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NATIONALl~KONOMISKA FÖRENINGENS
sanlmanträde del1 28 januari 1935

Ordförande: Ingenjör O. F A L K M A N

Professor Sven Brisman inledde aftonens diskussion med ett föredrag om

Det internationella konjunkturläget
För att få den rätta bal{grunden till vad jag här skall säga skall
tiag be att få gå ett par år tillbal(a i tiden, till första delen av år 1932.
Jag undrar, om världens kulturländer llågonsin upplevat en så svart
tid som då. Läget ,rar alldeles förtvivlat. l\fan hade förut hoppats,
att krisell skulle gå över åtlninstone någorlunda lika bra som 1920
års kris, men den hade i stället kommit att utveckla sig till den stör~
sta katastrof på det ekonomiska området som förekommit, i alla händelser sedan det lnoderna ekonomiska livets OCll industrialismens
uppkomst. Det var också omöjligt att se, hur man egentligen skulle
taga sig ur krisen. Redan 1931 hade man kommit ned så långt, att
man hade svårt att se, hur realkapitalbildningen över huvud taget
skulle kunna komma i gång. Som vi veta är det ju främst vid växlingarna i realkapitalbildningen, som konjunl(turerna äro bundna. Det
är alltid i byggnadsverksamheten och realkapitalbildningen över huvud taget, som återhämtnillgen efter en kris kommer, icke enbart på
grund av den ökade sysselsättning, som därmed beredes, utan även
av dell speciella orsaken, att det är denna verksamhet, som tar kredit
i anspråk, sålunda medel, som annars icke sIrulie bli använda. Härigellom uppkommer en ökad nettol(öpl(raft utöver vad som uppstår
genom vanliga dagliga försäljningar och köp.
Man kunde som sagt över huvud taget icke se, hur en återhämtning skulle kunna komma till stånd. När den amerikanska ståltrusten
arbetade med endast 14 % av sin kapacitet, hur kunde man då begära,
att någon sk~ulle anlägga nya järnverk i Förenta Staterna? När i de
amerikanska storstäderna väldiga affärskomplex stodo till hälften
eller mera outhyrda., när stora inteckningsbolag icke kunde fullgöra
1 -
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sina förpliktelser och en allmän hyreskris rådde, hur kunde man då
tänka sig, att man skulle sätta i gång en ny byggnadsverksamhet?
Liknande var förhållandet i andra länder. Det hela hade krympt
samman så, att den produktionsapparat, som redan fanns, var alltför stor.
"
Det var icke blott jag utan även andra nationalekonomer, som
redan hösten 1931 måste fråga sig, hur man egentligen skulle kunna
få en rättelse av dessa missförhållanden. Jag kan citera professor
Ohlin. lIan slutade den bok om den världsekonomiska depressionen,
som han skrev på uppdrag av Nationernas förbund, med följande ord:
»En långvarig konjunkturuppgång förutsätter, att produktionen
ökas i de kapitalvaruproducerande industrierna, med andra ord att
investeringarna i nya byggnader, vägar, maskiner och andra former
av realkapital komma i gång igen i något så när samma omfattning
som för några år sedan. Ännu ha inga tecken till en dylik ökning i
efterfrågan på realkapital visat sig, och det är icke klart på vad sätt
den skulle komma till stånd i större omfattning under den närmaste
tiden, även om politiskt lugn återställdes. Inom industrin har man
ju på de flesta håll så stor outnyttjad kapacitet, att ett betydande
behov av utvidgningar icke kan väntas framkomma inom en snar
framtid.» Därefter garderade sig professor Ohlin, som ju är obligatoriskt, för oväntade händelser och slutar därmed sin framställning.
Jag har ett annat litet minne från denna tid. Jag och professor
~1yrdal vora inbjudna av akademiska diskussionsföreningen i Uppsala att hålla föredrag onl krisen, varvid professor Myrdal förutspådde världens undergång under den kommande vintern. » Vi ha ju
ännu inte kommit ut ur krisen, och det måste bli uppror' och anarki
och allt· möjligt.» Jag undrar icke på hans uppfattning, ty läget var
faktiskt sådant, att man icke visste vad man sl{ulle ta sig för. Jag var
på grund av min högre ålder något försiktigare i mina uttalanden, men
något större hopp för framtiden l{an jag icke säga, att jag den gången
hyste. Ser man nu efter hur det "gick, så blev utvecklingelI fal{tiskt
värre än luan ens kunnat tro. Vi hoppades i början, att det skulle
hjälpa, att vi vora förståndiga nog att övergå till fri valuta, och det
hjälpte också för några månader, men det lilla uppsving, som kom,
gick snabbt tillbaka igen, och hela första delen av år 1932 ål{te det
alltjämt utför.
Jag har för min del särskilt starkt lninne av förhållandena denna
tid~ Jag brukar nämligen med mina elever vid Handelshögskolan
regelbundet samtala i aktuella frågor, och jag kommer ihåg, att när
vi i början av år 1932 resonerade om läget, väntade vi varje vecka, att
det" skulle bli bättre, särskilt fram på våren, när den vanliga vår"
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haussen skulle börja. Den uteblev eineilertid detta år och i stället
slutade vi våra sammanträden med att en ny bankkris utbrutit i
Förenta Staterna, jag vet icke vilken i ordningen, och det såg fullständigt tröstlöst ut. Den 20 juni var jag färdig med min undervisning och reste då till fjälls så långt bort som möjligt för att komma
ifrån eländet. Jag kom tillbaka den 15 augusti och började då åter
läsa affärstidningarna. Då var allt som en omvänd hand. Det rapporterades om hoppfullhet och stigande priser, och över huvud taget
hade överallt skett ett fullständigt omslag. Eftersom jag icke hade
läst några tidningar under sommaren, blev jag rätt förbluffad över
detta. Priserna stego överallt, även i Förenta Staterna och i övriga
guldländer, och framför allt hade det på något mystiskt sätt brett ut
sig en helt annan anda över världen än som förut fanns. T. o. m. den
försiktiga Economist hade i början av september en stor artikel med
rubriken: »Is it revival?» - är återhämtningen äntligen här? »Breven från våra utländska korrespondenter», säger Economist, vilken
som bekant har anonyma korrespondenter i alla länder, samtliga
högst förträffliga, »hava de sista veckorna talat i avgjort mera hoppfulla ordalag om situationen i alla delar av världen, inklusive de hårt
drabbade länderna i Centraleuropa.» De berättade Oln nyväckt hopp
och kunde meddela så pass förbluffande sal{er som att köpare åter
hade börjat anmäla sig hos fabrik:anterna. Förut hade fabrikanter
och andra fått leta med ljus och lykta efter köpare, men nu började
för första ·gången sedan krisens utbrott köpare visa sig och själva
taga initiativet.
Ännu mera än den påtagliga reella förbättring, som hade inträffat,
imponerade på mig just detta rent andliga omslag, som på något
underligt sätt tycktes ha spritt sig på mycket kort tid över hela världen. Det är ytterligare ett bevis på den mystiska enhet, som i många
fall sammanhåller hela den moderna civiliserade världen.
Vid denna tidpunkt, alltså i början av hösten 1932, var ställningen
ofantligt mycket sämre än den varit vid samma tid år 1931, då· man
i alla fall trott den redan vara ohållbar. Trots detta gick hela världen in i krisåret 1932/33 med en helt annan stämning av förhoppningsfullhet än man hade känt ett år tidigare. Den stora frågan var
llaturligtvis, om denna påbörjade konjunkturförbättring skulle visa
sig hållbar eller icke. Man hade nämligen rätt små rent objektiva
grunder och orsaker att lita till. Sannolikt kom den första stöten till
en förbättring genom Lausannekonferensen, ty omslaget kom just
vid midsommartiden. De~na konferens hade visserligen icke då fattat några beslut, men man visste i alla fall, att den skulle sluta med
ett upphävande av det tyska sl{adeståndet. Detta borde emellertid
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icke i och för sig ha allsetts så Inärl(v'"ärdigt, därför att varenda män11iska hade nog klart för sig på förhand att så skulle ske.
Alltnog, Ilösten 1932 hade en 'allmän och patag~lig förbättring
l~ommit till ståIld. Vid denna tidpunkt föreläste jag i en ekonomisk
sammanslutning i mellersta Sverige, och före föredraget hade man
bjudit .på ell· utonlorclentlig lunch. Jag Ilade emellertid icke mycken
glädje av den, därför att jag satt hela tiden och funderade över om
jag sieulie spå goda eller dåliga konjunkturer. Det fanns skäl för båda
alternativen, och jag kunde alltid trösta mig med att vad jag än
spådde, skulle jag ha 50 % sannolikhet för att det var rätt. Jag valde
att spå en relativt god konjunktur, om också llled stor försiktighet,
och jag gjorde detsamma i en ~r~ikel i Göteborgs Handelstidning.
lVla:Q. kunde då icke säga annat än att nlånga punkter i det allmänna
konjunkturläget v·oro såelalla, att om gamla lnärken höllo, borde det
bli en varaktig förbättring, men man fick alltid reservera sig för att
världe~ blivit annorlunda och att de gamla konjunkturtecknen därför kanske icke längre höllo.
Nu visade det sig eineilertid, att den påbörjade uppgången blev
lnera hållbar än vad någon egentligen skulle kUllnat tro. Jag hänvisar till de diagraul, som professor Heckscher visade vid förra sammanträdet. l Man ser där tydligt, hurusom produktionskurvorna för
samtliga medtagna länder nådde sitt bottenläge vid mitten av år 1932
för att sedan, om Ulan bortser från tillfälliga bakslag i Förenta Staterna, vartill jag sedan återkommer, i stort sett oavbrutet gå uppåt.
De mystiska l(rafter, som komnlo i rörelse år 1932, visade sig alltså
vara relativt pålitliga. Förklaringen härtill sl\:all jag icke gå in på, dels
därför att jag icke hinner med det, dels i någon mån också därför att
jag icke har någon förklaring att ge. En tysk statistiker har räk~nat
ut, att icke mindre än 132 olika orsaker blivit angivna för krisen. Jag
har icke velat kOllIna med den 133:de och har därför icl{e heller framlagt. någon egen kristeori. Jag tror, att teorierna om anledningell till
det inträffade omslaget äro minst lika många, och det finns faktiskt
ingen förklaring, som kan sägas ha någon övervägande grad av sa.nnolikhet.
På detta sätt har alltså 11U utvecklingen gått, och en viss enhetligilet har också gjort sig gällande i nästan alla lällder. Om jag härefter sl(all gå över till den nuvarande situationen, så går det emellertid
icke längre att betrakta världens utveckling i dess helhet, därför att
trots en viss enhetlighet äro förhållandena och icke minst valutaförhållandena mycket splittrade i olik:a länder. l\1an finner också vid en
närmare undersökning, att konjun1cturerna i olika länder vila på rätt
olika grunder. Jag skall därför gransk:a läget i några av de viktigaste
1
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länderna var för sig Gell skall inledningsvis endast nämI?-a ett par
siffror. !{urvorna å diagrammet ha icke san1ma basperiod och äro
därför icke jämförliga sinsemellan. Räknar man emellertid om dem
till samma basperiod som de svensk:a indexsiffrorna, d. v. s. perioden
1925-1930, och frånser, att alla dessa produktionsilldex äro mycket
olika uppbyggda i olika länder och icke omfatta hela produl{tionen,
varför de måste tagas 111ed stor försiktighet, får man såsom mått
på produktionens storlek nu jämförd nled motsvarande storlek
1925-1930 för Förellta Staterna 66 %, för Tyskland 93 %, för England 97 % och för Sverige 112 %. Senast erhållna uppgift för Sverige
utgör för övrigt 114 %. Sverige ligger alltså ojälnförligt bäst av dessa
länder oell Förenta Staterna ligga lika deciderat sämst. Trots vissa
framsteg l(an man alltså säga, att Förenta Staterna alltjämt befinna
sig i ett krisläge, SOl11 nlan förr sk~ulle betecknat såsom katastrofalt.
Man har· där fortfarande över 10 miljoner arbetslösa cell 20 miljoner
understödstagare. Om vi här i Sverige skulle ha proportionsvis samma arbetslöshet, skulle vi Ila över en llalv miljon, medan vi i själva
verket endast ha omkring 80.000. I Amerika råda sålunda förhållanden, som vi knappast kunna l{OlU{ret föreställa oss.
Vad utvecklingen i Amerika nu kan bero på undandrar sig som så
mycket annat en omedelbar iakttagelse. Jag har lagt detta föredrag så,
att jag över hllvud taget icke bryr nlig om att komma med några
förklaringar, även onl jag har sådana, SOlU jag tycker äro relativt
sannolika. Jag Ilar nämligen, när jag följt kOl1junkturutvecklingen
under denna tid, kommit till den bestälnda uppfattningen, att vi
nationalel{onomer icke kunna komma längre, förrän vi fått ett material av helt anllat slag än vad vi nu ha. Vi få bara ett litet skal, några
fattiga statistisk~a siffror, några fullständigt intetsägande rapporter
från vissa marknader, men vi få icke alls reda på vad som sker inne
i det ekonomiska livet. Innan vi få mera av »inside information», tror
jag som sagt det är omöjligt att kOIDlna längre, och jag nöjer. mig
därför också nu med att endast referera de väsentliga i al{ttagelser,
som jag kunnat göra.
Vad Förenta StaterIla beträffar, kan man först konstatera, att kOllsumtionsförmågan hållit sig relati,rt bra uppe.' Detaljhandeln har
stått sig tämligen bra hela krisen och ökades förra året; hur mycket
är svårt att säga, men man kan kanske påstå, att Öl{llingen uppgick
till 8 il, 10 %. Alla underrättelser man får från Amerika visa emellertid, att denna uppgång är l{onstlad och beror på regeringens penningutdelningar såväl till arbetslösa som till jordbrukare. National City
Bank sl{river sålundå: »Arten och varal{tigheten av förbättringen i
detaljhandeln bestämmes genom den grad, i vilken den beror på köp-
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kraft" SOln tillhandahålles av Federal Treasury genom statsanslag.
Dessa anslag hava varit väsentligt större än förra året" och deras
samband med ökningen i detaljhandeln är uppenbar för alla köpmän,
särskilt i jordbrukstrakterna. Dessa anslag utg~ra visserligen blott en
mindre del av den köpkraft, som står till buds för detaljhandelsköp,
men de äro nog stora för att representera skillnaden mellan 'good och
bad 'trade', mellan goda och dåliga affärer.» Detta är otvivelal{tigt en
riktig iakttagelse, därför att den marginal, som skiljer en god affär
från en dålig, är icke så fruktansvärt stor, och det är denna lilla marginal, SOUl dessa anslag tydligen ha kunnat fylla.
Realkapitalbildllingen kan däremot sägas vara nästan fullständigt
paralyserad. Jag !{ommer i det följande rätt mycket att hålla mig till
byggnadsverksamheten, därför att man kan icke splittra sig på alla
möjliga småsaker, och i allmänhet representerar byggnadsverksamheten i de stora länderna över hälften av hela realkapitalbildningen
och har sålunda en ganska dominerande ställning. Byggnadsverksalnheten i Förenta Staterna ligger vad bostäder beträffar praktiskt taget
nere. Den utgör för närvarande föga mer än en tiondel av vad den
var före krisen. Annan byggnadsverksamhet än av bostäder är något
större, men det är mestadels statliga och kommunala byggen, sjukhus,
skolor o. dyl., alltså med statsanslag igångsatta byggen. Någon privat
företagsamhet finns knappast på detta område.
Det är ganska märkligt, att ett sådant förhållande har kunnat vara
så länge som det gjort. Det måste ju ändå finnas ett visst latent
behov av bostäder. Amerikas befol1{ning ökas ju med över en miljon
människor om året, och alltså har Amerika för närvarande omkring
sex miljoner flera invånare än l1är krisen bröt ut. Det är lika mycket
som hela Sveriges befolkning, och någonstädes måste ju dessa männi.:.
skor bo. Man tycker därför, att byggnadsverksamheten i alla fall
borde kunna köras i gång på något sätt. Just på denna punkt finna
vi också den avgörande olikheten gentemot 1920 års kris. Att den
gick över så snabbt som den gjorde i Förenta Staterna, berodde
främst därpå, att byggnadsverk:samlleten I{Oln i gång nästan omedelbart, och dessutom kom vid samma tidpunkt bilismens genombrott.
Något liknande Ila vi icke haft nu. Det latenta bellovet av bostäder
Ilar aldrig materialiserats. Alltjämt få vi från Alnerika höra om fastighetskris, om lediga våningar i massor, om hyresk:ris i de största städerna, om inteckningsinstitut, som gå ö,rer ända, om väldiga affärskomplex, som stå nästan tomma o. s. v. Det måste vara, som Hoover
uttryckt det, så att »people huddie». Uttrycket' är litet svåröversatt,
men man skulle kanske kunna säga, att folk tränger ihop sig för att.
få' det varmt. ·Trots folkökningen, trots inströmningen till städerna,
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stå bostäder lediga i mycket stor omfattning, och ännu har här icke
inträtt den ringaste tendens till förbättring. Tvärtom har byggnadsverksamheten innevarande höst varit väsentligt mindre än förra
hösten. De sista rapporter, man har, visa alldeles förbluffande siffror.
En undersökning, gjord av Department of Labour för 257 städer
huvudsakligen i Östern, visar, att man där för närvarande icke bygger mer än 4 % av vad man byggde för tio år sedan. Dodge Corporation Ilar gjort en liknande undersökning i samma område och har
kommit till det resultatet, att där man år 1928 under årets första tio
lnånader byggde för 2.800 miljoner dollars, har man nu byggt för 215
miljoner. l\1an kan därför säga, att byggnadsverksamheten praktiskt
taget ännu ligger l1ästan nere. National City Bank sl{ildrar läget i föl.:.
j ande- ord: »Ingen annan industri har blivit utsatt för en så extrem depression, och på grund av dess normalt stora betydelse för det ekonolmska livet finnes det ingen annan, som skulle kunna bidraga så
lnycket till arbetslöshetens minskande och en allnlän återhämtning,_
om man kunde få liv i den igen». Det ser emellertid icke särdeles
hoppfullt ut. Visserligen är våningsöverskottet kanske icke fullt så
stort, som det framstår i vissa mer eller mindre sensationella rapporter; men man har dock beräknat ett medeltal av 8 % lediga hyreslägenheter, och det är för lnycket. Ingen större nybyggnadsverksamhet kan komma i gång, så länge en så stor procent av våningarna stå
lediga.
Byggriadsverksamheten Ilar icke heller i Amerika fått någon hjälp
av den starka räntesänkningell, därför att genom hyreskrisen har
risken för kreditgivning till byggnadsändamål blivit i så hög grad
ökad, att man alltjämt på detta område har räntor på 5,5 a 6 % för
inteckningar. Att så verkligen är fallet framgår av ett regeringsförslag,
som nu föreligger och som representerar det enda, som den Roose'Teltska regimen tydligell tänker göra för bostadsförhållandena. Jag
Ilar icke fått förslaget i original, och det finns en del oklara punkter
i referaten, men såvitt man kan se är avsikten att understödja enbart
egnahemsbygge, d. v. s. enfamiljshus, som innehavaren själv äger. I
England har man mera lagt an på att avskaffa enfamiljshusen i städerna för att i stället bygga stora hus med »flats», d. v. s. våningar.
För att nu upphjälpa egnahemsverksamheten i Förenta Staterna ämnar man genomföra en omorganisation av inteckningsväsendet på· så
sätt, att ingen av dessa lägenheter får intecknas till mer än 80 %;
vidare skall det införas en maximiränta på 5,5 % för inteckningar vid
omsättning och 5 % vid nybyggnad. Det uppges samtidigt, att dessa
räntesatser äro åtskilligt lägre än \Tad som inom stora områden av
Förenta Staterna gäller för inteckningar. Förslaget innebär sålunda
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ungefär samma tvångslledsättning av räntorna, som nu håller på att
genomföras i Tyskland. Ell så pass låg ränta som 5,5 % kan man endast
få därigenom, att i förslaget samtidigt ingår ordnandet aven garantiförsäkring. Alla fastighetsägare skola betala en årlig avgift för att bilda
en garantikassa. Man förfar alltså på samma sätt som med bankerna,
för vilk~a bildats en garantikassa för insättningarna genom avgifter
från samtliga banker. Det är i själva verket en slags kollektivförsäkring, och endast på detta sätt anser lnan sig alltså kunna få ned räntefoten till 5,5 %. Emellertid har förslaget samtidigt andra detaljer, som
sannolikt komma att motverka dess syfte, vilket jag emellertid icke
nu kan hinna gå in på. Det förefaller emellertid, som om man knapp'ast kunde vänta, att det på detta sätt skall vara möjligt att få till
stånd en mera avsevärd ökning av byggnadsverksamheten.
Man kan ju fråga sig, varför den Rooseveltska regimen icke ingripit
lnera direkt på detta område, och det svar man får är, att husbyggalldet är för dyrt. Icke i någon annan industri äro produktionskostnaderna så höga jämfört med förkrigstiden som just i byggnadsverksamheten. l\1edan alla andra kostnadsindex ha sjunkit enormt, ligger
index för de totala byggnadskostnaderna, jämfört med förkrigstiden,
vid en index på 191. Lönerna stå vid 204, lnedan materielen är i motsvarande mån billigare. Innan Roosevelt kom till makten, hade byggnadskostnaderna börjat aV'sevärt sjunka. Man kunde faktiskt få
arbetare under fackföreningslöllerna, och även materielpriserna hade
avsevärt förbilligats. Index för byggnadskostnaderna var vid ett tillfälle nere i 179, men så snart codesystemet genomförts, inträdde en
allmän prisförhöjning å materiel och obligatoriska fackföreningslöner .
Nu vill man icke ingripa på detta område, ty skall man betala ut
pengar, finner man det vara olälnpligt att göra det på det dyraste
området.
Detta borde emellertid icke i och för sig Ila hindrat en privat byggnadsverksamhet. I Sverige ligga kostnaderna nämligen icke alls bättre
till. Index för våra totala byggnadskostnader är 190; materialkost..
naderna stå vid 151 och lönerna vid 248. Vår IÖlleindex är sålunda
betydligt högre än i Förenta Staterna, men trots detta ha vi en omfattande byggnadsverksamhet. Krisen har emellertid drabbat Alnerika
så våldsamt, att folk helt enkelt icke har råd att betala högre hyror,
och Roosevelt vill som sagt tills vidare icke ge sig in på detta område.
Man har därför, såvitt man kall se, illgen anledning tro, att det på
lång tid skall inträda en större förbättring i Förenta Staterna på
ifrågavarande område, och under sådana förhållanden får nog också
den. amerikanska konjunl{turförbättrillgen svårt att komma någon
vart. Såsom National City Bank skriver: »Betydelsen av byggnads-
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verksamIleten för vår nations ekonomisl(a liv· är sådan, att en pålitlig
återhämtning knappast är att vänta, så länge densamma fortfar att
vara deprimerad».
Jag tror icke, att man bör låta ilnponera alltför nlycket på sig av
den obligatoriska nyårsoptimism rörande l(onjunkturerna, som nu
framträder i tidningsspalterna vid illtervjuer med folk, som kommit
från Amerika. Det är nämligen en regelbundet återkommande företeelse. Även här i Sverige Ila vi ju alltid hausse på börsen varje nyår,
och vill man spekulera och vara säker på att tjäna pengar, skall man
tydligen köpa papper tidigare och sälja dem då. Vad man närmast
stöder sig på i dessa mera optimistiska uttalanden är det förhållandet,
att bilproduktionen håller sig gallska väl uppe, och eftersom automobilfabrikerna numera äro järnverkens största kunder i Förenta Staterna, har även järnhanteringen kommit upp i bättre siffror, så att
ståltrusten för närvarande Iran utnyttja något över 50 % av sin kapacitet. Delvis beror sistnämnda förhållande också därpå, att jordbrukarna fått bättre affärer genom den torka, som inträffade i somras
och som förstörde stora delar av skörden OCll avsevärt reducerade
boskapsbeståndet. Eftersom nämligen efterfrågan på jordbruksprodukter är relativt oelastisk, ha priserna stigit mera än vad torkall
förstörde, så att jordbrukarnas köplaaft därigel10m ökats. Jag såg
senast härom dagen en intervjll lned en hemvändande person från
A.merik:a, som just poängterade det storartade uti, att ståltrustell
kommit upp till 50 % av sin kapacitet. Jag lIndrar emellertid, vad
lnan skulle säga här i landet, om vi en ,raeker dag finge den underrättelsen, att våra järnverl{ arbetade med 50 % av kapaciteten. Antagligen skulle vi icke finna detta vara något att hurra för, eftersom
järnverken för närvarande gå för fullt och icke ens kunna taga emot
alla inströmmande order. Man har sålunda i Förenta Staterna helt
andra begrepp onl vad som skalllnenas med förbättring än vad vi ha.
Såsom en andra orsak till tillståndet i Ameril(a eller ett andra
symptom på tillståndet - det är svårt att i- detta fall skilja på orsak
och verkan - skulle man I(Unlla anföra det nästan fullständiga lamslåendet av kreditgivningen. Även llär möter man fullständigt förbluffande siffror. Enligt Federal Reserve Bulletin har kreditgivningen
till kunder från »member banks» sjunkit från 26 till något över 12
miljarder dollars och är sålunda. nu mindre än hälften av vad den
var före krisens utbrott. I stället Ila bankerna placerat sina medel i
värdepapper. Enligt de sista siffrorna ha de en värdepappersportfölj
på nära 15 miljarder mot ej fullt 10 miljarder före krisen. Dellna förskjutning har pågått praktiskt taget oavbrutet och fortsätter ännu.
Bankerna tyckas allt mera övergå till en sorts värdepappersförval-
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tande organ i stället för att vara affärsbanker. Även i detta avseende
var ställningen sämre i höstas än ett år tidigare.
Det är också uppenbart, att sakkunniga affärsmän icke räkna med
någon större förbättring av läget. Det talas ofta i amerikanska affärstidskrifter om »the conservative mind of the business men». De förhålla sig avvaktande och våga icke tro på någon väsentlig förbättring. Man anser det sannolikt, att Amerika får leva i ett fortsatt
kristillstånd. Att förhållandena äro synnerligen .vanskliga visar sig
icke minst av de kolossala anslag, som Roosevelt nu har begärt både
för kontantutdelning och statsarbeten. Det är faktiskt det enda han
kan göra. Codesystemet tycks han icke längre kunna göra något utav,
och det har också i vissa hänseenden verkat baklänges.
Efter denna redogörelse för förhållandena i Förenta Staterna skall
jag övergå till några länder i Europa. I de stora europeiska industriländerna finner man en avgjort bättre bild än i Amerika. Nivån är där
en helt annan. Det betydelsefullaste landet är givetvis England, och
detta ur många olika synpunl{ter. Detta land har på det hela taget
haft en synnerligen jämn och vacker uppgång av sin konjunkturkurva~
Engelsmännen anse ocl{så själva, att de övervunnit krisen ganska väl.
Man kan pel{a på två omständigheter, som· därvidlag varit verksamma. Den ·ena, som spelat en viss roll i alla lällder, är vad jag.· i
.mina föreläsningar brukat kalla för »isoleringskonjunktur». Man gör
ju allmänt gällande, att de internationella handelsavspärrningarna ha
verkat konjunkturförsämrande, och detta blir säkerligen också i längden fallet, men i första ögonblicket, när ett land delvis avspärras,
måste en mängd nya fabriker och byggnader uppföras, vilket åtminstone för tillfället skapar en bättre l{onjunktur. För Englands del har
en sådan nyanläggningsprocedur länge pågåt.t därigenom, att de norra
delarna av lalldet delvis börjat avfolkas och att man i stället börjat
samlas till de södra och sydöstra delarna av landet. Denna utveckling har ytterligare förstärkts, sedan England infört tullskydd och
importkontingenteringar. Att dylika handelsavspärrningar i längden
verka konjunkturförsvagande tror jag nästan är bevisligt, men man
måste alltid i nationalekonomien skilja på omedelbara och varaktiga
verkningar, och den omedelbara verkan har varit en ökad realkapital~
bildning.
Den andra· orsaken till förbättringen i England har varit, att byggnadsverksamheten även oberoende av förutnämnda utveckling ökats
på ett sätt, som torde stå nästan utan motstycke, i varje fall i Englands historia. Belysande härför är en av Economist uppgjord index
för byggnadsverksamhetens omfattning såväl i England som i några
andra länder, nämligen Förenta Staterna, Frankrike, Italien och Tysk~
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"land. Vi hålla oss närmast till bostadsproduktionell. Det visar sig därvid, att i Europa Tyskland ligger sämst till- jämfört med tiden före
krisen. Indextalet för detta land är 55, vilket dock innebär en väsentlig ökning från bottennivån. Italien och Frankrike 11ava ett indextal
·av 85 (samtliga byggnader) och England 172. För Förenta Staterna
.är motsvarande tal endast 12. England har tidtals varit uppe i dubl)elt så stor byggnadsverksamhet som före krisen. Även indextalet 96
för produI{tionen av andra byggnader än bostäder i England är en
ganska vacker siffra. För Förenta Staterna är motsvarande siffra
endast 23.
Den gynnsaluma utvecklingen av byggnadsverksamheten i England
beror till en del, såsom Economist framhållit, på Englands relativt
låga byggnadskostnader. Däremot har produktionen icke i större grad
stimulerats av statssubventioner. Sådana ha funnits men endast i
jämförelsevis obetydlig omfattnillg. Enligt 1930 års »8lum Clearing
ilet» har med subvention uppförts ungefär 50.000 hus, men nästan
fem gånger så många eller 240.000 IlllS ha uppförts genom helt privat
finansiering. Det är, som Economist säger, otvivelaktigt att högkonjunkturen i bostadsproduktionen bildat ryggraden i »British recovery». Denna verksamIlet har icke enbart gått ut på rena nybyggIlader, utan den har även i stor utsträckning omfattat nedrivning av'
gamla kvarter oell deras ersättande med nya. 'lille man i Amerika
riva ned ett par tre hundratlisen hus ocllbygga nya i stället, skulle
(let nog också där gå att få byggnadsverksamheten i gång, men samlna bellOV av »slum clearing» har icl{e förelegat där som i England.
·För närvarande tyda emellertid siffrorna på att den privata bygg11adsverk:samheten i England håller på att minskas, framför allt i vad
avser uppförande av hus för medelklassen, och om ingenting komme
emellan, vore man närmast benägen tro, att bostadsp~oduktionen
skulle börja gå starkt tillbaka. Nu har emellertid något kommit emellan, som för övrigt hör till det märkligaste, som har inträffat i den
ekonomiska politiken under de sista åren. Jag syftar på den nya
»Housing Bill», som offentliggjordes i England den 17 januari 1935.
Den innebär ett ingripande i bostadsförhållandena på ett sätt, som
man knappast sieulie ha trott vara realiserbart. Huvudiden är densamma, som professor Myrdal fört fram i Sverige, nämligen att göra
det kriminellt att Ila en för liten bostad. Den standard, som föreslagits i England - jag inskjuter inom parentes, att barn under tio år
räknas som en halv person - är, att i ett rum får bo högst två personer, i två rum högst tre personer, i tre rum högst fem personer och
i fyra rum högst 7,5 personer. Det skall dessutom ske en ytterligare
begränsning, ifall rummen äro små. Tills vidare är det.ta bara ett för-
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slag, ll1en det har vunnit understöd från alla partiers sida. Economist
säger om det, att förslaget »is one \vhose principles mllst commancl
general support», förslaget är sådallt att dess principer måste erhålla
allmänt lInderstöd.
I principiellt avseende är detta projekt rätt epokgörallde. Det lägger sig i kOllsumenternas val på ett sätt, som man förr icke kUl1:nat
tänka sig annat äl1 i fråga om sprit. Om alltså en· falnilj bor i en alltför liten bostad - låt oss säga att det är två vuxna personer Gell två
barn, varav det ena under tio år, alltså tillsammans 3,5 personer, som
bo i en tvårun1slägenl1ct - så blir den vräkt och bötfälld, och även
husvärden får böta. Det är el1 »penal offence» att göra något sådant.
Verkställandet av lagen skall ligga i händerna lJå »the loeal authorities», alltså de kommllnala myndigIleterna, och man skall ha rätt
att göra expropriation till dagsvärdet, sålunda utan ringaste överbetalning, av de tomter och fastigheter, SOl11 behövas för del1 nybyggnadsverksamhet, som förutses kon1ma att bliva en följd av denna
lag. Här gäller det icke såsom i Amerika enbart eglla hem, uta'}l man
synes även vilja få fram stora hyreshus. Nya husbyggen sl{ola subventioneras av staten med lägst 6 pund per år i 40 år för de nnnsta och
billigaste lägenheterna, och subventiollen skall stiga med storleken.
Kommunen skall till denna statssubvention lägga 50 %, så att det
blir allt som allt ett ganska ordentligt bidrag.
I förbigående sl(ulle jag vilja säga, att jag ulldrar, Oln icke detta
kommer att leda till en katastrof för den nll så mycket omtalade
nativiteten. Låt oss anta, att en falnilj bor i två rum och kök ocll
trivs bra lned det. Dellna familj vet nu med sig, att om de få två
barn, bli de fockade i och med att det ena barnet uppnått tio års ålder,
ty då äro de tvungna att bo i en treruInslägenhet, vilket de kanske
icke ha råd till. Skulle en familj i samma lägenhetsstorlek ha en släkting inneboende, få de icl(e ha några barn alls; det blir »penal offenee».
Lagförslaget synes emellertid som sagt hava vunnit anslutning av
alla partier, och det kommer väl därför sannolikt att gå igenom,
kanske efter några modifikationer, oell därmed I{Onlmer ocl(så säkerligen byggnadsverksa.mheten i England att bliva betydande för en
lång framtid. Någon »time limit» för lagens genon1förande är ännu
ej föreslagen. Det hela skall olnhänclerhas a,r Board of Healtll, hälsovårdsministeriet.
Även om denna lag går igenom, måste man nog säga, att det icke
förefaller sallnolikt, att man .skall kunna uppehålla byggnadsverksamheten i England på fullt samma nivå sonl för närvarallde. Den ligger
ju nästan på dubbla förkrisnivån, och mall kan icl~e gärna tänka sig,
att detta skall kunna bli varaktigt.
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Det iil- ocl{så den allmällna meningen bland de sakk:unniga i England, att man nu har l{ommit så långt som man kan nå i fråga om
kOlljunkturförbättring, och att endast en oväntad exportökning skulle
kunna föra kOlljunkturen vidare. Jag vill citera ett uttalande härom
i engelska konjullkturinstitutets, Londoll and Canlbridge Economic
Service's senaste rapport, där det heter: »Under de sista sex månaderIla ha vi ofta uttalat dell meningen, att förbättrillgen inonl industrien har nått en gräns, SOIU den ej k:an översl{rida, förrän exportmöjligheterna bli mera g~Tnnsanlnla. Den sista statistiken bestyrl(er
denna uppfattlling oell ger intryck av att denila gräns är i det närlnaste uppnådd.» Så,ritt man kan finna, äro engelsmännen därför
mycket glada, Oln de någorlullda kunna behålla vad som redan uppnåtts, lnen att det sl{ulle bli ännu bättre ha de inga förhoppningar
om. Man fick: för övrigt ocl~så ett rätt stort fall i prodllktionsindex
för tredje kvartalet förra året, vilket är den sista siffra, SOln för närvarande föreligger.
Jag skallllärefter övergå till Tyskland. Beträffande detta land Ilar
jag icke så mycket att tillägga, som jag 11elst skulle önska. Jag har
kanske lagt mitt föredrag väl utförligt, men jag har trott lnig kunna
göra det bl. a. av det skälet, att ämnet ju icke inbjuder till något
särdeles långvarigt meni11gsutbyte efteråt. Nu Ilar jag dock hållit på
så länge, att en begränsning är nödvändig. Tyskland är unikt bland
guldmyntfotIänderna, ty ända sedan 1932 har produktionsindex stigit på ett sätt, SOln intet annat land kan visa makel1 till. Räknar nian
i procent från bottenläget, har den tyska produktionen gått upp mera
än Ilågot annat lands. En liten tendens till sänkning förra året har
numera efterträtts aven ny höjning. Tack vare denna produktionsstegring har man också lyckats Ininsl{a antalet arbetslösa från 6 till
llormalt 2,6 miljoner. För närvarande är siffran nära 3 miljoner.
För att i l(orthet a.nge orsakerIla till denna stora llppgång kan jag
först nämna byggnadsverksamIletens ökning. Den är dock ännu icke
särskilt stor jämfört med tiden före krisen, då Iuan kUllde bygga med
j"!rån utlandet lånade pengar, luen byggnadsverksamheten har i alla
fall stigit mycket starkt sista året. Vidare anser åtminstone tidningen
.l\ffärsvärlden i sitt sista nummer, att statsbeställningar i rustningsindustrien haft stor betydelse, vill(a beställningar regerillgen, om' jag
får använda tidningens eget uttryck, icke brytt sig om att förneka.
}"ör det tredje har den nuvarande regimen satt i gång offentliga arbeten och beviljat statsanslag i synnerligen stor omfattning. Man
genomför hänsynslöst väldiga arbeten av olika slag utan ringaste
hänsyn till räntabiliteten. Slutligen Ilar Tyskland av alla länder fått
den lnest utlJräglade isolerin.gskonjunkturen. l\1an Ilar allt mer och
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mer blivit a,'stängd eller nödgats avstänga sig från utländsk import,
och därigenom har uppammats en helt ny företagsamhet, som avser
att producera alla möjliga »Ersatz»-produkter. Det gäller olika surrogat för textilvaror, det gäller försök att i högre grad tillgodogöra sig de
inhemska nlallntillgångarna, det gäller försök att genom borrningar
finna olja o. s.. v. En dylik utveckling blir säkerligen i längden förenad nled mycket svåra konsekvenser för välståndsläget, lnen att dell
för ögonblicket medför bättre konjunkturer förefaller sannolikt.
Av de övriga guldmyntfotIänderna tycks Frankrike av produktionskurvan att döma ha det svåraste läget, men det är ändå icke så farligt, som man i första ögonblicket skulle tro. Frankrike är nämligell
i alldeles frappant grad litet konjunkturkänsligt. Trots produktionens
nedgång är arbetslösheten fullkomligt bagatellartad. Senaste rapport
anger 375.000 arbetslösa i hela Frankril(e mot 2,6 miljoner i Tyskland
och över 2 miljoner i England. 1 Vad läget i ö'vriga guldmyntfotIänder
beträffar, vill jag endast nämna, att Italiens produktion sannolikt av
i stort sett salnma skäl som Tysl{land också har stigit.
Sveriges läge är så väl känt, att jag knappast behöver mer än
antyda det. Att vi utan all jämförelse stå bättre än alla andra länder
i världen är uppenbart, och det veta vi förut. Jag har redan nämnt,
att om "i sklllle ha proportiollsvis samma arbetslöshet som Förenta
Staterna, sl(ulle vi ha en 11alv miljon arbetslösa, men vi ha endast
cirka 80.000. Vår export har starkt ökats med pappersmassa som den
ledande varan. Det är ju en välsignad sak för Sverige, men det är
kanske också en smula egendomligt. För min del trodde jag, att när
konjunl{turerna blevo bättre, skulle folk köpa mera mat för sina
pengar, men det gör man icke, utan man köper i stället mera papper.
Världells förmåga att konsumera papper tycks vara fullständigt obegränsad. Trämassan har ju för övrigt under hela krisen hållit sig l{vantitativt väl uppe.
Vad som givetvis också mycket bidragit till att Sverige under hela
krisen stått sig bättre än andra länder har varit vår byggnadsverksamhet. Jag hänvisar till den högkonjunktur, som rått för byggnadsverksamheten här i Stockholm, där en stad av Norrköpings storlek
bara de sista åren blivit uppbyggd. Den har nu m~nskats i Stockholm,
men den har i stället flyttat till Göteborg, där för närvarande försiggår en revollltiollerande byggnadsverksamhet, som håller på att oml Under den senare tiden hava underrättelser inlupit, som ty'da på att läget i Frankrike
är mera svårartat än vad jag hade anledning att antaga, då detta föredrag hölls. Produktionen sjunker starkt, och arbetslöshetens ringa omfattning beror bland annat på att
man hunnit göra sig av med en stor del av den mängd av främmande arbetare, som
invandrade under de goda åren. Det uppgives, att 800.000 arbetare återsänts till sina
hemländer, huvudsakligen italienare, polacker och spanjorer.
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dana hela staden. Det går rent av med såda~ fart, att man börjar bli
rädd för en hyreskris redan i år. Emellertid synes det icke vara sannolikt, att denna byggnadshausse skall kunna hållas uppe synnerligen
länge till, utan man får nog där räkna med en tillbakagång, varav
man alltså skulle kunna draga den slutsatsen, att även här i Sverige
ha vi för närvarande en toppkonjunktur, varför vi kanske icke kunlla
påräkna samma framsteg i fortsättningen.
Jag har nu tagit ut några karakteristiska drag från vissa länder,
och jag skall sluta med att göra en kort sammanfattning. Vad jag
främst ånyo vill erinra om är naturligtvis, att Förenta Staterna stå i
en fullständig särklass i fråga om dåliga konjunkturer, och att även
betydande framsteg där iclce komma att föra landet i jälnnhöjd med
de europeiska länderna. Låt mig bara till vad jag redan nämnt i det
hänseendet lägga en ytterligare siffra. I Sverige ha Statens järnvägar
för närvarande samma trafikmängd som före krisen; i Amerika ligger
järnvägstrafiken vid en siffra på något över 60 % av 1928 års nivå.
Det råder faktiskt en enornl skillnad mellan· de bäst ställda europeiska
länderna och Förenta Staterna. Arbetslösheten är där proportionsvis
dubbelt så stor som i Tyskland och England. Ett sådant tillstånd
som i Förenta Staterna sl<:ulle naturligtvis icke ha kunnat vara lika
länge i en europeisk stat, i varje fall icke i någon av de svagare. Att
det gått i Amerika beror· givetvis därpå, att landet Ilar så väldiga
resurser, så mycket upplagsnäring skulle In.an kanske kunna säga.
Förenta Staterna ha ju hälften av nästan allting. De hava världens
halva virkeskonsumtion, världens halva trämassekonsllmtion, mer än
hälften av världens bankinsättningar (före krisen), nära hälften av
all godstrafik å järnvägarna o. s. v. Även om allt detta reduceras med
l/a, är det återstående ändå tillräcl{ligt för att produktionen per huvud
skall hålla sig på samma nivå som i de flesta ~uropeiska länder. Att
ställningen emellertid håller på att bli farlig synes framgå av Roosevelts rätt vittgående planer att ösa ut väldiga lnängder statsmedel.
~merika ligger så långt under sin 110rmala nivå, att det ej gärna är
tänkbart annat än att dess siffror sleola stiga. Men även om så sker,
står kristillståndet kvar.
,Vad Europa beträffar får man nog säga, att Tysklands ekonomiska
läge vilar på en svag grundval. I(onjunkturen i Tysl{Jand - för
övrigt också i England - förefaller i stor utsträckning vara en engångskonjunktur. I England vilar den på en enorm byggnadsverksamIlet, i l"'yskland på en väldig isoleringsl(onjunktur, som troligen
snart går över, när man fått anläggningarna för alla dessa »Ersatz»produkter färdiga. Ej heller kunna statsanslagen utgå i evighet. Det
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är ju fullständigt otänl{bart, när man lägger ned pellgarna i fullkom
ligt orälltabla företag. Det kan på sin höjd gå ett eller annat år till
Jag får alltså närmast samma illtryck av det internationella kOlT
junkturläget sonl. en alnerikansk ekonomisk tidskrift givit uttryck åt
llämligen att den icke är »self-supporting», den är icke självförsör·
jande. I(onjullkturen hålles uppe genom statsanslag och isoleringsåtgärder o. dyl., men den har hittills icke fått l{:raft att utveckla si~
själv.
Vad jag 11U har sagt kan kanske förefalla väl pessimistiskt. Det hal
emellertid icke varit min nlening att komma med sl)ådomar. Jag hal'
bara försökt återge vad jag funnit i de främsta lälldernas tidskrifter,
och ljuga de, så ljuger jag, som det heter. Jag~ vill emellertid tillägga,
att det dock finns en företeelse, SOlU är ägllad att ingiva vissa förhoppningar, ocll det är den prisstegringstendens, som otvivelaktigt har
framträtt sedan två år tillbaka i nästan alla länder. Dell är icke stor.
Prisnivån i Sverige har sålunda, räknat från minimisiffran, stigit från
97 till 107, i Ellgland från 97 till 103, i Förenta Staterna, där valutadeprecierillgen dock även bidragit, från 60 till 77 och i Tyskland från
91 till 101. Även övriga guldmyntfotIänder ha åtminstone lyckats
]lålla sin prisnivå Ilågot så när konstant. Om denna tendens fortsätter,
utgör den i viss mån en grundval för en någorlunda solid konjunktur.
Orsakerna till prisstegringen äro emellertid till stor del tillfälliga. I
Amerika har torkan och den därav föranledda prisstegringen på livslnedel höjt indexsiffrorna, men man kan ju icke hoppas, att en så
förträfflig händelse skall upprepas varje år, då torka~ förra året var
den värsta på 40 år. I andra länder beror prisstegringen till stor del på
isoleringen. Med importblockader följer ju nästan automatiskt också
en prisstegring på den inhemska marknaden. Även om man bortser
från dessa tillfälliga orsaker, föreligger dock antagligen en viss tendens
till prisstabilisering på världsmarknaden, som är någorlunda genuin.
Härmed har jag i stort sett avslutat vad jag haft att säga. Som jag
redan nämnt, har jag icl{e givit mig iII på några spekulationer om vad
som kommer att hända. Jag har i stället försökt inskränka mig till att
skildra situationen sådan den är, och det totalintryck man får är nog,
att det stadium, vi nu uppnått, är icke så. mycket att lita på, och att
lnan i varje fall nu har svårt att finna en väsentlig ytterligare förbättring sannolik. Även om man tänker sig, att konjunkturen ytterligare
något förbättras, blir läget i alla fall icke sä.rdeles gynnsamt. När man
läser om att några hundratusen arbetslösa ha fått plats där eller där,
så vad betyda egentligen dessa. små skillnader i arbetslöshetssiffrorna
gentemot det l{atastrofartade läge, i vilket vi befinna oss? Antag att
.J\.merika kan minska sin arbetslöshetsarme låt mig säga från 10 till 8
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miljoner, vilket man säkerligen skulle finna myck~et glädjande, så har
man i alla fall 8 miljoner arbetslösa kvar, vilk.et är tre miljoner mer än
man hade år 1920 och då fann alldeles enastående och förkrossande.
Likadant är det med Tyskland och dess 2,6 miljoner arbetslösa eller
med England och dess två miljoner. Man tycks nu också i England
vara beredd att göra nästan vad som helst. Det varma mottagande,
som Lloyd George's program fått från olika IlåIl, visar, att man även
lned den förhållandevis storartade uppgång man där haft, ser ganska
förtvivlat på situationen. De arbetsföras antal växer för varje år. I
Sverige kommer den arbetsföra manliga befolkningen att under återstoden av 1930-talet ökas med 16.000 il 17.000 om året, och i andra
länder är det proportionsvis lika mycket. Jordbruket har levat i en
ständig kris ända sedan 1920, och alltjämt "fordras det extrema åtgärder för att hålla denna näringsgren uppe.
Jag kan därför icke få något större intresse för frågan, om det under
de närmaste sex månaderna skall gå några procent uppåt eller nedåt,
ty det spelar så liten roll jämfört med den situation, i vilken vi stå,
när man ändå icke kan se något slut på den. Jag har ofta tänkt på
några ord av professor Davidson som jag vill återge ur minnet. Han
skreven gång, att den nuvarande l{risen har hos många besinningsfulla och omdömesgilla män framkallat den uppfattningen, att den ej
kommer att gå över av sig själv såsom kriser ha gjort tidigare, utan
att den kommer att leda till ett tillstånd av varaktig ekonomisk ohälsa.
Härefter yttrade sig:
Civilingenjör Eli Nordendahl: Vi hade för några veckor sedan besök i
Stockholm av Sir Raymond Unwin, förutvarande »chief architect1> vid det
engelska Board of Health, en befattning som närmast torde motsvara generaldirektören i byggnadsstyrelsen hos oss. Sir R. är en på sitt område världsbekant auktoritet i fråga om stadsplanering. Han har varit en av de ledande männen vid den byggnadsverksamhet med statligt och kommunalt
stöd, som efter världskriget bedrivits i England. Sir R. var vänlig nog att
uppsöka en del folk här i staden, som sysslar med stadsplanefrågor och
liknande, och vi fingo då tillfälle att höra hans uppfattning angående orsakerna till den väldiga byggnadsverksamhet i England, om vilken professor"
Brisman talat här i kväll.
Såsom en av orsakerna angav han en rätt omfattande folkvandring från
de av krisen nästan ödelagda tunga industriområdena i norra och mellersta England till de södra och sydöstra delarna av landet, framför allt till
trakten av London. De lätta industrierna koncentrera sig nämligen nära
hemmamarknadens avsättningsområden, d. v. s. nära det folkrika London.
Tillverkningen av bilar, grammofoner, radioapparater etc., har gått starkt
framåt, delvis på grund av tullskydd, och utlöst en stor 'byggnadsverksamhet både för fabriker och bostäder för de anställda.
2 -
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Den stora byggnadsverksamheten berodde vidare på den mycket starka
ökningen i antalet familjer. Då varje familj i regel bodde i eget hus (radhus eller s. k. kopplade hus) erfordrades ett mycket stort hustillskott, procentuellt mycket större än ökningen i befolkningens antal. Antalet medlemmar per familj hade nämligen nedgått, och där man förr räknade med
5 personer per familj, räknade man nu med kanske blott 3. Utvecklingen
hade kommit som en överraskning för dem, som h·aft hand om dylika frågor, och mycket stora markarealer hade måst stadsplaneläggas och exploateras för att bereda plats för de nya byggnaderna.
Vi försökte få reda på Sir R:s uppfattning om byggnadsverksamheten
under de närmaste åren, men han var självfallet mycket försiktig. Jag fick
dock den uppfattningen, att man icke trodde, att den nuvarande omfattningen skulle kunna hålla i sig mer än en relativt kort tid framåt. Det
stora bostadsbehov, som den stora folkomflyttningen medfört, borde
snart vara fyllt, och dessutom finge man taga hänsyn till att invånarantalet i England efter 1940 sannolikt komme att börja minskas.
Docenten Karin Kock: Professor Brisman var ju ytterst pessimistisk
inför framtiden och· man fick nästan det intrycket, att han trodde att det
förefanns någon tendens till en besinningslös hausse på börsen eller på
andra områden, som man borde stävja genom att måla i så mörka färger
som möjligt. Det kan kanske därför icke skada att här något beröra ett
par punkter, som professor Brisman icke tog upp.
Först vill jag säga, att jag verkligen beundrade den skicklighet, med vilken professor Brisman undvek att i sin skildring av konjunkturutvecklingen under dessa sista år nämna ett ord om valutapolitiken. Jag satt verkligen och väntade på att det skulle komma, men det omnämndes endast
en passant på tal om någon »liten» händelse, som förändrade konjunkturkurvan på hösten 1931. Man kan emellertid knappast undgå, synes det
mig, att taga valutapolitiken med i räkningen, när man talar om konjunkturutvecklingen efter 1931. Professor Brisman hänförde den konjunkturförbättring, som inträtt i England, till isoleringskonjunkturen och byggnadsverksamheten såsom grundorsaker, men om man ser på utvecklingen
i länder med guldmyntfot resp. med fri valuta, så uppvisa de senare i alla
fall en så pass olikartad utveckling och ett så olika konjunkturläge, att
man knappast kan undgå att dra den slutsatsen, att olikheten i valutapolitiken har spelat en betydande roll. Hade han berört konjunkturutvecklingen i Japan, skulle detta ha fått en ännu starkare belysning, enär Japan
genom sin deprecieringspolitik i hög grad bidragit till en expansion inom
sin exportindustri. I guldmyntfotiänderna är läget ett helt annat. På den
punkten var professor Brisman kanske icke tillräckligt pessimistisk, ty
alla underrättelser från dessa länder visa, att man har att kämpa med ytterst svåra förhållanden.
Frankrike har visserligen en relativt låg arbetslöshet, men arbetslöshetssiffran torde dock ge en alltför g~7nnsam bild av läget, dels därför att man
i stor utsträckning använder korttidsarbete, dels därför att rätt mycket
främmande arbetskraft, som förut haft sysselsättning i Frankrike, kunnat
exporteras. I Belgien har man försökt pressa ned kostnadsnivån för att på
det sättet få fram ett konjunkturuppsving, men man har därvid kommit
in i en cirkelgång, som man har ytterst svårt att komma loss ifrån. Den
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nedpressning av lönenivån som vidtagits har icke kunnat hjälpa industrien, och man får läsa rätt förtvivlade skildringar av läget i detta land.
I Italien har man lyckats bättre tack vare den diktatoriska myndighet
som Mussolini har, men där ligga förhållandena i stället sämre till rent
tekniskt i fråga om centralbankens ställning. Holland och Schweiz ha likaledes stora svårigheter att kämpa med, och där finnas mycket starka krafter i rörelse för en depreciering av valutan för att komma ut ur det nuvarande läget.
De mörkaste färgerna använde professor Brisman för att skildra läget
i Förenta Staterna. Det är onekligen sant, att läget där är bekymmersamt,
men de siffror som professor Brisman anförde ge en alltför mörk bild av
den verkliga situationen. Det gav mig också anledning tänka på hur riskabelt det är att använda indexsiffror. Såsom professor Brisman själv påpekade, äro produktionsindextalen mycket bristfälliga, och de få därför
också tagas med största försiktighet. Studerar man utvecklingen o.ch sätter dessa indextal i relation till andra data, sorn man har rörande den ekonomiska utvecklingen, finner nlan också lätt att uppgifterna ofta gå i sär
och att det är mycket svårt att förena dem med varandra.
Professor Brisman hade räknat ,om de olika ländernas produktionsindices till en gemensam utgångspunkt, perioden 1925-1930, och han konstaterade därefter att man i Förenta Staterna ännu har en mycket låg
produktionsnivå. Det är utan tvivel sant, men man måste också taga hänsyn till hurudant läget var under de år, SOIU blivit valda som utgångspunkt. Vi befunno oss icke då i någon sorts ekonomisk jämvikt länderna
emellan, och i all synnerhet hade Förenta Staterna under ifrågavarande
period en mycket kraftig industriell expansion, som förde upp produktionssiffrorna till en mycket h·ög nivå. Detta medför i sin tur, att man
icke gärna kan beräkna att nu komma upp till lika höga tal. Jag tror därför att man får en riktigare bild av förhållandena, om man utgår från bottennivån och jämför förbättringen sedan dess. Härmed vill jag ingalunda
ha förnekat, att svårigheterna nu äro stora och att utsikterna för den
närmaste framtiden äro tämligen ovissa.
Jag skulle också vilja draga fraln en liten sak beträffande den historiska exposen. Det gäller förbättringen i konjunkturerna sommaren och
hösten 1932. I vårt land var förbättringen mindre än i andra länder; produktionskurvorna ge ett alltför stort utslag, enär vi tidigare haft en stor
arbetsnedläggelse. Det internationella konjunkturuppsvinget var emellertid i mycket hög grad koncentrerat till textilindustrien och likartade industrier och h·ängde samman med en förändring i lagerhållningen. Uppgången blev emellertid icke långvarig, därför att det' icke fanns några
reella fakta, som kunde bära upp en bättre konjunktur. När lagren fyllts
på, ebbade det hela ut i sanden. Läget 'på nyåret 1933 var i de flesta länder, England möjligen undantaget, lnycket ovisst, och i Förenta Staterna
bar det återigen nedåt. Även hos oss var läget på nyåret 1933 sämre än
tidigare. En definitiv omsvängning kom först på sommaren och hösten
1933.

