Darmed fareligger fara for en valdig averkapitalisering fran
borjan av det kapital, som de stora grupperna skulle fa att arbeta med.

Byradirektor Norrman anfarde sasom ett av de aUra viktigaste skalen
far staten att yrka pa clenna fusion, att staten darigenom skulle fa ranta pa
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de 100 miIj. kr., som den lanat ut. Jag har ieke haft tillHille att taga
reda pa vad genomsnittsrantan kan vara, men om den skulle belopa sig till
5 %, motsvarar detta 5 miIj. kr. om. aret. A andra sidan skulle de enskilda
jarnvagarna genom fusionen komma att tvingas betala ut 10 milj. kr. om aret i
okade laner. Jag fragar mig da: Kan det vara en riktig ekonomisk prineip
att alagga ekonomiska personer att betala ut 10 miljoner at visst hall far att
staten skall fa 5 miIjoner i ranta pa sina pengar? Som emellertid de fiesta
jarnvagarna redan nu betala sina rantor a statsskulden, ar det ej 5 miIj. utan
ett myeket mindre belopp, som staten genom en sadan tvangsfusionering skulle
fa sig garanterat. Jag tror ieke, att det ar privatekonomiskt riktigt att for
fara pa det sattet, oeh jag har ieke heller under ett snart 2 s-arigt medIem
skap i Nationalekonomiska fareningen hunnit forvarva sa myeken national
ekonomisk kunskap, att jag kan anse det nationalekonorniskt riktigt.

Byradirektar N orrman : Jag ber till en barjan att fa taeka for att
herrar opponenter icke gatt alltfar myeket in pa detaljerna i min .P. M:,
ntan att diskussionen nagot sa nar haJlit sig till farslagets prineipiella syn
pnnkter. Emellertid skulle nog ett narmare studium av farslaget, sadant det
framlagts i min P. M. ieke skadat. Jag har dock ieke menat det alldeles pa
det sattet, som herrarna tyekas ha trott..

Det ar helt naturligt, att professor Brisman ieke kan' ha nagon synnerlig
uppskattning av alla de olagenheter, som aro forbundna med jarnvagssystemets
nuvarande splittring. Man bar nog vara i en ratt sa intim kontakt med det
privata jarnvagsvasendet far att kanna dess brister, oeh den saken har oeksa
betydligt klarare fattats av direktor Kamph. Jag tror vidare, att professor
Brisman missfarstatt inledningen till mitt foredrag, dar jag framholl bristerna
i vart koneessionsforfarande oeh i vart jarnvagssystems utbyggnad samt sva
righeterna att fa en tillfredssHillande teknisk enhet inford, ty det ar faktiskt
sa, att en forbattring av dessa farhallan den kan ieke genomfaras, forran vi
ha fatt vart jarnvagssystem samlat till nagra stora ekonomiska enheter. Det
finns ieke nagon mojlighet att astadkomma nagon sund jarnvagslagstiftning
inom ramen av det nuvarande splittrade systemet, ty i sa fall finge man loy
att saga, att den oeb. den bestammelsen skall galla de oeh de jarnvagarna
men ieke de oeh de o. s. v. En farutsattning far jarnvagssystemets tekniska
sanering ar darfar helt visst, att jarnvagarna sammanslas till storre ekonomiska
enheter.

Sedan kommer man till den stora fragan, huruvida denna sammanslag
ning kan genomforas pa ekonolnisk basis. De prineipiella motskal, som ur
denna synpunkt anforts emot sammanslagningen, aro i huvudsak, att den
skulle resultera i en enhetlig driftsstandard oeh en enhetlig loneniva vid stora
oeh sma jarnvagar. Jag hade far min del haft det fartroendet till det sunda
omdomet hos vederbarande, att man ieke skulle behova genomfora en sadan
fullstandig enhet. Nar direktor Kamph ar chef far en jarnvag, som utgor det
mest typiska exemplet pa den fusionsbildning, som jag vill soka astadkomma,
forefaller det mig nagot frammande att finna just honom som den framste mot
standaren till en sadan tanke. Direktor Kamphs jarnvag bestar ju, pa satt
vi hort av honom sjalv, av dels huvudlinjer oeh dels bibanor oeh aven s. k.
blindtarmar. Har man ieke dar 1yekats differentiera driften, sa att den kan
skotas billigt pa bibanorna, sa farefaller det mig dock, sonl om man borde
kunna Iosa ett sadant rent tekniskt sporsmal.
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Den andra fragan ar den, am man kan differentiera lonerna. Har star
man givetvis infor mycket stora svarigheter. Jag tror dock far min del, att
dessa svarigheter ieke skola vara omajliga att overvinna. Varfor skulle de
egentligen vara det? Att yrkanden pa enhetliga loner komma att framstallas
ar klart; att dessa yrkanden ieke kunna genolnforas utan en myeket stor
kostnadsokning ar oeksa klart; att lnan icke kan utjamna denna kostnads
okning utan taxeforhojningar ar aven klart. Da sags det av professor Bris
man oeh andra, att det kommer att bli en enhetlig lonestandard, alltsa blir
det kostnadsakning oeh alltsa blir det taxehojningar, eftersom en viss ranta
pa kapitalet skall garanteras. Sasom forutsattning for det foreliggande far
slaget har jag emellertid uttryekligen satt, att en farnuftig laneaverenskom
melse skall kunna traffas med personalen. Jag forutsatter denna overens
kommelse sasom foregaende genolnforandet av en fusionsbildning. Sager
personalen nej till en sadan uppgorelse, ar detta naturligtvis ett mycket stort
hinder for fusionens genomforande.