Professor Brisman vidrörde också utvecklingen av köpkraften i Amerika och den inverkan som codepolitiken haft på krisen. Jag är för nlin
del den första att erkänna, att ogynnsamma återverkningar kunna ha uppstått genom codesystemets prishöjande tendenser. Men i fråga om jord-
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brukets köpkraft måste man nog erkänna, att det icke endast varit torkan som har spelat in, utan att Roosevelts jordbrukspolitik även spelat
en betydande roll, ty redan före torkan hade jordbrukets köpkraft stigit
och varuomsättningen hade ökats i de jordbruksidkande distrikten. Hela
läget hade redan dessförinnan förbättrats, och en viss reinvesteringsverksamhet hade börjat framträda, som hade betydelse även för järnindustrien. Som professor Brisman också påpekade, har järnverkens sysselsättning ökats från 15 till 50 % av kapaciteten. Professor Brisman tyckte
icke det var något att tala om, eftersom vår järnindustri arbetar med
100 % kapacitet, men hade vi varit nere i 15 0/0, tror jag nog också vi
skulle tycka en stegring till 50 % vara ett vackert framsteg. Man skall
därför icke förringa betydelsen av den up'pgång inom järnindustrien som
har ägt rum i Förenta Staterna från nyåret 1933. Utvecklingen har visserligen gått fram och· tillbaka, men det tycks nu ha stannat vid ungefär
denna nivå av 50 0/0' Man bar i Amerika andra begrepp om förbättring
än i Sverige, just därför att man utgått från ett bottenläge så lågt, att vi
aldrig haft någon motsvarighet hos oss.
Professor S.. Brisman: Jag har icke mycket att tillägga. De upplysningar,
som den förste talaren lämnade om byggnadsverksamheten i England,
voro av stort intresse. Det är faktiskt så, att i detta land har skett en
fullständigt revolutionerande förändring. Engelsmännen kalla nu de norra
distrikten för »the desert areas», ökenområdena. Där finnas städer på
15.000 a 20.000 invånare, där knappast en enda man har sysselsättning
utan alla leva på understöd. Så är fallet i distrikt med kolgruvor, skeppsvarv och vissa textilföretag. Det har också visat sig ytterligt svårt att
kunna flytta befolkningen nedåt landet, och man har därför icke fått en
så stor folkvandring, som man annars skulle ha väntat. Framför allt har
det varit omöjligt att få befolkningen att emigrera till någon av kolonierna, vilket än i dag kanske annars icke skulle vara fullständigt omöjligt.
Folket där uppe har vuxit alldeles fast. Jag läste i en korrespondens därifrån, att vederbörande hade föreslagit en arbetslös, att han åtminstone
skulle söka sig ned till sydöstra England ell~r eventuellt till Uganda, men
han fick då det svaret: »Jag är en arbetslös gruvarbetare och ingen svala»,
och därmed var diskussionen avslutad för hans del. Trots detta har det
elnellertid skett en mycket omfattande förändring i den engelska befolkningens lokalisering under dessa år, och denna utveckling började för övrigt, såsom jag förut påpekade, redan på 1920-talet och alltså före den
nuvarande krisen.
Docenten Kocks inlägg är jag tacksam för. Hon påstod, att jag hade
givit en ganska mörk bild av situationen, men hon gjorde ju sitt bästa för
att göra den ännu mörkare. Docenten Kock nämnde, att jag icke hade
talat något om valutaförhållandena. Jag medger, att det är ett konststycke, som jag hoppas att hon beundrade. När man skall hålla ett sådant föredrag som detta måste man koncentrera sig till vissa punkter.
Att taga med allt av intresse skulle bli fullkomligt hopplöst, och man får
därför hänsynslöst skala bort allt, som icke är av central betydelse. Som
mina åhörare märkte, blev mitt föredrag nog långt ändå.
Vad docenten Kock nämnde om att man för Amerikas del får taga hänsyn till att man i vissa fall har startat från en högre utgångspunkt före
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krisen än andra länder och att uppgången sedan skett från en mycket lägre
punkt, är alldeles riktigt, men det ändrar likväl intet väsentligt i sak i
Amerikas läge. Man lnåste helt enkelt använda mycket starka uttryck för
att skildra tillståndet i Amerika.
Vad docenten Kock därutöver nälnnde var egentligen, att hela Centraleuropa har det mycket värre ställt än jag hade sagt. Det är riktigt, att
kanske flertalet av de kontinentala länderna ha mycket stora svårigheter.
Jag träffade för någon tid sedan en affärsman från Holland, och han sade,
att affärsmännen i Holland »äro lika vita i synen som dörren där borta», .
därför att de ha så stora svårigheter att brottas med. För min del ansåg
jag lnig nu snarare böra framhålla, att Tyskland och Italien ändå ha stått
sig ganska bra. Efter allt att dölna är det visserligen' en engångskonjunktur, beroende på importblockader och statsanslag, men hittills har man
i alla fall lyckats hålla sin produktionssiffra förvånansvärt bra. Dessa länders slutliga problem, om de icke övergå till vår nlyntfot, blir en synnerligen drastisk nedskärning av alla löner, vilket emellertid torde bli mycket svårt att åstadkomma.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 28 februari 1935

Ordförande: Professor S. B R I S M A N

Professor G.. Åkerman inledde aftonens diskussion med ett föredrag
om

Statsstödet åt jordbruket.
När man skall tala om stödåtgärderna för jordbruket, tror jag det
är av vikt att genast från början särskilja vissa olika frågor och behandla dem i tur och ordning. Den första frågan är, om jordbruksstödet över huvud taget är önskvärt och försvarbart; den andra frågan är, om det finns möjligheter att på ett varaktigt och effektivt
sätt genomföra ett jordbruksstöd; och den tredje frågan gäller slutligen, om de nu rådande eller påtänkta formerna för stödåtgärderna
äro de lämpligaste.
Jag börjar alltså med den första frågan: Är ett jordbruksstöd över
huvud taget önskvärt och försvarbart? För att besvara den frågan
måste man först göra en rätt vid kringblick, vilken jag dock skall
försöka göra så kort som möjligt. Man måste nämligen' taga hänsyn
till jordbrukets och industriens inbördes förhållanden, och detta icke
blott nu utan även under de senaste 40 a 50 åren. Om .vi börja med
tiden närmast före år 1890 och sedan följa utvecklingen fram till kriget, kunna vi först konstatera, att det var vid den angivna tiden, som
man ver~ligen på allvar började tillgodogöra sig de fördelaktiga' förutsättningar för en industriell verksamhet, som finnas i vårt land.
I slutet av ISS0-talet började sålunda den verkligt stora industriella
expansionen här i landet. Med densamma följde en fortgående stark
stegring av industriens reallöner. Om man sätter den reala timlönen
'inom industrien år 1890 till 100, får man enligt professor Bagges utredning för år 1913 ett indextal av 160, d. v. s. en stegring av 60 0/0
på dessa 23 år. En dylik lö·neökning måste ju med n<?dvändighet draga
mycket nytt folk till industrien. Mellan 1900 och 1913 finna vi också,
hurusom fabriksindustriens arbetarantal årligen ökades med i genomsnitt 5.000.
3 -
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Dessa nya industriarbetare kommo till större delen från jordbruke
och till följd llärav minskades också under samma tid jordbruke1
folkmängd, icke blott relativt utan även absolut. Tillströmningen ti
industrien var alltså då så stark, att den icke endast uttömde jorc
bruksbefolkningens naturliga tillväxt utan även skar in på jordbruk:
. befolkningens förutvarande numerär. Mellan 1890 och 1910 kan ma
räkna med en absolut minskning av jordbruksbefolkningen me
300.000 a 400.000 personer, om man till jordbruksbefolkningen äve
räknar gruppen indelt militär, vilket ju reellt sett måste vara riktig'
Denna utveckling förde naturligtvis också med sig en betydande läti
D.ad på jordbrukets arbetsmarknad, och man fick därför också.betyc
ligt stigande reallöner även inom jordbruket. Jordbruksbefolkn'ingeIJ
välstånd ökades, och detta tog sig framför allt uttryck däri, att d
förutvarande fattigklasserna inom jordbruket, inhyseshjon och bac1
stugusittare, praktiskt taget försvunno. Den starka industriella expar
sionen innebar alltså en mycket lycklig utveckling för jordbruket.
Under kriget voro förhållandena mycket oregelbundna. Jag ka
icke i detalj ingå på dem utan skall endast nämna, att mellan 191
och 1920 ökades fabriksindustriens arbetarantal med igenomsnit
8.000 om året.
Vi komma så till utvecklingen efter kriget. Den företer vissa li~
heter med den tidigare utvecklingen men också mycket bestämd
motsatser, som jag tror det är nyttigt att göra klara för sig. De:
re~lla timlönen inom industri och handel tillväxte nu betydligt hast]
gare än före kriget. Om man sätter den reella timlönen för år 1913 ti
100, få vi för år 1930 ett indextal av 174, vilket anger, att stegringe:
på endast 17 år uppgick till icke mindre än 740/0. Detta betyder at
dell genomsnittliga å/rliga reallöneökningen under tiden 1913-30 va
67 % större än under tiden 1890-1913.
Detta har ju varit en utomordentligt märklig företeelse. Den bero
icke heller enbart på naturliga förhållanden utan i mycket stor ut
.sträckning på organisativ" löneuppressning; därom tror jag man kaJ
vara ganska överens. Under denna period fingo fackföreningarna si]
verkligt stora och bestämmande makt, och" de kunde därför driva UP]
lönerna betydligt mera än de skulle ha stigit på grund av rent natur
liga förhållanden. Industrien expanderade alltjämt betydligt, men de]
expanderade säkerligen åtskilligt mindre än den skulle ha gjort, ifa]
löneupp:r;essningen icke hade varit så effektiv. Trots den produktions
volymsökning, som ägde runl, kom vidare arbetarantalet genom de]
bekanta mekaniseringsrörelsen att ökas betydligt mindre än annar
skulle ha blivit fallet. Denna rörelse har ju haft många orsaker oc]
har varit en mycket invecklad företeelse, men alldeles säkert är, at
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löneökningarna därvidlag ha spelat en mycket stor roll. För min del
fick jag det intrycket, när jag för ett par år sedan sysslade rätt ingående med denna fråga, att en mycket stor, kanske större delen av
den mekaniseringsrörelse, som ägt rum, ytterst var förorsakad av lönestegringarna. Att de varit en lnycket bidragande faktor till denna
rörelse torde under alla omständigheter få anses som säkert.
Genom bromsningen av.industriens expansion och genom mekaniseringsrörelsen har arbetarantalet inom industrien kommit att ökas
avsevärt mindre än förut. Mellan 1920 och 1930 hade vi sålunda en
ökning avarbetarantalet inom fabriksindustrien med 3.700 pr år.
l\1ellan 1890 och 1913 var motsvarande ökning, som jag nyss angav,
5.000 om året, och då var ändå hela landets befolkning ungefär. en
IniIjon lägre än under 1920-talet. Vi ha också under detta decennium
fått det för oss ganska nya fenomenet aven permanent arbetslöshet
inom industri och handel.
Allt detta kan ju synas ligga litet avlägset från jordbruket, men
denna utveckling inom industrien har haft synnerligen betydande
konsekvenser även för jordbruket. Överströmningen från jordbruket
till industrien har måst bli avsevärt mindre än tidigare. Det har alltjämt ägt rum en betydande överströmning men icke av samma storleksgrad som före kriget. Jord- och skogsbruksbefolkningen har, såvitt
man kan döma aven publicerad, riksomfattande undersökning, från
1920 till 1930 visserligen minskats med c:a 100.000 personer, men
denna minskning har till huvudsaklig del ägt rum inom de lägsta åldrarna på grund av den nativitetsminskning, som nu har gjort sig gälla.nde på allvar även inom jordbruket. Man torde därför kunna räkna
-- med att den produktiva jord- och skogsbruksbefolkningen, den som
gör sig gällande på arb~tsmarknaden, under 1920-talet icke avsevärt
minskats. Detta är en avgjord motsättning till utvecklingen mellan
1890 och 1913. Den är i själva verket av sådan vikt, att man kan
påstå, att efter kriget verkligen en ny utveckling härvidlag gjort sig
gällande.
Inom jordbruket har man alltså icke efter kriget i avsevärd grad
haft att räkna med den lättnad på arbetsmarknaden, som ett minskat
antal produktiva arbetare utgör. Därtill kommer, att även före 1930
jordbrukets internationella konkurrensvillkor utvecklats iförsähnrande riktning. Allt detta har haft till följd, att jordbrukets reallöner
icke alls ha kunnat höjas jämfört med läget år 1913. Detta innebär ju
en synnerligen stark kontrast till ut,recklingen inom industrien, där
man samtidigt kunnat räkna med en reell timlöneökning av 74 0/0.
Vid konkreta jämförelser å sådana platser, som inrymma både jord~
bruksbefolklling och industribefolkning, vilken senare lever unde;r
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samlna villkor som den förra, har man också funnit, att industriarb€
tarnas timlöner ligga uppåt 100 % över jordbruksarbetarnas. Dera
årslöneöverskott åter är, beroende på 8-timmarsdagen, ej fullt så stor1
men dock mycket betydligt eller c:a 70 0/0.
l\Ian kan alltså säga, att den ursprungliga inhemska orsaken ti
lantbruksbefolkningens betryck under 1920-talet har varit organ]
sationsförhållandena inom industrien, som drivit upp industrilönern
och därigenom betydligt inskränkt den folköverströmning, som annar
skulle ha ägt rum från jordbruket till industrien. Det är naturligtvis
någon mån en smaksak, men det förefaller åtminstone mig, att de
under sådana förhållanden är mycket befogat, att staten gör PoS]
tiva ingrepp för att stödja den näring, jordbruket, som genom denn
utveckling bar kommit i ett så mycket sämre läge. Jag är icke p
något sätt annars anhängare av statsingrepp, men i detta speciell
fall kan jag för min del icke komma till annat resultat än att statlig
ingrepp till jordbrukets stöd verkligen varit i hög grad befogade.
Nu veta vi också, att efter 1930 har jordbrukets läge försämrat
ännu kraftigare, och hade icke staten ingripit, hade säkerligen jord
bruksbefolkningen sjunkit ned i den rena misären. Vi hade då kommi
tillbaka till de verkligt betryckta förhållanden, som rådde inom jord
bruket på 1880-talet, och kanske ändå lägre.
När staten nu gör ingrepp för att hålla uppe priserna på jordbruk~
produkter, är det en fullkomligt oundviklig konsekvens; att åtgärdern;
- det ligger ju i sakens egen natur - skola höja priserna på liv~
medel. Detta innebär med andra ord, att industribefolkningen få
något högre levnadskostnader än den annars skulle ha fått och allts;
får "restituera något av de fördelar den vunnit i förhållande till jord
bruksbefolkningen. Detta är oundvikligt men synes också" vara full
rimligt.
Innan jag går vidare, skulle jag kanske säga ett par ord om frihan
"clelsläran och dess förhållande till den uppfattning, som jag här gjor
gällande. Läran om den fria handeln mellan olika länder innebär ju
att de olika näringarna skola fördelas på olika länder allt efter resI
lä.nders naturliga förutsättningar för dessa näringar. Detta är nu e]
lära, som jag generellt sett i hög grad sympatiserar med. Denna för
delning och koncentration av de olika näringarna till olika lände
förutsätter emellertid alldeles bestämt en full rörlighet för de olik;
produktionsfaktorerna och särskilt för arbetskraften inom varje sär
'skilt land. Arbetskraften inom varje land måste fullständigt frit
kunna röra sig från de näringar," som passa mindre för landet, till del]
som passa bäst för detsamma. Jag tror, att detta är en synnerlige]
viktig sak att slå fast."
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Om denna rörlighet hade funnits, skulle den överflyttningsprocess
från jordbruket till industrien, som jag nyss talade om, ha fortsatt
under 1920-talet alldeles på samma sätt som före kriget och förmodligen ändå kraftigare på grund av den olika utvecklingen av industriens och jordbrukets produktpriser. Nu har överflyttningen i stället
saktat av betydligt, och orsaken härtill är, att arbetskraften inom
industrien upprest hinder både direkt och framför allt indirekt genoIIl
löneuppressningar, så att industrien icke kunnat expandera på sådant
sätt, att den kunnat suga till sig den mängd nytt folk, som hade
behövts för att jordbrukets arbetsmarknad skulle ha lättats. Frihandelns förutsättningar beträffande förhållandet mellan jordbruk och
industri i vårt land och för övrigt också i en hel del andra länder existera alltså icke. När man konstatera.t detta, måste man enligt min
u.ppfattning också .draga den konsekvensen, att man på detta problem
icke kan tillämpa de vanliga -irihandelsargumenten, att det icke skall
vara tullar, icke vara ingrepp, icke vara stöd o. s. v. En grundväsentlig förutsättning för allt detta är här borta, och man måste då också
i detta fall intaga en annan position.
Jag kommer nu över till det andra problemet, om det verkligen
finns förutsättningar att åstadkomma ett varaktigt och effektivt jordbruksstöd. Sådana förutsättningar finnas uppenbarligen, försåvitt vi
icke äro fullt självförsörjande i fråga om livsmedel och fodermedel.
Man måste alltså för frågans besvarande upprätta en självförsörjningsbalans för dessa varor. Detta har också utförts av 1934 års spannmålsutredning, och jag skall här citera den med vissa tillägg. Vid upprättandet aven sådan balans evalveras de olika jordbruksprodukterna
.i skördeenheter. Ett kilogram vete eller råg är en skördeenhet, ett
kilogram smör räknas lika med 15 skördeenheter, ett kilogram fläsk
lika nled 7 enheter o. s. v.
Balansen för år 1934 har nu följande utseende: Vi exporterade 345
miljoner skördeenheter i form av smör och 120 miljoner enheter i form
av fläsk. Härtill kOlnmer sedan överskottet av årets brödsädesskörd
utöver årets konsumtion och utfodring. Detta överskott har uppgått
till c:a 250 miljoner skördeenheter, varav ungefär 100 miljoner enheter exporterats. Dessa poster och några mindre sådana ge sammanlagt 750 miljoner skördeenheter av de varuslag, i fråga om vilka vi
varit mer än självförsörjande.
.
Sedan ha vi importen, som alltså visar i vad mån vi icke äro självförsörjande. Vi importerade under 1934 45 miljon~r skördeenheter
hårt vete, vilken import erfordrades för att framställa fullt baknings~
dugligt mjöl, vidare 110 miljoner skördeenheter majs och 137 miljoner

28

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 28 FEBRUARI 1935

skördeenheter oljekakor. Tillsammans med några andra' mindre poste
har detta givit en import av 380 miljoner skördeenheter.
En jämförelse av de nu nämnda summorna visar nu, att vi år 193
hade ett självförsörjningsöverskott på c:a 370 miljoner skördeenhetel
och att vi alltså då varit betydligt mer än självförsörjande. Till dett:
resultat bidrog särskilt 1934 års mycket stora brödsädesskörd, som
någon mån berodde på arealut,ridgningar men i huvudsak på den syn
nerligen fördelaktiga väderleken. Även år 1933 voro vi mer än själv
försörjande, fastän överskottet då var betydligt mindre än år, 1934
Aren närmast förut, då väderleken var sämre, hade vi däremot bety
dande underskott. De sista två årens erfarenheter gör det emellerti(
tvivelaktigt, om vi numera i stort sett kunna betraktas såsom ickt
självförsörjande på hithörande områden.
Nu anförda beräkningar skulle sålunda ge ett rätt nedslående resul
tat i fråga om möjligheten att åstadkomma ett säkert och effektiv'
jordbruksstöd. Nu ha vi emellertid samtidigt att taga hänsyn till el
annan mycket viktig faktor, nämligen margarintillverkningen. Fö:
d.enna tillverkning importeras råvaror i stor utsträckning, vilka rå
varor icke blivit upptagna i den förut anförda balansen. Margarin
produktionen, som i all huvudsak är baserad på utländska råvaror
var under år 1934 ungefär dubbelt så stor som smörexporten, vilkel
utgjorde den största exportposten. Tar man hänsyn också till marga,
rinet, så voro vi icl{e fullt självförsörjande beträffande livsmedel ocl
fodermedel ens under det gynnsamma skördeåret 1934. Den generellf
slutsatsen måste då bli den, att vi åtminstone ännu så länge verkliger
ha möjligheter att. åstadkomma en effektiv jordbrukshjälp. Den polio
tik, som vi i så fall måste föra, är tydligen den, att vi skola befordr~
en överflyttning av jordbrukets produktionskrafter från våra export·
artiklar, som numera äro dåligt betalda, till varor, som vi själva kon·
sumera.
Innan jag slutar behandlingen av denna avdelning vill jag fram·
hålla, att nuvarande ofördelaktiga situation med dåliga priser p2
smör och fläsk, såvitt jag kan förstå, säkerligen icke är av tillfälli~
n~tur utan något, som man får räkna med såsom varaktigt. Beträffande den viktigaste artikeln, smöret, är det framför allt Australien~
och i än högre grad Nya Zealands framträdande som exportör i stOl
skala, som har fördärvat marknaden för oss. Dessa länder ha synnerligen fördelaktiga produktionsvillkor, och det finns ingen anledning
att tro, att de icke i fortsättningen skola kunna bibehålla och förmodligen också öka sin export. Vi ha alltså anledning förmoda, att den
politik, som vi nu skola slå in på, måste bibehållas under lång tid
framåt.
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Jag kommer nu till den tredje frågan om jordbruksstödets utformande. Äro de nuvarande och påtänkta formerna verkligen de bästa
och mest ändamålsenliga? Jag skulle då först vilja framhålla vissa
principer, som för mig te sig såsom de avgörande, när man skall bedöma frågan om olika hjälpformers lämplighet. Jag anser, att hjälp
bör lämnas, men hjälpåtgärderna böra uppfylla en del ganska 'bestämda krav för att kunna försvaras.
, Först och främst håller jag före, att statens skyddsåtgärder böra'
vara enkla och lättbegripliga. När de icke uppfylla detta krav, kan
~tvecklingen, vilket erfarenheten redan visat, taga rätt besynnerliga
former utan att allmänheten kan sätta sig in i saken, utan att den kan
reagera ,eller prestera den kontroll över utvecklingen som ligger i en
insiktsfull kritik. Speciellt har mjölkregleringen på grund av sin komplic~rade natur för den övervägande delen av svenska folket ryckts
upp i det obegripligas sfär, och detta gäller även om personer, som ha
betydande intellektuella förutsättningar att sätta sig in i allmänna
ärenden.
Det finns också ett annat skäl för att vidhålla detta krav på enkelhet och lättbegriplighet, och det är, att om åtgärderna icke fylla dessa
krav, så kunna ganska lätt privata intressen komma in och dominera
på ett ganska litet tilltalande sätt. Studiet av riksdagsprotokollen i
denna fråga har givit mig den bestämda uppfattningen, att när mjölkregleringen beslutades i riksdagell, var det ytterst få av riksdagsmännen, som över huvud taget begrepo vad det var fråga om.. Det var
för övrigt omöjligt redan på grund av den korta tid, som de hade på
sig, och vid de debatter, som fördes i riksdagen, kommo de egentliga
huvudfrågorna aldrig fram.
Det är vidare min uppfattning, att de åtgärder, som vidtagas, böra
gå så litet i detalj --som möjligt, och att staten i möjligaste mån bör
undvika varje slag av affärsförvaltning. Staten såsom affärsförvaltan'de myndighet lider nämligen av vissa mycket påtagliga svagheter,
såsom vid upprepade tillfällen har framhållits icke minst av professor
Heckscher. Det är också främst från honom, som jag här skall låna
ett par synpunkter. Staten är framför allt okänslig för risker. Den kan
visserligen vara angelägen om att framskaffa vinster, men för förlustrisker visar den en märkvärdig okänslighet. Denna okänslighet leder
också ofta till mycket påtagliga resultat i form av synnerligen stora
förluster, som sedan få ersättas av skattemedel. Vi kunna ju såsom
exempel taga spannmålsregleringen.
Vidare är staten som regel mycket trög i sin affärspolitik. Då och då
avbrytes emellertid denna tröghet av plötsliga, mycket oberäkneliga
ryck. Staten uppvisar med andra ord såsom affärsdrivande myndighet
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med viss nödvändighet en mycl<:et betänklig brist på lugn anpassnir
och smidighet. Enligt min uppfattning bör därför statens ingripan(
i huvudsak inskränka sig till att fastställa allmänna avgifter, tull~
och acciser, och på denna väg kan man verkligen uppnå mycket stO]
resultat. Däremot bör staten i största möjliga grad undvika att UP]
rätta en egen affärsadministrativ apparat eller uppmuntra en priv~
apparat, intimt samarbetande med staten.
. Den politik, som jag här vill rekommendera, har verkligen förts I
ett par punkter, nämligen beträffande regleringen av fodersäds- ·O(
oljekaksimporten. Vi ha ju haft en betydande import av fodersäl
framför allt av majs. I mitten av år 1934 fingo vi en importavgift I
majs av 3 öre per kilogram, och denna avgift i kombination med €
direkt importreglering åstadkom det resultatet, att majsimpo,t€
numera är mycket obetydlig. Hela importen under år 1934 uppgi(
till 110.000 ton, som till huv~dsaklig del dock föll på första halvåre
innan importavgiften infördes. Oljekakorna, som ha spelat stor re
för kreatursuppfödningen, belades i mitten av år 1933 med enimpor
avgift av 2 öre per kilogram, och i mitten av år 1934 höjdes denr
avgift till 3 öre, samtidigt som Kungl. Maj:t fick bemyndigande a·
om så behövdes höja avgiften till högst 6 öre per kilogram. Tro·
denna höjning av avgiften fingo vi emellertid en betydligt större in
port av oljekakor år 1934 än år 1933. Smör- och margarinkommitte]
som avgav sitt betänkande i slutet av år 1934, föreslår nu, att ma
skall införa en skatt på såväl importerade som inom landet tillverkae
oljekakor av högst 8 öre per kilogram, och framhåller, att den faktisk
avgift som bestämmes alltid bör ligga 2 öre högre än avgiften t
fodersäd. Härigenom bör oljekaksimporten kunna nedbringas me
100.000 ton. Denna minskning tillsammaJls med den redan inträdd
nedgången i majsimporten bör kunna åstadkomma ett ökat utrymrr
för svensk säd, vare sig brödsäd eller direkt odlad fodersäd,
200.000 ton. Det innebär ju ingen dålig hjälp att i sådan omfattniIJ
inrikta
våra agrara produktiollskrafter
på den inhemska förbrul
.
.
DIngen.
Jag skall härefter övergå till de betydligt mera invecklade former a
jordbruksstöd, som vi. under de sista åren haft i spannmåls- och mjöll
regleringen. Jag skall börja med spannmålsregleringen.
Jag förutsätter, att spannmålsregleringens hittillsvarande utforn
ning är för mina åhörare bekant och skall huvudsakligen uppehåll
mig vid de förslag till förändrad politik på detta område, som b
framlagts av 1934 års spannmålsutredning. Enligt förslaget skall SveI
ska spannmålsföreningen ersättas med Svenska spannmålsaktieboh
g~t. Den förutvarande föreningen var ju en förening av privata intre:

me
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senter, men det nya bolaget skall i all hu,rudsak vara ägt av staten.
Kommitten föreslår vidare, att den hittills förda politiken med fixa.
llormgivande inlösningspriser under sommaren skall överges. Denna
politik har ju lett till mycket stora förluster för staten. Svenska spannmålsaktiebolaget skall i stället driva stödköpsverksamhet. En sådan
har i viss utsträckning även drivits av spannmålsföreningen men skall
. nu bli det huvudsakliga föremålet för bolagets .verksamhet. Riktlinjerna för denna politik skola vara, att man skall se till att spannmålspriserna stiga på ett jämnt men moderat sätt under konsumtions-o
årets lopp. Det bör ju alltid vara högre pris under senare delar av
konsumtionsåret för att motsvara lagringskostnaderna, men genom
stödköp i början av året skall bolaget tillse att denna prisdifferens ej
blir för stor. Bolaget skall vidare ha den viktiga' uppgiften att tillse,.
att prisbildningen på brödsäd och fodersäd korrespondera med var-'
andra, i vilket hänseende man ju haft en av de största luckorna i den
föregående regleringen.
Detta kommittens förslag säger nu icke i och för sig så mycket om
de konkreta prisen. Kommitten har icke heller velat ange några bestämda pris men har dock framhållit, att man såsom lägsta pris under
hösten bör tänka sig 14 kr. per hektoliter vete, vilket ju är betydligt
lägre än hittills gällande pris. Vad beträffar utländsk brödsäd rekommenderar kommitten en importreglering genom spannmålsnämnden,
varigenom importen skall inskränkas till det allra nödvändigaste, till
vad som behövs för att man skall få fram ett gott och bakningsdugligt mjöl. Vidare föreslår man en avgift av högst 2 öre per kilogram
på vete, vare sig inhemskt eller importerat, men däremot icke några
avgifter på råg eller fodersäd. Veteavgiften är förmodligen avsedd att
betalas av köparna.
Kommitten föreslår dessutom, att bolaget skall hålla ett rätt betydande lager, som skall hållas inom vissa angivna gränser. Såvitt jag
förstått förslaget rätt, skall detta lager icke bara omfatta brödsäd
utan all slags säd. Lagret skall vara minst 70.000 ton, och det motiveras av kommitten därmed, att man skall kunna hastigt fylla en eventuellt uppträdande brist. Maximistorleken åter av detta lager skall
enligt kommitten vara 150.000 ton. Bolaget skall emellertid dessutom
även träffa avtal med privata lagerhållare, att de skola övertaga säd
vid konsumtionsårets början.
Den avgift, som kommitten föreslår för vetet, skall användas till två
olika ändamål. Dels skall 'avgiften användas för att ersätta lagringskostnaderna för det minimilager, so:rn i regel skall hållas, dels skall den
användas för att täcka eventuella förluster, som kunna uppstå, ifall
försäljningsprisen bli förlustbringande i förhållande till de tidigare
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inköpsprisen. Ersättning skall i så fall utgå både till sp'annmålsbolag
och till de enskilda lagerhållare, som träffat avtal med bolaget. SkuJ
man behöva företaga mycket stora inköp för att hålla uppe priser]
får man däremot lita till andra medel. I så fall får staten åter trä(
in och på ett eller annat sätt ersätta förlusterna för lagerhållarna.
Om jag nu skulle våga mig på en kritik av det framlagda förslagt
skulle jag först vilja säga, att enligt min uppfattning är detta minin
lager skäligen onödigt. Man säger, att det bör finnas ett minimilag
av hänsyn till en brist, som plötsligt kan uppträda, men det förefall
mig, som om i fredstid detta skulle kunna ordnas på en annan myck,
enkel väg, som alltid anlitades förr i tiden, nämligen genom impol
Därvid kunde lämpligen bestämmas att spannmålssorter liknande (
svenska skulle importeras. Det är icke troligt, att världens tillgäni
liga lager skulle visa sig vara otillräckliga i en sådan siaution. M~
kan naturligtvis även säga, att vi skola ha ett sådant minimilag
SOln reserv, om det blir krig och vi icke kunna importera. Det ~
naturligtvis riktigt, men det har kommitten icke sagt något om. H:
man avsett även detta, kan jag icke finna någon' anledning, vari<
det skall vara jordbrukarna, som skola betala kostnaden härför geno]
sina avgifter. Detta minimilager har i så fall anordnats i hela befoll
ningens intresse, och det bör i så fall betalas av hela folket i form fl
högre skatter och icke av jordbrukarna genom veteavgifter.
Vidare förefaller mig hela denila stödköpsverksamhet vara skälige
överflödig. Syftet med densamma, att hålla uppe priserna i början a
säsongen och skapa en jämnt och måttligt stigande prisutvecklini
kan uppnås på det vanliga sättet genom lagring på enskild väg och b(
låning. Det har ju under senare år skett en mycket stor utveckling a
lagrings- och belåningsmöjligheterna, och på den vägen kan ma
naturligtvis gå vidare. Jag tror också det vore synnerligen lämpligt a1
göra detta i stället för att införa den ifrågasatta statliga stödköp~
'Terksamheten. I sista hand kan man falla tillbaka på en anordnin!
som vi redan tidigare ha haft och som alltjämt existerar formellt, fas1
än den icke nu fungerar, nämligen exportbevisen. När exportbevise
infördes, skedde detta bland annat av det motivet, att man ville håll
uppe priserna vid konsumtionsårets början. Med dessa två möjli~
heter, enskild lagring och belåning samt eventuellt exportbevis, ka:
jag icke se annat än att hela den önskade prisutvecklingen på ett full
tillfredsställande sätt skulle kunna etabler~s utan direkta statsingrepI
Om jag för min del skulle ge några positiva uppslag - det sker bar.
för exemplets skull och för att ic~e bli beskylld för att vara utesIu
tande negativ - skulle jag vilja rekoInmendera införandet av rörlig;
avgifter på importen. Dessa avgifter skulle fastställas av spannmåls
l
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nämnden, som givetvis alltjämt skulle finnas kvar. De skulle sättas så,
att de motsvarade skillnaden mellan de utländska priserna och de priser, som man vill ha på den inhemska säden. De medel," som på detta
sätt skulle inflyta - det måste ju alltid förekomma en viss import av
vete - kunde sedan användas för att finansiera exportbevisen i början
av säsongen. Skulle det sedan uppstå ett definitivt överskott under
något konsumtionsår utöver den säsongmässiga överfyllnaden, finge
man väl införa avgifter på all säd, som kunde finansiera exporten av:
detta överskott, alltså något i stil med den nuvarande mjölkregleringen. Skillnaden är bara den, att det icke skulle vara avsett att vara
en varaktig utan endast en tillfällig anordning. Det bör observeras att
kommitten icke närmare vågat sig in på sistnämnda fråga.
För min del kan jag alltså icke se, att det finns någon anledning
att ha en statlig affärsrörelse på detta område, och i så fall skulle
också såväl Spannmålsföreningen som det tilltänkta Spannmålsaktiebolaget kunna slopas. Vi skulle endast behöva ha kvar spannmålsnämnden, som givetvis finge inbyggas i något större organ, någon allmän jordbruksnämnd, som skulle sköta importregleringen och import~
avgifterna. Detta vore ju mycket enklare och klarare än allt det nu
föreslagna, och jag tror för min del, att det skulle visa sig fullt effektivt.
Jag kommer nu över till smörregleringen. Vårt exportsmör åtnjuter
som bekant för närvarande stora pristillägg för att man på så sätt
skall kunna hålla det inhemska smörpriset i kronor 2: 30, fastän vi för
det smör, som exporteras till England, ofta blott få ut l kronas lägre
pris. Det är också högst betydande summor, som utgå för dessa pristillägg. Hälften av denna subvention betalas genom den margarinavgift av 30 öre per kilogram, som vi för närvarande ha, och den
andra hälften betalas genom mjölkavgifterna, som sedan halvtannat år
utgjort 2 öre per kilogram. Detta system är utomordentligt invecklat.
Det finns ingen möjlighet att hinna förklara det nu, ty därför skulle
fordras minst en ytterligare timme, men dess verkningar i praktiken
kunna anges med betydligt färre ord. I praktiken fungerar systemet
på sådant sätt, att det är avgifterna på konsumtionsmjölken, som
jämte margarinaccisen betala pristillägget vid smörexporten. På senare
tider ha avgiftsmedlen från konsumtionsmjölken något överskridit
vad som behövts för smörpristilläggen, och dessa överskott ha använts till mindre pristillägg åt all produktmjölk, vars pris därigenom
bragts att något överstiga dess inhemska smörvärde. Avgiften å konsumtionsmjölken, 2 öre, har i sin tur förorsakat, att denna mjölk blir
2 öre dyrare än produl{tmjölken. Man har alltså därigenom genomfört en särskild prisökning rör konsumtionsvaran mjölk. Om man
kunde" åstadkomma samma smörpris som nu utan nljölkavgifter, skulle
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först de nuvarande produktmjölkprisen i genomsnitt sjunka någ
litet, och därutöver skulle konsumtionsmjölken sjunka med 2 öre.
Vår smörexport uppgår för närvarande till ej fullt 25.000 ton per i
Det föreligger emellertid en fara för att vi rätt SIlart måste inskränl
denna export i betydande utsträckning. Möjligheten aven impol
reglering i England hänger över oss, och även Tyskland försöker]
allt sätt uppmuntra sin inhemska fettproduktion. Visserligen h
Tyskland de sista månaderna ökat sin import från oss av smör, mc
det har berott på särskilda orsaker bl. a. sammanhörande mc
clearingen, och man kan knappast antaga, att denna ökning skall bli,
varaktig. Vi måste därför räkna med att vi inom någon tid tvångsv
måste minska vår smörexport med åtminstone 10.000 ton. Den expOl
som vi nu ha, är för övrigt till följd av smörpristilläggen mycket d:
för oss, och dess inskränkning skulle därför ej vara någoll egentl
nackdel för oss.
Av båda dessa skäl är det alltså ett önskemål att kunna ordna di
så, att en högst betydande del av vår nuvarande smörexport skul
kunna avsättas inom Sverige, och det är den uppgiften, som smör- o(
margarinkommitten har givit sig i kast med. Kommitten tillsattes
maj 1934 och fick därvid på vissa punkter ganska bestämda direkti
som högst avsevärt begränsade dess rörelsefrihet. Direktiven gin~
ut därpå, att mjölkregleringen i all huvudsak skulle bibehållas. Kon
mitten avlämnade sitt betänkande i november, och eftersom den ic1
fick gripa sig an med problemet på ett verkligt radikalt sätt, har de
fått lov att bygga vidare på det förutvarande konstiga systemet me
resultat, att det blivit ytterligare betydande konstigheter.
Till att börja med, och det anser jag vara en riktig politik, säg(
kommitten, att margarinet bör fördyras genom höjning av margaril
accisen till 50 eller högst 60 öre. Å andra sidan bör smöret något fö:
billigas på sätt, som jag strax skall förklara, ned till kronor 2: 10 elIt
2: 15 istället för nuvarande kronor 2: 30. Detta skulle ske därigenon
att man lyckades få fram en motsvarande höjning av pristilläggel
varigenom lantbrukarna icke skulle bli lidande på anordningen. De
exportkvantitet smör, som man nu väntar skola falla bort, skul]
vidare i huvudsak ersättas därigenom, att motsvarande smörmäng
transformerades i en ny och ganska säregen produkt, som skulle het
»stek- och bagerismör». Det skulle utgöras av smör med inblanda
ister. Man hoppas, att detta smör skall vara så beskaffat, att det ska
visa sig lämpligt och smakligt för stekning och bakning och därigenoI
ersätta margarin för sådana ändamål. Däremot skall det ej kunn
ersätta bordssmör.
Ett dylikt istersmör är för närvarande under utexperimenterin~
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Kommitten säger själv, att det ännu så länge bara befinner sig på
försöksstadiet men rekommenderar livligt fortsatta försök. Man vet
alltså egentligen myck:et litet om dess blivande utseende och egenskaper. Man vet ännu mindre om hur konsumenterna komma att rea- .
.gera emot denna nya egendomliga p;'odukt. En reservant, direktör
Stamsö, har anfört en hel del tänkvärda saker på den punkten. Det
hela är således endast ett experiment, varom man tillsvidare mycket
litet vet, men icke förty supponerar kommitten, att det skall bli en
betydande förbrukning av den nya produkten. Förbrukningen skall
.enligt. kommittens l{alkyler, till vilka jag icke lyckats finna någon
motivering, uppgå till 14.000 ton. Jag kan för min del icke finna
annat än att detta är ett ganska utpräglat kannstöperi. Det förefaller
mig alldeles uppenbart, att denna sak icke nu är mogen för Ilågot som
helst förslag. Dessförinnan måste man veta mycket mera bestämt om
varan, och man måste också ha prövat sig fram hur konstlmenterna
reagera.
För att nu denna nya produkt skulle kunna ersätta margarinet,
skulle den få lägre pris än vanligt smör, men dock stå högre i pris än
vad vi för närvarande få för exportsmöret. Ä ven istersmöret skulle
erhålla visst pristillägg på samma sätt som exportsmöret, men det
skulle bli lägre, så att man finge en besparing gentemot nuvarande
förhållanden. Härigenom skulle man.kunna få mera kvar för pristillIägg till produktionsmjölken, och· trots det lägre smörpris, som kom. mitten har supponerat, kronor 2: 10 a 2: 15, skulle man sålunda tack
vare högre pristillägg få ungefär samma leverantörpris för smöret.
Hela grundvalen för detta resonemang och för' de föreslagna åtgärderna, nämligen istersmöret, är emellertid som sagt något ytterligt
osäkert, och alltsammans bygger därför på en utomordentligt gungande grund.
Enligt kommittens förslag skulle margarinaccisen höjas från 30 till
50 öre, vilket skulle ge 8 miljoner kronor. Detta belopp skulle ju mycket väl kunna användas till ytterligare pristillägg och en däremot svarande prissänkning för smöret. Om man kunde åstadkomma lägre
avnämarpris för smör, skulle dess konkurrenskraft i förhållande till
margarinet uppenbarligen ökas, och lantbrukarna skulle icke behöva
lida på detta, eftersom de finge högre pristillägg. Det förefaller mig,
som om detta skulle ha varit en rationell tanke, men kommitten har
för sin del föreslagit en annan användning för dessa ökade inkomster.
Man vill nämligen genomföra en prissänkning på mjölk med 8 öre för
vissa medborgare, som äro behövande och vilkas -antal beräknas till
en halv miljon. Det skulle särskilt vara äldre personer och familjeförsörjare, som skulle erhålla sådan billiga.re mjölk. Anordningen skulle
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skötas av kommunerna, OCll man skulle Ila en centralnämnd i toppe
för det hela. Vi skulle alltså här begåvas med ett nytt administrati,
system, och det torde vara ganska säkert, att det kommer att uppst
mycket trassel och svårigheter ~med att utvälja dessa behövande pel
soner. Det finns en punkt i förslaget, som det nog kan finnas anled
ning att taga vara på, och det är frågan om billig mjölk till barnrik;
familjer. l\fen det hör ju ihop med den stora frågan om särskilda eko
nomiska lättnader för familjer med fler'a barn, som jag icke alls hä:
kan gå in på.
De förmåner, som man på detta sätt skulle bereda behövande per·
soner, skulle i all huvudsak komma enbart industribefolkningen tiI
godo. De flesta jordbruksarbetare åtnjuta nämligen i allmänhet mjölk
i sin kost, och de behöva därför icke denna billigare mjölk, såvida de
icke skulle sälja den till andra, vilket väl icke precis är avsett. Industribefolkningen har emellertid, som jag tidigare framhållit, till allra
största delen fått sin välståndsnivå höjd i vida högre grad än jordbruksbefolkningen. Jag kan därför icke se, att denna politik skulle
utövas åt det håll åt vilket den i realiteten borde gå.
För att avvärja anmärkningen om uteslutande negativitet skall jag
åter här ge några positiva riktlinjer enligt min egen uppfattning. För
min del skulle jag vilja rel{ommendera en fullständig avveckling av
hela mjölkavgiftssystemet. Detta skulle ha en omedelbar fördelaktig
påföljd däri, att konsumtionsmjölkpriset skulle sjunka med 2 öre.
Man skulle alltså bli av med det överpris för sådan mjölk, som med
den nuvarande politiken är etablerad. Detta skulle föra med sig en
utökning av konsumtionen vilken, enligt vad kommitten själv framhåller, är ganska känslig för priset. På detta sätt skulle man genast få
användning för en del av den mjölk, som man nu måste exportera i
form av smör.
Vidare skulle jag för min del vilja ha en margarinaccis, som på sätt
och vis vore högre än den nu föreslagna. Jag skulle nämligen vilja
avväga accisens storlek icke .bara efter varans vikt utan även efter
värdet. Vi ha ju två slag av tullar, vikttullar och värdetuliar, och det
lider intet tvivel om att icke värdetulIarna äro de principiellt riktigaste. Vikttullen kommer nämligen alltid att belasta de enklare kvaliteterna starkast, alltså just de kvaliteter, som förbrukas av de mest
behövande. Om man införde en margarinaccis av 50 öre för enklare
kvaliteter och av 70 öre för dyrare, skulle man ju med den högre accisen träffa just det margarin, som framför allt konsumeras av de relativt bättre ställda, men skulle icke i samma grad fördyra det margarin,
som förbrukas av de mest behövande. Det vill förefalla mig, som om
ett sådant tillvägagångssätt vore en linje, där verkligen principiella
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krav och socialpolitiska önskemål för en gångs skull kunde sammanfalla. Det har förvånat mig, att kommitten icke'-tagit upp den möjlig..
heten ens till diskussion.
Genom att lägga en så hög accis som cirka 70 öre på det bättre margarinet, skulle detta margarin säkerligen till stor del bliva utkonkurrerat av smör, och på det sättet skulle man på ett högst naturligt sätt
få användning för det smör, som nu exporteras. Det margarin, som
fortfarande skulle konsulneras, skulle i huvudsak bli de kvaliteter, som
.belagts lned den lägre accisen. 'li skulle p·å detta sätt kunna kraftigt
inskränka eller kanske nästan eliminera smörexporten. De inflytande
margarinavgifterna i huvudsak skulle i första hand användas till pristillägg åt den kvarvarande smörexportelI. En stor del skulle dock bli
över OCll kunna i huvudsak användas till pristillägg till det inhemska
smöret, varigenain en motsvarande sänkning av avnämarpriset å detta
smör kunde åstadkommas. Detta skulle åter 'bidraga till en öl{ning av
smörets konkurrenskraft gentemot margarinet.
Det förefaller mig, som om en dylik politik: skulle kunna bli verkligt effektiv. Den skulle naturligtvis föra med sig någon ökning av industribefolkningens levnadskostnader, eftersom man skulle införa elI
viss betydande margarinaccis, men såsom jag förut har framhållit,
.torde icke några verkligt bärande invändningar kunna göras häremot.
Den befolkning, som det här gäller, industribefolkningen, har ju fått
sin välståndsnivå höjd utomordentligt mycket mera än jordbruksbefolkningen, och det kan då icke anses annat än rimligt, att industribefolkningen nu får avstå något litet av detta till jordbruket.
De p,ositiva riktlinjer, som jag här har skisserat, förefalla åtminstone
mig att vara enkla och klara och i stånd att ge en säker grundval för
skyddssystemet. Man skulle icke heller med dem behöva någoll stor
och vidlyftig och ibland rätt oberäkneligt arbetande apparat. De skulle
icke utgöra ett större våld än nöden kräver. Det är däremot ett omdöme som knappast kan fällas om de nuvarande och än mindre om de
tilltällkta regleringsåtgärderna.