Jag skall ieke ga in pa de sma gliringar, som jarnvagsstyrelsen oeh dess
chef fatt mottaga i fragor som ligga vid sidan av det fareliggande amnet. Jag tror,
att det skulle taga tiden alltfor myeket i ansprak att har redogora for orsakerna
till intagna standpunkter i dessa far foreliggande problem frammande fragor.

Den rantegaranti, som jag foreslagit, ar ieke 5 utan minst 4, hagst 5 %,
d. v. s. den ranta, sam de enskilda gruppbolagen erfarenhetsmassigt skulle ha
haft under ar 19 I 3, am de da funnits. Fixerandet av denna erfarenhets
massiga avkastning anser man nu skulle innebara, att de enskilda jarnvagarna
skulle forlora impulsen att skota sina jarnvagar sa billigt som majligt, oeh i
framsta rummet ilnpulsen att tillse, att lanerna haUas avpassade efter den
allmanna lonenivan. Jag skulle vara villig att tillerkanna denna anmarkning
star prineipiell betydelse, om det ieke yore sa, att rantegaranti dock redan
sa gott sam finns i praktiken. Man far ieke glomma bort, att det ar
Kung!. Maj:t, sam faststaller jarnvagarnas taxor, oeh att detta sker efter sa
dana grunder, att de ekonomiskt svaga jarnvagarnas resultat skala ga ihop,
varav faljer, att de stora b~norna fa full farrantning oeb ibland overvinster.
Resultatet far jarnvagsgrupperna blir en avkastning av 4 it 5 proeent. Mot
svarande farhallanden till dem jag fareslagit finnas salunda i stort sett redan
nu pa grund av jarnvagarnas monopolsUillning oeh det satt, varpa Kungl. Maj:t
erfarenhetsmassigt faststaller de enskilda jarnvagarnas taxor.

Ayen direktar Kamph var inne pa denna fraga, oeb han ansag det
uppenbart, att det sedermera ieke skulle bli tal om nagra avervinster. Jag
har tidigare" lned avervinster syftat pa de patagliga vinster, sam vissa huvud
banor erhalla av trafik fran tillfarselbanor, oeb som kOlnnla att stiga i den man
som trafiken stegras, farsavitt dessa jarnvagar fortfarande skola vara berattigade
till minst statens jarnvagars taxa, fastan de" icke ha nagot sadant pahang som
statens jarnvagar ha i sina norrlandsbanor. Sedermera har jag talat am den
avervinst, som uppstar i den man som nettoinkomsterna stiga, oeh jag har fare
slagit, att starre delen av nettoinkomsten utaver den garanterade vinsten skulle
flyta ut i form av sankta taxor O. s. v. De enskilda jarnvagarna skulle "dock
vara berattigade att fa taxorna sa fixerade, att de erhalle nagon del avavervinsten.
Ar det verkligen nagon av herrarna, som tror, att ieke detta redan ar far
hallandet? Da jarnvagarnas vinst stiger, behalla de ieke hela denna vinst,
utan taxorna sankas, oeh det ardarfar endast en del av vinsten, som kom
mer jarnvagarna till godo. Mitt farslag innebar i denna del ingenting annat
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an ett ungefarligt siffermassigt fixerande av den praxis, som redan i stort sett
ager rum. Val att marka galler detta emellertid ieke de jarnvagar, som ha
ett synnerligen lyckligt lage. Trafikstrommen fran tillfarselleder akar dessa
banors vinst ouppharligt. Jag anser oriktigt, att sadana banor skola fa be
halla sina kommande avervinster, enar jarnvagarna ieke aro privatekonomiska
foretag, vilkas aktier skola vara penningplaeeringar, utan faretag vilka aro till
far samhallets skull.