Härefter yttrade sig:
Direktör All Johansson: I ett yttrande, som Kooperativa förbundets styrelse lämnat till kommerskollegium beträffande smör- och margarinkommittens betänkande ha vi kommit till det resultatet, att engelsmännen för
det smör, som från Sverige under 1934 exporterades till dem, betalat
17.793.000 kronor och vårt lands konsumenter 21.071.000 kronor. Av kon-o
sumenterna ha dessa medel uttagits i form av mjölkavgift och margarinaCCIS.
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För min del kan jag icke undgå att finna det vara orimligt, att mjöl]
producenterna kunna finna med sin fördel förenat att lägga en skatt 2
2 ö;re på konsumtionsmjölken, som de förtjäna mest på. När man ge
detta, har man väl riktigt gripits av oförstånd, ty har man intresse av a
en vara skall säljas i större mängd, måste man väl akta sig för att fö
·dyra den. I överensstämmelse härmed har K. 'F:s styrelse föreslagit, a
mjölkavgiften icke längre skall utgå för garanterandet av ett smörpris
kr. 2: 30 per kg. I stället för den fördyring av konsumtionsmjölken, SO]
mjölkavgiften innebär, borde margarinindustrien bära kostnaden för, a'
lantbrukaren skall erhålla 2: 30 per kg för smör.
För min del finner jag det särskilt märkvärdigt, att man icke alls tycl
förstå prisets uppgift och. betydelse. Jag träffade i går en framståene
norrländsk jordbrukare, som har stort inflytande och som sade åt mil
.att lantbrukarna borde få upp mjölkavgiften till 5 öre, ty så mycket be
höva de för att kunna tvinga alla lantbrukare in i organisationen och ~
dem säkerställa det monopol, som han ansåg vara nödvändigt för vinnaI
det av ordning på mjölkhandeln. När jag frågade honom, om det vert
ligen kunde vara med jordbrukarnas intresse förenligt att mjölkavgifte
höjdes till 5 öre, svarade han, att det var alldeles nödvändigt, därför a1
jordbrukarna fingo så dåligt betalt för det timmer, som de leverera ti
sågverken, och för den ved, de sälja till pappersbruken. Något måste ma
ju existera på, och därför måste mjölkpriset upp. Jag invände, att det
så fall var synd om arbetarna vid dessa fabriker, som måste betala d€
högre mjölkpriset, men den saken skulle enligt hans uppfattning avhjälpa
därigenom, att arbetarna tillerkändes högre löner. Då frågade jag honoIT
Men om vi nu sätta upp mjölkpriset med 5 öre och öka arbetarnas löne
för att de icke skola bli lidande, blir då icke resultatet, att ni lantbrukar
få ännu mindre betalt för ert virke och er pappersved, ty de företag, sor:
äro köpare därav, måste ju sälja sina produkter i konkurrens med FinlanI
och Canada och andra trä- och pappersproducerande länder i världeIJ
·Ordna ni det så, att levnadskostnaderna ökas, där sågverken och cellulosa
fabrikerna äro belägna, måste ni räkna med lägre pris för ert trä.
Det finns en övertro, i viss mån framkallad genom den organisations
'hjälp lantmännen erhållit av staten, på möjligheten,' att med monopolet
makt med ekonomisk fördel upprätthålla vilket pris som helst. Alla h:
ju varit eniga om, att det behövs en hjälpaktion för jordbruket, och ävel
jag har den uppfattning, att en sådan är' nödvändig och måste bibehållas
men jag är rädd för, att man här vill genomföra åtgärder, som icke skol:
vara blott en kristidshjälp utan bestående.
Man säger, att priset betyder icke något och man hänvisar till, att kon
sumtionen har stigit här i landet trots den nuvarande mjölkavgiften a1
'2 öre. Ja, det är klart, att konsumtionen skall stiga, när tiderna bl
bättre. Järnvägarna ha ju lika mycket att transportera nu som under hög·
konjunkturen, exportindustrien arbetar för fullt, spårvägsinkomsterna hä)
-j staden ökas kraftigt, därför att det är många fler än förut, som kunn~
;åka till och· från sitt arbete. Det är givet, att folk under sådana förhål
landen skall ha möjlighet att konsumera mera, och detta har också med·
fört, att det gått väl med, mjölkregleringen. Skulle icke exportindustrier
.:haft full sysselsättning och konjunkturerna icke förbättrats, ja, dåhadt
det kanhända blivit samma resultat av mjölkavgiften i vårt land som·'
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österrike. I detta lands huvudstad sjönk mjölkkonsumtionen efter mjölkavgifternas införande från 793.000 liter år 1933 till 647.000 liter år 1934 i
genomsnitt per dag.
Det stod i samma tidning, varur jag hämtat uppgiften om mjölkkonsumtionen i Wien, något, som gjorde mig riktigt glad och som visar, att
lidande tvingar folk att taga sitt förnuft till fånga. Det omnämndes nämligen, att man i Italien har bestämt, att detaljpriserna icke få regleras att hålla kartellbundna detaljhandelspriser skulle nämligen tillhöra något antifascistiskt system - utan de skola fritt få förändra sig efter behovet och efterfrågan - konjunkturerna. Man har alltså verkligen kommit
så långt, att man förstår varuprisets betydelse, när det gäller att påverka
konsumtionen. Jag skulle också vilja lägga en rent mänsklig synpunkt på
lämpligheten av mjölkavgifterna. Jag frågar mig då, kan det vara rätt att
låta de fattigaste betala största delen av hjälpen till jordbrukarna. Jag
besökte ett hem, där det fanns fem barn, men där familjefadern icke köpte
mer än tre liter mjölk varannan dag. Han borde naturligtvis köpa minst
fem liter per dag. 2 öre per liter betyder ändå rätt mycket, särskilt för de
barnrika familjerna.
Professor Åkerman framhöll, att arbetsavtalen varit den egentliga orsaken till, att folk ej kunnat komma över från jordbruket till industrien. Jag
tror nu för min del inte, att det bara är arbetsavtalen, som försvårat en dylik överflyttning, ty det finns också något annat, som härvidlag spelar in,
och det är, att företagarna ha fått i sitt huvud, att allt bestående med
nödvändighet måste vara evigt här i världen. Finns det tio företag i samma bransch, så genast bilda de en kartell för att ge dem alla möjligheter
att bestå. Jag kan anföra ett belysande exempel ur min erfarenhet. När
Kooperativa förbundet sprängde galoschkartellen, blev det avsedda resultatet, att priserna gingo ned. Konsumtionen ökades, varigenom antalet
anställda blev större. Det är många bonddöttrar i Gislaved, som förut
varit hemma på gården, men som nu fått arbete i industrien. Arbetslönens
höjd var ej orsaken till att produktionsapparaten före K. F:s ingripande
icke utnyttjades effektivt, utan den falska tron på, att man det oaktat
genom att höja priset med monopolets makt skulle kunna skapa bättre
resultat. Man utnyttjade icke den produktionsapparat, som man hade,
utan tog det rent slentrianmässigt. Att på detta sätt bara bygga på tvånget
är enligt min uppfattning mycket farligt. Arbetslönen å ett par galoscher
var ej högre när detaljpriset var 8: 50 än det är i dag, då samma produkt
säljes för 3: 75.
Ifråga om smöret gör man gällande, att konsumtionen icke nämnvärt
påverkas av priset. Konsumenterna använda för smör och margarin c:a
169 miljoner kronor årligen. Höjer man priset på margarin med 30 öre
och smörpriset med 20 öre, så komma konsumenterna icke att lägga ned
väsentligt mera av sina pengar på smör och margarin. Den, som förut
köpt ett kilo margarin eller ett kilo smör, kommer i stället att köpa bara
8 hekto. Han tvingas helt enkelt till detta, ty han märker ju, att hans ekonomi annars kommer i olag.
Skola konsumenterna kunna köpa lika mycket smör som de förut köpt
smör och margarin tillsammans, måste smörpriset ned ungefär till samma
nivå som genomsnittspriset för smör och margarin. Någon ökning av
smörkonsumtionen blev säkerligen resultatet aven så kraftig sänkning,
4 -
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ty folk tycker mera om smör än om margarin. Men i stort- sett måste m~
räkna med, att konsumtionens storlek måste minskas genom en prisfö
höjning. När jag vet, att smörkonsumtionen hos oss är bara 2/3 av mo
svarande konsumtion i Danmark, tycker man ju, att man i stället bor(
föra en sådan politik, att det, som vi själva kunna framställa, också g~
åt här i landet och ej skänkes till utlandet. I ett yttrande K. F. ingiv
till kommerskollegium har en framkomlig väg anvisats. Vi ha nämligt
ifrågasatt, att mjölkavgifterna skulle bortfalla och att margarinproduktil
nen skulle anpassas efter och garantera ett pris på smöret av 2: 30 per k,
Kommer England att reglera importen av smör, uppstår givet ett pr(
blem att vinna avsättning för de 9.000 ton, som den beräknade minsl
ningen kommer att utgöra. Skulle mot min förmodan England reglera in
porten, frigöres för konsumtion inom vårt land c:a 9.000 ton smör, vilket
mjölk räknat motsvarar c:a 15 cl per dag och mjölkkonsument. Det ~
således en relativt liten ökning av mjölkkonsumtionen, som krävs för a1
ersätta exporten. Jag tror att mjölkavgiftens borttagande lned motsv~
rande sänkning av mjölkpriset skulle, förenad med en effektiv propagand:
föra till det resultatet, att konsumtionen absorberade den mjölk, varom dE:
här är fråga. Ja, till och med en produktionsökning av konsumtionsmjöl
kan säkerligen vinna avsättning om priset anpassas efter läget.
Jag har emellertid anledning antaga, att England icke kommer att efte
mönster av fläskkontingenteringen begränsa smörimporten, ty de engelsk,
konsumenterna reagera reda.n mot fläskkontingenteringen. Jag träffad
några engelsmän, som talade om, att man nu verkligen hade börjat b]
betänksam. Fastän man icke tillåtit Danmark att skicka mer än 2/3 av si]
förutvarande fläskexport, hade danskarna på grund av prisstegringen
framkallad av kontingenteringen, under 1934 fått mera för sitt fläsk äl
under 1933. Engelslnännen ha alltså fått betala ut mera pengar för en min
dre kvantitet, och det var man som sagt förtörnad över. Jag tror alltså
att Mejeriernas riksförbund begått ett misstag gel10m att köpa upp en
skilda exportörers firmor för att därigenom få exporten i sin hand. Force
ringen av smörexporten till varje pris för att få räkna med en stor kvot
händelse av kontingentering på engelska marknaden är, om de befarade
åtgärderna icke komIna att vidtagas, likaså en felspekulation.
Helt ointresserad är jag ej för margarinindustrien och allra minst fö]
vår oljefabrik i Karlshamn. Denna oljefabrik importerade och bearbetadt
förra året 112.000 ton råvara. Vad betyder nu importen av de 112.000 ton·
nen? Jo, den betyder, att den transatlantiska trafiken erhåller infraktel
till Sverige, vilket i sin tur hjälper exporten. Vi sälja t. ex. cement till
Argentina och Brasilien, och det har varit alldeles utmärkt att få majs i
returfrakt.
Det nu anförda säger jag icke för att kritisera fodermedelsaccisen. Den
saken vill jag icke alls ge mig in på, ty det är en alltför stor och invecklad fråga, utan jag vill endast göra herrarna uppmärksamma på, att man
här har att göra med frågor, som äro rätt så ömtåliga, och att landet
har stort intresse av att dess handelsflotta är i rörelse. Man får icke vid
ombyggnadsarbetet tänka på bara en pelare och glömma de övriga, som
äro lika nödvändiga i byggnaden. Innan det fanns industri här i landet
hade lantmännen det betydligt sämre än de haft under krisåren. Jag vet
från mitt föräldrahem, att det förr icke alls fanns samma möjligheter för
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lantbefolkningen att klä sig så som nu och att njuta det goda, som tillvaron i alla fall nu bjuder även landsbygdens folk. Nog ha därför lantmännen intresse av, att man icke reglerar så, att man äventyrar en fortsatt
utbyggnad av våra förbindelser med andra nationer.
Riksdagsman A" Pehrsson i Bramstorp: Beträffande de två första punkterna i professor Akermans inledningsföredrag, nämligen om det är försvarbart med ett jordbruksstöd och om det finns förutsättningar att genomföra ett sådant stöd, kan jag inskränka mig till att instämma i det
mesta av vad han framhöll.
Då det gällde förutsättningarna att genomföra ett jordbruksskydd omnämnde professor Åkerman det för oss gynnsamma förhållandet, att vi,
trots de sista årens stora produktion av spannmål och smör etc., dock
ännu icke äro fullt självförsörjande, om man nämligen tar hänsyn också
till den stora konsumtionen av margarin, som i viss utsträckning borde
kunna ersättas med vårt eget natursmör. Jag skulle för min del vilja säga,
att åtminstone när den nuvarande mjölkregleringen genomfördes, stod jag
ganska frågande inför vilken väg som skulle vara den riktigaste. Skulle
vi, därför att priserna på våra exportmarknader blivit oerhört låga, genast
kasta såväl den tyska som den engelska smörmarknaden över bord och
omedelbart företaga en genomgripande förändring genom att utöka smörkonsumtionen inom vårt eget land på bekostnad av margarinkonsumtionen? Den frågan kunde helt visst diskuteras. Jag ansåg emellertid, att
man skulle icke hava handlat i landets intresse, om man, åtminstone i
det första tidsskedet, hade varit med om att tillstyrka sådana åtgärder,
ty vi vilja ju ändå litet var i det längsta hoppas, att förhållandena i världen skola förbättras. Om så sker, är det också enligt mitt förmenande av
visst värde, att vi ha bevarat en exportmarknad. Att arbeta upp en marknad på nytt är nämligen mycket svårt. Jag vill i detta sammanhang också
erinra om det system, som tillämpades för vår smörexport åren omedelbart efter kriget och som var till mycket stor skada för det svenska jordbruket. Man kastade nämligen då exporten den ena månaden till Tyskland och den andra till England, allteftersom priserna ställde sig fördelaktigast. Även om man hade fått fasta kunder i det ena eller andra landet, lät man av tillfälliga vinster förleda sig att överge dessa. Jag undrar,
hur det skulle gå för en leverantör vilken som helst, som lämnade en redan
inarbetad kund, därför att han fick högre pris på annat håll, och sedan
kom igen och ville sälja till honom. Jag tror icke, att det över huvud taget
skulle vara möjligt för en sådan leverantör att bestå.
När professor Akerman sedan kom in på frågan om hur stödet för jordbruket borde utformas, framhöll han särskilt önskvärdheten utav, att
hjälpåtgärderna skulle vara enkla. Det tror jag alla kunna vara överens
om, och jag tror också, att de, som haft att fatta besluten, haft en känsla
av att lnan skulle bemöda sig om att få det så enkelt som möjligt, men
jag vill samtidigt framhålla, att det är nog många gånger lättare sagt än
gjort.
Professor Åkerman påstod, att när mjöl~regleringen beslutades, kom
huvudfrågan över huvud taget aldrig fram, och detta berodde, trodde han,
därpå att flertalet riksdagsmän icke hade förstått det hela. Jag får ju
säga, att det i så fall måste ha varit ganska naturligt, ty mjölkregleringen
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har ju nu funnits ganska länge och man har således haft tid att studera
problemet, men det oaktat fick jag det intrycket, att icke ens professor
Åkerman ännu var riktigt inne i frågan.
Professor Åkerman framhöll också, att om man vidtoge enkla åtgärder,
skulle staten kunna ingripa mindre, vilket vore önskvärt, därför att staten
är okänslig för förluster. Jag skall gärna erkänna, att det naturligtvis är
otympligt att en församling som riksdagen skall sitta och diskutera rena
affärsfrågor, och att man har lagt alltför hårda band på dem, som skola
tillämpa regleringen i dess detaljer. Om jag förstod professor Åkerman rätt,
menade han, att för mjölkregleringen var det icke nödvändigt att tillskapa något statligt eller halvstatligt organ. Jag förmodar, att han syftade på den s. k. mejeriorganisationen. Jag skulle emellertid vilja fråga
honom, på vad sätt det i så fall skulle vara möjligt att åstadkomma en ordnad försäljning inom landet och på vad sätt det skulle vara möjligt att
åstadkomma' en sådan prisutjämning, att åtgärderna skulle komma det
svenska jordbruket som helhet till godo. Enkla åtgärder kunna dock bli
så enkla, att de över huvud taget icke verka.
Såsom bevis på enkelhetens företräden nämnde professor Åkerman, hur
väl majsaccisen hade fungerat, i det att majsimporten nu praktiskt. taget
hade upphört. I det fallet tror jag emellertid professor Åkerman tog grundligt miste, ty majsimporten har icke upphört på grund av accisen utan genom direkt importreglering. Det förelåg nämligen en stor mängd ansökningar om rätt att importera. Sammanlagt hade man begärt få importera
150 % mera än året förut. Dessa licenser blevo emellertid delvis vägrade
genom att kvantiteten minskades under normalt. Hade den fria företagsamheten här fått råda obehindrat, så hade det uppenbarligen kommit in
mera majs än som motsvarade efterfrågan. Eftersom man emellertid med
denna reglering ville vinna ett högre fodersädespris inom landet för att
därigenom kunna minska en viss animalisk produktion, hade man icke
nått detta syfte med det enkla system, som den ärade inledaren förordade.
Professor Åkerman nämnde för övrigt själv, att importen av oljekakor
hade ökat trots importavgiften. Det är också väl att märka, att prisstegringen på såväl majs som oljekakor på grund av prisstegringen på världsmarknaden blivit väsentligt större än som motsvarar den pålagda accisen.
Det enkla systemet med importavgift och därigenom väsentligt höjda priser har i alla fall icke kunnat hindra en väsentligt större import av oljekakor, vilket givetvis beror just därpå, att denna accis icke är förenad
med en direkt importreglering~ Man kan därför med säkerhet göra gällande, att den stora majsimport, SOln vi skulle ha fått utan reglering, tillsammans med de stora skördarna åren 1933 och 1934 skulle ha medfört, att
man icke kunnat få den prisförhöjning på fodersäd, som man syftade till.
Vi hade då alltjämt befunnit oss i det kaos, som vi hade, innan denna reglering genomfördes beträffande den animaliska produktionen. Exporten av
bacon till det land, som varit vår största kund, hade ju väsentligt beskurits. Vi voro inriktade på en export av 9.000 a 10.000 svin i veckan, och
då denna export beskars med 40 iL 50 0/0, är det alldeles självklart, att om
man då hade kunnat importera foderspannmål till så låga pris, som gällt
de senaste åren, måste det ha blivit ett överskott på den inhemska marknaden och ett betydande prisfall.
Jag sl{ulle i detta sammanhang också vilja säga något om de förluster,
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som ,uppstått på spannmålsregleringen. Jag har i det fallet en avvikand'e
mening gentemot dem, som mena, att det är det fasta inlösningsförfaran~
det, som har åsamkat staten de stora förlusterna. Enligt mitt förmenande
ha dessa förluster i främsta rummet uppkommit därav, att man underlät
att i tid förhindra importen av billiga fodermedel. Det importerades omkring 250.000 a 300.000 ton majs vissa år. Hade fodersädespriserna stått
i bättre paritet med brödsädespriserna, är det självklart, att en utökning
av brödsädesadlingen icke hade ägt rum i den utsträckning som skett.
Man gjorde sig härvidlag enligt min uppfattning skyldig till ett förbiseende genom att alltför länge uppskjuta en nödvändig reglering. Detta har
medfört tvenne olägenheter, nämligen dels att det nu föreligger en mycket stor förlust på spannmålsregleringen, som dock kanske kan balanseras
fram och bli täckt genom ett visst system i fråga om brödspannmålen,
dels att det ansågs lönande att producera fläsk med hjälp av den billiga
importerade majsen med resultat, att det uppstått ett starkt prisfall på
fläsket. Sistnämnda förhållande medförde, att jordbrukarna fingo icke tillräckligt betalt för den foderspannmål, som de odlade på sin egen jord, och
fläskpriserna blevo därför rent ruinerande med hänsyn till det svenska
jordbrukets produktionskostnader.
Jag skall icke nu ingå på det nya förslag, som 'föreligger beträffande
spannmålsregleringen. Jag nödgas nämligen inom vissa kommitteer taga
ståndpunkt till detta förslag, och jag vill icke genom ett uttalande här
föregripa det arbete, som där skall bedrivas.
Jag skall därefter övergå till mjölkregleringen. Såväl inledaren som direktör Johansson ha i främsta rummet riktat kritik mot mjölkavgiften.
Jag skulle dock först vilja säga, att när mjölkregleringen först genomfördes, var icke direktör Johansson lika medgörlig i fråga om en margarinaccis, som han tycktes vara i ~väll. Enligt mitt förmena:nde var det nödvändigt att genomföra mjölkavgiften för att få till stånd den prisreglering
på produktionsmjölken, som man har nått just genom dessa avgifter. Jag
skulle dock samtidigt såsom min uppfattning vilja deklarera, att åtminstone de jordbrukarkretsar, som känna ansvar inför hela denna reglering,
vilja icke en dag längre än som är nödvändigt behålla den mjölkavgift,
som för närvarande utgår. Vi vilja icke alls behålla mjölkavgiften för dess
egen skull utan endast för att få någorlunda balans mellan konsumtionsmjölkpriset och produktionsmjölkpriset. Nu säger man, att jordbrukarna
vilja ha dessa mjölkavgifter för att på det sättet kunna skapa ett monopol. Jag tycker ju det är litet märkvärdigt, att den anmärkningen skall
komma från håll, där man själv kanske icke skapar monopol men i alla
fall bygger ut mycket stora företag just för att få ordning på varudistributionen för att på det sättet kunna sälja sina varor lill så billiga priser som
möjligt. Jordbrukarna ha ju sedan många år tillbaka försökt sammansluta
sig, men det har tyvärr icke lyckats i den utsträckning, som varit önskvärd, utan jordbrukarna ha i ganska stor utsträckning i stället sökt' motarbeta varandra.
Vad man nu vill åstadkomma är först och främst en bättre sanerad
mjölkhandel i städerna. De flesta torde väl kunna ge mig rätt däri, att det
kan icke vara ett privat, ej heller ett allmänt intresse, att det skall finnas
ett otal mjölkbutiker, som sälja kanske bara 60 il, 80 liter om dagen. Det
behövs ju en mycket stor mellanhandsmarginal för att vederbörande un-
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der sådana förhållanden skall kunna betala hyra för sin butik, och ändå
blir det ingenting över att leva på. Jag förstår icke, att detta missförhållande kan vara ett intresse vare sig för dem, som distribuera mjölken,
eller för konsumenterna och allra minst för producenterna. Vad särskilt
Stockholmsförhållandena angår, har jag läst olika yttranden och även det
yttrande, som direktör Johansson varit med om att avge, och där han
menar, att man skulle kunna distribuera mjölken för en mycket lägre kostnad än vad som nu sker. Jag vill påpeka, att i Stockholm ha distributionskostnaderna minskats med omkring 1,5 öre under den tid, som organisationsarbetet pågått. Det är alldeles självklart, att man därvidlag stöter
på enskilda intressen, och vi äro lika mycket som andra måna om att
man icke skall vidtaga sådana åtgärder, som göra det omöjligt för dem,
som ha mjölkbutiker, att kunna leva på sin näring, men vi vilja ha det så
ordnat, att vederbörande butiker kunna utminutera större kvantiteter
mjölk, så att vederbörande butiksinnehavare kan erhålla tillräcklig inkomst med en lägre mellanhandsmarginal.
Både direktör Johansson och professor Åkerman talade om att det icke
kunde vara något intresse att fördyra denna viktiga konsumtionsvara
mer än som är nödvändigt. Givetvis får man erkänna, att det uppstår en
fördyring genom den avgift, som pålägges konsumtionsmjölken, men man
kan nog säga, att det är producenterna, som i själva verket få betala denna
avgift, och det få producenterna göra för att man skall få mindre spänning mellan produktions- och konsumtionsmjölkpriserna. Jag är .för min
del den förste att erkänna, att konsumtionsmjölkpriset är känsligt med
hänsyn till önskvärdheten att öka konsumtionen och jag tror, att samtliga, som stå i ansv~r för denna .reglering, äro eniga om att vi skola sträva
efter att få ned konsumtionsmjölkpriserna, men vi få därför icke sträva
efter att få ned priset till sådan nivå, att det icke finns någon möjlighet
över huvud taget att för detta pris producera en sådan kvalitet, som konsumenterna med rätt i nuvarande tid kunna göra anspråk på. ]\{an kan
icke utan vidare jämställa den vanliga produktionsmjölken, som genomgår sin reningsprocedur vid smörtillverkningen, och konsumtionsmjölken
som sådan.
Hade jag haft med Stockholms mjölkdistribution att skaffa, skulle direktör Johansson fått ordna med denna för den i yttrandet angivna låga ersättningen av 4 öre per liter. Detta helt visst endast under förutsättning
att detta skedde på såväl för .konsumenter som producenter tillfredsställande sätt. I så fall skulle konsumenterna få sin del av vinsten och producenterna kunna få sin. Nu säger man i stället, att förutsättningen för
att mjölken skall bli så billig som möjligt är, att den skall gå tämligen
direkt från ladugården till utminutering, och man skall icke vidtaga så
många åtgärder med kylning av mjölken o. dyl. Jag betvivlar för min del,
att man skulle kunna öka konsumtionen på det sättet. Jag tror, att det
i detta fall gäller en vara, som konsumenterna äro mycket känsliga för
att den skall framställas på ett tillfredsställande sätt.
Professor Åkerman framhöll i sina positiva riktlinjer, att man skulle
förbilliga konsumtionsmjölken genom att taga bort mjölkavgiften. Jag är
icke övertygad om att det går att ta bort den helt och hållet, men om
hans recept verkligen håller, skulle man kanske kunna göra det. Han ville
också ha olika höga acciser på margarinet beroende på kvaliteten för att
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på den vägen kunna förbilliga smöret. Det kan man naturligtvis försöka,
men om det icke skulle bli mycket margarin konsumerat, får man icke
heller mycket pengar på en sådan accis, och höjer man då smörpriset,
tränger margarinet fram igen. Det kan därför nog hända, att mjölkavgiften
verkligen behövs för att få en viss utjämning av prisspänningen.
I anledning av direktör Johanssons anförande skulle jag vilja säga, att
jag fick verkligen en känsla av att om det tagit två månader att skriva
det betänkande som K. F. avgivit, måste det också ta mycket lång tid
att lära sig mjölkregleringens mysterier i sin helhet. Jag vet faktiskt ick~,
om direktör Johansson ännu har helt och hållet satt sig in i frågan, fastän
han varit med om betänkandet.
(Här invände direktör Johansson, att man lär först och skriver sedan.)
Ja, då har direktör Johansson kanske glömt igen vad han lärde, innan
betänkandet skrevs. Direktör Johansson talade om att man hade försökt
skapa ett monopol genom att köpa exportorganisationerna för att man
skulle få tillfälle att forcera exporten. Det förhåller sig i själva verket
tvärtom. En exportforcering är nämligen just vad de personer, som nu
ha hand om exporten, velat undvika. Jag kan exempelvis nämna, att för
närvarande säljs ingenting i konsignation på England. Däremot har det
tidigare förekommit en exportforcering. Sedan den 1 januari i år har man
emellertid icke sålt smör annat än i fast räkning, vilket just varit vad man
velat uppnå genom den centralisering av smörexporten, som har skett.
Exporten kan naturligtvis skötas på ett betydligt bättre sätt, när· man
bara har en exportör, som kan resonera med köparna därute om smöret.
Jag kan såsom exempel på den förutvarande ordningen nämna, hur vår
smörmarknad i Manchester blev förstörd. Där. fanns för fem år sedan en
stor importör, som köpte 300 drittlar svenskt smör i veckan. Nu köper
samme man icke en enda drittel svenskt smör utan endast finskt, och varför? Jo, därför att samtidigt som vissa svenska smörexportörer sålde smör
i fast räkning till honom, sålde andra exportörer smör för samma pris till
hans kunder. Jag är ju icke affärsman, men nog förefaller det mig med
mitt enkla förstånd, som om man omöjligen kunde driva en affär på det
sättet. Vi mena, att ett sådant affärssystem kan icke tillämpas i fortsättningen, om vi skola göra den svenska produktionen en tjänst. Den nuvarande exporten sker icke för enskild vinning utan i syfte att göra det bästa
möjliga av de produkter, som tillverkas, och av de kvantiteter, som kunna
avsättas på den utländska marknaden.
Sedan kommer man till frågan huruvida och till vilket pris man skall
fortsätta att bibehålla denna marknad. Glädjande nog har smörpriset, som
i genomsnitt år 1934 utgjorde kronor 1: 16 och tidvis låg under 1 krona,
under innevarande år stigit till över kronor 1: 60 per kilo. I internationella tidskrifter tycks man också ha den uppfattningen, att smörprisnivån
är i stigande, och då kan det ju hända - just med tanke på att man,
såsom direktör Johansson sade, icke skall avstänga sig från förbindelser
med andra länder - att det varit värt att göra dessa uppoffringar för att
behålla den engelska marknaden. Om vi under den svåra tiden draga oss
tillbaka och överlåta smörexporten åt Danlnark, Finland och Lettland,
kunna vi ju icke påräkna att vi, sedan läget blivit bättre, utan vidare
skola kunna komma tillbaka och sälja. Det skulle säkerligen i så fall icke
bli lätt att åter upparbeta en marknad, och i varje fall kostar det mycket
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pengar. Sedan blir det naturligtvis en bedömningsfråga, om de uppoffringar, som nu ha gjorts, möjligen ha varit för stora.
Jag har med dessa ord endast velat i någon mån klargöra de synpunkter,
som ha varit avgörande för jordbrukarnas organisationssträvanden på
detta område.
Chefen för jordbruksdepartementet herr statsrådet Pli Eli Sköld: Jag har
begärt ordet för att anlägga några mera allmänna synpunkter på några
av de problem, som inledaren här har dragit upp, men jag kan dock icke
neka mig att först göra några randanmärkningar, som nog kunna betraktas såsom i viss mån okynniga, då jag såsom lekman tar mig för att peta
litet i professor Åkermans principiella utgångspunkter. Jag erkänner emellertid, att detta strängt taget icke har mycket att göra med de synpunkter, som jag i övrigt tänker framföra.
Professor Åkerman ville klargöra orsakerna till att han intager en välvillig hållning gentemot jordbruksstödet på det sättet, att han säger, att genom fackföreningsrörelsen hava industriarbetarna skaffat sig ett försprång,
detta försprång har på visst sätt förstört jordbrukets ekonomiska läge,
och då är det icke mer än rätt att staten hjälper jordbrukarna. Jag undrar
emellertid, hur det i verkligheten hänger samman med premisserna och
konklusionerna i detta resonemang. Det är dock endast lekmannamässiga
funderingar, som jag nu kommer med. Jag diskuterar alltså icke frågan,
huruvida industriarbetarna ha vunnit det försteget och skaffat sig en monopolställning och en mer än naturlig levnadsstandard, men jag frågar,
hur detta kan ha verkat försämrande på jordbrukets läge. Ja, säger professor Åkerman, det har verkat försämrande på det sättet, att det icke
längre blivit ett tillflöde av folk från jordbruket till industrien. Om nu
detta är riktigt, är det ju uppenbart, att lantarbetarnas ställning måste
ha försämrats, men när arbetskraften inom jordbruket sålunda blivit billigare, måste ju ställningen för de stora jordbrukarna ha blivit bättre. De
kunna alltså icke haft någon skada aven sådan utveckling. Går jag sedan
till de jordbrukare, som utföra det huvudsakliga arbetet själva och som
sålunda äro oberoende av lejd arbetskraft, så kunna de ju icke gärna haft
någon nackdel av denna utveckling, ja, skulle så varit fallet, vore väl nackdelen, att de fått behålla flera vuxna barn hemma och att därför deras
försörjningsplikter ökats. Det kan ju vara riktigt, men jordbrukets läge
såsom företag kan väl icke gärna ha försämrats. Det kan ju hända, att
jag' resonerar dumt, men jag tycker faktiskt, att professor Äkermans jordbruksvänlighet hänger på en något skör tråd.
Detta hindrar icke, att det i alla fall kan vara riktigt att staten i nuvarande läge stöder jordbruket, och jag vill, herr ordförande, be att få
lägga fram den syn, som jag har på denna fråga. Alla veta ju, att genom
världskriget skedde en omläggning av jordbruksproduktionen i världen,
som gynnade expansionen i de transoceana länderna. Denna expansion
ledde i sin tur till att det uppstod ett betydande överskott av jordbrukets
stapelvaror på världsmarknaden, och detta överskott gav upphov till ett
prisfall, som under den egentliga krisen tog katastrofala dimensioner.. Under sommaren 1933, då verkningarna av jordbrukskrisen voro skarpast
kännbara här i landet, lågo jordbrukspriserna vid en nivå, som endast utgjorde 40 a 50 % av de priser, som hade gällt under åren 1925-1929.
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Jordbruket hade alltså förlorat mer än hälften av sina bruttoinkomster.
Utan att lägga sentimentala synpunkter på denna sak måste man ju ändå
säga sig, att Oln detta läge obehindrat fått göra sig gällande, skulle här
i landet ha skett våldsamma sociala omflyttningar. De stora jordbruken
skulle ha tvingats att gå in för en oerhört stark extensifiering för att nedbringa kostnaderna genom att införa föga arbetskrävande odlingsformer,
alltså former, som medförde en kraftig nedskärning av antalet arbetskrafter. Storjordbruket representerar emellertid en ganska liten del av det
svenska jordbruket. Det finns emellertid också hundratusentals jordbruks--lägenheter, vilkas storlek var avpassad så, att det förut varit möjligt för
en familj att leva på dessa lägenheter med insättande av sin egen arbetskraft. Med det våldsamma prisfall, som ägt rum, skulle dessa familjer nu
ha behövt få en väsentligt utökad areal för att kunna klara sig med påföljd, att antalet brukningsdelar hastigt skulle ha sjunkit, d. v. s. det skulle
ha skett en ytterligare avstötning av folk från jordbruket. Denna utveckling 8kulle alltså ha kommit samtidigt med att vi här i landet haft en
stor industriell arbetslöshet. Det ligger i sakens egen natur, att om den
utvecklingen obehindrat fått fortgå, skulle vi ställts inför sociala problem, som det icke varit möjligt att bemästra. Det är också detta, som
gör, att vi alla måste ha den uppfattningen, att ett ingripande för att tillrättalägga balansen har icke blott varit önskvärd utan helt enkelt nödvändig.
Om det emellertid är så, att en sak är nödvändig, måste det också ske
något och det måste så att säga ske till varje pris. Det går icke att anlägga
alltför starka estetiska synpunkter, utan man måste handla efter ändamålsenligheten. Man måste tillgripa de åtgärder, som ligga till hands, och
som man vet ha någon verkan, även om dessa åtgärder kanske sedermera
icke te sig som de allra bästa och även om de alltid från vissa utgångs- punkter kunna kritiseras såsom föga tilltalande, osympatiska och vad uttryckssätt man nu vill använda.
Jag skulle i detta sammanhang vilja påpeka, hur meningslöst det egentligen är att rida upp sig på den utveckling, som har skett. Riksdagsman
Pehrsson anförde t. ex., att det var ett förbiseende av de svenska statsmakterna, att fodermedelsregleringen inrycktes alltför sent i jordbruksstödet. Det kan ju hända, att det var ett förbiseende, men det var i så
fall ett ganska självklart förbiseende. Vi måste nämligen l(omma ihåg,
hur det låg till, när krisen bröt ut. Det var brödspannmålsodlingen, som
först drabbades av krisen, men samtidigt rådde det ju faktiskt högkonjunktur för åtminstone vissa delar av den animaliska produktionen. Det
var en god affär för tusentals jordbrukare att köpa importerad fodersäd
för att framställa animaliska produkter och sälja dem med god vinning.
Eftersom vi då allesammans vid denna tidpunkt hade den uppfattningen,
att krisen skulle vara av övergående natur, var det ju också det naturligaste handlingssättet, att man icke släppte den fågel, som man hade i handen. Det var ju fullständigt omöjligt att beräkna, h-ur framtiden skulle
komma att te sig. Det var inga nationalekonomer framme ocll undervisade
oss på den punkten, och inga andra heller för övrigt.
Jag vet ju väl, att ibland säger man i den partipolitiska diskussionen,
att vissa -politiska riktningar redan tidigt voro inne på den linjen, att man
skulle reglera fodersädsimporten, men jag påstår, att detta är endast skryt.
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Det är icke sant, om man granskar argumenten. Bondeförbundet var först
framme, det erkänner jag, redan år 1932, men om jag undantar bondeförbundet, som hade ganska otrevliga upplevelser på grund av denna sin
ståndpunkt vid 1932 års val, var det ett faktum, som jag vet, att det var
i augusti 1933, som det först blev en allmän samling kring tanken, att det
var nödvändigt att lägga om politiken helt och hållet på denna punkt, därför att man då började inse, att det man förut hade trott vara en tillfällig företeelse skulle komma att räcka länge. När man kommit underfund
med detta, fick man också göra helt om och gå in för åtgärder av helt
annan beskaffenhet än förut. Med den syn, som vi nu litet till mans ha
på denna sak, är det ganska naturligt, att den paroll är riktig, som inledaren här framkastade, nämligen att politiken bör taga sikte på att åstadkomma en sådan omläggning inom jordbruket, att vi i största möjliga
grad hänvisa jordbruket att avsätta sina produkter på den inhemska
marknaden. Det är helt enkelt den paroll, som vi nu måste arbeta efter.
Denna överföring - här kommer jag till en av mina invändningar är dock icke lika lätt som att byta skjorta. Det är alltför många människor beroende av de förhandenvarande förhållandena. Går man alltför
oöverlagt till väga, kan det hända, att man på andra håll slår sår, som
kunna visa sig ganska ödesdigra och som man icke har velat åstadkomma.
Därför få vi nog följa den gamla satsen, festina lente, skynda långsamt,
när det gäller omläggningar, så att vi icke åstadkomma onödiga rubbningar.
Jag vill exemplifiera detta genom att gå in på en sak, som varit omnämnd av alla de tre föregående talarna, nämligen mjölkregleringen, och
samtidigt vill jag passa på tillfället att exemplifiera, hur man ibland måste
avstå från kravet på att gå fram på den enklaste och mest lättbegripliga
vägen.
Direktör Johansson påstod, att det var »tokigt» att de svenska konsumenterna fingo betala så och så mycket, för att vi skulle kunna realisera vårt
smör på den engelska marknaden. Hur skulle det då ställa sig, om vi icke
haft någon mjölkreglering, och i mjölkregleringen innefattar jag då också
margarinaccisen? Ja, i så fall skulle priset på det svenska smöret liksom
alltid skett tidigare ha rättat sig efter det engelska priset. När vi fingo
89 öre, som vi faktiskt vid ett tillfälle fingo i ·England, så hade detta pris
också kommit att ligga till grund för vårt inhemska smörpris. Hade vi
nu följt den enkla linjen att icke göra något, så skulle följden ha blivit,
att konsumenterna här i landet' fått betala 89 öre, l krona eller kronor
1:16 för smöret, men jordbrukarna hade blivit utan det stöd, som vi alla
varit eniga om att de borde få. Den enkla vägen kunde h·elt enkelt icke
tillgripas. Detta är emellertid den ena extrema möjligheten. Den andra
extrema möjligheten skulle ha varit att beskära margarintillverkningen
dithän, att det svenska smöret helt kunnat vinna avsättning inom landet.
Det skulle varit möjligt, ehuru jag delar direktör Johanssons uppfattning,
att det nätt och jämnt skulle kunna gå. Det förhåller sig nämligen så, att
för närvarande betalar svenska folket ungefär lika mycket för 53 miljoner
kilo margarin som vad det skulle få betala för det smör, som vi nu exportera, om det åsattes ett pris av kronor 2: 30. För samma belopp, som svenska folket år 1934 köpte smör och margarin, skulle man alltså kunna köpa
de svenska mejeriernas totala smörproduktion till kronor 2: 30 per kilo.
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Jag har emellertid liksom direktör Johansson den uppfattningen, att folk
förbrukar icke en viss mängd fett, utan man· inrättar ganska mycket sin
fettkonsumtion efter priset.
Jag roade mig en gång att försöka räkna ut h·ur mycket matfett, som
gick åt här i landet år 1921. Då hade vi för litet smör och måste importera, och vi importerade också margarin. Jag kom då till en sammanlagd
summa för mejerismör, importerat. smör, i Sverige tillverkat lnargarin,
importerat margarin och importerat amerikanskt isterflott av cirka 39 miljoner kilo. Ar 1934 förbrukade vi istället olnkring 90 miljoner kilo, och man
torde därför kunna säga, att vi år 1934 förbrukade dubbelt så mycket
matfett som år 1921. Denna skillnad kan ju vara svår att förklara, men
jag tror, att en del av förklaringen i varje fall ligger däri, att priset på
mejerismör år 1921 låg över 5 kronor och priset på margarin vid kronor 2: 40.
Direktör Johansson har alldeles rätt däri, att om vi fördyra matfettet,
kommer det att ske en stark inskränkning av fettkonsumtionen i landet,
men det torde i alla fall vara möjligt att genom en stark begränsning av
margarinkonsumtionen vinna avsättning för det svenska smöret. Jordbrukarna skulle icke få mindre betalt härigenom men icke heller mycket mera.
Det kan för denl vara likgiltigt med det systemet eller med den mjölkreglering, som vi för närvarande ha. Resultatet skulle i alla fall bli, att vi
radikalt skulle skära ned svenska folkets fettkonsumtion. Det finns kanhända någon läkare, som skulle finna det vara utmärkt, men för min del
bävar jag inför ett så våldsamt ingrepp i konsumtionsvanorna, som skulle
följa med den metoden.
Då vi velat försöka tillgodose olika intressen, ha vi icke kunnat följa så
·enkla vägar. Vi ha varit nödsakade att något fördyra margarinet, men
lör att priset på fett icke skulle stegras alltför mycket ha vi å andra sidan
varit nödsakade att exportera en del av vårt smör till ett lägre pris än
det, som gäller här hemma. På detta sätt, genom att å ena sidan göra den
»tokiga» saken att exportera vårt smör till lågt pris och å andra sidan
gå varligt fram mot margarinet, ha vi emellertid åstadkommit, att det
svenska folkets fettkonsumtio~ kunnat bibehållas ungefär oförändrad, och
däri ser jag ett bevis för att vi på detta område verkligen ha lyckats vinna
en ur social synpunkt god balans med måttliga uppoffringar från olika
håll. Detta har emellertid icke kunnat ernås genom alltför enkla medel,
utan det h·ar varit nödvändigt att inveckla saken en smula.
I detta sammanhang skulle jag också vilja påpeka, att när man bedömer mjölkavgiften, så finnes det, även om jag i mycket kan instämma med
vad som sagts om denna avgifts osympatiska natur, dock en sak, som man
icke skall glömma i denna vidunderligt invecklade mjölkreglering, och det
är, att mjölkavgiften användes på det sättet, att sedan man av avgiften
har tagit vad som erfordras för smörexporten, fördelas återstoden på produktionsmjölken inom varje prisutjämningsområde för sig, varav följer,
att inom ett område, där man har en stor procent konsumtionsmjölk,
åstadkommer man ett högt produktionsmjölkpris. Var är det nu man har
denna stora procent konsumtionsmjölk? Jo, det är framför allt i de tre
nordligaste distrikten. Genom mjölkavgiften har det alltså varit möjligt
att differentiera mjölkpriset mellan trakter med större produktionskostnader och trakter med lägre sådana kostnader. Det har på detta sätt varit
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möjligt att hålla mjölkpriset relativt sett lägre i de stora mjölkproducerande distrikten och högre i de oländiga trakterna, en justering, som såvitt jag kan förstå, vi måste ha så länge vi hålla på med en mjölkreglering. Jag vill icke påstå, att det nödvändigtvis behövs en mjölkavgift till
detta, men denna avgift har, såvitt jag kan finna", varit .nödvändig under
år 1934 med då gällande låga exportpris å smör. Det var omöjligt att på
annat sätt åstadkomma den nödvändiga utjämningen. Med det högre
smörpris, som nu inträtt på exportmarknaden, kronor l: 60 per kilo, då
exporten alltså icke kräver samma pristillägg som förut, är det möjligt
att vi skola kunna jämka på mjölkavgiften utan att några berättigade
intressen trädas för nära. Jag kan emellertid icke nu göra något bestämt
uttalande härutinnan, ty denna sak är ännu ej slutbehandlad, utan jag
vill endast understryka, att förutsättningar för en avveckling i någon mån
av mjölkavgiften äro större nu än vad de voro under sommaren 1934.
Skulle samma förhållanden som då ännu ha bestått, skulle det icke varit
möjligt att reflektera på någon justering på denna punkt. Det är många
omständigheter, som man tvingas taga hänsyn till och som göra - jag
vill understryka detta - att det, som ter sig såsom enkelt och eftersträvansvärt, ofta icke kan genomföras, därför att det mänskliga livet är alltför komplicerat för att tillåta sådana enkla lösningar.
Jag vill sluta med att säga, att i vad den ärade inledaren här yttrade
om de omläggningar av vår jordbrukspolitik, som kunna visa sig erforderliga under den närmaste tiden, fann jag många tänkvärda saker. Jag
fann naturligtvis också ett och annat, som jag redan nu måste säga vara
betänkligt, men det fanns, det erkänner jag, också mycket av värde. Jag
vill också säga till direktör Johansson, att åtminstone jag personligen har
den allra största respekt för priset såsom regulator i varufördelningen och
hyser den allra största förskräckelse för individuella regleringar, så att på
den punkten kunna vi nog vara överens. Det är att hoppas, att vi i framtiden också skola kunna komma fram till sådana lösningar, som skjuta
undan de mera individuella ingripandena, och som låta regleringarna, så
länge vi äro nödsa.kade att ha dem, verka efter mera generella linjer genom
de påverkningar på tillgång och efterfrågan, som vi kunna vara i stånd
att åstadkomma.
Sekreterare H.. Heyman: Det är icke min mening att här ge några repliker till de föregående talarna utan snarare att på några punkter ytterligare belysa vissa sidor av problemet. Jag måste dock först instämma med
den ärade inledaren däri, att det förefaller uppenbart, att när ett monopolsystem har inrättats av den styrka, som för närvarande är fallet i fråga
om arbetslönerna här i landet, så har detta icke kunnat undgå att medföra konsekvenser för jordbrukarna. Man torde emellertid härvidlag icke
enbart böra tala om industriens arbetslöner, ty jag tror, att man med samma rätt och styrka har anledning betona följderna av det monopolsystem,
som inom åtskilliga branscher råder bland industriens företagare. Man
har haft en trekantsuppställning och jag föreställer mig, att den part, som
icke haft samma försvarsvapen som de andra, skulle ha kommit i ett ganska ogynnsamt läge. Jag skall emellertid icke gå in på detta utan istället
tillåta mig att med några ord beröra den utveckling, som har ägt rum beträffande detaljpriserna och konsumtionen.
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För detta ändamål skulle jag vilja anföra en del resultat från den omfattande levnadskostnadsundersökning, som socialstyrelsen nyligen publicerat och som delvis varit omnämnd i tidningarna. Beträffande så viktiga
nödvändighetsartiklar som mjöl och bröd visa socialstyrelsens siffror, jag
vågar tro till full evidens, att icke bara storstädernas befolkning utan städernas befolkning i allmänhet och även arbetarna å industriorter på landsbygden från 1923 till 1933-1934 ha minskat förbrukningen per hushåll
räknat med drygt 20 0/0, Det gäller, vilket är väl att märka, här hushåll
,av oförändrad storlek. Detta anmärkningsvärda förhållande står i ett intimt samband med att dessa varor relativt till andra livsmedel voro billiga åren närmast efter världskriget, och att de samverkande bagarna i
våra flesta städer åstadkommit att brödet numera i allmänhet hör till de
varuslag, som visa de största stegringsprocenten. Jag har med detta exempel endast velat understryka vad statsrådet Sköld yttrade om sambandet
mellan pris och konsumtion.
Beträffande mjölken har utvecklingen varit i viss mån likartad. Även
där har man haft en kraftig fördyring i jämförelse med andra livsmedel.
Alla ha ju sedan de första efterkrigsåren sjunkit i pris, men mjölkpriset
har dock gått ned väsentligt mindre än flertalet andra priser. Förbrukningen har inom samma befolkningskretsar som de nyssnämnda minskats
med mer än 10 0/0, Även i detta fall är den faktor, som ligger i det minskade barnantalet, eliminerat, enär man jämfört hushåll av samma storlek och med ungefär samma ålderssammansättning.
Det är alldeles givet, att för exempelvis en sådan relativ lyxartikel som
ägg, som också är föremål för statlig reglering, blir en prishöjning vid en
årstid, då man annars är van att få en prissänkning, ganska lätt nästan
prohibitiv. Det är den enklaste sak i världen att inskränka äggförbrukningen i ett hushåll till något, som närmar sig noll. Just med den motivering, som statsrådet Sköld var inne på beträffande fettkonsumtionen, lär
det icke vara något tvivel underkastat, att icke en sådan omläggning av
kosten i många hushåll praktiserats.
Det finns vissa möjligheter att räkna tillsammans de särskilda siffrorna för olika varuslag till generella. Socialstyrelsens utredning ger vid handen, att den totala livsmedelskonsumtionen för samma samhällsklasser,
som jag tidigare berört, från 1923 till 1933-1934 sjunkit, låt vara icke
så mycket, men dock med 5 iL 10 0/0, Varje konsumtionsenhet får alltså
nu 5 iL 10 % mindre näringsvärde än för tio år sedan. Man kan också finna
andra belägg på detta förhållande från den allra sista tidens utveckling.
För ett mycket stort distributionsföretag här i Stockholm, där det varit
möjligt att få kännedom om kundernas antal, har man exempelvis räknat
ut, att omsättningen per hushåll under de 4 iL 5 sista åren sjunkit med
6 iL 8 0/0, De prisförändringar, som under samma tid inträffat, hava därvid blivit eliminerade genom omräkning till samma prisnivå. Säkerligen ha
heller icke kundernas köptrohet minskats under årens lopp, utan snarare
tvärtom. Från denna möjliga felkälla kan man alltså bortse. De anförda
siffrorna visa alltså, hur prisförhöjningar, i detta sista fall dessutom kombinerade med arbetslöshet och dåliga tider, kunna inverka nedpressande
på förbrukningen.
Inför denna måhända oväntade elasticitet ber jag att få konstatera, att
om man jämför den allmänna livsmedelsförbrukningen här i landet med
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vad man funnit i andra länder, finns det fortfarande en ganska bred mar
ginal, med vilken de breda lagrens livsmedelsförbrukning här hos oss över·
stiger motsvarande i de flesta andra länder. Jag föreställer nlig, att dett[
måste vara ett allvarligt memento för de intressen, som vilja verka i pris·
höjande riktning.
Jag kan också nämna, att samma resultat, som man vid socialstyrelsen~
undersökning fått fram för stadsbefolkningen, också visat sig beträffandE
lantarbetarnas levnadsförhållanden. Från 1920 till 1933-1934 ha de lan t
arbetarhushåll, som blivit föremål för en likartad undersökning, så got1
som helt och hållet - det är kanske någon överdrift, men den är icke stO]
- gått över från smör- till margarinförbrukning. Skulle margarinprise1
höjas såsom en ensamstående åtgärd, kommer det för lantarbetarna at1
innebära en okompenserad, mycket kännbar prisfördyring, och det tordt
icke gärna kunna vara något tvivel om att under sådana förhållanden kom·
mer att inträda icke bara en betydligt minskad lnargarinkonsumtion utar
minskad fettkonsumtion över huvud taget.
Jag skall vidare nämna det ganska intressanta faktum, att städernas lön·
tagande medelklass och städernas industriarbetare numera beträffandE
livsmedelsförbrukningen stå på praktiskt taget samma nivå. Jag tycke]
det är litet hårt, när man här uteslutande jämför industriarbetare oen
lantbrukare, ty den i stort sett oorganiserade löntagande medelklassen äl
i detta fall den avgjort minst motståndskraftiga. Det synes mig vara av
särskild vikt att framhålla denna sak i en tid, då från en del håll framkommit yrkanden på utransonering av särskilt förbilligade varor för städernas arbetarbefolkning. Det tyder, måste jag säga, på en rätt betänklig
dristighet, när man tagit sig för att släppa ut sådana projekt utan att veta
vad man talar om.
Jag skall slutligen be att få framhålla, att när man här talar om jordbrukarnas priser och konsumenternas priser, så har man i rätt väsentlig
mån förbisett den synnerligen viktiga faktor, som ligger i distributionskostnaderna. Det är ju t. ex. så, att av de brödpriser, som städernas befolkning får betala, kommer något sådant som % eller kanske högt taget
40 % jordbrukarna till godo. Resten är distributionskostnader. Ifråga om
varor, som icke förädlas i samma grad som brödet, är naturligtvis den andel, som går till distributionen, väsentligt mindre, men, som erfarenheten
visar, äro dock differenserna mellan olika orter på de priser, som allmänheten är tvungen att betala, så betydande, att det tydligen finns mycket
att rationalisera på detta område. Jag måste dock starkt understryka, att
det är icke min tanke, att staten skall lägga sig i även denna fråga. Jag
tror, att staten med den tvångshushållning, som den redan tagit för sig,
snarast tagit sig vatten över huvudet. Jag är i det fallet av helt nlotsatt
uppfattning mot statsrådet Sköld. Det förefaller mig, som om de erfarenheter man redan gjort, borde i mycket hög grad avskräcka från att utan
starkt vägande skäl gå vidare. Jag tror icke heller, att man skall försöka
att med några andra tvångsåtgärder komma fram till en förbättrad distribution. Däremot tror jag, att det vore önskvärt, om ovederläggliga siffror i största möjliga utsträckning kunde framläggas, så att allmänheten
blev upplyst, hurudant läget i själva verket är och hur ytterst egendomlig
.
prisbildningen understundom kan te sig.
Herr ordförande! Jag vill som avslutning framhålla ytterligare en sak.
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Det är naturligtvis riktigt, att jordbruket under en utomordentligt svår
övergångstid knappast kunnat reda sig alldeles utan hjälp. Statsrådet
Sköld har också här framlagt argument för det, som måhända kan synas
allra egendomligast, nämligen den dumping av vårt smör och andra livsmedel, som har skett till utlandet. Denna dumping innebär dock att vi
hjälpt våra konkurrenter till en starkare ställning i den konkurrens, som
de utöva gentemot oss, såvisst som billigare levnadskostnader ovillkorligen måste innebära en styrka i konkurrensen gentemot våra varor. Detta
kan emellertid för ett moment ha varit nödvändigt, men jag vågar tro, att
det är av utomordentlig vikt, att man gör allt vad göras kan för att få
systemet till en snabbt övergående episod, som icke får vara längre än
som är absolut nödvändigt. Det vore helt visst icke ens till lantbrukets
fromma, om det bleve en varaktig institution.
Direktör K.. Kli Stamsö: Jag skall fatta mig ganska kort dels på grund
av den framskridna tiden, dels därför att mycket av vad jag hade tänkt
säga redan blivit sagt av de föregående talarna, framför allt av statsrådet
Sköld.
När professor Åkerman framhöll, att man så långt som möjligt borde
övergå till att använda inom landet producerade livsmedel, är detta naturligtvis fullt riktigt, men när han därvidlag drog en parallell mellan margarin och smör, skulle jag för min del vilja göra ett litet påpekande. Då
man i norska stortinget i somras diskuterade samma problem, som är aktuellt även där, yttrade högerns ledare, att det är konstaterat, att norskt
smör innehåller mera utländska produkter än margarinet. Det låter sonl
en paradox, men det är faktiskt riktigt. Detta gäller åtlninstone till ganska stor del även det svenska smöret. Vi ha ännu ingen exakt statistik
över vad som användes av utländska kraftfodermedel under fjolåret, men
jag tror jag kommer sanningen rätt nära, om jag beräknar värdet härav
till 33 miljoner kronor. För allt det smör, sonl vi exporterade, ha vi fått
cirka 30 miljoner kronor. Den kvantitet margarinråvara, som behövdes
för att tillverka cirka 53.000 ton margarin, har icke uppgått ens till hälften av värdet av det kraftfoder, som vi ha importerat. När jag här talar
om importerat kraftfoder, menar jag icke 'blott sådant, som importerats
direkt utan även vad som tillverkats av importerade råvaror. Jag har också roat mig med att räkna igenom siffrorna för perioden 1925-1933 och
kom därvid till det egendomliga resultatet, att värdet av smörexporten och
värdet av det importerade kraftfodret uppgick till nästan precis samma
belopp. Värdet av de importerade margarinråvarorna uppgick däremot
endast till cirka 56 % av värdet av det importerade kraftfodret.
Det är alldeles riktigt, att vi skola så långt sonl möjligt använda inoln
landet producerade livsmedel, men en stor del av smöret intager därvidlag precis samma ställning som margarinet, i det att smöret faktiskt tillverkas av utländska råvaror. Kemiska industrikontoret har gjort en beräkning över hur mycket det importerade kraftfodret skulle motsvara i
smör. Kontoret gick därvid efter professor Nils Hanssons uppgifter om
värdet av foderenheterna uträknade i mjölk. Man kom då till det resul-,
tatet, att det kraftfoder, som vi hade använt, motsvarade 35 a 42 miljoner
kilo smör eller med andra ord nästan dubbla kvantiteten mot vad vi exporterat. Om man gör det tankeexperimentet, att vi helt och hållet hade
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avstått från att använda kraftfoder och uteslutande hade hållit oss till
inhemskt foder, så skulle vi icke behövt exportera något smör utan det
skulle t. o. m. ha uppstått smörbrist i landet. Nu är det naturligtvis en
annan sak, att man icke h-elt kan avvara oljekakor eller annat kraftfoder,
men det är likväl ett faktum, att det nu importeras onödigt mycket härav.
Det är därför också fullkomligt riktigt, att man nu har börjat lägga accis
på importen.
Jag skall i detta sammanhang också be att få läsa upp ett citat ur ett
till jordbruksdepartementet inlämnat utlåtande från lantbruksstyrelsen:
»Mot en produktion av animaliska produkter medelst importerat foder
torde intet vara att erinra, därest produktionen i och för sig själv vore
lönande eller av särskilda skäl ur allmän synpunkt önskvärd. Att däremot
under andra förhållanden upprätthålla en dylik produktion, synes irrationellt och torde vara förlustbringande. Det kan väl anses ändamålsenligt
att under de särförhållanden, som nu äro rådande, genom ekonomiska
uppoffringar upprätthålla den för en skälig prissättning erforderliga balansen mellan tillgång och efterfrågan såvitt angår alster av det egna landets
odling. Däremot synes det, som om dessa reglerande åtgärder borde inskränkas härtill, så mycket hellre som produktionen medelst importerat
foder utan större svårigh-et torde kunna drivas upp till sådan omfattning,
att den omöjliggör varje slag av prisreglering.»
Att undandraga det smör, som tillverkas med hjälp av importerat foder,
statens stöd är absolut omöjligt, och då finns det intet annat sätt än att
ha en licensavgift och reglera den så, att förbrukningen av detta foder
inskränkes till det nödvändigaste, alltså till vad som behövs för att komplettera blötfodret. Jag påpekar detta, därför att det torde endast vara
ett fåtal, som verkligen har klart för sig, vad denna oerhörda import av
utländskt foder går till.
Det är naturligtvis ett mycket stort önskemål att kunna öka mjölkkonsumtionen. I vad mån denna kan ökas genom ett borttagande av mjölkavgiften vågar jag icke yttra mig om. Jag hoppar därför helt och hållet
över den frågan och skall utgå från situationen, sådan den nu är. Beträffande smörexporten kan jag endast hänvisa till vad statsrådet Sköld yttrade. Han skildrade situationen så tydligt, att man knappast behöver yttra
sig vidare om den saken. Jag skall endast komplettera det med den uppgiften, att vår produktion av mejerismör under fjolåret uppgick till 62.500
ton, och i år torde. man kunna räkna med 65.000 ton. Därtill kommer produktionen av landssmör, som ingeri vet hur stor den är, men som torde
kunna uppskattas till 21.000 ton. Därmed äro vi uppe i en sammanlagd
produktion av 86.000 ton. Konsumtionen av smör uppgick på 70-talet till
cirka 3,8 kilo per individ. Så sent som 1,913 konsumerade vi 61.600 ton
smör och margarin tillsammans. Vi kunna därför med stor säkerhet utgå
ifrån, att svenska folket icke kan konsumera 86.000 ton smör, om man
skall betala fullt pris. Skall allt det smör, som vi producera, kunna konsumeras inom landet, måste det till ett katastrofalt prisfall, ty folk har ännu
så länge icke råd att betala fullt pris för en så stor kvantitet.
Professor Åkerman berörde i sitt inledningsföredrag de åtgärder, som blivit föreslagna av smör- och margarinkommitten. Jag skall som hastigast
också komma in på den frågan. Jag hoppar emellertid därvidlag helt och
hållet över det ifrågasatta istersmöret och skall istället uppehålla mig
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vid kommittens förslag att höja margarinaccisen. Att kommitten föreslog
något dylikt berodde tydligen därpå, att man icke kunde finna någon
bättre utväg. Åtminstone alla, som representerade konsumenterna, voro
emellertid eniga om, att det var mycket tråkigt att föreslå en prisförhöjning för en sådan artikel som margarin. Man föreslog dä:r;för också, att
inkomsten härav icke skulle gå helt och hållet till smörregleringen, utan
att man skulle avdela ett rätt stort belopp för välgörande ändamål, nämligen för att möjliggöra billigare mjölk åt särskilt behövande. Samtliga
inom kommitten voro nog på det klara med alla de svårigheter, som detta
skulle medföra organisativt och icke minst med hänsyn till, att mjölken
skulle förlora litet av sin renomme. En dylik utdelning av billigare mjölk
nlåste också komma att träffa mycket ojämnt. Man behöver ju bara, som
här förut påpekats, tänka på lantarbetarna, som icke alls skulle kunna få
någon nytta härav. Dessutom är det ju aldrig roligt att mottaga fattigunderstöd.. Kommitten stannade emellertid för detta förslag. Det var också ett annat förslag uppe, att inblanda smör i margarin, men det vann
icke stöd av kommittens majoritet. Däremot tog jag mig friheten att omnämna det i en reservation.
Alla dessa åtgärder framlades under den förutsättningen, att England
skulle införa importrestriktioner för smör. Om så icke sker, bliva de av
kommitten föreslagna åtgärderna icke alls behövliga.
Jag är för min del fullt på det klara med att man icke omedelbart kan
släppa stödet till jordbruket, men å andra sidan har det sina stora olägenheter, att smöret skall säljas till vilka kvantiteter som helst och hurudan
kvaliteten än är, och till så gott som visst bestämt pris. Vi ha från andra
branscher god erfarenhet av det olämpliga i ett sådant system. Jag skulle
tro, att saken skulle lösas bättre, om det istället bestämdes, att margarinindustrien skulle lämna ett visst fixt bidrag till smörregleringen, och sedan borde smörproducenterna själva reglera kvantiteten så gott de kunde.
Detta bidrag kunde ju tilltagas så, att lantbrukarna icke skulle lida någon
förlust, så länge produktionen hölles inom nuvarande gränser. Skulle däremot den rent industriella produktionen av smör ökas, skulle priset komma att sjunka. Om vederbörande istället hölle igen och endast tillverkade
den så att säga naturliga kvantiteten smör, d. v. s. den som kunde tillverkas med eget foder, eventuellt med någon liten hjälp av utländskt
foder, skulle priset lätt kunna h·ållas uppe. På det sättet skulle lantbrukarna få intresse av att själva genomföra åtgärder, som reglera tillverkningen.
Beträffande läget i England är jag liksom direktör Johansson optimist.
Jag hoppas, att några importrestriktioner icke skola behöva förekomma,
åtminstone icke under den närmaste tiden, men skulle de införas, få vi
välja mellan de olika förslag, som blivit framlagda.
Professor Åkerman framkastade ett förslag om att ha olika höga acciser
för olika margarinkvaliteter. För min del skulle jag vilja på det bestämdaste avråda därifrån. Det skulle nämligen föra till en tävlan mellan de
olika fabrikerna att tillverka det billigaste och därigenom det sämsta möjliga margarinet, och det kan icke vara lämpligt, i synnerhet som margarinet i mycket stor utsträckning är avsett för den del av konsumenterna,
som icke ha råd att köpa smör.
Vidare kan jag icke heller finna annat, än att det pristillägg på upp till
5 -
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75 öre, som professor Akerman föreslog, innebär en alltför st~r belastning för de mindre bemedlade. Det har ju framkastats, att man skulle
lägga på en mycket hög margarinaccis för att därigenom minska smörpriset, och smör- och margarinkommitten har också delvis varit inne på
den linjen. Det är nog ingen indiskretion att nämna, att denna fråga blev
mycket ingående diskuterad, men man stannade vid ett relativt moderat
förslag till reduktion av smörpriset. Det ansågs nämligen orimligt, att man
skulle höja priset på margarin alltför mycket, eftersom detta skulle drabba
den sämst ställda delen av befolkningen, för att därigenom åstadkomma
en stark minskning av smörpriset för dem, som ha råd att äta smör. När
man diskuterar denna fråga, är detta givetvis något, som man noga bör
beakta.
För egen del framkastade jag inom kommitten ett förslag att blanda in
.smör i margarin. Av referaten från riksdagsbehandlingen av denna fråga
i fjol framgår, att det åtminstone inom vissa riksdagskretsar råder mycket stark ovilja mot en sådan anordning. Anledningen härtill är förmodligen den, att smörproducenterna frukta, att margarinet därigenom skulle
bli alltför begärligt och att, när regleringen upphörde, allmänheten skulle
ha vant sig vid att köpa margarin, så att det skulle bli svårt att sälja smör.
Denna farh·åga kan jag icke alls dela. Vi ha experimenterat ganska mycket
med att inblanda 10, 20, 30, 40 och intill 50 % smör, och vi ha funnit,
att 40 il 50 % smör praktiskt taget icke förbättrar margarinet mera än en
betydligt mindre inblandning. Allmänheten får visserligen mera smör i
margarinet, men smaken blir icke bättre.
I Norge har man försökt samma system. Det hade många olägenheter,
men dessa drabbade icke lantbrukarna utan margarinfabrikanterna. Det
visade sig exempelvis i fjol somras, att när margarinet uppblandades med
50 a 60 % smör, så hände det i alla fall att allmänheten trots samma pris
ändå föredrog det rena margarinet, därför att det var mera hållbart än den
blandade varan.
Då vi på sin tid släppte ut smörblandat margarin i marknaden, erkänner jag, att detta var en rätt bra brygga över från smör till margarin. Det
var många husmödrar, som gärna åt margarin, men de skämdes för att gå
in i butikerna och begära det. När de i stället kunde köpa ~smörbland
ning», såg det genast bättre ut. Numera har dock margarinet blivit så
allmänt känt, att ingen skäms för att köpa det. Jag anser, att för vår del
har det smörblandade margarinet delvis spelat ut sin roll, i varje fall i
reklamsyfte.
Skulle det nu visa sig, att en viss kvantitet smör icke kan vinna avsättning, är det enklaste sättet att ordna frågan att helt enkelt tillsäga margarinfabrikanterna att taga hand om denna kvantitet. Man behöver icke
göra några stora föranstaltningar för detta. Det är bara en del detaljfrågor, som måste ordnas med margarinfabrikanterna för att sak~!1 skall
vara klar. För lantbrukarna skulle det vara ett mycket enkelt och ·smärtfritt sätt att lösa frågan, men det blir icke lika smärtfritt från margarinfabrikerna. Jag vet, att det kommer att uppstå åtskilligt krångel med hänsyn till kvaliteten, men det få vi i så fall dras med. För margarinfabrikerna
skulle det bli åtskillig förlust, men å andra sidan skulle det medföra den
fördelen, att man skulle kunna sysselsätta lika stor arbets- och försälj-
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ningspersonal som förut, vilket ju med hänsyn till arbetslösheten innebär
en stor fördel.
Skulle det uppstå svårigheter för vår export till England, skulle jag alltså vilja rekommendera, att margarinfabrikerna blevo ålagda att övertaga
en viss smörkvantitet, antingen dessa omtalade 10.000 ton eller eventuellt .hälften av den nuvarande exportkvantiteten. Margarinfabrikerna betala för närvarande hälften av kostnaden för denna export. Om de nu
i stället för att betala prisskillnaden för halva exporten skulle övertaga
halva exportkvantiteten, så skulle lantbruket stå i samma ställning som
förut. Jag förutsätter gi,vetvis, att margarinaccisen samtidigt skulle bortfalla. Vi skulle hårigenom komma i samma situation, som om man nu
lämnade ett fixt bidrag till smörexporten. Samtidigt skulle det ligga i lantbrukarnas eget intresse att hålla produktionen inom den gräns, som svarar
mot konsumtionen inom landet och den export, som finns kvar. För min
del kan jag icke se annat, än att detta skulle vara det enklaste sättet att
ordna denna fråga, men jag understryker, att det är endast en nödfallsåtgärd, som bör tillgripas, om det icke skulle bli möjligt att placera hela
vår smörkvantitet på annat håll.
Professor Gli Åkerman: På grund av den långt utdragna tiden skall jag
fatta mig mycket kort.
Statsrådet Sköld sade, såvitt jag uppfattade honom rätt, att han icke
kunde förstå, hur en minskning i jordbruksbefolkningens antal skulle kunna
förbättra dess ekonomiska läge. Mig förefaller det mycket enkelt. Jag tyckte,
att statsrådet Sköld själv i fortsättningen talade något om extensifiering
av jordbruket. Man skulle odla jorden mindre intensivt och lägga ned en
del dålig jord. Båda dessa saker leda till att varje arbetare åstadkommer
ett större produkttillskott, och därIned stiga också deras löner. Vidare
skulle 'ju mängden framställda jordbruksprodukter minskas och därmed
deras marknadsvillkor och priser förbättras, varmed skulle följa en ytterligare förbättring av jordbrukslönerna. Att en minskning av jordbruksbefolkningen medför en förbättring av deras ekonomiska läge visas bl. a'. av
förhållandena före kriget, då de egentliga fattigklasserna på landsbygden
till allmän båtnad försvunna.
Statsrådet Sköld framhöll också, att det var betänkligt att skära ned
fettkonsumtionen i landet genom ett högre pris på margarinet. Ja, det är
naturligtvis en tråkig sak, och man skulle givetvis ej heller tillgripa en
sådan åtgärd, om icke lantbruket befunne sig i ett verkligt nödläge. Jag
vill dock påpeka, att herr statsrådets invändning icke obetingat gäller
gentemot de positiva riktlinjer, som jag tillät mig framföra. Den minskning i fettkonsumtionen, som herr statsrådet befarade, gällde konsumtionen av fett i fast form, men i mitt förslag ingick, att man skulle ta bort
mjölkavgiften, och detta skulle leda till att konsumtionsmjölken skulle
falla i pris och konsumtionen därav stiga. Detta skulle bli till fördel även
för den medelklass, som sekreterare Heyman med all rätt ömmade för. Vidare skulle man genom att erhålla rikligt med accismedel kunna få ett
lägre smörpris än man nu har, utan att smörleverantörerna skulle få mindre betalt.
Riksdagsman Pehrsson i Bramstorp framförde också ett par invänd-
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ningar mot vad jag hade haft att säga. Han frågade vad jag egentligen
ville sätta i stället, om mjölkavgiften slopades. Ja, det tycker jag framgick
ganska tydligt av vad jag sade, och det föreföll, som om riksdagsman
Pehrsson själv i det följande var inne på samma tankar, nämligen att
höja margarinaccisen.
Riksdagsman Pehrsson nämnde på tal om begränsningen av majsimporten, att den icke hade erhållits genom majsavgiften utan till följd av
direkt reglering. Jag uttalade mig för min del icke mera bestämt om orsaken till begränsningen. Jag är emellertid tacksam för upplysningen men
vill endast säga, att det i så fall förefaller ha varit allt skäl att åstadkomma den nödvändiga inskränkningen i importen genom en högre avgift
än den fastställda. Dels skulle jordbruksregleringen på det sättet ha fått
in mera pengar, dels skulle man också ha sluppit det godtycke, som alltid följer med direkt reglering. Naturligtvis kan man åstadkomma en
minskning av importen, om man bara höjer avgiften tillräckligt mycket.
Oljekaksimporten hade ökats trots avgiften, sade riksdagsman Pehrsson, och det skulle vara ett bevis på att en importavgift icke kan åstadkomma en nödvändig importreglering. Det visar emellertid bara, att avgiften icke satts tillräckligt högt. Öka den därför! Alltid finns det någon
punkt, där en avgift åstadkommer den importminskning, som man önskar
få till stånd, och på det sättet får man ju också in mera pengar till jordbruksregleringen.
.
Direktör Johansson talade något om det perpetuum mobile, som jag på
en punkt rekommenderat i form av exportbevis, och han fann det tydligen underligt, att sådana bevis skulle kunna åstadkomma någon fördelaktigare prisutveckling på spannmål. Jag har icke nu tid att ingå på några
detaljer, men jag vill säga, att exportbevisen äro de allra enklaste av sådana perpetua. De ha praktiserats förr och innebära inga hemligheter. De
åstadkomma faktiskt en jämnare prisutveckling, i det att man icke får
ett så starkt prisfall på hösten, när den nya spannmålen kommer ut i
marknaden.
Det gladde mig, att direktör Johansson ömmade så mycket för konsumtionsmjölken, att i valet mellan margarin och konsumtionsmjölk kanske
icke hans hjärta men åtminstone hans huvud trots allt fanns på konsulntionsmjölkens sida. Det är just vad jag sökte plädera för, när jag föreslog,
att man skulle ta bort mjölkavgiften för att få ned priset på konsumtionsmjölken och istället införa en högre margarinaccis. På den punkten äro
vi alltså fullständigt överens.
Sekreterare Heyman framförde en viktig invändning, som jag förut icke
velat gå in på men som jag nu måste taga upp, nämligen att en fördyring
av margarinet blir en betänklig sak för lantarbetarna. Det är naturligtvis
alldeles riktigt och är kanske den svagaste punkten i alltsammans. Jag tror
emellertid, att för lantarbetarna måste nackdelen av att tvingas att betala ett högre pris för en av sina konsumtionsartiklar dock vida mer än
uppvägas därav, att det samtidigt inträder förbättrade arbetsförhållanden över huvud taget inom jordbruket.
Direktör Stamsö gjorde gällande, att det ingick så mycket utländska
produkter i vårt smör. Jag har nu litet svårt att tro, att det verkligen
kan vara så mycket, som han sade, men jag har ingen möjlighet att nu
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försöka mig på någon bedömning av hans kalkyler. För övrigt är det numera rätt likgiltigt, ty med den politik, som man redan slagit in på och
som jag för min del gillar, har man redan försökt få bort de utländska
fodermedlen. Den nu förda politiken har också lett till en stark inskränkning av majsimporten, och meningen är ju att även få till stånd en liknande minskning av importen av oljekakor. När så skett, blir det ju icke
längre kvar några avsevärdare utländska ingredienser i smöret.
Jag kan icke riktigt förstå, varför direktör Stamsö var så ovilligt stämd
mot en differentiering av margarinaccisen efter kvaliteten och värdet. En
dylik norm för acciser och tullar har med rätta alltid ansetts som den
principiellt riktiga. Den rena viktavgiften belastar ju på ett oproportionerligt sätt de enklare kvaliteterna. Jag ville icke för min del höja accisen
över lag till 70 öre utan stannade för de lägre kvaliteterna vid samma
siffra som smör- och margarinkommitten, d. v. s. vid 50 öre.
Direktör A, Johansson: Till riksdagsman Pehrsson skulle jag vilja säga,
att när mjölkavgifterna genomfördes, blev K. F. icke tillfrågad om saken.
För min del tycker jag det är orimligt, att det skall vara lantbrukarna,
som skola bestämma hur många butiker det skall finnas här i Stockholm.
Härom dagen sade en droskchaufför till mig, att det finns alldeles för
många droskbilar här i staden och att det vore mycket bättre, om antalet
kunde minskas. Jag frågade honom vad i så fall de andra skulle göra, men
det visste han icke. Likadant är det på andra områden. När jag var inne
och rakade mig, sade vederbörande, att det är alldeles för många rakstugor, man borde dra in en del. Jag tror nog, att lantbrukarna böra låta oss
stadsbor klara mjölkdistributionen i städerna, ty vi ha större förutsättningar att kunna göra det än de, liksom de ha större förutsättningar att
göra smör än vi och därför också skola göra det. Vill lantmännen förbjuda
folk att öppna butik och sälja mjölk, så borde de ha skyldighet sörja för
att de, som hindras inom näringen, få sin utkomst på annat sätt.
Statsrådet Sköld talade om något, som jag hade sagt vara »tokigt». Jag
tyckte inte det lät så galet, när jag sade det, men i herr statsrådets mun
lät mitt uttalande så tarvligt, att jag märkte, att jag använt ett uttryck,
som icke skulle ha passat, därest jag varit statsråd. Jag håller emellertid
alltjämt före, att det varit olyckligt att kasta ut så mycket smör till England till de låga priser vi erhöllo. Jag tror, att vi förstört vår smörmarknad genom att skicka ut smör av underlägsen kvalitet, ty på annat sätt
kan det väl icke förklaras, att vi fått nöja oss med 56 öre lägre pris per
kilo än vad danskarna vid samma tidpunkt erhöllo. Ja, det svenska smöret
har t. o. m. noterats till lägre pris än smör från Nya Zeeland. Tanken
tycks enbart ha varit att skicka ut så stora kvantiteter som möjligt, därest
smörimporten till England skulle kvotas.
Det lät nästan på herr statsrådet, som om vi här skulle ha uppträtt
emot jordbrukshjälpen, vilket icke alls varit fallet. Därenlot ha vi haft
avvikande mening om hur stödet borde ges. Vi säga, att man skall sänka
mjölkpriset med 2 öre och samtidigt, om så erfordras, höja priset på margarin med 30 öre. Vad betyder det nu för ett hushåll? Jo, de två örena
på mjölken betyder, om man dricker en liter mjölk om dagen, kronor 7: 30
om året, medan de 30 örena på margarin motsvarar kronor 3: 60 per år
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eller låt oss säga 4 kronor. KonsuIJlenterna skulle alltså kunna betala litet
mera för fettet, när de få mjölken billigare.
När jag förut talade om förhållandena i Wien, glömde jag att nämna,
att det i samma tidning också stod, att man genom införande av mjölkavgift hade fått överskott på mjölk och av detta överskott hade man gjort
smör, som man exporterat. Man har alltså där fått för mycket mjölk just
på grund av att mjölkavgifterna minskat åtgången av konsumtionsmjölk.
Riksdagsman A" Pehrsson i Bramstorp: Statsrådet Sköld nämnde, att
den animaliska produktionen var lönande den gången spannmålsregleringen infördes, och det är riktigt. När jag talade om en åtgärd, som kommit
för sent, så ville jag endast framhålla den tröghet, som gjort sig gällande
i riksdagen, och jag har icke sagt, att det var den eller den meningsriktningen, som bär ansvaret för att man för sent genomförde en reglering av
fodersädsimporten. När spannmålsregleringen genomfördes, var som sagt
den animaliska produktionen lönande och dess produkter kunde avsättas
till förmånliga priser, men så snart det blev kontingentering på smör i
Tyskland och på bacon i England, stod det ganska snart klart för litet
var, att vår produktion mer än motsvarade vad som var möjligt att placera inom det egna landet och på de utländska marknader, som vi tidigare hade haft.
Nu säger man, att det enda riktiga hade varit att belägga kraftfodret
med tillräckligt hög accis. Ja, vi få kanske gå den vägen, om den kontingentering på smör blir genomförd, som England har bebådat eller begärt
rätt till, men man skall icke vara blind för att om vi införa mycket höga
kraftfoderacciser, blir följden därav för den, som skall leva på animalisk
produktion, således den mindre jordbrukaren, som icke har annat än siri.
arbetsinkomst på jordbruket, att han får mindre inkomst, därför att produktionsvolymen skäres ned. Det blir alltså samma olägenheter som om
margarinfabrikerna skulle få avsevärt minskad omsättning.
Ett fel bland andra fel i regleringen var enligt direktör Stamsös åsikt,
att smöret nu skall säljas till fixt pris oavsett kvaliteten. För att förebygga varje missförstånd på den punkten skulle jag vilja meddela, att så
är icke förhållandet. Gällande pris avser nämligen smör med en medelpoäng av 10,5. Om smöret vid bedömningen endast får poängtalet 10, göres
ett avdrag av högst 10 öre, och skulle smöret få högre poängtal, kan vederbörande få ett tillägg av 5 a 006 öre per kilo. Följaktligen har man
verkligen varit angelägen om att genomföra regleringen så, att man premierar den bättre kvaliteten och beskär priset för den sämre. Det föreligger för övrigt förslag om att man skall gå längre på den vägen, när vi få
kontrollstationer för exportsmöret. Man vill också för det smör, som säljes
inom landet, åstadkomma olika provstationer, så att man på det sättet
skall kunna få fram bästa möjliga kvalitet genom effektivare kontroll.
Jag skall icke yttra mig om, huruvida det är välbetänkt att blanda in
smör i margarin. Om jag förstod direktör Stamsö rätt, blir icke margarinet bättre aven sådan inblandning. Det är kanske därför, som man från
försäljarnas sida behövt reklamera så intensivt för det smörblandade margarinet? Erfarenheten exempelvis från Holland har emellertid givit vid
handen, att ett system med smörblandat margarin icke kan upprätthålo
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las, därför att man fick en alltför stor konsumtion av snlörblandat margarin. Man fick visserligen en större mängd smör konsumerat via margarinet, men den rena smörförbrukningen minskades samtidigt alltför mycket.
Professor Åkerman gjorde gällande, att man skulle kunna få en effektiv importreglering, bara avgiften höjdes tillräckligt mycket, och han ansåg detta vara bättre, därför att en direkt importreglering alltid måste
bli godtycklig. Hitintills har dock importregleringen tillgått så, att alla
majsimportörer haft rätt att importera, under förutsättning att de samtidigt köpt, för närvarande, 85 % svensk spannmål. I det fallet ha alltså
alla varit jämställda, och ingen har varit utestängd. Jag skulle dock samtidigt vilja framhålla, att man har också att räkna med rådande vaneinriktning. Folk trodde verkligen i stora delar av landet, att man helt enkelt icke kunde producera fläsk annat än med majs eller kunde använda
annat än majs till hönsfoder. Man resonerade tydligen som den person,
som icke tyckte det gjorde något, att brännvinet blivit dyrare, därför att
det var alltid värt sina pengar. Därför har det enligt mitt förmenande också varit nödvändigt att genomföra en direkt importreglering och den har,
som sagt, ordnats på sådant sätt, att alla blivit likställda.
Direktör Johansson diskuterade vem som skulle bestämma om antalet
mjölkbutiker här i Stockholm. Jag skulle vilja säga, att jag har träffat
många affärsmän, SOIU haft samma uppfattning som jag i den frågan. Kooperativas dotterföretag Solidar i Malmö har ju konsekvent genomfört en
sådan politik, som vi rekommendera, och har gått tillsammans med jordbrukarna för att förhindra, att det sättes upp nya butiker. Läggs det ned
en butik, där det finns för många, öppnas icke någon ny i stället. Man
anser det vara meningslöst att bibehålla en affärsrörelse, som icke kan
föda den människa, SOIU skall leva därpå, utan man v~ll istället ordna det
så, att vederbörande kan få skälig ersättning för sitt arbete utan att konsumenterna och, jag vill säga, även producenterna skola betungas med
alltför höga distributionskostnader.
Direktör Johansson vidhöll alltjämt, att vi dumpade smör på England,
och att man icke tänkt tillräckligt på kvaliteten. Ja, Rom byggdes icke
på en dag. Kvaliteten kunde verkligen icke förra sommaren hållas så hög,
som hade varit önskligt, på grund av den abnorma väderleken. Stora trakter saknade tillräckligt med vatten, och man kunde därför icke kyla mjölken i den utsträckning, som varit behövlig. Jag vill dock säga, att man
icke får en riktig bild av förhållandena genom att jämföra priset i Manchester på danskt, finskt och svenskt smör. I Manchester har man nämligen en stor grossistkartell, som sätter noteringar på danskt och finskt
smör, och eftersom den icke säljer något svenskt smör, har den givetvis
intresse av att få så höga noteringar som möjligt på det danska smöret,
enär detta representerar huvudparten av deras försäljning. Man vill genom denna prisnotering utåt ge ett intryck utav, att det danska smöret
skulle vara så pass överlägset. Jag skulle dock kunna visa papper på att
danskt smör sålts i Manchester 15 öre billigare per kilo än gällande notering.
Jag skall icke förlänga debatten ytterligare. Jag erkänner villigt, att det
är många synpunkter, som här kunna göras gällande. Huvudsyftet med
stödaktionen har emellertid varit att förebygga den katastrof, som skulle
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ha inträffat, om icke statsmakterna vidtagit några åtgärder. Det är alldeles självklart, att när sådana åtgärder vidtagas, skära olika intressen
varandra. Den ene har det intresset, och den andre det andra intresset.
Vad som varit den ledande synpunkten för statsmakterna har varit, att
man, som statsrådet Sköld här framhöll, måste handla för att åstadkomma ett resultat. Emellertid skola vi självklart hjälpas åt att komma fram
till ett bättre system, sedan vi fått tillräckliga erfarenheter.
Direktör Kli Kli Stamsö: För att förebygga allt missförstånd skall jag be
att få påpeka, att när jag talade om att begränsa smörproduktionen, så
var det icke alls min mening att fordra, att den nuvarande produktionen
skulle inskränkas utan endast, att det skulle sättas en gräns för den fortsatta utökningen, så att icke möjligheterna att åstadkomma en reglering
skulle gå till spillo. Det kan kanske synas litet egendomligt, att jag skulle
ömma så mycket för smöret, men anledningen härtill är, att om det blir
för mycket smör tillverkat, skulle ett verkligt kaos inträda på smörmarknaden, och i så fall skulle nog från visst håll påyrkas, att margarinet skulle
rädda situationen genom att försvinna.
Jag är fullt på det klara med, att en minskad produktionsmängd medför högre kostnader och lämnar sämre ekonomiskt utbyte. Vi producerade
emellertid här i landet år 1925 32.000 ton mejerismör och under fjolåret
producerade vi 62.500 ton. Professor Åkerman framhöll, att antalet arbetare inom jordbruket icke har ökats. Importen av kraftfoder är visserligen
stor, men priserna ha gått ned. Man kan med andra ord nu utgå ifrån,
att lantbrukarna icke ha större kostnader för att tillverka 62,5 miljoner
kilo än de förr hade för att tillverka 32 miljoner kilo. lYIan kan således
påstå, att krishjälpen verkat ganska bra. Produktionen har också från 1932
och tills nu ökats med mellan 20 och 30 0/0. Statsunderstödet var ju avsett att vara en krishjälp, men det har i själva verket blivit mycket mera.
Vi inom margarinindustrien hava emellertid aldrig begärt någon nedskärning av den nuvarande smörproduktionen, framför allt icke för att margarinproduktionen skulle åtnjuta fördelarna därav, utan vi äro nöjda med,
vad vi ha, och allt vad vi önska är status quo.
Vad beträffar exportsmöret är det ju känt, att man nu har börjat vidtaga åtgärder för att förbättra kvaliteten, och det är mycket bra, men
man får icke glömma, att även det smör, som säljes inom landet, har nytta
av det fixa exportpriset. I mycket stor utsträckning säljs nämligen landssmör till samma pris eller nästan samma pris som 'det runmärkta smöret.
Vad angår reklamen för det smörblandade margarinet vill jag endast
framhålla, att den reklam, som margarinfabrikanterna ha bedrivit, har
icke riktat sig mot smöret och har icke heller varit avsedd att öka konsumtionen av margarin, utan den har riktat sig uteslutande mot övriga
margarinfabrikanter. Det har härvidlag endast gällt en tävlan om vem som
skall kunna sälja mest av den kvantitet margarin, som förbrukas i landet.
Det sades, att konsumtionen av smörblandat margarin skulle ha stigit.
Det är felaktigt, ty den har faktiskt gått åtskilligt tillbaka. När jag räknade lned, att man skulle gå in för en tvångsinblandning av smör i margarin, så förutsatte jag, att priset genom det samtidiga slopandet av margarinaccisen icke skulle höjas mer än vad kommitten ifrågasatt. Enligt
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kommittens förslag skulle man alltjämt få rent margarin, men med smörinblandning skulle man få en vara, som även innehöll smör.
Om man hyser farhågor för, att en inblandning av smör skall komma
att öka efterfrågan på margarin, kan en sådan tvångsinblandning mycket
väl förknippas med en bestämmelse om, att den nuvarande försäljningskvantiteten under en viss tid ej får överskridas. Genom samarbete mellan
statsmakterna och margarinfabrikerna torde en sådan fråga relativt lätt
kunna lösas.
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The Monetary Outlook
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1935.

Professor Gregory:
Your Royal Highness, Mr. Chairman, Ladies and Gentlemen. The
subject that I wish to discuss tonight is the internationaloutlook, the
monetary outlook for 1935, and before I begin to deal with the detailed
problems, may I say just one word about the theoretical standpoint
from which I view these problenls.
In the last five years the "vorid has been trying a very novel experiment, abollt the scientific soundness of which opinions, even in the
academic world, can run very far apart. The experiment, putting it
'Tery briefly, is simply this. Is it possible by means of gel1,.eral external
depreciation of the currencies of the world to overcome those particular discrepancies and disequilibria which arise in the course of every
trade cycle? Now in the past there have been periods in which practically the whole world was driven off the gold standard. The most
recent of such periods was that from 1914 to 1918, but the abandonment of gold and th.edepreciation which accompanied that abandonment were primarily due to the exigencies of war finance. The external depreciation was a consequence rather than an end in itself. Today
we are trying in one country after another the experiment of endeavouring to arrive at internal equilibrium b~r means of external depre{} -
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ciation, and I do not think that the time has yet come \vhen it is
really possible to say whether that particular experiment is going to
succeed or not. At any rate let me put my own point of view about
the ,theoretical issues involved. So far, I have merely stated what the
problem is. I have not tried to indicate my own personal approach to
the solution.
It does appear to me that what the world has been trying to do is
to generalise from a very special case, and at the same time has not
allowed the experiment to ,vork out its full consequences without interference. It is notorious, of course, that in economic and political matters you never do allow, circumstances never do permit, the experiment to be worked out under those really controlled conditions with
"rhich the natural scientist is familiar.
What in fact the "vorId has been trying to do is to generalise a very
special experiment, that of Great Britain. Let me begin byexplaining
what in the past Great Britain's problem has been. It is a very special
one and therefore, even if it were true that all Great Britain's problems could be solved by external depreciation of her currency, it
would not necessarily folIo,,', though it might, that what is true in that
case is true in all cases.
Now the origin of Great Britain's difficulties, (and I think there is
no,v clear agreement between economists of all kinds inside Great
Britain itself on this point), the recent difficulties were primarily due
to an attempt to peg the pound sterling to gold at a parity inappropriate to the internaI and external circumstances of' Great Britain
llerself.
There has been a long controversy, into which I need not enter,
between Mr. Keynes and myself and various other parties, as to
,vhether it is possible to give accurate statistical figures regarding
Great Britain's position between 1925 and 1931. I believe myself,
looking back on that controversy, that it was very largely chopping
straw.
There can be no question whatever that the growing rigidity of
internaI costs, the changed structure of world demand, the inability
of a leading industrial country immediately to turn her industries
about, the difficulties associated, as a consequence of all these things,
with the British balance of payments, involved Great Britain in a
perpetual struggle to try and maintain the parity of the pound. That
must mean, whatever view one takes theoretically, that must mean~
that in 1925 we chose too high a parity. The abandonment of that
parity by Great Britain necessarily had as a consequence, if the pound
fell in value in comparison with other currencies, that British exports
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would be stimulated, that imports would be checked, that we could
pursue, as it was necessary for us to p·ursue, a somewhat cheaper
money police, that ,ve were not obliged henceforward to depend to the
same extent that we had to depend in those years, upon attracting
foreign balances to equilibrate the balance of payments.
In the short run, in a word, if you take a country situated as Great
Britain ,vas in those 5 years, there can be no question wllatever that
a reduction in the external value of ils currency represents an allround alleviation of its position; not only its position as a trading
country but also its position as a financial centre.
Now the experiment which the world is at present trying represents
a generalisation of Great Britain's post-stabilisation experiment. It is
assumed that, if all countries do as Great Britain did in September
1931, the same kind of consequence will follow, that if Great Britain's
position ,vas alleviated as a consequence of abandonment of the gold
standard everybody else's difficulties will be alleviated in the same
,vay.
I beg to doubt this generalisation. A single country faced with a
special difficulty is not in the same position as all countries faced with
a general difficulty, a general difficulty which we call cyclical depression. I speak in the presence of a very great authority on these particular problems, but I think Professor Cassel will agree with me that
if there is any connection between universal external currency depreciation and recovery from a world depression, that connection, if it
exists, must be indirect, because the factors which produce depression
are not only factors arising out of the external position of the world,
because it has not got one as a whole.
The factors which produce depression arise from monetary and nonmonetary phenomena of a very complex kind which produce maldistribution, and they. appear to be much wider than those special
forces which affect tlie international trade position of any particular
country.
I mention these things only because I wish to make it clear that I
regard tlle ex~riment - the full consequences of which are likely to
be worked out within the next few months, with a certain scientific
scepticism. .
It seems to me that the experiment requires much more thinking
out than has yet been the case, and therefore I must comess I have
been viewing the course of the world depression witl~ a kind of dismay,
not only because it produces very undesirable consequences in certain
respects, but also because of the extreme cOnIusion it creates in the
minds of economists themselves. (One ought not to be surprised about
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that, because even in Stockholm one has heard the English jest that
"where there are six economists there are seven opinions.")
The considerations that I have mentioned so far are of a strictly
technical character. They assume that the existing world structure is
not fundamentally changed. One side wants further depreciation in
order to get back to a certain kind of economic system (it is perhaps
already too late to call it the liberal capitalistic order): but, at any
rate, if currency depreciation is recommended by the majority of eco110mists it is because they have a certain conception of what is usually
called by that name.
I am somewhat conscious of the fact, that behind the strictly monetary question there is a much bigger question which is only beginning
to unroll itself from day to day. It has more of a social and political
than an economie character and is namely this. Assuming that what
we are faced with is not merely a depression of the ordinary cyclical
19th century type; assuming that there is some truth in the lert wing
and the extreme right wing criticism of our existing order and that what
we are witnessing is the decay, the dying struggles or liberalcapitalism;
then we have to ask ourselves whether the new kind ofeconomic order
for ,vllich these parties contend is consistent with ~tabilised currency
conditions. Is it really pos'Sible for the supporters of a planned ecoDomy toallo\v their o\vn particular plans, the directions in which they
desire their own country to evolve, to be interrered with by the necessitY of adj~sting the local structure of prices, the local structure of
income and the loeal balance or payments, to the necessities of a rixed
exchange? (Because a fixed exchangedoes involve all these three
conditions.)
You will therefore see that when a modern economist discusses the
problem of the monetary outlook he is, in fact, - whether consciously
or unconseiously - also discussing his particular interpretation of the
political and social factors which are moulding the world-order. I cannot go into these things, hut it would not be fair to myself in discussing the immediate monetar~T outlook uniess I made it quite clear that,
at the present time more than at any other time in the recent histor~y
of the ,vorld monetary politics are very much more closely bound up
with non-economic considerations than appears at first sight.
To go back to the strictly technical aspects. I said at the very beginning that the world was trying an experiment, but that that experiment was not being allo\ved to work itself out without interference.
The nature of that interrerence is familiar to you all. I can conceive
that by indirect effects upon the policies of central banks and upon
the levels of money incomes and prices, universal currency depreciaj
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tion by stimulating international and national trade might assist
in the progress of recovery. It is a perfectly possible scientific thesis,
but in fact the world is not allowing that particular experiment to be
tried ,vithout interference.
'Vhat is the nature of the interference? It falls into two divisions.
In the first place there is the enormous, unprecedented, and very
disturbing increase in the volume of tariff and quota legisIation. A
particular country abandons the gold standard and its exchange falls
30 or 40 per cent. As a consequence of that it snatches a momentary
advantage in the world market and, \vhat is equally important, the
fall of 30 or 40 per cent in the exchange gives domestic producers
competing with imported goods the opportunity of acquiring alarger
share of the domestic market. These are the direct consequences of
eurrency depreciation.
But \vhat happens? As soon as the fall in the exchange does in fact
.stimulate exports a two-fold series of counter measures are taken.
Other people follow the example and lower the values of their currencies. But much more important, there is in the modern world an
almost instantaneous gro,vth in the level of tariff legislation.
Now the most striking example in recent years of what I have just
said is the Belgian example. The Belgian case is very interesting in
many respects and I shall deal ,vith it more fully in a moment. But it
is already apparent tllat the possibility of an increase in Belgian
exports of iron and steeI and of textiles is stimulating a new wave of
protection in Great Britain, herself protected by 30 or 40 per cent
depreciation of currency, and by duties which canIlot any longer be
called merely moderate.
In other words the experiment of currency depreciation is interfered with in the first place by tariffs and quotas; and in the second
place by a very remarkable phenomenon which has Ilot, I '7enture to
think, yet been adequately studied by economists. That is the growth
in the excllange equalisation funds of the world.
So long as we had a gold standard it was assumed to be necessary
for central banks to possess reserves for the purpose of protecting the
standard. But one would suppose that if the standard were abandoned
the governments of the world would not then have set up a new kind
of central bakiI1g institution, known as the exchange equalisation fund.
It was invented by the British Treasury. It has the great advantage
over the ordinary central bank that it operates with complete and
absolute secrecy. The British ,example was followed-on the revaluation
of the United States dollar in 1934 by the creation of the American
equaIisation fund \vhich had, from the British standpoint, the dis-
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advantage that it was very much larger than the British one; and it
has now been followed by the Belgian.
I just .want to point to some of the ridiculous consequences which
might quite easily follow if every country in the world abandoned
gold, and if every country instituted an exchange equalisation fund.
For instance Great Britain wants to depreciate the pound and therefore buys dollars with sterling; the Americans want to depreciate the
dollar and therefore buy sterling with dollars; the French want to
depreciate the franc and they buy sterling and dollars. You will notice
that if everybody has an exchange equalisation fund and does the
opposite of the others the funds simply cancel each other out. Theretore currency depreciation, useful as its stimulating effects on exports
are, can be cancelled out by two entirely different kinds of measures:
by tariffs and quotas and by exchange equalisation funds.
Business men usually understand tariffs and quotas. They have not
~7et realised - any more than the general public has - the real significallce of the exchange equalisation fund. It is not only a method for
replacing the central bank by some other and hitherto secret bank;
it is also a method of cancelling out the effects of other people's currency depreciation.
Now, whether my interpretation of the facts is right or not, at any
rate there is something to be said for the view that I have put forward. Tariffs and quotas are facts and so is the existence of the various
equalisation funds. I stress the practical aspect because there is a painful tendency, when business men talk to economists, tor them to say:
'~It'is all very weIl in theory, hut in practice ..." In this case, however,
I challenge the practical man to deny that whatever virtues may
attach to currency depreciation it is subject in practice to two inconvenient sets of facts: the growth of tariff legislation and the growth of
currency exchange legislation.
Let me come to the immediate factors of the situation before I go
on to deal with what I conceive to be the way out.
There are tour stumbling blocks in the way of any orderly kind of
evolution in the course of the next twelve months. The first is the
position in the British Empire. I start \vith that because it is the one
with which I haye most immediately to do in everyday life.
'Vhat is the position inside the Empire?
There are, first ot all, the domestic difficulties of Great Britain.
Sterling has been rather weak in the first three months of the year.
What has that really been due to? It has been due to the coincidence
of two sets of factors \vhich are not entirely dissociated from one
another. The first is political. In the first three months the rumour
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became wide-spread that the Government intended to risk an early
general election. Att the same time, the view was then entertained (I do
not say it is entertained now) that if th·e Government did risk an early
electioll, there "ras a considerable probability of that particular government being replaced by another more towards the left. Now, under
the circumstances of party programmes, that meant the chance that,
if the Labour Party were returned to power at an early date, some
very far-reaching experiments might be tried with the British banking
system.
I am not here to discuss whether nationalisation of all the banks in
a country is a good thing or a bad thing, because it rather looks as if,
under one slogan or another, banks were being nationalised in many
countries - in the United States, for instance. Nevertheless, there
is or was a danger, that if the Bank of England and the joint stock
banks were nationalised in a rather brutal fashion by the Labour
Party, a large body of foreign balances hitherto held in the London market would be withdrawn. Under these circumstances sterling would be weak, and coming events have a tendency to cast
their shadows before them. That risk of an early general election now
appears to be postponed to 1936, but the ultimate risk is still there.
1 am not a political prophet, and I cannot tell you whether the chanees of nationalisation of banks by the Labour Party have been altered
by the postponement, but sterling was very weak as a consequence of
the possibilities of the political situation. But that was only one of the
reasons for the weakness of sterling. The second was the series of
collapses in the English produce markets. 1 am not going to give you a
»chronique scandaleuse» of the events in those markets. Nevertheless
the tin, the shellac and the pepper positions have been extremely wealr
and the revelation of this w·eakness was in itself a factor of unrest.
Now it is not the duty of an economist to pass moral judgments
on speculators of any sort or kind. We willleave that to the moralists
and politicians who can do it much better. But there is something in
this situation about which we ought to think very hard as business
men and economists. In the past the turn' of the trade cycle has generally been associated with collapse in speclllation in the wholesale
commodity markets, and therefore when these revelations began to
appear·in the press I must confess I, for one, took a very serious view
of the implications, because if the rise in the commodity prices would
have continued the collapses would not have occurred and the sermons
against speculators would not have needed to be held.
The question that forced itself on my kind and on other people's
minds was: Does this collapse in speculation herald a collapse in the
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British recovery eyele? Because the collapse was not only confined to
wholesale commodities. The collapse began to extend itself to the
British gilt-edged market: and Consols and other long-dated British
issues ,vere markedly weak, pointing to considerable uncertainty in the
mind of quite a different market as to the way in which British economics were tending.
N ow I ask you, for the sake of argument, to aSSUlne that for once,
and for once only, the presumptians were right and that the British
recovery gets slowed down. That will be marked by an increase in the
volume of unemployment. What is the inevitable consequence of that
in any country? What I am about to say is just 'as true of an autocratic as of a democratic. If the country in which unemployment increases is democratic then failure to maintain employment increases
the forces of the "right". If it is autocratic and fails to stem unemployIuent, it is the forces of the "l~ft" which increase.
Whenever unemployment sho"7s signs of increasing the Government
has to take counter-measllres, wise, unwise, good, bad or indifferent
and Great Britain under these circumstances will prove no exception
to the rule. If we are running inta a depression or, if you like to put it
in another way, if recovery ceases to be as clearly marked as it was,
whether we have in 12 months' time a government of the left or of
the right, we shall embark under the leadership of the present or another Prime l\linister upon some kind of public works policy, and one
fact i obvious. If we are going to embark upon a wide scale policy of
public works there will be a tendency for our imports of the necessary
raw material to increase and the balance of payments is bound to be
affected.
The internaI position of Great Britain therefore is one of very great
interest. If recovery goes on, of course the opposite cycle of events
will manifest itself. Confidence in Great Britain by outside countries
and confidence in sterling ,vill be strengthened. But I regret I am not
in a position to say at this stage which of these t,vo cycles of events
will take place.
N ow I come to the outer Empire. At the present time the position
is this: "rith the possible exception of Canada every part has a currency pegged to sterling. It is sometimes pegged officially, as in the
case of India and East and West Africa, sometimes unofficially by the
Iocal central bank as in South Africa, Australia and New Zealand.
Now there are already signs that the sterling club is going to dissolve, to :this extent at least tllat certain portions -of the Empire are
discontented with the parities with sterling that they have hitherto
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maintained. I cannot go into many 'details, but let me tell you at any
rate of t\VO possible cases. One is India, the other is Australia.
You ,vill be familiar with the fact that the British House of eom..
mons is at the moment debating tlle endless clauses of the so-called
India Bill, which ,vill radically alter the ~elations bet\,\reen Great Britain and the Indian Empire. It introduces a whole series of safeguards
with regard to Indian finance, but it is known aIready, - one has only
to read the Indiall papers to realise it, - that there is widespread
discontent with the relations between the rupee and the pound sterling
and certainly when the new constitution begins to be worked, even if
the country does not succeed in altering the parity between the rupee
and the pound, attempts to do so will certainly be Inade.
The other country is Australia. I won't bore you with the economics
of this extraordillary country. It is reallya country which lives on t,vo
products - wheat and wool. It is prosperous when there is rain and
depressed when there is not. Australia in the last two or three years
has had an extraordinarily good run of seasons. At the sam.e time wool
prices, if not wheat prices, have been rising sharply. One of the first
erfects of the German import restrictions was a fall in the world price
of wool. One consequence was a revival of unrest in Australia. Australia is "a la longue" a debtor of the London money market and there
are already very clear hints from Australian bankers and from Australian economists that if there happens to be in the near future a coincidence of falling wool prices accompanied by a bad season tlle Australian pound must be allowed to fall.
Let us work out the consequences. If Australia lowers her pound it
is morally certain that New Zealand will follow Sllit. There was for a
long time in Ne,v Zealand agitation because their pound stayed at 110
while the Australian was at 125. This was removed by New Zealand
following the Australian example. It is quite certain that if Australia
goes down further, in the end Ne\v Zealand will do the same.
I need not enlarge on the fact that New Zealand is one of the direct
cOlnpetitors of at least two Scandinavian countries and if the Australian pound \vere to drop by another 20 or BO points follo\ved by a drop
of another 20 or BO points in the New Zealand pound, it would be
exceedingly difficult, I am not going to say impossible, to prevent an
agitation in certain Scandinavian countries to the effect that they
have got to maintain their existing proportion of the British market
alld their exchange must drop likewise.
One other country intimately interested in exch.anges on the other
side of the world and in the Scandinavian countries is Ireland. I aln
not going to say what the future course of the Irish pound will be
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because it happens that I am member of a committee dealing ,vith
Irish currency and banking. But the repercussion on opinion can easily
be imagined.
You will see therefore, ladies and gentlemen, that the British Empire presents some exceedingly interesting problems.
Now I come to the situation of the gold block. The situation of the
gold block has been so widely advertised in the press in the course 01
the last few weeks that I do not think it necessary to say more than a
Iew things about that situation. It is quite clear - let me say this
"Tithout any hesitation whateveI' - that it is to the short run interest,
at any rate of certain very important Dutch and Swiss interests, to see
that the guilder and the Swiss franc are repreciated.
Dutch shipping interests would gain in competition with British and
Scandinavian if the guilder felI. Moreover, the Dutch East Indies
,yould certainly gain in competition with the Far Eastern possessions
of Great Britain if the guilder were to fall, because that ·would mean
that Dutch tin, rubber and tea would be able to compete on more
equal terms.
Similarly, the Swiss are certain to gain in the short run by a fall in
t.he Swiss franc which is likely to attract tourists from those parts
\vhere people cannot, or think they can no longer, afford to go to
Switzerland. It is difficult to make up one's mind whether Swiss banks
,vill gain or lose, because they constitute an international banking
centre of a very unusuaI kind. Tlleir foreign business is so Iarge in
comparison with the total that a depreciation might not, in the long
run, prove to their advantage.
As regards France, I maintain here the position that I have maintained throughout in this matter. I can see the advantages much more
clearly in the case of Holland and Switzerland than in the case of
France. Not that there are not important interests.which might gain
from franc devaluation; French textiles, shipping and the hotel industry, for exampIe. On the other hand I have the uncomfortable feeling
that in the case of France the retention of the existing parity with
goId has become so intertwined with the stability of the moderate
French political parties that I view with great apprehension any meddling with the French parity with goId, because I think it might easily
lead to an even severer attack upon the Republic than the one the
French Government had to sustain not so very long ago. The action
contempIated in the interests of stability might work out very much
the other way.
Supposing that Holland and Switzerland foIlowed the Belgian
example. What, with our existing mentality, is likely to be the re-
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action in Great Britain? I have already hinted at what that reaction
is in the case of Belgium today. The protectionist forces in my country
are already beginning to demand further protection against Belgian
iron and steel and further protection against Belgian flax. In the event
of Swiss and Dutch devaluation, a new host of complainants might
'very easily arise and protection might very easily have to be increased
on a wide range of commodities.
The real question mark overhanging the abandonment of goId or
devaluation of goId by the goId block is therefore going to be the reaction on the part of the countries which have already devalued. If the
experiment were allowed to ~Tork, weIl and good. But will it?
There are two other countries to be considered. First, America and
second, Japan. I believe it to be scientifically speaking, impossible for
any person to say how far what recovery has already taken place in the
United States is due to a natural rebound from an extraordinary
pathological state of affairs, a loss of confidence \vithout paralIeI in the
modern world, or ho\v far to the special measures undertaken by the
Government. About what recovery there is, there can be no question.
It has involved, even if it has not been uniquely caused by, vast
government expenditure involving a correspondingly large government deficit. Now that is not equivalent, and I do not \vant you to
regard it as equivalent to inflation, in the ordinary sense of the word.
There is no inflation in the United States. Business is bad. The risk of
lending to business is so great that inevitably the banks, such of them
as have survived the catastrophe of 1933, are becoming nothing but
enormous investment trusts holding short and long dated American
Government securities.
In these circumstances, so long as the American banks are willing
to hold practically nothing else but United States Government securities you have not inflation in the ordinary sense of the word. But the
recovery depends essentially upon the expenditure of money borrowed
and re-borrowed from the banks and the public. What is going to
happen if at the end of 12 months people find that the Government
has spent the money but intrinsically the situation has not really
improved? I think one must take into account that there is a passibility of that happening. It may be that prosperity brought about, not by
true recovery on the old capitalistic lines, but recovery brought ab~ut
by vast expenditure of public money may simply leave the clipboard
bare at the end of 12 months. I am going to assume that might happen;
I am not going to say it will.
Owing to the extra ordinary chaos in the European currency field
between 1914 and 1924 there grew up a tendency to regard the United
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States, and in particular the United States dollar, as the symbol of
sound mone~y. It as encouraged by the prevalence of the so-called
"dollar clauses", the real value of which we have been able to realise
in the last fe\v months. There has been no greater delusion in the
11istor~T of thought. On the contrary, as American historians themselves
have pointed out, the interna.! history, the domestic history of the
country is essentiall~T the history of struggles between debtor and
creditor.
Therefore one may take it that every tendency for recovery to halt~
every sign that the existing government programme is insufficient,
willlead to two clasely connected results. The first is a gain of confidence and votes by the various inflationist parties who keep the
radio so busy at the present time. It is easy enough for lIS to laugh at.
the extremists, hut it is very remarkable that every time that recovery
seems to halt these people grow in self-confidence.
We may take it, therefore, that if things do not go quite right in the
United States, extraordinary pressure will be brought to bear on the
President by the. fear ·that the parties of the left will gain, and 1936
is the presidentiaI election year. 'Vhat ,vill the government do in these
circumstances? It has already the ,veapon which it can adopt. The
dollar ,vas reduced to nearly 60 per cent of its old value by the legislation of 1934, but that legislation did not in any way alter the previous legislation of 1933. Under the AgriculturaI Adjllstment Act the
limit of devaluation is not 40 but 50 per cent and I venture to think
that the least that the President can do in the event of his present
programme not producing the desired results is to move further in the
direction of the 50 cent dollar. N o,v it is very difficult to estimate
,vhat, in relation to the gold franc or even to the pound sterling, is the
equilibrium figure of the dollar, but it is extraordinary that in spite of
the depression gold flows, and continues to flow on a very large scale,
to the United States. 'That rather seems to point to some undervaluation of the United States dollar.
What will happen if the dollar is devalued by a further 10 per cent?
I do not kno,,! what will happen in the gold block countries hut I have
a shrewd suspicion that we will have in Great Britain a renewed agitation to go down with the dollar, and that in itself of course will mean
increased pressure not only on those countries of the gold block which
remain on the old parity with goId, but also on countries like Belgium
which have in fact already adopted a new parity. It would reopen in a
very dramatic and sinister and startling "Tay the whole series of events
,vith "rhich we are contending at this very moment of time.
Fourthly, there is another country about which I have said nothing
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at all, and that is Japan. When Great Britain went off the gold standard there vvere certain economists that" boasted that Great Britain
was now the cheapest textile producing country and Lancashire's
troubles \vere over. So they were between September and December
1931, on which date the Japanese also went off the gold standard and,
having learned the lesson, practised the policy even more thoroughly
than \ve did, because from a parity of t\VO shillings in terms of sterling
the yen dropped to one and twopence. Now it is untrue to say, as so
many critics of Japan do say, that the extraordinary gro\vth of Japa11ese exports is due to continued depreciation of the yen. That is not
true. In roughly the last two and a half years the yen has been kept
perfectly steady in terms of sterling.
May I just very briefly say one thing about Scandinavia? If I have
not said anything yet about Scandinavia it is because you are in the
happy position of being only able to do one thing. Whatever we do
- uniess ,ve become completely insane - you must follow our
example. Happy the country ,vhich has only one choice.
I have said nothing about Germany because it is exceedinglydifficult to understand precisely ,vhat the German currency system is,
,vhether goId standard or not gold standard. But it is quite clear that,
if the gold block countries go off gold, and if the new German regime
becomes more and more firmly fixed in the saddle that willlead to the
present half-concealed devaluation becoming open, and if the mark
does become devallled obviously the entire situation will be changed.
For part of Great Britain's export advantages are gained at the
expense of her principal continental competitor: which is Germany.
I do not want to give too much of a pessimistic colour to my remarks. I have interjected many "ifs". I do not think these things must
happen. But what is to prevent them happening? I see only one thing
to avoid the danger of their happening and that is the adoption of a
conscious policy of trying to re-bring about international stabilisation.
I do not say it will succeed and I do not say it will be easy, but if we
,vallt to avoid the kind of danger I have described the only thing that
,ve can do is to ask wllether it is possible, and, if so, under what conditions, to restore the international stabilisation of currencies. I have got
to this stage. I do not think it possible to deal with the two other
major difficulties impeding international trade at the present tinle
until we have dealt with the currency problem.
What are the two other difficulties? The two other difficulties are
the almost complete cessation of internationallending and the almost
intolerable difficulty of practising international trade. The resumption
of international trade and the resumption of lending are therefore
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major conditions of recovery. But can we seriously imagin·e these
problems being dealt with without a prior settlement of the currency
problem?
In the first place no state will bind itself ultimately to any particular level of tariffs unIess the currencies of the world are stable. With
a certain range of import duties a 10 per cent alteration of the level of
the dollar or the level .of the mark will m~ke those duties no longer so
effective as they were before. Consequently to get a general movement
towards tariff reduction people, statesmen, ministers of commerce
must kno\v where they are in regard to currency.
If we are serious in desiring some kind of moderation in tariff policy
,ve must first of all stabilise currencies, and obviously the same thing
is true if we desire to see a resumption of internationallending. I cannot possibly deal with the objections of people who say they do not
want to see interllationallending resumed. I am going to assume that
unIess the raw-material countries are to develop exclusively by means
of their own resources, lending is necessary: necessary in the interests
of the "debtor" states, necessary in the interests of the heavy industries of the advanced European nations, and therefore I, at any rate,
desire to see a resumption of internationallending. But how on earth
do we imagine that international Ioans are going to be successfully
floated, even in a market hitherto favourable, like the London market,
unIess creditors and debtors know where they are in regard to currency?
ConsequentIy, I say that if we are serious about internationallending and serious 'about the encouragement of a freer regime of international trade, we must begin to take the first steps towards a stable
international CUITency.
Docent Dag Hammarskjöld: I consider it a great favonr indeed that Mr.
Gregory gives us this opportunity to ask him a few questions. Personally
I am glad to take advantage of his kind promise, not only because he is
such a great expert on eurreney matters but also beeause it gives me a
ehance of seconding the thanks expressed by the Chairman for the very
interesting and illuminating lecture.
.
In accordanee with the proposal of the speaker I shall make an attempt
to challenge his opinions about the significance of the Exchange Equalizatian Funds. I should like to do it starting from his own conclnsions.
Some time aga I had an opportunity to visit London, Paris and Berlin
and to get a elose view of the present situation on the exehange markets.
Of eourse my impressions only confirm the views put forward by the
speaker in ~is lecture. On one point I am perhaps inclined to be more pessimistie than he. I do not believe that it is possible to arrive at the stabilization desired by the speaker if the polit-icians are to act supported by
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public opinion with the general attitude in currency matters prevailing at
the moment. There seem to be t\VO possibilities: either already the imminent danger of a further desorganization of the exchange market will induce
the authorities in the chief centres to enter into negociations about a preliminary de facto-stabilization, or the resistance will not be broken until
we have reached the ultimate stage of currency dissolution. I feel rather
inclined to believe the last alternative to be the most probable one, if the
authorities are to act openly but - and that's my line of defence for the
creation of Exchange Equalization Funds - there certainly are possibilities
to reach an improvised de facto-stabilization already now by the aid of the
large funds of which the authorities have a free and uncontrolled disposal.
Even if general political opinion is not yet ready to grapple with the
currency difficulties it seems to me that it would be quite possible e.g. for
the Treasury in London and for the Administration in New York to stabilize the present rate of exchange between dollar and sterling. Probably
the costs for such a collaboration ,yould be none or very small. The English Equalization Fund could probably serve as a basis for an effective
collaboration also between the authorities in London and in Paris. Of
course a stabilization realized in this way by the aid of secret funds would
be onlyasmall and temporary achievement, but, certainly, already the
short-term stability resulting from the collaboration proposed would eliminate part of the present strain on the exchanges and would put a barrier
against a further desorganization of the market.
For tiS in the Nordic countries it would be of very great importance if
the Great Po,vers could make a preliminary agreement and stop the widening of the present discrepancies between different exchanges. We have
much to lose and nothing to gain by a postponement of a stabilization
agreement. This being the case I think it would be wise policy for the
N ordic countries openly to join the ranl(s of the pro-stabilization people
headed at the nloment by Belgium under the van Zeeland government. Though it ought to be evident from what I have said before I want however to stress that I don't agree with the van Zeeland group on the possibilities of a new economic conference. Certainly a new conference on the
currency stabilization would make matters only worse than they are at
present.
Speaking about the position of the Nordie countries I should like to add
a few words about something that the speaker said on this matter. The
speaker found us a very happy country as we had no choice. He said that
at all events ,ve had to follow sterling. Most certainly we are not a happy
country in the sense of this statement. We are not a country that has no
choice but to follow sterling. Of course ,ve have a very great interest in the
development of the sterling rate but the present rate of exchange on London is in no way to be' regarded as a definite one. Many things might
happen that "rould induce us to change our policy. It all amounts essentially to a question of the English monetary program and of the policy
that England will pursue in the future. On that point we know as yet very
little. Perhaps the speaker could give us some hints about what we may
expect?
When the speaker proposes a de facto-stabilization at the earliest possible
date - a proposal on which I quite agree with him - he disregards to