Doktor Hallberg har pa nagot ofarklarligt satt fattat, att jag skulle ut
talat nagot ldander emot de enskilda jarnvagarna. Jag vill garna erkanna,
att jag uttalat ett klander, men det har efter vad jag kan finna endast varit
riktat mot Kung!. Maj:t oeh icke i nagot avseende mot de enskilda jarnva
garna. Da "pa 187 a-talet statsbanebyggandet inhiberades oeh det enskilda
jarnvagsbyggandet tog fart, var detta, som doktor Hallberg val vet, ett utslag
av den allmanna ekonomiska stromning, sam den tiden giek genom varlden,
oeh sam aven nadde vart land. Lyckligtvis blev ieke denna stromning be
staende. Lyckligtvis begiek man icke i Hingdensadana dumheter som att
fixera sadana inlosningsvillkor, sam galla betraffande Bergslagsbanan, eller
sam att antaga ett ouppsagbart arrendekontrakt," som skedde betraffande
Vaxja-Alvesta jarnvag. For Kung!. Maj:ts farfaranden i jarnvagsfragor under
1860- oeh 187 a-talen har jag ieke den aUra ringaste vardnad. Vidare ar det
klart, att de "enskilda jarnvagsfaretagen just den tiden arbetade sig fram, dar
far att det 9a var det stora jarnvagsbyggandets tid over hela varlden. Da
inrattades oeksa privatbanelanefonden i Sverige.

Betraffande det av staten till enskilda jarnvagar utlanade kapitalet vill
jag framhalla, att min siffra pa 100 miljoner avsag aven de lan, sam ut
Himnats till under byggnad varande jarnvagar. Det ar lyekligtvis ingalunda
pa det sattet, att staten icke aIls far in nagra rantor pa dessa pengar, men
a en del - tyvarr a en stigande del - av statslanen erhalles ingen ranta.

"Jag har icke ett enda agonbliek tankt "mig, att staten skulle fa stiga in hos
gruppbolagen sasom fordringsagare far hela sitt lanebelopp, tltan jag har ut
tryekligen betonat, att man naturligtvis skall gora en avskrivning av vardelosa
jarnvagslan.

Gentemot vad doktor Hallberg anfarde om Frankrike skulle jag vilja
saga, att det aven finns andra inlasningsvillkor i Frankrike, som kanske upp
vaga det farhalJandet, att staten lamnat vissa rantegarantier o. dyl. Darfar
ar nag oeksa i stort sett det franska koneessionssystemet mycket fardelaktigare
for staten an vart. "

Jag skulle till slut vilja saga, att mycket stora svarigheter aro forbundna
med jarnvagssystemet sadant det for llarvarande ar, oeh att jag tror, att det skulle
vara till fardel, on1 det bleve faremal for en objektiv oeh opartisk undersak
ning, hur det nuvarande systemet borde farbattras. Jag har uttryckligen
framhallit, att den P. M., jag framlagt, ar att anse sam ett forsta diskussions
material, son1 ar till for att fa luft i dragluekan. Svarigheterna med det nu
varande jarnvagssystemet aro emellertid sa stora, att det verkligen ar anskvart
att fa dem undanrajda. Ieke annat an vad jag kan se, kan det far de en
skilda jarnvagarna intraffa en situation, da det for dem hade varit battre, om
de sjalva traffat en frivillig overenskommelse) icke sinsemellan utan med
staten, an am de avvakta det eventuella tillfalle - ingen vet nagot om de
politiska kastvindarna - da statsmakterna sjalva taga saken om hand och
avgora den efter mer ensidiga synpunkter.



OM PRINCIPERNA FOR EN PRIVATBANEREFORM

D:r Hallberg: Bynldirektor Norrlnan var iune pa fragan att man vid
en oeh salnma bana skulle dela upp en oeh samma befattningshavarekategori,
exempelvis stationskarlar, i olika grupper llled olika Ion alIt efter arbetets art
a de olika linjerna. Jag sympatiserar med detta forslag, oeh da jag var Ined
i ekonomikomn1issionen vid statsbanorna, uttalade jag oeksa den tanken, att
man borde prova detta just vid statens jarnvagar, dar de olika linjerna aro
av sa helt olika valor. Jag tror, att byradirektor Norrman skulle gora klokt
uti· att forst soka genomfora sitt forslag vid statsbanorna for att se hur det
gar, oeh forst sedan vid de enskilda banorna. .