80

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 17 APRIL 1935

some extent the technical opposition against all proposals ab'out even a
temporary stabilization at the prevailing rates of exchange. There is no
need for an explanation of the importance of the discrepancies between
different currencies and between the internai and external values of
the currencies in various countries in this audience where we have
present one of the foremost advocates of a revision of the present rates of
exchange. The character of the problem is quite evident but I should find
it very interesting to hear if the speaker really means that the present
dangers are so great that the discrepancies among the currencies can no
longer be said to be of decisive importance and to "varrant the putting off
of an attempt at stabilization.
In this connection I should like to add one more question - and that's
my last point - don't you think that it is very unwise of economists to
help the politicians in their passivity by telling them how far we are from
an equilibrium? The politicians are only too glad to get excuses. The experts ought not to help them in that respect and ought not to overstress
the importance of the technical difficulties. Would it not be good policy,
too, to forget for a moment the different opinions and to unite in a propaganda for the practical aims on which ,ve all seem to agree?
Professor Gregory: In regard to the first point raised I am entirely in
agreement. It is quite true that one could use the exchange equalisation
funds for the purpose mentioned, and as l\{r. Hamnlarskjöld agrees that
they have the great advantage of being entirely private affairs, to that
extent they could be used more easily than the available funds of central
banks. But if it is true that you can only arrive at stabilisation by methods
,vhich do not give away too much, will you really be able to use the exchange equalisation funds? If the dollar and the pound remained, let us
say, at 4,70 for a year, would there not be questions in the House of Commons, and articles in the press and close investigation bito the operations
in Congress? I agree that it is conceivable that you can "short circuit"
criticism in the short run, but I believe that if you want stabilisation badly
enough you ought to do it openly.
I agree on the technical point that de facto stabilisations could be
operated in this way, but if they could be operated by these funds they
could be equally operated by an understanding between the Bank of
England and the ~'ederal Reserve Bank.
Now the second question, the fundamental one in all these discussions.
What is British currency policy? What are we driving at? It has al,vays
been the fundamental difficulty of inviting other countries to join the
sterling club that they did not know ,vhat the club seats looked like. It is
like the old Indian mythology. The world rested on an elephant, the elephant rested on a tortoise, but nobody knew what the tortoise rested on.
If you ask me what is our policy I have to be frank and say I do not
know. We have no policy in the sense that we have a long-run policy. The
short-run policy I suppose can be stated in two or three sentences. It is to
the short-run interest of the Treasury to keep money cheap; it is to the
short-run interest of certain industries to be able to reduce the pound
seriously later; it is to the short-run interest not to pursue a policy which
,,,,ould result in immediate fall in prices. But if you ask, has the British
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Government decided to continue the present level in the near future, the
answer is, I don't know.
For instance, it is probably part of British monetary policy not to have
any attempt at even de-facto stabilisatian before the next general election,
because if anything did go wrong look what a great asset it \vould be to the
Labour party. I cannot tell you \vhat is the long run policy of the British
Governmellt. That does not mean that empirieism is necessarily a bad
policy, but I am afraid that our present action represents a great departure
from the very wide and sweeping plans which some entertained on the
morning ,ve ,,"ent off the gold standard.
The third question is really highly technical. Do I think that the present
discrepancies among currencies are of such decisive importance as to warrant the putting off of any attempt at stabilisation? I doubt whether the
discrepancies between the dollar and the pound or between the yen and
the pound are of that character. But it is different, however, with the gold
block countries. Of course postponing of stabilisation does not alleviate the
position. If there are discrepancies and we are afraid of them we do not
make the situation better. We can make it worse by doing nothing. Every
increase in the international conflict in the gold currencies leads, say in
France, to gold hoarding, additional flight of capital from France, etc.
r have al\vays felt that we could entirely remodei and moderate the French
situation if only we would give the slightest indication of our willingness
even to discuss ...
No, I do not think discrepancies are sufficiently important in themselves
and even if they were, we can quite easily make the situation worse by
doing nothing at all. No de jure stability is possible without fixing parities)
and all I ask for is discussion and de facto stabilisation.
The fonrth point. Do I not think that the difficulties of the moment are
so great that it is time that economists should drop their temporary differences? I think that in Great Britain and the United States there is much
greater agreement bet\veen economists of particular schools than there
was four years ago. I do not like to mention particular men, or illustrations, but I believe that the so-called "Cambridge school" is closer to the
so-called "London school" on the subject of stabilisatian than four years
ago. Throughout the whole of the American monetary experiment it must
be confessed that the vast majority of American economists have always
been in agreenlent with each other. The vast majority are critical of the
monetary policy of the American Government and wouid, I believe, welcome some kind of stabilisation agreement.
It used to be said by one of the most famous of English economists that
whereas the rest of the world lived by taking in other people's washing the
economists lived by mangling each other's theories. That that should cease
I would regard as highly desirable.
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Bostadsbehov och bostadsbyggande.
När jag i det följande begränsar beha.ndlingen av kvällens diskussionsämne till att gälla frågan om bostadsbehov och bostadsbyggande
enbart i städerna och de stadsliknande samhällena, innebär detta icke
i någon mån en underskattning av omfånget och betydelsen av landsbygdens b-ostadsproblem. Tvärtom äro väl alla, som någorlunda känna
till bostadsförhållandena i landet, ense om att landsbygdens bostadsfråga är av minst samma betydelse 80m städernas och i vissa avseenden till och med av ännu större betydelse, framför allt vad angår kvalitetsproblemet. Någon begränsning måste emellertid göras för att
ämnet icke skall spränga ramen för en diskussionskväll. Landsbygdens
bostadsproblem är därtill av så säregell art, oupplösligt förknippat som
det. är med frågan om jordbru.kets· ekonomi och utvecklingsmöjligheter, att detta också motiverar en begränsning till enbart städernas
bostadsproblem.
Det är naturligt med hänsyn till det aktuella diskussionsläget att
anknyta till de utredningar och förslag, som nyligen framlagts av
bostadssociala utredningen och som ligga till grund för propositionen
till årets riksdag om anslag till främjande av b'osta,dsiörsörjningen för
mindre bemedlade,_ barnrika familje'r. Jag vill dock p-å förhand säga
ifrån, att jag i det följande icke rimligen kan taga hänsyn till alla de
frågor, som i detta samma11hang i och för sig vore värda att diskutera.
'riden tillåter icke, att alla de diskussionsinlägg och meningsyttringar,
som i detta sammanhang kommit fram, tagas upp till betraktande,
7 -
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Iuen jag förmodar, att luckor i detta avseende komma att fyllas under
diskussionen.
Först några synpunkter och data till belysning av d-e faktiska bostadsförhållandena.
Bostadsfrågan är här i landet, som alla veta, i långt mindre grad än
i de flesta övriga europeiska länder ett slumproblem. Slum i egentlig
mening, alltså större sammanhängande bostadsområden av underhaltig beskaffenhet har aldrig kunnat bildas här i samma grad som
i Englands och kontinentens storstäder, och detta av den enkla anledningen, att vi icke ha stora städer av någon högre -ålder. Härmed är
dock icke sagt, att saneringsproblemet, frågan om undanröjande av
kvalitativt underlnåliga bostäder, skulle sakna betydelse för de svenska städernas del. . I. \ntalet av de spridda lägenheter, som på hygieniska
grunder borde utdömas, är sammanlagt icke så litet. Det är mycket
svårt att göra någon mera säker uppskattning av det undermåliga
bostadsbeståndets omfattning på basis av nu existerande material.
I bostadssociala utredningens betänkande har med utgångspunkt från
data för städer, där genom bostadsinspektionens försorg en någorlunda
tillförlitlig översikt över de undermåliga bostäderna kunnat erhållas,
gjorts en uppskattning av storleksordningen av ,det underhaltiga bostadsbeståndet till omkring 5 % av hela smålägenhetsbeståndet. Detta
skulle innebära, att 25.000 a 30.000 smålägenheter skulle vara av
sådan beskaffenhet, att de äro otjänliga som bostäder. Det kan vara
nyttigt att hålla den siffran i millnet, när det i det följande gäller att
bedöma storleksordningen av vissa nu föreslagna åtgärder.
Det är en allmänt omvittnad erfarenhet, att effektiviteten av bostadsinspektionens arb,ete i hög grad reduceras, ibland nära nog till
noll, genom bristen på ersättningsbostäder i ett hyresläge, som är
överkolnligt för dem, som mista sin bostad, om bostadsinspektionen
skulle ingripa mot hygieniskt undermåliga lägenheter.
Saneringsproblemets omfattning här i landet kan icke uppsl(at~as
enbart genom en sammanräkning av sådana enstaka spridda lägenIleter, som nu på hygieniska grunder kunna betecknas såsom olämpliga. På lång sikt måste saneringsirågan ses i det större sammanhanget
med frågan om städernas ombyggnad, alltså i sammanilang nled l(varterssaneringsfrågan. På detta sätt betraktad på lång sikt blir givetvis
saneringsfrågan av helt annan storleksordning än om man bedö'mer
den blott och bart som en fråga om undanröjande av aktuellt befintliga undermåliga lägenheter.
Den största aktuella bostadsfrågan för städerna reses dock utan
tvekan av trångboddhete.n. Redan jämförelser mellan lägenhetsbeståndets sammansättning i svenska städer och i städer i andra länder visar

BOSTADSBEHOV OCH BOSTADSBYGGANDE

85

hän på detta. Den lagenhetskategori, som framträder såsom d,en
typiska här i landet så när sonl på en del sydsvenska städer, är ett rum
och kök, vilket givetvis betyder, att för den stora massan av befolkningen ett rum och kök är den bostad, som man har tillgång till. Motsvarande typbostad är i England 3 a 4 rum och kök, i Tyskland 2 a 3
rum oell kök, i Danmark också 2 a 3 rum och kök och i Norge 2 rum '
och kök. Det förhåller sig alltså så, att den typiska familjebostaden.
här i landet är mindre och framför allt mindre differentierad än i länder med en i övrigt ungefär jämförlig social standard.
Ur de undersökningar, som ha utförts inom bostadssociala utredningen~ kan man också utläsa en hel del om nu gällande bostadsförllållanden särskilt med avseende å trångboddheten. Man kan mäta
boendetätheten på olika sätt, alla mer eller mindre kon,rentionella.
Det blir ju i sista hand en subjektiv omdömesfråga vad mall anser
som trångboddhet ·eller SOITI högre eller lägre grad av trångboddhet.
l bostadssociala utredningen har man mätt trångboddheten genom
kvoten mellan personenheter och rumsenheter, varvid man har räknat
barn under 15 år såsom en halv personenhet och ett kök såsom en halv
rumsenhet. l\1an har dä]}efter ställt upp tabeller för hushåll och
boende, som visa, hur många hushåll resp. boende som bo i lägenheter
lned mer än 1,5 personenhet per rumsenhet resp. 2 perS'onenheter per
rumsenhet o. s. v. Man har därvid kommit fram till det resultatet, att
mätt efter kriteriet 1,5 personenhet per rumsenhet äro 35 % av de
undersökta hushållen i ett på representativa grunder gjort urval bland
svenska städer och stådsliknande samhällen att anse såsom trångbodda. Efter l{riteriet 2 personellheter per rumsenhet äro ungefär 13 0/0
av samtliga hushåll trång'bodda. Nu är emellertid att märka, att
lnånga hushåll, icke mindre än mellan 30 och 40 0/0, bestå av blott en
eller två personer. Om man i stället för med samtliga hushåll räknar
endast med sådana, som bestå av familjer med barn, kommer man till
det resultatet, att mer än hälften av hushållen i de flesta undersökta
städerna äro trångbodda enligt kriteriet 1,5 personenhet per rumsenhet, och att i åtskilliga fall mer än en tredjedel av samtliga hushåll
äro trångbodda enligt kriteriet 2 personer per rumsenhet. Detta sist11ämnda kriterium betyder ju, att i ett rum och köl{ bo 4 eller flera
'iuxna personer eller 2 vuxna personer jämte 3 eller flera barn. Jag
tror icke någon vill förneka, att detta betecknar en mycket allvarlig
grad av trångboddhet.
Av den undersökning, varur jag här lämnat en del uppgifter, framgår mycket klart, att trångboddhetsproblemet för 'närvarande i första
hand är ett de barnrika familjernas problem. Det är framför allt när
barnantalet i falniljen kommer upp till tre eller flera, som trångbodd-
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hetsfrekvensen blir mycket hög. l\Ian kan något schematiserande säga,
att trångboddheten i svellska städer väsentligen betingas därav, att
familjer med flera barn i så stor utsträckning använda ett rum och
kökslägenheten såsom familjebostad. J ag skall icke här gå in på de
bostadshygieniska synpunkter, som starkt understryka karakteristi. ken av trångboddhetsproblemet som i första hand ett flerbarnfamiljernas problem, och icke heller på den befolkningspolitiska .sidan av
saken, den allvarligaste av alla, enär denna sellare fråga ju så vidlyftigt debatterats på senaste tiden.
Jag kommer så över till frågan om utvecklingstendensen. De statistiska siffrorna visa sedan lång tid tillbaka en endast med vissa tillfälliga avbrott skeende och särskilt under efterkrigstiden forcerad nedgång i boendetätheten. Man har då mätt boendetätheten gel10m relationen mellan antalet boende och antalet eldstäder, alltså rum och kök.
Man får emellertid icke någon riktig föreställning om det skeende, som
ligger bakom de statistiska serierna över boendetäthetens utveckling,
om man icke ställer dem mot bakgrunden a\T de demografiska förändringarna under senare tid och framför allt med dels de höga födelsetalen under årtiondena omkring sekelskiftet, dels den våldsamma nedgången i födelsetalet efter 1910 och framför allt under det allra senaste årtiondet. Man måste utgå ifrån, att den naturliga bostadsenheten
är lägenheten och den naturliga boendeenheten är hlIshåIlet. Under
tider, då det sker mycket starka förändringar i befolkningens åldersoch civilståndsfördelning och då alltså befolkningens uppdelning på
llushåll undergår starka förskjutningar, måste ett boendetäthetstal,
·som endast anger relationen mellan antalet individer och antalet rum,
bliva missvisande.
Det har såsom ett särskilt starkt bevis för trångboddhetens tillbaka..
gång på senare tid hänvisats till att byggnadsverksamheten under årtiondet efter den senaste byggnadsperiodens början, alltså efter
1923/24, har lämnat ett tillskott tilllägenhetsbeståndet, som är 3 eller
4 gånger så stort som folkökningen under samma tid. Om man tar
hänsyn till förskjutningarna i befolkningens ålders- och civilståndsfördelning~ framstår detta faktuln icke som på något sätt anmärkningsvärt. Det förhåller sig nämligen så, att på grund av åldersfördelningens förskjutningar har, samtidigt med att den totala befolkningstillväxten retarderat, hushållsbildningen haft en exceptionellt stor
omfattning. Tillväxten av antalet familjer och hushåll har varit starkare än någonsin förr, därför att de åldrar, SalU äro familje- och hushållsbildande, ha varit överrepresenterade. Dessa åldersklasser härstamma fråll en tid, då nativiteten både relativt och absolut var mycket högre än för närvarande. De stora barnkullar, som kommo till
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mellan grovt taget 1890 och 1910, ha numera vuxit upp i de hushålls~
bildande åldrarna. Samtidigt ha hushållen på grund av den under ~e
senaste tre decennierna starkt nedgående nativiteten blivit allt min~
dre och mindre. Det .väsentliga i detta sammanhang är emellertid icke
så mycket nativitetens nedgång och familjernas minskade genonlsnittliga storlel{ som fastmera den starka hushållsbildning, som· grundar sig
,. på tidigare perioders höga nativitet.
Om man beräknar, vilket låter sig göra med en relativt enkel och'
för detta ändamål tillräckligt tillförlitlig metod, befolkningens fördelning på gifta, ogifta och f. d. gifta i olika åldrar för närvarande och·
jämför med läget i detta avseende för 10 år sedan, bekräftas det sagda
om familjebildningens omfattning under det senaste årtiondet. För
den totala hushållsbildningen är naturligtvis familjebildningen av om
icke helt utslagsgivande så i varje fall dominerande betydelse. Antalet
familjer har i själva verket under det senaste årtiondet tillvuxit tre fl
fyra gånger så starkt som de.n totala folkmängden, och det är natur~
ligtvis denna tillväxt av antalet familjer och hushåll, som man bör
sätta upp emot tillvä.xten i antalet lägenheter. Gör man det, framstår
det som lättförklarligt, att tillväxten av antalet lägenheter varit så
stark som den varit trots den retarderande befolkningsutvecklingen.
Man skulle något förenklat kunna säga, att vad som har skett är
icke, att på grund av bostadsmarkna,dens utveckling och den starka
byggnadsverksamheten det uppstått en större typ för familjebostäder
eller att en familj av viss storlek har flyttat upp i en högre lägenhetskategori, utan att lägenhetstypen (icke i fråga om inredning och kvalitet men i fråga Oln utrymmets differentiering) i det stora hela bevarats oförändrad, under det att de familjer, som bo i dessa lägenheter,
ha bli,rit så mycl{et mindre. Trångbodd'hetens mycKet mångstämmigt
beprisade nedgång under det sista decenniet består alltså huvudsakligen helt enkelt däri, att det blivit så mycket färre familjer, som ö,ver
huvud taget l{unna vara trångbodda enligt de sedvanliga måtten och
kriterierna. Det fraIngår också utan spår till tvekan ur de undersökningar, som ha gjorts i och med den senast publicerade bostadsräkningen, att det fortfarande gäller, att familjer med ett normalt, d. v. s.
med hänsyn till befolkningells framtida bestånd normalt barnantal
i stor utsträckning fortfarande äro trångbodda och sakna förmåga att
med egna resurser bo tillfredsställande, och att fortfarande för tillväxande familjer ett ökat antal barn står såsom ett alternativ till
anständiga bostadsförhållanden. J ag skall emellertid icke heller på
denna punkt gå in på den befolkningspolitiska aspekten på frågan.
Det kan med hänsyn till de data och de synpunkter, som jag har
anfört, icke bestridas, och det har knappast heller av någon bestritts

88

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 9 MAJ 1n35

under de senaste månadernas diskussion, att åtgärder från det allmännas sida äro väl motiverade eller rent av ofrånkomliga för att motverka trårlgboddheten och då i första hand de barnrika familjernas
trångboddhet, eftersom det är denna, som ur alla möjliga synpunkter
är det allvarligaste sociala problemet. Frågan gäller därför endast
formen för det allmännas bidrag till dessa familjers förbättrade bostadsförsörjning och till trångboddhetens motverkande.
Denna fråga måste diskuteras ut ifrån en uppfattning om den
sannolika framtida utvecklingen av bostadsmarknaden och dess bestämmande faktorer och då framför allt bostadsbehovets och bostadsefterfrågans utveckling. För att bilda sig en uppfattning härom är det
lämpligt att tillämpa samma betraktelsesätt och samma metoder, som
jag nyss antydde beträffande den hittillsvarande utvecklingen. Man
kan på ett för ändamålet i huvudsak tillfredsställande sätt uppskatta
tillväxten i antalet familjer åtminstone ett eller annat årtionde framåt.
l\·fan har därvid att utgå ifrån den visserligen icke kon~t.anta men dock
relativt trögt föränderliga civilståndsfördelningen inom olika åldersgrupper, och dessutom från den med ganska hög sannolikhetsgrad
beräkneliga åldersfördelningen vid framtida tillfällen. Man får på
detta sätt en uppfattning, icke alldeles exakt men i varje fall någorlunda säker, om hurudan befolk:ningens civilståndsfördelning kommer
att vara vid framtida tillfällen, förutsatt givetvis att inga mera revolutionerande och nu helt oförutsebara händelser inträffa. Härigenom
får man visserligen icke heller något exakt mått på hushållsbildningens framtida utveckling, men man får tendensen angiven hos den
för hushållsbildningen dominerande faktorn.
Det framgår av kalkyler av här antydd art, att den i hittillsvarande
svensk historia helt exceptionella hushålls- och familjebildning, som
Ilar utmärkt det senaste årtiondet och framför allt de senaste fem
åren, kommer att med i huvudsak oförändrad takt fortsätta åtminstone under det kommande decenniet och även, om än med så småningom retarderande hastighet, ytterligare något årtionde framöver.
Beräl{nar man familjebeståndet år 1945 och jämför detta med år 1935,
får man fram en tillväxt i antalet familjer under det kommande årtiondet, som relativt sett är något svagare än under det närmast föregående årtiondet men absolut taget större. Detta vill med andra ord
säga, att behovet av nya lägenheter med stor sannolik'het kommer att
vara av samma storleksordning under det följande årtiondet som under
det föregående.
Om man järnrör falniljebeståndets utveckling ul1der det kommande
årtiondet med dess utveckling lInder det närmast föregående, oell fördelar familjebeståndet på olika åldersklasser, framträder emellertid en
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för bostadsmarknadens utveckling mycket viktig olikhet. Under det
närmast förflutna årtiondet har efter allt att döma tillväxten av a·ntalet familjer i olika »familjeåldrar» varit ungefär lika stark. Man kan
då lämpligen mäta familjeåldern efter mannens ålder. När jag här
talar om unga familjer, menar jag familjer, där mannen är upp· till 35
år, medan i medelålders familjer mannen är 35-65 år och i äldre
familjer över 65 år. Under det förflutna årtiondet har tillväxten av
unga och av medelålders familjer varit praktiskt taget lika stark, men "
för det kommande årtiondet kall man beräkna, att tillväxten i antalet
unga familjer kommer praktiskt taget att upphöra och att den till och
med under 1940-talets lopp kommer att börja gå över i tillbakagång.
Ar 1945 kommer antagligen antalet familjer, där mannen är under 35
år, att vara ungefär lika stort som för närvarande. Den tillväxt i det
totala familjebeståndet, vilken, såsom jag nyss nämnde, absolut taget
förefaller att bli större under det kommande årtiondet än under det
föregående, blir alltså förlagd helt och hållet till, de medelålders och
äldre familjerna.
Nu torde man kunna utgå ifrån såsom tämligen givet, att bostadsbehovet per familj räknat är störst i den familjeålder, som jag här
betecknat såsom medelålders. Det gäller ju här fanliljer, som ha uppväxande barn att fostra och som över huvud taget fått sin familjetillvaro starkare stabiliserad. Det är också givet, att man i åtskilliga
fall har att räkna med att en familj i sin utveckling bö,rjar med en
mindre bostad på ett rum och kök eller något sådant för att sedan,
om ekonomien det tillåter och när tillkomsten av flera barn gör det
behövligt, flytta upp i en högre lägenhetskategori. Det är visserligen
tyvärr så, att inom arbetarklassen en sådan uppflyttning i mycket
stor utsträ.ckning icke kommer till stånd, vilket i rätt hög grad är
grunden till den socialt allvarligaste trångboddheten, men i någon
mån förekommer den givetvis inom arbetarklassen, och inom ekonomisl{t högre klasser är den det normala.
Den förskjutning i familjebeståndets ålderssammansättning, som jag
nyss berörde, konlmer då också att betyda, att bostadsbehovsstruk..
turen förändrar sig och att i viss, om än skäligen obestämbar grad
hostadsefterfrågan förskjuter sig på såda.nt sätt, att relativt mindre
efterfrågan riktas mot de minsta lägenhetskategorierna och relativt
större efterfrågan riktas mot de större lägenhetskategorierna.
Det är härav klart att det behövs ett stort tillsl{ott av nya lägenheter, ett tillskott av samma storleksordning som det, som kommit
till under det gångna dece:nniet, och särskilt ett tillskott av de något
större lägenhetstyperna, de större smålägenheterna, 2 iL 3 rum och kök.
Ett sådant tillskott behövs oavsett om någon höjning av bostads-
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standarden kommer till stånd i den meningen, att en familj av viss
storlek och viss ålder kommer upp i en högre lägenhetskategori. Skall
nu därtill standarden höjas, och behovet därav är ju över huvud taget
icke omstritt, accentueras givetvis ytterligare behovet av ett stort
tillskott av 2 och 3 rumslägenheter. Man kan helt enkelt säga, att
bostadsstandardens höjning inom rimlig tid - jag talar icke om förh.ållandena omkring år 2000 utan om det närmaste årtiondet, ty det
är ju detta, som har praktisk betydelse, framför allt ur befolkningsfrågans synp·unkt - förutsätter, att det komlner till ett stort antal
lägenheter av 2 och 3 rumstypelloch att familjerna ha möjlighet att
hyra dem eller sättas i möjlighet att hyra dem, om de icke ha det.
Detta är alldeles självklart. Om man disk~uterar frågor om trångboddhetens motverkande och b·ostadsstandardens höjande utan att taga till
utgångspunkt detta självklara förhållande måste man fara vilse.
Det förslag, som nu föreligger till trångboddhetens motverkande
för barnrika familjer utgår i stort sett från de synpunkter, som jag här
anfört, nämligen att trångboddheten är det stora problemet och i första hand gäller familjer med flera barn samt att man måste räkna med
en fortsatt tillväxt i familjebeståndet och att det alltså behövs ett
starkt tillskott, på ett eller annat sätt åstadkommet, av antalet lägenheter framför allt av 2 och 3 rumst~ypen. }"örslaget innebär, kort skisserat, å ena sidan, att lån av statsmedel till statens självl{ostnadsränta skola beviljas i och för nybyggnad eller inköp av äldre fastigheter med lägenheter av för ändamålet att hysa barnrika familjer
lämplig typ och beskaffenhet, samt att dessa nybyggnader eller inköp
samt förvaltningen av fastigheterna skall omhänderhas av kommuner
eller bostadsföretag, som arbeta utan enskilt vinstsyfte. Denna del av
förslaget, som alltså gäller själva bostadsanskaffningsprogrammet, är
så utformat för att man skall kunna ko"mma ned till så låga kostnader
som möjligt genom att utnyttja den billiga kredit, som staten kan
erhålla, för anskaffande av billig sekundärkredit.
Å andra sidan innebär förslaget, att staten skall av skattemedel
lämna årliga bidrag till kostnaderna för de fastigheter, som på detta
sätt blivit anskaffade för att möjliggöra för de barnrika familjerna
att bo, d. v. s. betala hyran i. Dessa årliga bidrag skola utmätas efter
på visst sätt definierade behov hos de boende familjerna. Det är avsett att ordnas på så sätt, att de barnrika familjerna erhålla en efter
barnantalet differentierad hyresrabatt. Från dell hyra, som kalkylerats i enlighet med kostnaderna för fastigheten) göres ett avdrag på
30 % för en familj med 3 barn, på -~o % för en familj med 4 barn och
på 50 % för en familj med 5 eller flera barn. Denna differentieringsprincip är i sin tur grundad på den mycket allmänna erfarenhet, som
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gjorts under efterkrigstiden i de länder, där Inan har bedrivit en mera
omfattande bostadspolitik, nämligen att subventioner till bostad~
byggande, som utanordnas i forln av billiga lån eller årliga bidrag men
som icke distribueras i differentierad form utan i form aven enhetlig
hyresnedsättning, mycket lätt förfela sitt socialpolitiska syfte. Den enhetliga hyresnivå, som nås genom subventionerna, blir icke tillräckligt
starkt nedpressad för att de mest behövande familjerna oell då framför allt de barnrika familjerna skola kunna komma in i de understödda'
bostäderna. Dessa komma i stället i stor utsträcl(nillg att bebos av
familjer, som ha få eller inga barn och som på grund därav ha råd,
ofta nog mer än råd, att lägga sig till med ,dessa bostäder. I det senare
fallet blir det ofta fråga OIn ett meningslöst bortslösande av offentliga
medel på personer och familjer, som strängt taget icke skulle behöva
det allmännas' stöd för att skaffa sig en tillräckligt stor bostad.
Mot detta förslag, vars väsentliga drag alltså är, att man sammankopplat finansieringen av bostadsanskaffningen medelst statliga lån
med bidrag för hyresförbilligande, utmätta på det sätt som jag nyss
angivit, ha framkommit många anmärkningar av mycket olikartat
innehåll och med mycket olikartade motiv. Det är omöjligt att här
taga upp dem alla till granskning. Jag skall ej taga upp mer än en
enda anInärkning, som jag tror är grundvalen för det viktigaste motförslaget till det föreliggande förslaget, nämligen att det. vore bättre
att enbart utanordna kontanta bidrag av statsmedel till' barnril(a
familjer, som behöva bostadshjälp, men att man icke skall finansiera
anskaffandet av bostäder för dessa familjer med statliga lånemedel
eller frambringa dem i offentlig eller halvoffentlig regi.
Motiven för kritiken äro säkerligen, som sagt, olikartade. Ett av
mera socialpolitisk innebörd är att det ligger en fara i att binda ifrågavarande familjer till vissa lägenheter. Framför allt om man skulle hopa
de barnrika familjerna i större flerfamiljshus kunde givetvis olägen- .
heter uppstå. Jag har nu den uppfattningen, att dylika farhågor äro
mycket överdrivna. Jag skall emellertid icke nu taga upp saken, då jag
förmodar, att den kommer att beröras under den följande disl(ussionen.
Ett anIlat motiv är otvivelaktigt det, att man befarar, att byggnadsprogrammets genomförande med hjälp av statlig finansiering
skulle komma att verka skadligt på byggnadsmarknaden, på bostadsmarknaden och på fastighetsmarknaden. Man menar, att man skulle
åstadkomma en naturligare anpassning, om endast direkta familjebidrag ges, och sedan den privata bostadsmarkna.den och byggnadsproduktionen få anpassa sig till den ökade bostadsefterirågan från
vissa familjekategoriers sida, som möjliggöres genom de offentliga
bidragen.
.
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Det ä.r härvidlag först att märka, att det nu föreliggande förslaget
till bostadsanskaffning och familjebidrag till barnrika familjer ju gäller en kategori av familjer, som själva ha en mycket lågt nedpressad
hyresbetalningsförmåga, och som alltså knappast kunna uppträda på
bostadsmarknaden och efterfråga annat än de minsta och ofta de
sämsta lägenheterna. Det kan icke tänkas, åtminstone i de allra flesta
fall, att dessa familjer skulle kunna åstadkomma en effektiv efterfrågan på större lägenhetskategorier, om de icke finge statsbidrag.
När man ger statsbidrag, åstadkommer man en köpkraft, en efterfrågan utöver den, som annars skulle göra sig gällande. Detta åstadkommer ett nettotiliskott till bostadsefterfrågan, och det tillskott till
bostadstillgången, som kan uppstå genom den statliga finansieringen
och den kommunala produktionen av bostäder, har alltså sin motsvarighet i tillskottet på efterfrågans sida.
När man diskuterar den statliga finansieringen och den kommunala
regien för byggnadsverksamheten, får man icke glömma detta, att det
icke är fråga om att ensidigt pressa fram en ökad tillgång på bostäder;
den ökade tillgången är förknippad med en genom de statliga bidragen
ökad bostadsefterirågan. Detta är ju i och för sig en anledning att
dämpa farhågorna för att denna byggnadsverksamhet skulle driva
fram en krisartad situation på bostads- och fastighetsmarknaden. Därtill kommer även, att enligt förslagets konstruktion det ligger i kommunernas rnakt att avgöra, om verksamheten skall komma. till stånd
eller ej. Enligt förslaget åligga kommunen vissa skyldigheter, gratis
tomt o. s. v. Kommunerna äro med ekonomiska intressen bundna vid
verksamheten, och de ha givetvis ett intresse av att den på resp. orter
så planeras och bedrives, att icke krisartade situationer framkallas.
J'ag har aldrig hört talas om att någon kommun, icke ens någon kommun med socialistisk majoritet, har visat lust att framdriva en krasch
på fastighetsmarknaden för nöjet av själva smällen. Tvärtom undrar
jag, om man icke kan utgå ifrån, att de flesta kommuner vid bedömandet av sådana frågor iakttaga·en försiktighet, som i en del fall kanske
är litet onödigt uppdriven.
För bedömandet av dessa frågor om verkningarna av genolnföralldet av ett sådant program på byggnads-, bostads- och fastighetsmarl{naden är det vidare nödvändigt att göra sig en föreställning om storleksordningen av de föreslagna åtgärderna, sedda i relation till den
nuvarande bostadsmarknaden och den nuvarande byggnadsproduktionen.
Förslaget omfattar ungefär 20.000 familjer, vilket är beståndet av
mindre bemedlade familjer med tre eller flera barn, som för närvarande äro trångbodda. Det hela skulle alltså gå ut på en omflyttning av
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dessa 20.000 familjer från i huvudsak ett rum och kökslägenheter men
också andra mindre lägenhetstyper till två a tre rum och kökslägenheter. En sådan omflyttning kan naturligtvis icke ske på en eftermiddag. Den kan icke ske på ett år. Man måste tänka sig programmet
genomfört under en följd av år, och man måste göra jämförelserna
under alternativa förutsättningar rörande den period, under vilken
programmet skall genomföras.
Man har framför allt från Sveriges fastighetsägareförbund men även
från en del andra håll gjort gällande, att det naturligaste vore, att den
nuvarande, enligt uppgift betydande reserven av outhyrda lämpliga
två och trerumslägenheter skulle tagas i anspråk för ,detta ändamål.
Frågan är då, hur långt den reserv som nu finnes räcker. Det finns
inga exakta siffror över storleken av denna reserv från de allra sista
månaderna, och det är över huvud taget svårt att bedöma bostadsreservens omfattning i samtliga städer och stadsliknande samhällen.
Vid senaste redovisningstillfälle uppgick lägenhetsreserven för två
rum och kök i Stockholm till något över 2 0/0; den har sannolikt stigit
Ilågot litet under de senaste månaderna. För landet som helhet tror
jag man kOlurner till ·en ganska riktig uppskattning av den på senare
tid normala lägenhetsreserven, om man anger reserven för tvårumslägenheter till 2 % och för trerumslägenheter till 2,5 0/0.
Om nu av de 20.000 familjerna i enlighet med bostadssociala utredningens förslag ungefär 60 % eller 12.000 skulle flyttas över till två
rum och kökslägenheter från de mindre lägenheter, som de nu bo uti,
och ungefär '40 % eller 8.000 skulle flyttas upp till tre rum och kökslägenheter, framstår den reserv av dessa lägenhetstyper, som kan finnas, såsom helt otillräcl(lig. 2 % lediga tvårumslägenheter motsvarar
nämligen för hela landet endast omkring 4.000 lägenheter. Nu är härtill att märka, att man naturligtvis icke kan bottenskrap a lägenhetsreserven. Det skulle medföra en al(ut bostadsbrist just för denna
lägenhetskategori. Redan om man nunskar ledighetsprocenten i denna
kategori ned till l 0/0, skulle detta med all sannolikhet känllas såsom
ett tillstånd av akut brist på tvårumslägenheter och medföra en tend'ens till höjning av hyrorna. Om \7i uppskatta den disponibla lägenhetsreserven till 2.000 lägenheter, är det endast 1/6 av det behov, som
här skulle komma i fråga. Om man på samma sätt uppskattar lägenhetsreserven inom tre rum och kökskategorien till 2,5 % av beståndet,
gör detta 2.000 lägenheter. Anta vi, att hälften härav är disponibel,
blir det alltså end'ast 1.000 lägenheter att ställa mot det behövliga
antalet av 8.000.
Emellertid är att märk:a, att ·de 2.000 resp. 1.000 lägenheter, som
möjligen skulle k:unna betraktas som ell disponibellägenhetsreserv,
1
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som man skulle kU.nna taga till utan att skapa akut brist' och hyresstegrillg inom dessa lägenhetskategorier, ingalunda samtliga äro lämp'ade för nu ifrågavarande ändamål. En del kunna vara av undermålig
beskaffenhet och utdömbara, en del kunna i och för sig vara bra men
så b'elägna, att de icke lämpa sig för barnrika familjer. Under alla omständigheter blir alltså den existerande lägenhetsreserven endast en
liten bråkdel av det behov, SOlU anmäler sig, när det gäller en omflyttning av de 20.000 mindre bemedlade och trångbodda barnrika familjer som det här gäller. Det är därför klart, att om över huvud taget
en sådan olnflyttning skall kllnna komma till stånd, måste den först
och frälnst baseras på en ökning av tillgången av lägenheter inom här
ifrågavarande lägenhetskategorier.
Såtillvida kommer vad jag förut har kallat motförslaget, alltså förslaget att enbart utanordna familjebidrag men icke finansiera byggIladsverksamheten och bostadsanskaffningen med statliga medel, i precis samma fördömelse som det förslag, som sammankopplar dessa två
sidor av problemet, efterfråge- och tillgångssidan. Om man mot det
. föreliggande förslaget riktar den anmärkningen, att den redan nu högt
uppdrivna byggnadsverksa.mheten icke tål en fortsatt ansvällning utan
att byggnadskostnaderna gå i vädret, då är det ty,dligt, att man kan
rikta precis samma anmärkning mot förslaget att öka den mot bostaden riktade köpkraften hos vissa familjer. Eftersom lägenhetsreserven
icke elIS tillnärmelsevis räcker till, nlåste det tydligen produceras mera
även om man skulle gå fram med enbart familjebidrag, detta dock
under förutsättning att dessa bidrag verkligen bli effektiva, d. v. s.
åstadkomma den uppflyttlling av dessa familjer i högre lägenhetskategorier, som är avsedd.
I fråga Oln de eventuella verkningarna aven ökning av byggnadsverksamheten, åstadkommen antingen därigenom, att komlnunerna
eller allmännyttiga bostadsföretag bygga, eller därigenom, att enskilda
bygga för att tillfredsställa ett genom statsbidrag till barnrika familjer ökat bostadsbehov, är först att märka, att det härvidlag icke blir
fråga om ett nettotilIskott lika stort som det, som representeras av de
banlrika familjernas bostadsefterfrågan. Det gäller ju här en förflyttlung.l\Ian ökar å ena sidan behovet av två och trerumslägenheter men
samtidigt frigör man· å andra sidan andra lägenhetskategorier, framför
allt ett rum och kökslägenheter. Det är uppellbart, att genom detta
frigörande behovet att bygga nya lägenheter av den minsta typen
kommer att bli nlindre. Nu kan man visserligen invända, att vad som
frigöres är omoderna smålägenlleter, men vad som skulle upphöra att
byggas vore moderna smålägenheter. Kommunikationen emellan dessa
lägenhetskategorier är dock icl{e så alldeles obefintlig, att icke en
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ökning av tillgången p'å olnoderna smålägenheter skulle komma att
inskränka byggandet av moderna lägenheter av de minsta typerna.
Jag skulle tro, att i åtskilliga fall, exempelvis här i Stockholm det ofta
är tillfälligheter, som avgöra, dm man väljer till exempel ett rum och
kokvrå i ett modernt hus eller ett rum och kök i ett omodernt hus.
Det nettotiliskott till den totala byggnadsverksamheten, som genom
åtgärder av denna art skulle' kunna komma i fråga, motsvarar
naturligtvis icke hela det bestånd av lägenheter, som dessa familjer, '
som skulle omflyttas, behöva utan endast en del därav och rimligtvis
ungefär så mycket eller något mera än det eldstadsbestånd, som motsvarar skillnaden mellan de av de barnrika familjerna nu bebodda eldstäderna och de av dem uled statsbidrag bebodd'a eldstäderna. Om
man antar, att ökningen utgör en eldstad per familj, skulle det för
hela byggnadsprogrammet alltså bli endast 20.00'0 eldstäder, som
skulle bli nettotillskottet genom de ifrågasatta åtgärderna, och detta
gäller både i det fall, att staten finansierar byggnadsverksamheten, och
i det fall, att enbart familjebidrag ges, förutsatt att dessa bli effektiva.
Härtill bör man dock lägga ett kanske icke så litet antal eldstäder
därför att vissa av de lägenheter, som kunna komma att frigöras
genom omflyttningsproceduren, äro av sådan beskaffenhet, att de äro
utdönIbara och möjligen också komma att utdömas.
Man kan uppskatta den totala byggnadsverksamheten i städer och
stadsliknande samhällen under de senare åren till 60.000 a 65.000 eldstäder. Hela programmets genomförande skulle alltså, om vi antaga,
att det gäller ett nettotilIskott aven eldstad per familj eller sammanlagt 20.000 eldstäder, motsvara en tredjedel av den årliga bostadsproduktionen under de senaste åren. Nu är det klart, att programmet icke
kan genomföras annat än lInder en följd av år. Om vi antaga fem år,
skulle nettotillskottet bliva 4.000 eller ungefär 1/15 av de senaste årens
prodllktion. Även om man ökade detta nettotilIskott på 4',000 eldstäder i ett tänkt femårsprogram med hälften p:å grund av utdömning
aven del av de frigjorda lägenheterna, så skulle det ändå icke bli fråga
om Iner än 1/10 av produktionen under de senaste åren. Ett tillskott av
denna storlel{sordning kan knappast väntas i nämnvärd mån påverka
byggnadskostnaderna. Räknar man i stället med ett treårsprogram
skulle nettotillskottet årligen, beräknat efter samma grunder som nyss
angivits, bli 7.000 eldstäd,er eller något sådant som 1/9 av den nuvarande produktionen. Icke heller denna niondel kan rimligtvis antagas åstadkomma något nlera bet~Y'dande uppdrivande av byggnadskostnaderna. lJnder åren 1928-1930 steg byggnadsproduktionen med
ungefär 50 % och under samma tid stego byggnadskostnaderna med
endast några få procent..
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Trots att det alltså här är fråga om ett relativt litet byggnadspro·
gram, är det naturligtvis all anledning att iakttaga försiktighet. Även
om man räknar med, att den enskilda byggnadsverksamheten under
nästa år kommer att vara mindre än under det innevarande, vil1{et
förefaller sannolil{t, och att alltså en byggnadsverksamhet av den art,
som vi här diskutera, skulle kunna sättas in utan en ökning av den
totala byggnadsverksamheten, är det dock klart, att varje byggnadsverksamhet måste planeras med försiktighet och framför allt igångsättas med försiktighet, så att det icke uppstår ryck p-å de lokala
byggnadsrnarknaderna. Det är nämligen sådana ryck, som äro särskilt
skadliga för all planering, och framför 'allt är det sådana ryck, som
kunna åstadkomnla de situationer av akut brist på såväl yrkeskunniga b~Tggnadsarbetare som en del material, varav man haft vissa
erfarenheter på senare tid. Ingen lär väl emellertid våga det påståendet, att det här i landet för närvarande skulle vara omöjligt att skaffa
fram en reserv av arbetskraft och en ökad tillgång på byggnadsmaterial, som skulle möjliggöra en ökad byggnadsproduktion, om man
hade tid på sig att planera. Därför förefaller anmärkningen, att byggnadsmarknaden icke skulle tåla den påfrestning, som skulle uppkomma genom bostadssubventionsåtgärder, skäligen överdriven. Denna anmärkning måste dock, som sagt, i lika mån gälla det föreliggande
regeringsförslaget som motförslaget, att endast familjebidrag skulle
utanordIlas, förutsatt att dessa bleve effektiva.
Inverkan på bostadsmarknaden skulle givetvis framför allt komma
att gälla ett rum och kökskategorien, eftersom det- är fråga om en omflyttning från i huvudsak dellna lägenhetstyp till en högre liggande
lägenhetskategori. Det måste då vara av intresse att se storleksordningen av de här föreslagna åtgärderna i förhållande till det existerande beståndet av ett rum och kökslägenheter. Det är som förut
nämnts fråga om omkring 20.000 lägenheter. För närvarande är beståndet av smålägenheter upp till och med ett rum och kök i våra
städer och stadsliknande samhällen ungefär 300.000. Programmets
genomförande skulle alltså betyda ett frigörande av 7 % av dessa de
lninsta lägen-heterna, förutsatt att ingen annan förändring inträder.
Genomfört på fem år skulle det betyda ett frigörande p-er år av 11/~ 0/0
av det nuvarande beståndet, och genomfört på tre år ett frigörande
per år av 2 1/3% av beståndet.
Nu är härvid först och främst att märka, att det här gäller en lägenIletskategori, där tillgången notoriskt är permanent knapp. Jag känner
icke ledighetsprocenten just för ögonblicket, men under hela efterkrigstiden har lägenhetsreserven på denna del av marknaden varit mycket liten och hyresstegringen betydande. En viss öl{ning av ledighets-
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procenten behöver därför inte betecknas såsom något särskilt fasansfullt.
Vidare är att märka, att en icke liten procent av detta bestånd
består av utdömbara lägenheter. Jag menar icke, att just de lägenheter, SOlU dessa barnrika familjer skulle flytta ifrån, till någon större
del skulle vara utdömbara - det kan man knappast antaga - men
för ett rum och kök-Iägenhetsbeståndet som helhet har man att räkna
med, att åtminstone 5 % och antagligen för denna speciella lägenhets- '
kategori mer än 5 % äro utdömbara. Tillkomsten aven ökad lägenhetsreserv inom denna kategori skulle vara just vad som behövdes för
att möjliggöra ett effektivt ingripande genom bostadsinspektionens
försorg mot ur hygienisk synpunkt mindervärdiga lägenheter, ty,
såsom alla på området initierade äro överens om, är det bristen på
ersättningsbostäder, som lägger hinder i vägen för tillämpningen av nu
gällande häisovårdsstadgas bestämmelser i fråga om bostädernas beskaffenhet. Även om hela det bestånd av enrumslägenheter, som evakueras genom överflyttning till större lägenheter, alltså ungefär 7 0/0
av beståndet, skulle bli ledigt, så skulle detta endast ungefär motsvara
det nuvarande beståndet av undermåliga lägenheter, och alltså ungefär motsvara det behov av billiga smålägenheter, som uppkommer
i och med utdömandet.
'
För det tredje måste man tänka på att vi befinna oss i en period av
stark hushållsbildning. År från år, växer hushållens antal och år från
år ställas nya krav p:å ett ökat bostadsbestånd. Under föregående år
har enligt en preliminär beräkning producerats något över 8.000 lägenheter av dessa mindre typer upp till ett rum och kök. Om i ·en femårsplan för programmets genomförande 4.000 lägenheter om året skulle
evakueras genom omflyttning av dessa familjer, så är i alla fall detta
frigjorda bestånd endast hälften så stort som de senare årens produktion inom dessa lägenhetskategorier. Det förefaller icl{e orimligt att
antaga, att det genom anpassning av produktionsinriktningen skall
vara möjligt att undvika de befarade krissitu'ationer, som kunde uppkomma genom detta byggnads- och subventionsprograms genomförande.
Även när det gäller verkningarna på bostadsmarknaden är det
uppenbart, att samma anmärkning, som h'ar riktats mot det framlagda
förslaget, kan riktas även mot förslaget att enbart ge familjebidrag,
fortfarande under förutsättning att dessa bli effektiva och sålunda
åstadkomma den avsedda höjningen av bostadsstandarden för de
familjer, det här gäller.
Den fråga, som jag till sist skall beröra, är, om detta antagande, att
enbart utanordnande av familjebidrag sklllle kunna bli effektivt, är
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riktigt. Den frågan borde ses ur lnånga synpunkter, men tiden är så
långt framskriden, att jag skall nöja mig med en enda. Jag hoppas, att
det under diskussionen skall bli möjligt att beröra även andra synpunkter.
Om vissa familjers bostadsefterfrågan stärkes därigenom, att de få
statsbidrag för täckande aven viss del av sina bostadskostnader, och
om alltså efterfrågan på de för nu ifrågavarande ändamål behövliga
lägenhetskategorierna, d. v. s. 2 a 3 rum och kök, ökas, så kommer
också den enskilda byggnadsproduktionen att anpassa sig ,därefter,
d. v. s. det kommer att bli en något förändrad produktionsinriktning.
Det är emellertid rätt optimistiskt att föreställa sig, att denna anpassning skulle ske fullkomligt friktionsfritt. En ökad efterfrågan inom en
viss lägenhetskategori åstadkommer i första hand en tendens till
hyresstegring, och i och med denna tendens till hyresstegring inriktas
produktionen på den lägenhetskategori, som blivit utsatt för ökad
efterfrågan. Jag har tidigare framhållit, att det efterfrågetillskott, det
här skulle gälla för två och tre- rumslägenheter, endast till en mycket
liten del skulle kunna täckas av den nuvarande lägenhetsreserven
inom dessa kategorier. Det finns fara för att lägenhetsreserven snart
tömmes och att en tendens till hyresstegring inom dessa kategorier
uppkommer. Detta skulle ju i och för sig motver~a effekten av de statliga bidragen för de familjer, som det här gäller, men det är den minst
viktiga sidan av saken. Viktigare är, att en hyresstegring skapar ett
llot mot bostadsstandarden för de betydligt större kategorier av människor, som utan att vara inneslutna i det nu föreliggande förslaget
dock ha undermåliga bostadsförhållanden och äro trångbodda. De
20.000 familjer, som förslaget avser, måste enligt 'all rimlig uppfattning sägas vara i det mest trän,gande behovet aven förbättring av sina
bostadsförhållanden, men de utgöra endast en mindre del av det totala
antal familjer, som man m.åste säga vara trångbodda. Enligt kriteriet
2 personenheter Per rumsenhet äro icke mindre än 90.000 hushåll
trångbodda. För den händelse den genom statsbidragen ökade efterfrågan på två och tre rumslägenheter medför en hyresstegring, inträder därmed också en tendens till nedpressning av bostadsstandarden
för dessa övriga befolkningslager, som för att icke vara trångb'odda
skulle bellöva disponera 2 a 3 rum och kök, även om de icke befinna
sig i samma svåra situation som de barnrika familjer, som skulle få
statsbidrag.
Byggnadsproduktionens anpassning till en ökad och växande efter-frågan är alltid en mer eller mindre tidskrävande process. Man kan
befara, som jag nyss sade, att den första verkan aven ökning av efterfrågan inom en viss lägenhetskategori blir en höjning av hyrorna, och
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det gäller här - väl att märka - just de lägenheter, som i första hand
behövas för att en höjning av bostadsstandarden på bred front skall
kunna komma fram i detta lalld, vare sig detta sker genom statliga
ekonomiska åtgärder eller genom en effektiviserad bostadsinspektion,
riktad mot trångboddheten, avseende sådana familjer, som bo trångt
trots att de ha tillräckliga inkomster för att icke behöva göra det, eller
genom upplysningsarbete eller något sådant. Om en dylik hyressteg- .'
ring inträder kan verkan rent av bli den motsatta mot den avsedda,
alltså totalt sett en sänkning av bostadsstandarden och en ännu starkare fastlåsnillg av de hopplösa bostadsvanor, som för närvarande
råda.
Härefter yttrade sig:
Bankdirektör Gli Lagercrantz: Jag skall här icke ingå på mer än ett relativt fåtal av de synpunkter, som framfördes av den ärade inledaren. I
många avseenden är jag ense med honom, men jag är väsentligt oense med
honom i en huvudpunkt, nämligen i fråga om sättet för åstadkommandet av den avsedda höjningen av de barnrika familjernas bostadsstandard. Jag konlmer i det följande närmast att hålla mig till förslaget i den
föreliggande riksdagspropositionen nr 221, vilket förslag ju ytterst är
bostadssociala utredningens, från vilket även inledaren utgick.
Ett av motiven för de i propositionen föreslagna åtgärderna är befolkningspolitiskt. Nativitetsminskningen har plötsligt blivit aktuell i allas
medvetande och därmed nått en opinionsbildande kraft, som synes komma att föranleda positiva åtgärder från statsmakternas sida. Det är ju
karakteristiskt för de senaste decenniernas utveckling att nativitetens nedgång fortskridit parallellt med en i stort sett stadigt fortgående stegring
av reallönerna. Reallönen för arbetare inom industri och hantverk, handel och transportväsen, allmän tjänst m. m. har från 1913 till 1933 stegrats med 40 '0/0 per år. För fabriksarbetare enbart är reallönestegringen
29 0/0. Angivna förhållande gör tydligt att man ej aven förbättrad ekonomi allena, aven allmän standardhöjning för de breda lagren kan vänta
ökad nativitet. Många faktorer spela här in och problemet är ännu långt
ifrån utrett.
Förhållandena äro emellertid så allvarliga, att åtgärder, som synas väl
motiverade, böra försökas utan dröjsmål. Det förefaller sannolikt att förbättrade bostadsförhållanden i detta sammanhang kunna utgöra en faktor
av betydelse. Otvivelaktigt är att boendetätheten ännu för betydande delar
av befolkningen är alltför stor och att ökade utrymmen för särskilt familjer med barn måste anses vara ett av de allra viktigaste sociala spörsmål
som föreligga. För att påskynda en utveckling till bättre förhållanden på
detta område synes det lämpligt att, såsom departementschefen föreslår,
förhjälpa mindre bemedlade barnrika familjer till större bostäder. Den begränsning, som angives i bestämningen »mindre bemedlade» är visserligen i och för sig betänklig, då därigenom det incitament till ökad nativitet, som bostadshjälpen kan innebära, kommer att rikta sig till det befolkningsskikt, som har svårast att ge barnen ordentligt underhåll och
8 -
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fostran. De ekonomiskt bättre ställda skulle ju nämligen icke'ha utsikt att
bliva delaktiga av de ifrågasatta förlnånerna. Av kostnadsskäl torde det
elnellertid vara alldeles nödvändigt att här införa en inkomstgräns. I detta
samm,anhang vill jag emellertid franlhålla den stora vikten av att frågan
om skattelättnader för barnrika familjer snarast måtte finna sin praktiska lösning. På sådan väg torde en viss utjämning av den nyss påpekade
olägenheten stå att vinna.
Om man alltså i princip kan vara enig med socialministern om den med
propositionen inslagna vägen, blir förhållandet ett annat, när det gäller
sättet för genomförandet av principen. Min annlärkning avser den del av
förslaget, som går ut på producerande i betydande omfattning av bostäder, i vilka obemedlade barnrika familjer skulle sammanföras. Jag skall
tilllåta mig beröra några olika sidor av spörsmålet.
Vad först angår frågan om den återverkan på bostadsproduktionen i allmänhet, som kan uppkon1ma genom denna av det allmänna framkallade
byggnadsverksamhet, vill jag först framhålla, att jag ej anser sannolikt att
den i längden kommer att utgöra ett rent plus till en vid sidan av densamma pågående bostadsproduktion i privat eller kooperativ regi. Däremot
synes det sannolikt att ett dylikt utav det allmänna bedrivet bostadsbyggande till en början kommer att utgöra ett sådant plus. De byggnadsföretag, vilka redan igångsatts, då det allmänna träder in som företagare på
området, måste självfallet fullföljas, och det allmännas aktivitet torde alltså sannolikt i första början komma att bredda fronten. Insättes nu denna
aktivitet i en period av särskild livaktighet på byggnadsområdet, är det
tydligen icke uteslutet, att den genom den stegrade efterfrågan kan verka
höjande både på materialpriser och arbetslöner. Att uttala sig bestämt i
denna fråga låter sig av naturliga skäl ej göra. Ser man på inverkan utav
det allmännas byggande på längre sikt, blir förhållandet ett annat. Det
synes mig uppenbart att den omständigheten att det allmänna beslutat
uppträda på byggnadslnarknaden för genomförande av ett så omfattande
program som det i propositionen angivna, måste ge övriga företagare anledning till ingående överväganden, när de skola taga ställning till omfattningen av deras egen aktivitet. Redan ornfattningen av den beramade
verksamheten lnåste verka avkylande på företagarna. Men därutöver
måste såväl den omständigheten att det allmänna, låt vara i en lätt förklädnad, nu inträder med en stort planlagd verk:samhet på detta område,
som det förhållande, att målet utgöres utav produktion av bostäder avsedda att uthyras till långt under marknadshyrorna liggande standardhyror, verka hämmande på andra arter av företagsverksamhet. Det förefaller mig i hög grad sannolikt - ej heller här kan man naturligtvis uttala sig
med matematisk visshet - att bostadsproduktionens totalvolym i slutsak
kan komma att bliva mindre än om det allmänna icke inträtt. Gången
kan alltså med rätt stor grad av sannolikhet bliva: till en början ökad men
sedermera minskad totalproduktion. Fara synes mig alltså föreligga för
att icke önskvärda kastningar i byggnadsproduktionen komma att förorsakas av det allmännas initiativ.
Som en annan olägenhet står för mig, att man åsyftar att skapa ett
stort antal allmänägda fastigheter. De stiftelser och föreningar, som skola
stå som ägare till fastigheterna, behöva i själva verket ej göra någon som
helst egen insats och utgöra alltså blott skyltar för det allmänna, stat och
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kommun. Det är en form för närmast kommunalt fastighetsägande. Därmed skulle ett steg vara taget mot en socialisering av stora delar av fastighetsmarknaden, ett mål som, såvitt jag kunnat finna, ej av vare sig bostadssociala utredningen eller propositionen betecknats såsom önskvärt i
och för sig, men som måhända betraktas som en ingalunda föraktlig biprodukt av förslaget. För min del kan jag ej se en sådan utveckling annat än
som skadlig för fastighetsmarknaden överhuvud. Även här införes ett osäkerhetsmoment med avseende på fastigheter, SOln lätt nog kan föranleda
till minskad benägenhet såväl ifrån företagares som långivares sida att'
intressera sig för fastigheter såsom objekt för ägande resp. belåning. En
viss risk synes mig även föreligga för en utökad byråkratisk apparat vid
dessa fastigheters skötsel. Till följd av ägarens natur torde vidare anspråk
från hyresgästernas sida på fastighetsägaren ifråga om hyror och reparationer bliva betydande. Det enskilda intresse, som hos de privata resp.
kooperativa fastighetsägarna utgör en motvikt, skulle i föreliggande fall
vara borta. Man kan även väl tänka sig, att denna grupp utav fastigheter,
väsentligen bebodda av ett visst klientel, lätt nog skulle komma att föranleda hyresgästerna att organisera sig för att kommunalpolitiskt göra
sina intressen gällande, en utveckling, som, såvitt jag kan finna, icke ur
någon synpunk~ vore särskilt önskvärd.
Jag kommer nu till en annan grupp av olägenheter, som äro förbundna
med förslaget. Jag avser de förmånsberättigades sammanförande i de av
det allmänna uppförda bostadshusen. I detta avseende är fattigvårdsdirektörens i Stockholm uttalande i hans tjänsteutlåtande i ärendet av särskilt
intresse. Han framhåller, att man med stor sannolikhet kan antaga, att
barnrika familjer med fattigunderstöd i första hand skulle uttagas till de
nya lägenheterna. 1933 funnos i Stockholm 1.150 understödda familjer
med tre eller flera barn. Enligt 1930 års bostadsräkning bebodde vidare
ej mindre än 2.020 familjer med 3 eller flera barn under 15 år lägenheter
av de minsta typerna. Man har, menar han, säkerligen grund för den slutsatsen, att omkring hälften av de trångbodda familjerna äro beroende av
fattigvårdsunderstöd. Medräknas även arbetslöshetsunderstöd, barnavårdshjälp etc., stiger andelen av understödsfallen ytterligare. Fattigvårdsdirektören framhåller nu, att dessa familjer i regel haft ganska låga hyror
och· att i de nya fastigheterna de föreslagna hyresavdragen ej bli tillräckliga för att nedbringa de nya hyrorna till de gamlas nivå. I motsats lnot
de sakkunniga menar fattigvårdsdirektören vidare, att fattigvården måste
få en ganska stor betydelse för genomförandet av det föreslagna bostadsprogrammet åtminstone i den första etappen. Han fortsätter: »Förslagen
att sammanföra ett flertal fattiga, barnrika familjer i särskilda större hus,
vare sig nybyggda eller äldre hus, som undergått ändringsarbeten, måste
inge stora betänkligheter. Att de minst bemedlade och även de mindre
bemedlade sannolikt långt upp på skalan efter inflyttningen i de här
ifrågasatta subventionshusen bli mer eller mindre beroende av fattigvårdsunderstöd kan sätta en icke önskvärd prägel på dessa hus. Ur fattigvårdssynpunkt ännu viktigare är emellertid den obestridliga tendens till utbredning av understödsberoendet, som enligt erfarenheten gör sig gällande vid
anhopning av personer med ekonomiska förhållanden, som mer eller mindre
gränsa till kvalifikationerna för understöd. Det antydda problemet är enligt min mening värt särskilt beaktande. Jag håller dock icke för uteslutet,
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att en lösning är möjlig. Den är då sannolikt att söka på det personligt
uppfostrande inflytandets område.»
I anslutning härtill anför han vidare: »Emellertid kan man, ehuru dock
även här, liksom ifråga om småstugelinjen, i mindre omfattning undvika
den påtalade, ur fattigvårdssynpunkt icke önskvärda anhopningen av barnrika familjer på en annan bostadsförsörjningsväg, än den av de sakkunniga
förordade. Jag syftar på möjligheten att på spridda ställen i staden i möjligast nära anpassning efter lokaliseringen av bostadsbehovet genom kommunens ekonomiska medverkan anordna önskvärda bostadsmöjligheter
för flerbarnsfamiljer i redan förefintliga fastigheter, men blott ett mindre
antal lägenheter i varje fastighet. Beträffande denna form för bostadsanskaffning hänvisas till fastighetsdirektörens yttrande. Härav framgår,
att det icke är uteslutet att på den antydda vägen anskaffa godkännbara
bostäder till samma eller möjligen något lägre kostnad än genom nybyggnad. Ur den här närmast företrädda synpunkten understrykes till förmån
för denna utväg dels hyresbilligheten och dels spridningen av de barnrika
familjerna.»
När man läser dessa på en omfattande personlig erfarenhet grundade
uttalanden berörande ett så centralt led i förslaget, kan det ej undgå att
förvåna, att det ej ansetts lämpligt att i propositionsreferatet av inkomna
yttranden återge annat av fattigvårdsdirektörens långa yttrande än ett
allmänt hållet inledande förord för att något måtte från det allmännas
sida göras i trångboddhetsfrågan.
Byggnadsstyrelsen, vars yttrande i propositionen refereras praktiskt sett
lika snävt som fattigvårdsdirektörens, anlägger i huvudsak alldeles såmma synpunkter. Byggnadsstyrelsen anför betänkligheter mot sammankopplandet av bostadsproduktionen med bostadshänvisning och åtnjutande av
familjebidrag samt ifrågasätter, om icke familjebidragens åtnjutande
kunde göras oberoende av huruvida familjen bodde i ett subventionshus
eller i annan försvarlig lägenhet.
Den av nämnda och andra myndigheter anvisade vägen, upptagen även
av ett par motionärer, för denna frågas lösning synes vara den avgjort
enklaste, naturligaste och mest tillfredsställande.
Man har anmärkt att kontantbidrag vore en olämpligare form än naturabidrag, då de förra lättare än de senare sammanblandades med fattigunderstöden. Häremot må anmärkas, att, såsom förut visats, det i främsta rummet bleve fattigvårdsklientel, som skulle bebo de nyuppförda husen.
Naturabidragens karaktär av fattigvård bleve därigenom särskilt kraftigt understruken. Just sammanförandet av ett stort antal fattigvårdsunderstödda familjer i samma fastigheter måste vidare verka i samma riktning. Å andra sidan må erinras, att pensionsförsäkringens pensioner ju
utgå kontant och i stor utsträckning ersätta fattigvården utan att dä~för
betraktas som fattigunderstöd. Förhållandena på hithörande område skulle
bli alldeles likartade. Den omständigheten, att familjebidragen möjliggjorde en flyttning till annan och bättre bostad, skulle vidare, även sett i
samband med att de utgåves av annan myndighet, i och för sig markera,
att de vore något annat och hade annan motivering.
Det har vidare invänts, att administrativa svårigheter skulle vara förbundna med anordningen ifråga. Men man har ju fattigvårdens rika erfa-
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renhet att stöda sig på. Detta problem, om ock delvis av annan art, kan
ej vara svårare att lösa.
Det har även åberopats, att fara för hyresstegring kunde uppstå, om
man inriktade denna extra köpkraft på detta speciella bostadsområde.
Varje ökad efterfrågan tenderar förvisso att öka priset på den efterfrågade varan resp. motverka prisfall å densamma. En sådan tendens har
emellertid uppenbarligen sitt korrektiv i sig själv genom att stimulera till
ökad produktion av 2-rumslägenheter, vilket just var meningen. Dessutom
böra ju de myndigheter, som handha utdelandet av familjebidragen, ha /
i sin hand att se till, att de icke insättas så, att de motverka sitt eget ändamål genom att bli den avgörande faktorn i en så kraftig prisstegring att
bidraget ej förslår att för mottagaren bringa ned h·yran till skälig nivå.
Slutligen har gjorts gällande att det allmännas nybyggnadsverksamhet
skulle vara ett nyttigt remedium för en omvandling av bostadsstocken
till en bättre anpassning efter framtida befolkningsförhållanden. Men alldeles samma effekt skulle ju erhållas genom den stimulans till byggnadsverksamhetens inriktning på större lägenheter, som familjebidragens anordnande skulle innebära.
Jag vill vidare fästa uppmärksamheten vid att den mycket livliga byggnadsverksamhet, som har pågått under de sista åren, ägt rum samtidigt
med en mer eller mindre markerad sänkning av hyresnivån. Det avgörande för produktionen har uppenbarligen varit, att de hyror, som man kunnat räkna med, erbjudit en tillfredsställande förräntning av det färdiga
huset med gällande produktionskostnader. De låga räntorna hava härvidlag varit av väsentlig betydelse. Jag tror också man kan säga, såsom även
antyddes av inledaren, att det nya avtalet åstadkommit så avsevärt mera
ordnade förhållanden på byggnadsmarknaden, att bättre möjligheter än
tidigare förefinnas för företagarna att kunna beräkna kostnaderna för det
färdiga huset. Man har fått en ökad trygghet under byggnadstiden och
har även i viss mån, vad arbetslönerna beträffar, nått bestämda besparingar. Det är därför heller icke nödvändigt, menar jag, att tänka sig i
varje fall någon mera markerad hyresstegring för att bostadsproduktionen skulle komma att i önskad omfattning inrikta sig på just två rum
och kök-lägenheter.
Vidare är det väl alldeles påtagligt, att om man ginge vägen med enbart hyresbidrag, skulle myndigheterna på ett smidigt sätt kunna och
naturligtvis också vara skyldiga att anpassa sig efter hyresmarknadens
utveckling. Inträdde en mera .markerad hyresstegring, finge de gå försiktigt fram. Det är ju icke absolut nödvändigt att programmet i hela sin
omfattning skulle genomföras precis på en i förväg bestämd tid, utan man
bör väl tänka sig att ev. kunna tänja ut detsalnma något i tiden för att
undvika skadliga återverkningar på hyresmarknaden. Jag tror därför icke,
att inledarens anmärkningar på denna punkt i praktiken skulle visa sig
ha någon större betydelse.
Jag vill anföra en del siffror, som jag nyss erhållit och som synas mig
ge vid handen, att det redan nu förefinnes en viss tendens hos byggnadsverksamheten att inrikta sig i högre grad än förut på tvårumslägenheter.
Av i Stockholm beviljade byggnadsföretag under första kvartalet de sista
fem åren utgjorde lägenheter om' två rum och kök: år 1931 22 0/0, år 1932
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0/0, år 1933 20 0/0, år 1934 26 % och år 1935 32 0/0. Helårssiffrorna för
de sista fem åren visa en jämnt stigande serie: år 1930 16 0/0, år 1931 17 0/0,
år 1932 21 0/0, år 1933 25 0/0, och år 1934 26 0/0. För nu pågående byggen
är siffran som nämnt 32 0/0.
Jag vill genast påpeka, att det nog är sannolikt, att dessa siffror även
äro påverkade därav, att en minskning inträtt i produktionen av större
lägenheter än två rum och kök, men jag vill samtidigt nälnna, att motsvarande sifferserie för lägenheter Oln ett rum och kök utgjorde: år 1930
370/0, år 1931 39 0/0, år 1932 31 0/0, år 1933 31 0/0, år 1934 36 % och år
1935 (nu pågående byggen) 32 0/0. Det är ganska egendomligt, att vi alltså
nu beträffande beviljade lägenheter äro framme vid siffror, som jag icke
vet mig förut ha iakttagit här i Stockholm, nämligen samma procenttal
för lägenheter om två rum och kök som för lägenheter om ett rum och kök.
Även om man icke skall draga alltför vidlyftiga slutsatser av detta, har
man väl dock rätt att säga, att det föreligger en viss tendens till ökat intresse för produktion av två rum och kök-lägenheter. Det är också min
övertygelse, att om det allmänna inträder med enbart familjebidrag och
gör detta praktiskt och förnuftigt, så skulle härigenom på det mjukaste
och naturligaste sättet ske en anpassning av bostadsproduktionen mot
ökad produktion av lägenheter på två rum och kök eller mera. Socialt sett
vore en sådan lösning mycket mera tillfredsställande än propositionens
väg. Även om jag icke vill alltför mörkt utmåla vådorna av ett sammanförande av fattiga barnrika familjer i särskilda fastigheter, så är det dock
en vida naturligare och rimligare lösning, att dessa familjer få fördela sig
på olika bostäder såvitt möjligt i enlighet med deras eget fria val. Det
skulle, föreställer jag mig, kunna tillgå så, att vederbörande familj själv
valde ut den, låt mig säga, tvårumslägenhet, som man önskade flytta in
uti. Vederbörande myndigheter skulle sedan granska och godkänna densamma, och om h·yran vore skälig, finge inflyttning ske. På det sättet
skulle det hela komma att utveckla sig på det naturligaste och som jag
tror sundaste' sättet.
22