Vad fusionstanken betraffar, ar jag ingalunda DagOn fiende till samman
slutningar mellan enskilda banor" Byradirektor Norrman namnde sjalv, att
antalet koneessioner ar dubbelt sa stort sam det nuvarande antalet forvalt
ningar, vilket ju visar, att ganska stora sammanslagningar redan agt rum.
Till Svenska Jarnvagarnas Arbetsgivareforening aro anslutna 110 jarnvagar,
av vilka manga aro sammanslutningar, men det ar dock icke mer an 7 I it 72
forvaltningar, som administrera dessa banor. I Skane har det pagatt en stark
rorelse att sammanfora jarnvagar, som ha samma intressen, oeh i Smaland ar
det pa samma satt. Det sker tills vidare pa det viset, att olika jarnvagar
ha gemensam administration. Men aven ver~liga sammanslagningar ha agt
rum. Jag yill sasom exempel namna en bana i Vastergot1and, som, nar den
byggdesJ omfattade en stracka av 130 km. Nu ar samma bana 329 km.
lang, oeh den har mestadels utvidgat sig darigenom, att den dragit in under
sig andrajarnvagar. Dar ar vagen oeh enligt min mening den enda riktiga vagen.
Pa den vagen ha jarnvagarna hela tiden arbetat, oeh jag hoppas, att de aven
skola gora det i framtiden. Kan staten uppmuntra till storre enhet utan att
tillgripa medel, sam komma att verka fordyrande, tror jag ingen skulle vara
staten mera taeksam an de enskilda jarnvagarna. Men pa tvangets eller lag
stiftningens vag skall det icke ske.
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TIGERSCHIOLD, H., f. d~ kanslirad.
TILLBERG, E. W., bergsingenjor.
TISELL, G., direktor.
TONDEN, A., byrachef.
TOREN, K., bankdirektor.
TOTTIE, H. K. H., sekreterare.
TRANCHELL, C. F., ingenjor.
TREFFENBERG, E., advokat.
TORNEBLADH, C., bankosekreterare, leda-

1Jlot av styrelSClt.

ULl\iGREN, C. A., bankdirektor.

VALENTIN, 1., direktor.

WACHT1IEISTER, H. H:SON, greve, f. d.
generaldirektor. '

WADSTEIN, T., f. d. bankoko111111issarie.
VVlERN, 0., vice auditor.
WAHLGREN, H. R., revisor.
WAHLIN, C. A., kanslirad.
W ALDENSTROM, M., bankdirektor.

, WALLENBERG, A., envoye.
WALLENBERG, G. 0., envoye.
WALLENBERG, J., bankdirektor.
\VALLENBERG, K., bankdirektor.
WALLENBERG, M., v. haradshovding.
WALLENBERG, 0., kapten, direktor.
WALLER, H., revisionssekreterare.
WALLNER, J., aktuarie.
W ALLROTH, I{. A., myntdirektor.
W ANBERG, T., kan1rer.
WERNER, CH., direktor.
\;VESTERBERG, S., direktor.
WESTRING, H. G., president.
WETTER, S. P:SON, advokat.
WICHMAN, C. P. 0., bankdirektor.
WICKSELL, K., professor emeritus.

'WIDEN, P. G., f. d. kammarrattsrad.
WIDLUND, S.,' revisor.
WIJKANDER, B., f. d. disponent.
WIJKl\1AN, A., landskamrer.
\VIKSTROM, C., grosshandlare.
\VILLGREN, C. G., taxeringskoffilnissarie.
WISTRAND, K. K:SON, sekreterare.
\VOHLIN, N., statsrad.
WOLLERT, B., notarie.
WRANGEL, H., generallojtnant.
WREDE, F., greve, direktor.

ZETHELIUS, E. G., bankdirektor.
ZETHELIUS, F., f. d. overdirektor.
ZIELFELT, A., bankdirektor'.

AKERLINDH, G. direktor.
AKE-RLUND, E., godsagare.
AKERMAN, J. G., docent.
AKERMAN, G. R. J., general111ajor, borgar
. rad.
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Al\1ARK, K., fil. doktor, forste aktuarie, .101'-

eJZz"1zge1Zs sekreterare.
AQVIST, T., disponent.
ASTRAND, 1., fil. kandidat.
ASTROM:, A., juris doktor.

OHLIN, E., hovrattsnotarie.

OHl\IAN J:OR, E., bankir.
ORNE, A, sekreterare.
OSTBERG, G. F., fil. doktor.
()STBERG, J., f. d. kammardittsrad.
OSTERBERG, S. E., bydidirektor.
OSTERGREN, A., statskonsulent.
OSTRAND, D., bydlchef.
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