Arkitekt S.. Wallander: Jag undrar, om inte bankdirektör Lagercrantz'
inställning till det föreliggande förslaget och till frågan över huvud taget
är på vissa punkter väl mycket baserad på missförstånd om vad som avses
med det hela. Jag tror ingen på något sätt inbillar sig, att en nativitetsökning, önskvärd för närvaranq,e, kan åstadkommas med så enkla medel
som enbart ett ingripande i bostadsfrågan. Det skulle jag för min del vara
den siste att vilja påstå, och det har väl icke heller avsetts med det föreliggande förslaget. Därför att man emellertid önskar få flera barn i framtiden, är det ju icke ur vägen, att man tager hand om de barn, som redan
finnas och som väl också äro värda beaktande.
Man bör väl se detta förslag på så sätt, att man icke skall låta den ungdom, som i alla fall kommit till världen, växa upp under alltför dåliga förhållanden. Vi röra oss här bara på ett litet hörn av det stora område, som
befolkningsfrågan utgör, men den måste ju angripas från någon sida, och
detta är ju en början. Jag förmodar, att skall man få någon rätsida på
befolkningsfrågan .i dess helhet, så måste nog svenska folket påläggas betydligt tyngre bördor än vad det här är fråga om.
Jag kan för min del icke förstå, varför man skall vara så rädd för att en
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produktion av här ifrågavarande art över huvud taget skall kunna få alla
möjliga biverkningar på den övriga bostadsproduktionen. }\tIan vänder sig
ju dock här till ett klientel, som för närvarande icke gör någon efterfrågan
gällande på framför allt nya lägenheter. Det förhåller sig icke heller så, att
de, som bygga nya hus, på något sätt reflektera på att hyra ut dem .eller
överlåta dem till barnrika familjer med små inkomster, ty dels äro familjerna barnrika och· kunna därför misstänkas förstöra lägenheterna, och
dels ha familjerna på grund av sin barnrikedom relativt svag betalningskraft. Detta nlåste naturligtvis vara det minst intressanta klientelet för
vanlig, på vinst direk~~ inriktad nybyggnadsverksamhet. Jag tror därför
icke, att en produktion av här avsedd art kan, om den ges rimliga proportioner, på något sätt verka hämmande på den övriga produktionen, och
icke kommer den att verka avskräckande på den kooperativa verksamheten, det kan jag försäkra i den mån jag har med den att göra..
Bankdirektör Lagercrantz var också rädd för att vissa olägenheter skulle
uppstå därigenom, att dessa blivande fastigheter skulle liggå i det allmännas händer. Det kan kanske vara riktigt, att om kommunerna direkt
äga fastigheterna, skall man kunna påvisa olägenheter - det kan bli politiska biverkningar o. s. v. - men det finns ju så många andra former,
som blivit noggrant prövade under många år och där det alhnänna äger
fastigheter via särskilda företag, som stå under det allmännas kontroll
på ena eller andra sättet. I dessa fall har man aldrig kunnat påvisa några
som helst olägenheter. Jag tror tvärtom, att sådana företag skötas mycket bättre än vad privata företag skötas och i varje fall icke sämre. För
min del kan jag således icke heller förstå dessa farh~gor.
Jag kan heller icke fatta, att därest man ger dessa bostadsbidrag utan
att på något sätt samtidigt stimulera produktionen, man icke måste komma till olämpliga konsekvenser. Å ena sidan måste man ju tänka sig, att
dessa bidrag skapa en ökad efterfrågan, och denna ökade efterfragan måste
just i nuvarande situation, då det ändå behövs mycket bostäder av viss
typ, medföra en stegring av hyrorna för just dessa lägenhetskategorier.
Vill man uttrycka saken expressivt, skulle man också kunna säga, att ett
sådant förfarande skulle leda till att· bidragen på en omväg hamnade hos
husägarna. En sådan effekt är otvivelaktigt tänkbar. Å andra sidan måste
man även räkna med att den nuvarande i enskild regi drivna byggnadsproduktionen, hur gärna man än skulle kunna önska det, icke kan lösa det
omöjliga problemet att bygga de stora lägenheter, som här erfordras, till
en lägre kostnad än de mindre lägenheter, som nu produceras, vilket dock
är vad som skulle behövas. Sörjer man inte för nyproduktion, måste de
barnrika familjerna bo kvar i små lägenheter i äldre fastigheter, där billigare h·yror kunna erhållas. Det är ju alltid en lösning, men man måste
fråga sig, om lösningen är den bästa möjliga, och man brukar ju annars
vilja ha det bästa åt barn och ungdoln. Förfar man på det av bankdirektör Lagercrantz förordade sättet, måste resultatet bli att de mest barnrika
familjerna hamna i de mest primitiva och olämpliga lägenheterna; förmodligen stanna de i ungefär samma slags bostäder som de nu bo uti och som
man måste säga äro mycket dåliga, vilket vi kunnat övertyga oss om vid
resor överallt i landet.
.
Till sist kom bankdirektör Lagercrantz in på det olämpliga uti att samla
ihop de barnrika familjerna i stora fastigheter o. s. v. Jag undrar emel-
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lertid, om han icke därvidlag målar hin på väggen litet väl' mycket. Jag
är icke säker på siffran, men jag vill minnas, att det är endast 500 familjer i Stockholm, som ha fyra eller flera barn, och det kan därför icke bli
möjligt att hopa så förskräckligt många barn i dessa fastigheter. Om man
går tillbaka till 1880, 1890, 1900 eller 1910, så var varje hus försett med
flera barn än det här skulle bli fråga om. Det är klart, att man måste
bygga dessa hus på ett något så när lämpligt sätt. Kommitterade ha också funnit det vara självklart, att man vid uppförandet av fastigheter av
detta slag måste taga i ögonsikte, att de skola vara lämpliga för sitt ändamål. Man har till exempel den möjlighet, som fastighetsdirektör Dahlberg
i Stockholm propagerat för, nämligen småstugor. Det kan vara en möjlighet, även om det kan inställa sig en viss tvekan att ha sådana enfamiljshus
såsom hyresobjekt. Det finns också andra typer, exempelvis det låga huset.
Ett trevåningshus kan ordnas så, att man får högst 6 familjer il 3 barn,
d. v. s. sammanlagt 18 barn, i varje trappuppgång. Bygger man bara lämpliga hus, behöver det icke bli några farliga följder. Man kan för övrigt
gå ned till tvåvåningshus, och det finns över huvud taget flera olika möjligheter att sprida barnen tillräckligt mycket. Det är en kostnads- och
lämplighetsfråga, och den frågan är icke på något sätt olöslig eller ens
svår att reda ut. Jag tror, att man i fantasien målar ut för sig alla möjliga följder, som säkerligen icke komma att inträda i praktiken.
Till sist! På intet ställe i detta förslag har det påståtts, att dessa hus
skulle fyllas med någon sorts fattigvårdsklientel. Det har icke varit meningen. Tvärtom ha kommitterade förutsatt, att det icke skall vara, fattigvårdsklientel. Det s~all vara fattigt folk, folk med små inkomster men
ordentliga människor med ordnad ekonomi. Det skall gälla vanliga människor, sådana Som finnas överallt både här i Stockholm och i andra städer, för vilka barnrikedomen medfört svårigheter att klara bostadsproblemet. Det är sådana, som skola få hjälp, och det är barnrikedomen, som
skall vara det avgörande. Det skulle verkligen vara synnerligen olämpligt
att lösa frågan så, att hjälpen skulle ges åt det vanliga fattigvårdsklientelet. Det vore verkligen att vrida det hela på sned.
Jag skulle dessutom vilja påpeka, att denna nya lösning av problelnet
i själva verket icke alls är så ny och märkvärdig. Problemet har lösts tidigare. Det finns fullt med privata stiftelser, gjorda av enskilda donatorer,
av samhällets allra mest trygga och välbärgade människor, som ha ansett,
att de skulle ge sina pengar den bästa möjliga användningen genom att
donera dem till fastigheter, som skulle uppföras för barnrika arbetarfamiljer. Sådana hus finnas redan uppförda, och det kommer väl kanske flera.
Jag har dock aldrig hört, att man på något sätt ansett, att detta skulle
ha medfört några svåra eller olämpliga följder eller att barnen blivit på
något sätt sämre eller annorlunda än andra.
Med nuvarande teknik och med litet god vilja och naturligtvis under
förutsättning, att det hela ordnas klokt och lämpligt, finns det intet skäl
för att icke saken skulle kunna skötas så, att man finge fram ett lyckligt
och gott resultat.
Byråchefen B_ Nyström: De båda inledarna ha ur olika synpunkter
grundligt belyst det föreliggande ämnet, och jag har endast begärt ordet
för att framföra några korta reflexioner.
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Arkitekt Wallander omnämnde, att man i viss utsträckning kunde bygga
på de stiftelser, som tidigare bildats av enskilda bl. a. för att taga hand
om barnrika familjer. Under förarbetena till bostadssociala utredningens
förslag har jag haft tillfälle att se en hel del av dessa stiftelsehus, och jag
har därvid funnit det rätt överraskande, att trots att det var stiftelser för
barnrika familjer, fanns det ibland tämligen få barn i dessa hus. Det berodde nu helt enkelt därpå, att husens tillkomst ligger många år tillbaka
i tiden och att åtskilliga av de ursprungliga familjerna alltjämt bo kvar,
även sedan barnen vuxit TIpp och flyttat hemifrån. Då man ej velat säga
upp dessa gamla från det hem de vant sig vid, har det icke kunnat komma
in så värst många nya familjer med barn. I själva välviljan ligger alltså
en fara för sådana stiftelser, att de stelna i former och icke taga hänsyn
till den ständiga anpassning, som man måste söka åstadkomma för att
genom åren kunna uppfylla stiftelsens ändamål. I det förslag, som vi nu
diskutera, har man så att säga automatiskt sökt åstadkomma erforderlig
smidighet och anpassning. Jag behöver icke ingå på hur detta skett, då ju
inledaren även härvidlag på ett ypperligt sätt framlagt de grundtankar,
som ligga bakom förslaget.
Vad jag ytterligare skulle vilja understryka är, att man vid förarbetena
över huvud sökt så grundligt som möjligt sätta sig in i, hur omhändertagandet av barnrika familjer och i övrigt av personer, som behöva bostadshjälp, skett och sker i olika svenska städer. Det finns en ganska fullständig redogörelse för detta i en bilaga till bostadssociala utredningens betänkande. Man finner därav, att det användes mycket skiftande former.
Somliga städer ha bedrivit kommunal byggnadsverksamhet och bostadsförvaltning i egen regi. Andra ha däremot bildat bolag eller stiftelser, där
kommunen har möjlighet att utöva ett starkt inflytande, under det andra
städer återigen låtit bostadsförsörjningen helt skötas på privat väg, eventuellt med viss kontroll beträffande hyrorna och urvalet av hyresgäster.
Det är, såvitt jag förstår, en styrka i det föreliggande förslaget, att man
sökt i möjligaste mån bevara dessa skiftande former men samtidigt eftersträvat att med hjälp av de erfarenheter, som ha vunnits särskilt i England och Holland, gjuta nytt liv i och delvis ge· en ny utveckling åt dessa
olika former.
Man synes nu vara allmänt överens om, att obemedlade barnrika familjer böra stödjas med bostadsbidrag, men delade meningar råda, om de
erforderliga nya bostäderna skola tillhandahållas genom enskild eller genom allmännyttig byggnadsverksamhet. Den, som haft tillfälle att studera det sociala bostadsbyggandet och bostadsförvaltningen i främmande
länder, särskilt i England, har fått ett starkt intryck utav, att just sättet
för förvaltningen av dylika fastigheter numera tillmätes en helt annan och
större betydelse än tidigare. Det har även betonats av bankdirektör Lagercrantz, att omhändertagandet av familjer, vilka delvis stå på gränsen till
understödstagare och för vilka det i varje fall föreligger fara för att sjunka
ned till sådana, påfordrar särskilda kvalifikationer. I England har man
sedan länge med framgång tillämpat det s. k. Octavia Hill-systemet, som
innebär anställande av särskilda vice värdinnor med. speciell träning att
ta hand om fattiga hyresgäster, och även här i landet har man gjort försök härmed i Stockholms arbetarehem och i en del andra stiftelser. Man
har på denna väg försökt få in en verkligt ändamålsenlig och socialt till-
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fredsställande bostadsförvaltning. Detta är en av grundtankarna i förslaget om bostadsförsörjning för mindre bemedlade barnrika familjer, och jag
tror, att denna tanke är av betydelse, även när det gäller att avgöra, om
sådan bostadsförsörjning bör åvila stiftelser eller kommuner eller helt överlämnas åt den privata företagsamheten.
Dr. Knut Petersson: Såväl vid genomläsandet av den kungl. propositionen som vid åhörandet av kvällens inledningsföredrag spanade jag mycket ivrigt efter det egentliga och grundläggande motivet för att man skulle
sammankoppla detta bostadsprogram med en så långt driven kommunalisering av bostadsförvaltningen. Jag måste dock säga, att jag vid båda
tillfällena blivit rätt besviken. Man möter rätt mycket kritik av kritiker
men föga aven självständig motivering för det föreslagna tillvägagångssättet.
Inledaren berörde, fastän helt i förbigående, önskemålet att genom utnyttjande av den billiga statliga krediten åvägabringa en billigare bostadsanskaffning än vad den enskilda produktionen kan åstadkomma. Jag undrar emellertid, Oln man kan tillmäta denna omständighet någon avgörande betydelse, då luan ju vet, att botteninteckningar i stadsfastigheter
sedan länge och fortfarande mycket framgångsrikt konkurrera såsom placeringsobjekt med statsobligationer. Vad den rena primärkrediten beträffar, förefaller det mig ganska otänkbart, att statskrediten skulle kunna
medföra några som helst förbilligande verkningar. Dessa skulle i så fall
helt och hållet bli förlagda till sekundärkrediten. Man måste dock samtidigt komma ihåg, att bostadsproduktion i kommunal regi för med sig en
hel del fördyrande moment, som i stor utsträckning komma att uppväga
fördelarna aven billig sekundärkredit. Det är kanske icke så mycket det,
att arbetslöner och byggnadskostnader generellt komma att stiga, som
fastmera det, att när en produktion skall bedrivas på detta sätt aven
enda företagare, blir denne ganska åtkomlig för sådana intressen, som
arbeta i fördyrande riktning.
Emellertid var det icke egentligen för att säga detta, som jag begärde
ordet. Vad SOIU egentligen uppkallade mig var arkitekt Wallanders påstående om osannolikheten av att man skulle behöva räkna med någon
deklassering av de stora fastighetskomplexen. Jag tror, att han underskattar farorna högst väsentligt. Man får lov att komma ihåg, att det dock,
som fastighetsdirektören i Stockholm framhållit, oundvikligen i stor utsträckning måste bli fråga om-- ett fattigvårdsklientel. Man kan ju icke
utestänga fattigvårdstagarne från dessa förmåner. Då motverkar man sitt
eget syfte. Det är dock meningen att hjälpa de fattiga och de barnrika
familjerna, det är meningen att hjälpa de trångbodda. I den mån dessa
finnas bland det redan existerande fattigvårdsklientelet, måste man också
hämta dem där.
Nu är det meningen, att dessa fastighetskomplex skola endast till hälften utnyttjas för här ifrågavarande ändamål. Till den andra hälften skola
de göras tillgängliga för den fria hyresmarknaden. Det måste då för de
kommuner eller stiftelser, som skola ansvara för förvaltningen, bli ett mycket starkt ekonomiskt intresse att få den övriga hälften av lägenheterna
uthyrd och att minska ledighetsprocenten så mycket som möjligt. För
detta ändamål finns det erfarenhetsmässigt en enda säker garanti, näm-
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ligen att i fastigheten inrymma de billigaste lägenhetskategorierna, vilka
äro de, som äro föremål för den säkraste och starkaste efterfrågan. Vid
sidan om den subventionerade befolkningsgrupp, som bor i den ena hälften av huset, får man en annan kategori hyresgäster, som jämväl komma
att höra till de ekonomiskt svagast situerade. Det är häri, som faran ligger. I likhet med arkitekt Wallander tror jag icke det blir så farligt med
barnöverflödet, därför att barnen i och för sig draga icke på något sätt
ned lägenheterna. Men nl.an skapar en social miljö, som kan bli en smittohärd, en kärna till en fortgående slumbildning. När man har sett, hur·
snabbt och radikalt stora fastighetskomplex i storstäderna kunna deklasseras, så måste man räkna med detta som en mycket reell fara. Fattigdomen har en naturlig benägenhet att rota sig samman, men jag tror icke,
att det kan ligga i samhällets intresse att 'ytterligare stimulera denna benägenhet.
I övrigt skulle det naturligtvis vara en hel del att tillägga. Om man
betraktar det hela icke såsom en social utan som en ekonomisk fråga eller
kanske rättare sagt såsom en social fråga sedd ur ekonomiska aspekter,
undrar jag, om det verkligen skall vara nödvändigt att sätta i gång med
så ofantliga kapitalinvesteringar inom en gren av näringslivet, som, såvitt
jag förstår, fortfarande arbetar under ett stadigvarande och rikligt tillflöde av kapital. Efterfrågan på placeringstillfällena i stadsfastigheter är
ju fortfarande så stor, att man kan säga, att det råder en verklig kamp
om dessa placeringstillfällen. Att staten under sådana förhållanden skulle
ytterligare bidraga till detta kapitalöverflöd, förefaller mig vara en smula
olämpligt.
Professor Gli Myrdal: Det är en sak, som kanske bör konstateras, och
det är, att vi uppenbarligen nu i denna förening icke längre diskutera om
bostadssubvention eller icke bostadssubvention. Vi synas vara alldeles
ense om att bostadssubvention är nödvändig och resonera endast om den
rätta formen för denna bostadssubvention. Detta markerar i själva verket
en ganska väsentlig förflyttning av positionerna, en ganska väsentlig förändring av den allmänna opinionen i bostadsfrågan. På salnma sätt tycks
det ju också förhålla sig i riksdagen. De motioner, som stå som alternativ
till regeringens proposition, framställa ävenledes förslag om bostadssubvention. Såsom grundval för dessa alternativa förslag om bostadssubvention ligger märkligt nog ett relnissyttrande bland annat från en så ekonomiskt förtänksam och, jag skulle vilja säga, så för allt radikalt lättsinne
fullkomligt omisstänklig institution som bankföreningen.
Då den bostadspolitiska situationen så väsentligt har förändrat sig, ligger där bakom bl. a. en förändring även i ett annat hänseende. Vi ha nämligen ställts inför en ordentlig bostadssocial utredning grundad på en förbättrad bostadsstatistik. Bostadsstatistiken höll rent av på att förfalla.
Den hade oavbrutet fått försämras efter bostadsräkningen 1920. Nu hålla
vi emellertid åter på att få en så pass god statistik och· så hyggliga utredningar, gjorda från relevanta, d~ v. s. produktionsekonomiska och socialpolitiska synpunkter, att vi kunna börja föra diskussionen på ett annat
plan än tidigare. Jag kan icke neka till att jag gärna' vill se ett samband
mellan dessa båda saker. Vi ha fått bostadsstatistiken uppryckt ur sitt
förfall och vi ha de relevanta frågeställningarna ställda och i viss nlån
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också besvarade genom utredning. På denna nyvunna inforinationsgrundval ha vi också fått andra frågeställningar i den praktiska bostadspolitiska diskussionen.
Naturligtvis har emellertid även, som bankdirektör Lagercrantz antydde, den s. k. befolkningskrisen i någon mån påverkat den nya inställningen till bostadsfrågan. För min del är jag alls icke oemottaglig för det
befolkningspolitiska argumentet. Men jag vill gärna säga till bankdirektör
Lagercrantz, att det är icke riktigt, att bostadssociala utredningen har
byggt sitt förslag på ett befolkningspolitiskt motiv eller riktigare - såsom
han tycktes mena - ett befolkningskvantitativt motiv. Nej, motivet är
nog i första hand rent bostadssocialt. Det förhåller sig nämligen som inledaren framhöll, att det framförallt är de barnrika familjerna, som äro
trångbodda och som alltså från rent bostadssociala synpunkter i första
hand behöva hjälpas. Det befolkningspolitiska motiv, som kommer närmast och som rentav däri inneslutes, är det befolkningskvalitativa. Det
kan måhända också förklara, varför vi icke ens ha· kommit att tänka på
den möjliga invändning, som bankdirektör Lagercrantz antydde, då han
gjorde gällande, att om man på detta vis understödjer de mindre bemedlade familjerna, skulle man kunna ge ett incitament till nativitetsstegring
hos sådana familjer, som icke ha de ekonomiska möjligheterna att uppföda och uppfostra sina barn på den standard som skulle vara önsklig.
Skulle man fullfölja denna tankegång längre, bleve slutsatsen, att man
över huvud taget icke skulle understödja. Understöden ges emellertid
just för att familjerna icke längre skola vara mindre bemedlade i den meningen, alltså just för att de skola sättas i stånd att hålla barnens uppväxtmiljö på en sådan standard, att bankdirektör Lagercrantz' invändning icke
gäller.
Här kommer alltså den befolkning$kvalitativa synpunkten in. Jag skall
emellertid icke uppehålla mig vid den saken längre. Jag har endast velat
påminna om, att åtminstone om man håller sig till så små ingrepp, som
det här är fråga om, äro de väsentligaste motiven rent bostadssociala och
befolkningskvalitativa. Vi böra inte göra oss några illusioner. Skola vi
tänka oss att föra ,en befolkningskvantitativ politik, gissar jag, att det blir
fråga om mycket större saker.
Den nu föreslagna bostadssubventionen är vid sidan av det direkt bostadssociala intresset att omedelbart hjälpa vissa familjer även motiverad
av ett annat intresse, som av inledaren framhölls och som jag gärna skulle
vilja understryka, eftersom det gäller förutsättningarna för det fortsatta
arbetet inom bostadspolitiken. Alla sakkunniga, alla som över huvud taget
känna till de bostadssociala förhållandena, äro fullkomligt ense därom, att
en förbättrad bostadslagstiftning och en förbättrad bostadsinspektion varom ju önskemål framställas från alla håll - icke kan sättas i verket,
såvida man icke ger bostadsinspektionen medel att ekonomiskt hjälpa
de i bostadsnöd försatta familjer, som icke ha råd att bo bättre, d. v. s.
sätter det allmänna i tillfälle att förfoga över en bostadstilIgång, som kan
uthyras under marknadshyrorna. Den bostadssubvention, som det här är
fråga OID, är alltså, alldeles oberoende av hur den nu skall ordnas, en väsentlig förutsättning för att vi skola kunna genomföra en bostadslagstiftning och· en bostadsinspektion, som innebära ett framsteg.
Från denna synpunkt kunde det vara relativt likgiltigt, på vilket sätt
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man ordnade denna bostadssubvention, blott med den reservationen att
det är mycket angeläget, att denna bostadssubvention kommer att löpa
parallell med en nybyggnadsverksamhet. På den punkten har jag faktiskt
mycket starka dubier gentemot förslaget att enbart ge familjebidrag. Jag
'är liksom inledaren rädd för att en subvention, given på det sätt, som
bankföreningen har föreslagit och som bankdirektör Lagercrantz nyss har
utvecklat, icke kommer att bli effektiv, icke kommer att omedelbart åtföljas aven i motsvarande grad högre byggnadsproduktion, vilket med
andra ord vill säga, att den skulle leda till ett tryck uppåt på hyrorna. Om'
hyresnivån nu skulle vara fallande, vilket jag för min del dock icke tror,
skulle subventionen utgöra ett hinder för hyrorna att falla. Det skulle i
vilketdera fallet inträda en stegrad relativ hyresnivå tyvärr icke bara för
dem, som man subventionerar, utan för hela det klientel, som bebor liknande lägenheter.
Jag skall emellertid icke taga upp tiden längre med denna sak. Inledaren har redan berört den tillräckligt. Jag begärde istället ordet närmast
för att ytterligare framhålla en liten sak.
Såvitt jag känner till, har i de till regeringspropositionen alternativa förslagen till böstadssubvention, som icke är sammankopplad med nybyggnadsverksamhet utan ges till familjer, som bo var som helst, icke närmare
redogjorts för h'ur denna subventionsverksamhet skall administreras. Man
har mera löst sagt att detta skulle vara den enklaste och direktaste vägen,
men man har icke närmare gått in på hur denna väg i praktiken skall se
ut. Jag förutsätter, att statsutskottet, som har frågan under behandling,
måste taga även den saken i övervägande. Jag tror icke jag gör något otilllåtligt avslöjande, om jag säger, att vi inom bostadssociala utredningen ha
diskuterat även denna subventionsform tidigare. Tanken är icke så märkvärdig, att icke även vi skulle ha kunnat komma på den, låt vara att när
vi prövade den, funno vi den så omöjlig, att vi i vår oskuld icke ansågo
oss ens behöva taga upp detta alternativ till diskussion och kritik.
En av de invändningar, som vi hade, var just de administrativa svårigheterna. Det är visserligen icke några stora administrativa svårigheter att
bara votera ett belopp, som skulle komma de enskilda kommunerna till
godo för att bestrida vissa delar av hyrorna för fattiga barnrika familjer.
Ett sådant beslut kan .naturligtvis fattas av riksdagen utan några som
helst samvetskval. Men, mina herrar, man måste dock tillse, att denna
bostadssubvention icke bara skall bli ett statsbidrag till kommunernas
fattigvårdskostnader. Den fasta delen av fattigvårdshjälpen till en familj
representeras ju alltid av hyreskostnaden, helt enkelt därför att denna är
en tämligen fast del av familjebudgeten. Ett sådant statsbidrag till kommunernas fattigvårdskostnader skulle närmast få skatteutjämningskaraktär, men komme att träffa relativt ojämnt, eftersom man icke här förutsatt, att man skulle bisträcka speciellt de skattetyngda kommunerna.
Därför måste man ställa villkor i fråga om .såväl den kvantitativa standarden, d. v. s. lägenheternas storlek, som den kvalitativa. Jag gissar,
att förslagsställarna också äro fullkomligt på det klara med att de villkor,
som vi ha satt för nybyggnadsverksamheten, äro ännu mera befogade, när
det gäller användandet av lägenheter hos privata fastighetsägare och i
allmänhet av gamla lägenheter. Skola nu dessa villkor ställas och deras
uppfyllande i viss mån kontrolleras, då har man en ganska allvarlig admi-
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nistrativ uppgift framför sig, allrahelst då vi här i landet ha något, som
liknar en ordnad bostadsinspektion, bara i något mellan 25 och 30 städer.
Tar man landet i stort, kan det ju tänkas, att man skulle vilja ha litet
kontroll även på de enskilda kommunerna och deras organ, ty som vi veta
spelar fastighetsägarintresset en icke ringa roll i kommunerna och särskilt
i de små kommunerna. När enskilda fastighetsägare på detta sätt via
kommunen kunde få pengar, kan eljest relativt otrevliga situationeiI'
uppstå.
Det är alltså här fråga om administrativa svårigheter, som för visso
icke äro lättknäckta. Jag menar att detta motförslag icke representerar
en enklare losning utan att tvärtom de administrativa svårigheterna, som
äro att övervinna, faktiskt äro större. Av detta skäl men naturligtvis
framförallt av de skäl, som inledaren angav, anser jag motalternativet så
svagt, att det, som han sade, finns stor sannolikhet för att nettoverkan
på bostadsstandarden rent av kan bli den motsatta mot vad man önskar,
rent av kan bli en press nedåt för större befolkningslager än de, som bli
hjälpta. För min del skulle jag icke anse, att något väsentligt vore vunnet genom en bostadssubvention av denna typ. Jag skulle hellre se, att
detta förslag fälldes, även om det skulle betyda, att vi alls icke finge någon bostadssubvention vid årets riksdag. Och denna min mening grundar
sig icke på några doktrinära skäl eller principskäl utan helt enkelt därpå,
att jag icke finner de bostadssociala intressena betjänade utan tvärtom i
viss mån riskerade genom en sådan form av subvention.
Överingenjör O.. A.. Wiberg: Jag är delvis redan förekommen av den näst
föregående talaren med hänsyn till vad jag ville säga om ränteläget men
skall i alla fall be att få yttra några ord.
För min del tror jag, att varje ingrepp, som ytterligare stör den fria
anpassningen, också kommer att ytterligare störa den norlnala bostadsproduktionen, ty hur det än är befinna vi oss med all sannolikhet för närvarande under trycket av ingrepp. Som vi ha sett, har ränteproblemet
ordnat sig, men det finns andra inverkande ingrepp i näringslivet, som
medföra, att det trots en låg ränta har svårt för att komma i gång, och
detta i sin tur har lett till att de stora befolkningslagren - jag tänker därvid icke endast på arbetarna utan även på tjänstemännen - icke ha möjlighet att få en ökad köpkraft, som ger dem möjlighet till ökad bostadsanskaffning. Det är således med all sannolikhet bättre att gå vägar, som
medge en friare anpassning.
Förutsättningarna för en subvention skulle naturligtvis vara den, att
någon verklig subvention icke får lämnas annat än om större lägenheter
än nu använ~as. Jag medger, att det är förenat med vissa svårigheter att
utöva vederbörlig kontroll, i synnerhet för vissa städers vidkommande.
Jag har i viss mån själv sysslat med bostadsproblemet i ett mindre samhälle i mellersta Sverige, och i det samhället har jag verkligen redan personligen ordnat en viss subvention till de mera barnrika familjerna. Därvid har jag dock på allt sätt sökt undvika sådana ingrepp, som kunna
störa den fria företagsamheten eller som kunna medföra risker för densamma.
l detta sammanhang vill jag endast beröra ytterligare en enda sak. Vi
tro för närvarande, att köpkraften har stigit så avsevärt, att det borde
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vara tillräckligt för att möjliggöra en tillräckligt stor bostadsanskaffning.
I det avseendet är jag icke fullt ense med många. Köpkraften har visserligen stigit, men den har icke stigit i sådan grad, som motsvarar produktionsökningen. Detta betyder, att vi befinna oss i ett visst labilt jämviktsläge i samhället, som är kännbart litet varstans. Detta labila jämviktsläge åstadkommer en osäkerhetskänsla icke blott hos producenterna utan
hos oss alla, och det medför en direkt inverkan också på säkerhetskänslan
hos familjerna och därmed också på nativiteten. De enstaka år, som köpkraften var stegrad utöver produktionsökningen, voro åren 1919 och 1920,
och det visar sig också, att dessa år kännetecknades aven kraftig uppgång
i nativiteten. Denna köpkraftsstegring utöver produktionsstegringen kan
åstadkommas genom en lämplig räntenivå och en lagstiftning, som skyddar näringar och företagsamhet.
Bankdirektör G.. Lagercrantz: Tiden är långt framskriden, och jag skall
icke bli alltför utförlig. Jag vill först taga upp ett par av de synpunkter,
som professor Myrdal anförde.
Professor Myrdal gjorde gällande, att det skulle vara så väsentliga administrativa svårigheter förbundna med den väg till nående av det uppställda målet, som jag funnit enklast och naturligast. Jag vill då påpeka,
att den största uppgiften ju härvidlag föreligger i de största städerna; det
är ju där, som vi ha det största antalet av de familjer, som här skulle
komma i fråga. Där finnas redan nu organ, som äro särskilt lämpade att
handhava dessa uppgifter eftersom de handhaft alldeles likartade sådana.
I övrigt synes det mig ligga i öppen dag, att denna organisationsfråga ej
kan höra till de speciellt svårlösta.
Professor Myrdal framhöll, att det var av vikt, att det hela icke fick
utveckla sig så, att det endast blev fråga om en skatteutjämning till kommunernas fördel. Det är alldeles riktigt, men ett visst korrektiv ligger
redan däri, att dessa bidrag endast få ges för ett visst bestämt ändamål,
nämligen för att minska trångboddheten, alltså för att skaffa vederbörande familjer i genomsnitt två rum och kök i stället för ett rum och kök.
Även enligt propositionen måste emellertid ett rätt avsevärt moment av
skatteutjämning komma att spela in, eftersom det är alldeles otvivelaktigt, trots arkitekt Wallanders protester, att det såsom fattigvårdsdirektören framhållit, i främsta rummet i alla fall blir fattigvårdsklientel, som
kommer i fråga att flytta in i dessa hus.
Att uppgiften i de mindre städerna, som ej äro speciellt ekiperade för
att utöva denna verksamhet, skall vara så svår, kan jag icke inse. Naturligtvis får man ej heller gå schematiskt fram härvidlag. Herrarna känna
ju väl till, hur ofantligt olika bostadsförhållandena äro i landets olika städer. Man behöver bara ha bott i Uppsala någon tid för att konstatera,
att man endast en timmes resa härifrån lever på en helt annan bostadsstandard. Jag menar alltså, att kraven få anpassas efter de lokala förhållandena.
Jag har svårt att förstå professor Myrdal, när han instälnmer i inledarens bekymmer för den oreda och det bekymnler, som den ökade köpkraft, vilken skulle sättas in på det sätt jag finner naturligast och enklast, kan ställa till. Den kan väl icke i längden - jag talar här om hur det
kommer att verka på längre sikt - inverka i någon mån Inera skadligt
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än vilken som helst på annat sätt ökad köpkraft? Med det resonemang
som herrarna föra, skulle ju i själva verket, om reallönerna stegrades, del
ökade köpkraft, som härigenom bleve disponibel, innebära högst betänk
liga vådor. Ja, en ökad efterfrågan tenderar givetvis att höja priset, men
som vi alla ha klart för oss, ligger korrektivet just däri, att tendensen til
höjande av priset eller till motverka.nde av ett prisfall åstadkommer el
stimulans till ökad produktion. Det hör väl, synes det mig, till de allr~
enklaste sanningarna inom den praktiska nationalekonomien.
Arkitekt Wallander förmenade, att de, som bygga hus, icke skulle vilj~
hyra ut dem till dessa barnrika familjer. Det är emellertid härvidlag el
omständighet, som man får taga i betraktande och' som det visat sig, at1
fastighetsägarna äro mycket känsliga för. De familjer, även barnrika, ,vilkas hyra säkerställes genom det allmännas ingripande, vare sig det nu ske]
genom statliga eller kommunala medel, ha såvitt jag vet inga svårighetel
att få bostäder, utan de äro tvärtom mycket eftersökta hyresgäster. Arki·
tekt Wallander vet säkerligen, vilka omfattande förluster som varje ål
göras i Stockholm genom uteblivna hyresbetalningar. Att kunna räkna
med hyresgäster, vilkas hyra kommer punktligt varje månad, som här blev€
fallet, är ett värde, som skulle uppväga rätt mycken barnrikedom.
Arkitekt Wallander påpekade också, att det finns andra och bättre former för fastighetsägande än det direkta kommunala, och· därigenom skullE:
de svårigheter försvinna, som även han tydligen erkände vore förbundna
med direkt kommunalt ägande. Ja, men skillnaden är - jag vill i detta
sammanhang också beröra en passus i dr. Nyströms anförande - att det
här icke är fråga om verkligt självständiga organ. Det är icke fråga om
stiftelser, grundade på donationer, som ha en fri och självständig styrelse
oberoende av yttre kontroll.och· som kunna hålla reda på sitt klientel, själva
välja ut det och fritt ställa sina villkor för rätten att få bo kvar. Stiftelser
a v detta sistnämnda slag, av vilka det finns en hel del här i landet, äro
uppvuxna organiskt på vad jag brukar kalla det engelska sättet. De äro
tillkomna genom individuella initiativ och ha sina individuella olikheter
och sin självstyrelse. En annan sak blir det däremot, om man får ett stort
antal s. k. stiftelser eller föreningar, som i själva verket äro förklädnader
för det allmänna. Det kommer omedelbart att genomskådas, att så är förhållandet. Deras klientel kommer också att tillföras dem utifrån utan att
de själva få välja, och deras tjänstemän bli i själva verket praktiskt taget
kommunala tjänstemän.
Docenten Alf Johansson: Jag skall endast taga upp ett par av de anmärkningar, som ha framkommit.
För att först anknyta till det sista, som bankdirektör Lagercrantz sade,
vill jag hänvisa till de holländska bostadsstiftelserna, som äro av praktiskt
taget samma konstruktion som de nu föreslagna, alltså i realiteten utgöra
en slags kommunal förvaltningsform. Erfarenheterna beträffande dessa äro
icke i något avseende ogynnsamma, om man jämför dem med erfarenheterna från självständiga stiftelser. Jag tror, att den formella och - märk
väl - juridiska självständigheten, även om organisationerna äro bildade
av kommunerna, innebär en mycket avsevärd olikhet gentemot direkt kommunal förvaltning.
Den centrala frågan här är, såvitt jag kan förstå, huruvida en bostads-
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subvention, utformad enbart med familjebidrag, kommer att bli effektiv
på samma sätt som en bostadspolitik, som sammankopplar produktionen
med bidragen, som alltså å ena sidan sörjer för en viss ökad tillgång och
å andra sidan sörjer för en ökad efterfrågan på bostadsmarknaden. Bankdirektör Lagercrantz hänvisade till den enkla nationalekonomiska sanningen, att ett ökat pris till följd av stegrad efterfrågan har sitt naturliga
korrektiv i en ökad produktion. Förvisso, men jag tar där fasta på ett
uttryck, som bankdirektör Lagercrantz själv använde, nämligen »i längden». Jag skulle vilja citera vad Keynes en gång har sagt, att »in the long run we are all dead». Det finns ingenting i erfarenheterna från hyres- och
bostadsmarknadens utveckling hitintills, som motsäger påståendet, att
det finns möjlighet för att en koncentrering av efterfrågan och en växande
efterfrågan inom en viss lägenhetskategori höjer upp priset på dessa lägenheter, och att trots produktionens anpassning efter denna ändrade efterfrågan en lång tid framöver en .sådan över produktionskostnaderna liggande hyresnivå kan bestå. Jag menar, att just under det närmaste decenniet detta har en utomordentlig betydelse på grund av den omständighet,
som jag försökte få fram i mitt inledningsanförande, att nämligen hehovsstrukturens pågående förskjutning med all sannolikhet kommer att medföra en fortskridande ökning av efterfrågan på de här betydelsefulla lägenhetskategorierna. Om man därtill lägger den ökning av efterfrågan, som
uppstår genom den statliga hjälpen, och om man icke salntidigt sörjer för
en ökning av tillgången i motsvarande lägenhetskategorier, är det fara för
att- hyresnivån höjes upp. Om det är relativt eller absolut spelar i detta
sammanhang icke så stor roll, ty det avgörande är, hur det inverkar på de
boendes val mellan olika lägenhetskategorier.
Jag menar alltså, att denna, såvitt jag kan se, ytterst sannolika relativa
höjning av hyresnivån för de lägenhetskategorier, som behövas för att höja
den allmänna bostadsstandarden, innebär en fara för densamma och kan
kanske rent av, som jag tidigare har framhållit, pressa ned utrymmesstandarden för de mycket vidsträckta befolkningslager, som äro trångbodda
men som icke innefattas i det föreliggande förslaget.
Eftersom klockan är över Il, skall jag nöja mig med det nu anförda.
Arkitekt Sil Wallander: Dr. Petersson framhöll till att börja med onödigheten av att state~ lade ut några penningmedel för stimulerande av bostadsproduktionen, eftersom man i alla fall kunde få så billig kredit för
närvarande. Var, när det gäller sekundärkredit? Vad den rena primärkrediten beträffar, förefaller det mig ganska otänkbart, att statskrediten skulle
kunna medföra några som helst förbilligande verkningar. Dessa skulle i
så fall helt och hållet bli förlagda till sekundärkrediten. Man måste dock
-samtidigt komma ihåg, att bostadsproduktion i kommunal regi för med sig
en hel del fördyrande moment, som i stor utsträckning komma att uppväga fördelarna aven billig sekundärkredit.
Man har h-är talat om produktion i kommunal regi, men det har ingen
avsett annat än i undantagsfall, utan man har ifrågasatt, att det skulle
bildas särskilda organ, som sedan i sin tur skulle genom entreprenader eller
på annat sätt skaffa fram fastigheter på samma vis som vilken privat företagare som helst.
På flera håll har man uttalat farhågor för att vådor skulle vara förenade
9 -
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med dessa hus för barnrika familjer. Barnrikedomen skulle i och försi~
icke vara någon olägenhet, säger man, men att fylla husen med en fatti~
befolkning skulle deklassera fastigheterna. Jag kan till dem av åhörarna,
som ännu äro kvar, nämna det tröstens ord, att hela Fredhäll här i Stock·
holm är bebyggt med fastigheter av ungefär denna typ. Fattigvårdstjän·
stemännen i Stockholm ha plockat ut de hyresgäster, som skola fylla dessa
hus, och fastighetsägarna ha fått godtaga dem. Man har emellertid undvikit fattigvårdsklientelet, det slappa dåliga folk, som man över huvud
taget icke k~n ha någonstädes med någon verklig trevnad. Man har tagit
fattigt men hyggligt folk, och det har icke följt något obehag eller någon
otrevnad med detta. För övrigt äro dessa hyresgäster också ganska barnrika. Jag skall för min del när som helst stå till tjänst med att förevisa
dessa fastigheter.
Bankdirektör Lagercrantz har vid något tillfälle varit vänlig att visa
intresse för en annan typ av fastigheter, som jag har haft att göra med.
Skulle jag kunna motse ett nytt besök av honom i dessa andra hustyper,
skall jag visa, att det hela verkligen går mycket bra i verkligheten. Det är
ingalunda så märkvärdigt.
Man har här också velat göra gällande, att en subvention med enbart
hyresbidrag skulle komma att stimulera produktionen och att man på det
sättet skulle kunna få en lösning av frågan. Man kan emellertid icke övertyga mig om att man kan stimulera produktionen enbart genoln dessa
bidrag så, att det produceras bostäder just för de människor, som det här
är fråga om. Det kommer icke att gå så beträffande dessa befolkningsgrupper, utan det måste i deras fall finnas en social vilja för att en sådan
produktion skall komma till stånd, och det kan man icke beräkna skall
finnas hos vanliga privata spekulationsbyggmästare.
Man vill också göra gällande, att det skulle vara så olämpligt att ha
dessa hus i kommunal regi. Ja, men de hus, som jag här har talat OID, omhänderhas av självständiga företag, där kommunen har representanter och
revisionsrätt. Det kan för all del vara litet besvärligt att ha att göra med
kommunen ibland, men det är icke värre än att ha att göra med andra
människor, och i själva verket fungerar det alldeles utmärkt i verkligheten. Jag står, det vill jag ännu en gång upprepa, gärna till tjänst med att
visa, hur det ser ut i praktiken, och då äro dessa exempel ur verkligheten
ändå icke så välordnade som skulle ha kunnat ske, om man direkt hade
inriktat sig på enbart en lösning av problemet hus för barnrika familjer.
Professor G.. Myrdal: Jag har begärt ordet endast för att replikera bankdirektör Lagercrantz i frågan, huruvida en bostadssubvention av den art,
som han pläderar för, skulle verka på samma sätt som en vanlig köpkraftsstegring. Det vill jag förneka. Det är här fråga om en köpkraftsökning,
som icke är en allmän köpkraftsökning utan som är bunden vid en viss
användning, viss behovstillfredsställelse. Det betyder alltså, att· efterfrågeökningen för denna behovstillfredställelse står kvar, även om nyttigheten
i fråga skulle stiga i pris, och det är just häri faran ligger. Är det däremot
fråga om en allmän köpkraftsökning, så avtar efterfrågan på en viss nyttighet, i fall denna stiger i pris, vilket i sin tur utgör en motverkande orsak,
som i sin mån hindrar priset att stiga. Det är just därför att denna köpkraftsökning är bunden vid en viss produkt, som jag menar, att en stor
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fara föreligger för att den får till följd ett uppehållande av hyresnivån,
som på den korta sikt, som det här är fråga om, kan motverka det syfte,
som man vill nå - om man idag sörjer för en jämsides skeende nyproduktion.
Vi äro ense om att vilja binda köpkraftsökningen vid en viss behovstillfredsställelse för att se till att vi få just den art av behovstillfredsställelse, som vi anse önsklig med avseende å det sociala behov, som föreligger. Men i så fall riskera vi de redan ant~rdda incidensverkningarna, såvida vi icke se till att vi icke blott på lång sikt utan även på kort sikt fåden produktionsstegring, som är nödvändig. Skiljaktigheten mellan oss i
denna punkt ligger alltså bara däri, att jag menar, att det föreligger en
teoretisk och även praktisk skillnad mellan en allman köpkraftsökning ochen köpkraftsökning, bunden vid en viss behovstillfredsställelse.
Bankdirektör G.. Lagercrantz: Det är klart, att man måste utgå ifrån,
att denna köpkraft icke sättes in rent schematiskt, utan den måste nat11rligtvis vara i stånd till samma reaktion som köpkraften hos privata personer, som kan vika undan, om den möts aven alltför stark prisstegring.
Jag menar alltså, att man skall icke obönhörligt pressa igenom detta bidragssystem efter någon viss treårsplan eller dylikt, utan möter man de
nämnda olägenheterna, får man mjukt anpassa sig och lägga det hela på
längre sikt. Därmed vill jag icke säga, att jag med lång sikt avser en längre
tidsperiod. Jag är för min del alldeles övertygad om att den produktionsapparat, som det här är fråga om, har en snabbhet i anpassningen, som
är så stor, att något långt dröjsmål ej behöver ifrågakomma. Redan den
omständigheten, att denna ackumulerade efterfrågan finns, redan att
dessa belopp stå till förfogande och· göra sig gällande vid undersökningar
för anskaffande av lägenheter av denna art, kommer säkert att verka
som ett incitament till nybyggnad.
I stor utsträckning ger ju redan nu fattigvården hyresbidrag, och fattigvården har alldeles samma problem att brottas med. Den måste se till
och den försöker ständigt se till att den icke binder hyresnivån, att den
icke ger för stora bidrag, att dess bidragstagare flytta, ifall hyresvärdarna
bli för gensträviga, när det gäller att följa med i en allmän hyressänkning.
Finns det någon anledning antaga, att icke de här ifrågasatta familjebidragen skulle kunna handhavas lika förnuftigt?
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Direktör G.. Söderlund inledde aftonens diskussion med ett föredrag om

Beskattningen och konjunkturerna
]\Tågra llJ npunkter på det nuvarande läget.
t4

Att beskattningen röner inverl{an av konjunkturväxlingarna är ett
förhållande, som var och en nog förmärker. Denna inverkan förmedlas
av de förändringar i de offentliga utgiftsbehoven och inkomstkällorna,
som konjunkturväxlingarna 11tlösa. När en uppåtgående konjunktur
förbytes i nedgång, komma flertalet verkliga inkomster att understiga de beräknade beloppen, medan betydelsefulla utgifter, framför
allt för olika sociala ändamål, komma att överstiga gjorda kalkyler.
Ä ven om å andra sidan vissa utgifter understiga de beräknade, kommer
med all sannolil{het den löpande budgeten att utfalla med ett underskott. Om processen fortskrider, så växa svårigheterna för nästa statsreglering. Inkomsterna fortsätta att sjun1{a, och på utgiftssidan visar
det sig icke möjligt att genom besparingar motväga de ökade anslagskraven. Ur denna konstellation utlöser sig ett behov av nya och höjda
skatter. När så konjunkturutvecklingen återigen vänder uppåt, flöda
inkomsterna rikligare, utgifterna för sociala .ändamål sjunka tillbaka,
andra utgifter förete en stigande tendens men icke av sådan styrka,
att den överväger. Härmed är förutsättningen för en sänkning av
skatterna given, men i praktiken brukar tillfället endast i ringa mån
utnyttjas, därför att högkonjunkturens optimism i stället tar inkomstflödet i anspråk för inläggande av nya eller ökade utgifter i budgeten.
På fig. l är utvecklillgen av verkliga inkomster och verkliga utgifter under de senaste tretton budgetåren grafiskt framställd.
För 1923/24 och 1924/25 överstiga inkomsterna 'utgifterna med ett
20-tal miljoner kronor. Efter ett obetydligt avbrott för budgetåret
1925/26, då utgifterna växte så pass mycket, att ett mindre underskott
10 -
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SUMMA VERKLIGA INKOMSTER OCH VERKLIGA UTGIFTER ÅR'KSSTATEN
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i stället uppkonl, infaller en period av konstant överskjutande inkomster fram till budgetåret 1931/32. Under denna period gingo inkomsterna snart nog i höjden, medan utgifterna först kommo dröjande och
sedan mera bestämt efter. Inkomstöverskottet rörde sig om 50 till 75
miljoner .kronor, ehuru under perioden olika sänkningar ägde rum av
såväl direkta som indirekta skatter. Bland annat sänktes procenttalet
av inkomst- och förmögenhetsskattens grundbelopp ned till 145 efter
att för 1924/25 hava varit 175.
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För budgetåret 1931/32 är förhållandet omvänt. Den mera rörliga
linjen för inkomsterna går tvärt och bestämt nedåt, medan den stela
utgiftslinjen fortsätter sin inslagna väg i höjden, oberörd av konjunkturförsämringen. Under den gångna högkonjunkturen hade vissa fasta
och automatiskt växande utgifter inympats på budgeten. Resultatet
blev ett underskott på 30 miljoner.
För budgetåret 1932/33 böjes inkomstlinjen åter en aning uppåt,
men icke genom naturlig tillväxt utan g~nom skattehöjningar och vissa
nya skatter samt ianspråktagande a,r vissa engångsinkomster. Bland
nya skatter märkes den extra inkomst- och förmögenhetsskatten,
bland skattehöjningar vissa tilläggstullar samt ökning av tobaks-,
sprit- och maltskatterna ävensom automobilskatten. Utgiftslinjen går
fullkomligt obekymrad i höjden och ligger mer än 60 miljoner ovanför inkomstlinjen; depressionens utgiftskrav hava gjort sig gällande.
För budgetåret 1933/34 går inkomstlinjen mera bestämt i höjden,
men fortfarande icke av egen kraft utan genom injektioner. Dels höjdes
procenttalet för inkomst- och förmögenhetsskatten från 145 till 165,
dels ökades tobaks-, sprit- och maltskatterna samt arvs- och gåvoskatten, dels infördes :vissa acciser och andra avgifter, dels togos vissa
engångsinkomster fortfarande .i anspråk. Utgiftslinjen bringas å
andra sidan att ändra sin kurs och ligger 10 miljoner under inkomstlinjen. Men icke heller detta skedde i vad man skulle kunna kalla
naturlig ordning. Ty från de v·erkliga utgifterna avlyftades detta år
de högst betydande belopp, som beviljades till allmänna arbeten och
andra arbetslöshetsåtgärder, samt anvisades i stället av lånemedel.
Därjämte undanskötos för tillfället vissa utgifter.
För budgetåret 1934/35 pressas inkomstlinjen ~nnu högre upp dels
genom höjning av procenttalet för inkomst- och förmögenhetsskatten
till 170, dels genom införande av särskild skatt å förmögenhet, dels
genom höjning av utjämningsskatten samt vissa acciser och andra avgifter, dels fortfarande genom ianspråktagande av e~gångsinkomster.
Men härtill kom, att konjunkturen nu hade svängt, varigenom avkastningen på olika inkomsttitlar förbättrades. Utgiftslinjen vänder
åter med bestämdhet mot höjden, oaktat de stora utgifterna för allmänna arbeten och andra arbetslöshetsåtgärder fortfarande finansieras lånevägen. Resultatet blev emellertid, att inkomstlinjen ligger omkring 85 miljoner ovanför utgiftslinjen.
Hade för 1933/34 och 1934/35 utgifterna finansierats på samma sätt
som enligt tidigare budgetbalanseringsprinciper, så skulle utgiftslinjen ha fått ett helt annat utseende och hela tiden legat ovanför inkomstlinjen. Vissa manipulationer på inkomstsidan ha under hela den
gångna depressionstiden influerat på inkomstlinjens utveckling. Hade
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SUMMA DIREKTA SKATTER (UTOM ARVS-o. GÄVOSKATTEN) ÅREN 1914-192
SAMT BUDGETÄR,EN 1923/24
FIG.2
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ARVS- OCH GÅVOSKATTEN ÅREN 1914-1922
SAMT BUDGETÅREN 1923/24-1935/36
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dessa ej förekommit, skulle linjen genomgående ha legat lägre än nu
är fallet. Man får alltså för denna tid tänka sig en korrigering av den
grafiska framställningen, för att den skall bliva jämförlig med tidigare år.
För budgetåret 1935/36 stiga de beräknade verkliga inkomsterna
ytterligare med i det närmaste 25 miljoner, denna gång dock icke genom några egentliga skattehöjningar. Vissa engångsinkomster tagas
fortfarande i anspråk och i övrigt ligger konjunkturförbättringen som
underlag. De beräknade verkliga utgifterna stiga ännu mycket mer
än inkomsterna, därvid likväl må bemärkas, att allniänna arbeten och
andra arbetslöshetsåtgärcler nu återigen fått plats på skattebudgeten.
Inkomstlinjen ligger emellertid 60 miljoner ovanför utgiftslinjen.
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TULLAR OCH ACCISER M.M. ÅREN 1914-1922
SAMT BUDGETÅREN 1920/24 -193!V36
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Fig.2 visar utvecklingen av direkta skatter med undantag för arvsoch gåvoskatten. Här ha medtagits jämväl åren 1914-22. Den grafiska framställningen återspeglar sålunda även inflationstidens våldsamma förändringar i skattebördan. Här har det ansetts önskvärt att
även angiva utvecklingen i ett mera enhetligt penningvärde, varvid
för reduktionen använts levnadskostnadsindex.
Fig. 3 visar utvecklingen av arvs- och gåvoskatten under motsvarande tid. Även här har tillika skett en reduktion till mera enhetligt
penningvärde.
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Fig. 4 visar utvecklingen av tullar och acciser m. m., även här tilllika med reduktion till ett mera enhetligt penningvärde.
Dessa grafiska framställningar av beskattningens utveckling tala
för sig själva. Att utvecklingen ingalunda varit stabil och att den särskilt tagit intryck av konjunkturväxlingarna faller genast i ögonen.
I övrigt hänvisar jag till de kommentarer, som jag givit vid fig. l.
Om det sålunda är uppenbart, att konjunkturväxlingarna återverka
på beskattningen, så är det icke alls lika klart, på vad sätt och i vilken mån beskattningen övar inflytande på konjunkturerna. I varje
fall låter sig ett sådant inflytande icke direkt påvisa annat än i alldeles särskilda fall. Under antagande av olika förutsättningar med avseende å det statsfinansiella och ekonomiska läget, kunna väl vissa
slutsatser dragas i fråga om de konjunkturinfluerande tendenserna
från beskattningen, men det vore tämligen ofruktbart att här försöka
sig på någon allmän undersökning av detta slag. Endast inför vissa
mera betydande konkreta ändringar i beskattningen, vilka kunna
komma under diskussion, torde även konjunkturinfluensen böra beaktas.
Den förändring av svensk budgetpolitik, som 1933 kom till stånd
genom de allmänna arbetenas finansiering med lånemedel, kan anses
vila på två, varandra kompletterande grunder. För det första ansågo
sig statsmakterna nödsakade att utvidga arbetslöshetsåtgärderna, och
då närmast de allmänna arbetena, i så avsevärd grad, att kostnaderna
för dessa åtgärder omöjligen kunde få rum inom skattebudgetens årliga ram; det förelåg med andra ord ett praktiskt tvång att åtminstolle tills vidare finansiera den1 lånevägen. För det andra ansågs detta
ekonomiskt ej blott försvarligt utan rent av positivt motiverat.
Tankegången var därvid huvudsakligen följande: I den rådande depressionen vore utgifterna för allmänna arbeten så till vida av produktiv natur, att landets naturtillgångar, realkapital och arbetskraft
därigenom kunde bliva utnyttjade i större omfattning än eljest. Efterfrågan på produktivkrafter ökades nämligen såväl direkt från de allmänna arbetenas sida, som indirekt från den ökade pekuniära köpkraft, vilken sattes i medborgarnas händer. Den ökade rörelsen skapade ett tillskott till folkhushållets inkomster och stärkte underlaget
för statens finanser. I den mån härvid framskapades nyttigheter av
kapitalkaraktär, vore det även från strängare finansieringssynpunkter motiverat att låta kostnaden gäldas icke på en gång utan under
en längre eller lrortare del av den tidsperiod, under vilken dessa nyttigheter komme att ge avkastning. I övrigt vore väl lånevägen att beteckna som en finanspolitisk nyhet, men de därmed förenade riskerna
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vore praktiskt taget undanröjda genom lånens snabba' amortering,
för vilket ändamål en särskild inkomstkälla - arvskattemedlen skulle bindas under erforderligt antal år framåt. Härtill komme, att
även utgifterna för andra än kapitalskapande företag så till vida vore
av produktiv natur, att de gåve en impuls åt produktionen av konsumtionsvaror och, via denna ökning, måhända tillika åt produktionen av kapitalvaror i konsumtionsindustrierna.
Det ligger icke inonl området för min uppgift att ingå på något bedömande av den förda politiken. Den nya finansieringsmetoden är
ett faktum i svensk budgetpolitil(, och det gäller snarare att klargöra
dess innebörd utifrån dess egna förutsättningar.
Ä ven med denna nya finansieringsmetod är man angelägen att framhålla nödvändighetell av finansiell sundhet i den offentliga hushållningen på lång sikt. Grunden för detta krav torde icke behöva någon
närmare utveckling. Kravets innebörd är i första hand, att den offent~
liga nettoförmögenhetens uppehållande skall vara garanterat och om
möjligt även dess tillväxt. Då det emellertid från samhällets synpunkt
icke kan vara motiverat att öka den offentliga kapitalbildningen, om
därmed följer en lika stor - eller särskilt en större - minskning av
den privata" kapitalbildningen, måste innebörden utvidgas till att avse
ett uppehållande och i möjligaste mån en tillväxt av den totala kapitalbildningen i landet.
D·etta sundhetskra\T på lång sikt får dock icke leda till alltför stela
finansieringsmetoder. Man behöver en viss konjunkturelasticitet hos
budgetbalanseringsprinciperna, OCll man kan gott våga sig på detta,
om man blott uppehåller det långsiktiga kravet på sundhet i den
offentliga hushållningen. I lågkonjunkturen, när priserna falla, produktivkrafterna äro ofullständigt utnyttjade och medborgarnas inkomster gå ned, bör det allmänna i stället utvidga sin verksamhet för
att fylla vad som brister. Detta bör och kan då ske genom medel, uppbringade på lånevägen. Det bör ske främst därför att i en så vansklig tid beskattningen icke skall behöva ökas, och det kan ske, under
förutsättning att en bestämd och tillfredsställande inkolTIstbindning
äger rum för lånens framtida anlortering. I högkonjunkturen åter
måste då en motsvarande kontraktion äga rum i den statliga verksamheten. Denna kontraktion är nödvändig av finansiella skäl, enär dess
uteblivande skulle innebära ett förverkligande av den fara för finansernas sundhet, som i och för sig är förenad med den finansiella expansionen under lågkonjunktur. Det är med andra ord en ofrånkomlig
förutsättning för de nya finansieringsmetoderna, att lågkonjunkturens expansion motsvaras aven kontraktion under 11ögkonjunktur..
Utöver denna argumentering framhåller man, att genom en dylik
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politik kostnaderna för det allmännas byggnadsverksamhet och andra
anskafiningar bliva lägre, eftersom det mesta erhålles tilllågkonjunkturernas lägre priser, samt att beskattningen kan, såsom önskligt är,
hållas på en mera jämn nivå. Och slutligen anför man en konjunkturpolitisk motivering som innebär, att den statliga verksamheten i lågkonjunktur utfyller och uppmuntrar den privata produktionen, medan
sammandragningen i högkonjunktur lämnar rum för det privata
näringslivets naturliga expansion och underlåter att stödja dess befarade överdrifter. På så sätt skall den nya politiken verka konjunkturutjämnande.
Vad beskattningen angår synas alltså jämväl förespråkarna för
denna finanspolitik betrakta det som ett önskenlål att undvika kastningar i beskattningens höjd och i stället även härutinnan åstadkomma stabilitet. Detta är önskvärt med hänsyn icke blott till skattebetalarna utan även till skatternas administrering och till beskattningens återverkan på företagsamheten i landet. I lågkonjunktur söker
man alltså i möjligaste mån undvika skattehöjningar: man försöker
begränsa de löpande utgifter, vilka under alla omständigheter böra
bestridas med skattemedel, samt finansierar de utvidgade allmänna
arbetena och andra arbetslöshetsåtgärrler genom lånemedel med kort
amorteringstid och binder särskilda inkomster vid amorteringen. Men
vad gör man i högkonjunktur?
Ja, den frågan torde väl få något svar vid nästa års riksdag. Här
skall endast göras ett försök att forma några huvudlinjer för den gestaltning, som detta svar enligt min tanke borde få.
I själva verket hänföra sig den konjunkturutjälnnande finanspolitikens svårigheter icke så mycket till lågkonjunkturen som fastmer
till högkonjunkturen. Det låter sig i praktiken mycket lättare göra att
åstadkomma en expansion av den statliga verksamheten under lågkonjunktur, då den kan finansieras lånevägen, än att genomföra den
därav betingade kontraktionen under högkonjunktur. Just de personer, som ivrigast förfäkta expansionskravet under lågkonjunktur, äro
tillika, så ologiskt detta än må vara, de främsta motståndarna till
kontraktionskravet under högkorijullktur. Riksdagens ställningstagande i detta avseende nästa år blir en måttstock på möjligheterna att
över huvud taget föra en konjunkturutjämnande finanspolitik i vårt
land.
Med hänsyn till kravet på finansiell sundhet i den allmänna hushållningen är den första fordran på finanspolitiken, att inga avsteg
få göras från den i samband med lånefinansieringen beslutade bindningen av framtida inkomster för lånens amortering. Skulle inkomst-
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bindningen rubbas och amorteringen därmed försvagas, så hade man
icke längre någon garanti för ett sunt finanssystem.
Men vidare måste fordras, att med näringslivets egen expansion
under högkonjunktur en fullt motsvarande kontraktion av den statliga verksamheten äger rum. Sker icke detta, så gör sig staten själv
skyldig till de överdrifter, som man eljest förebrår det enskilda näringslivets män under högkonjunkturens optimism. Alla sakliga motiv
för en fortsatt expansiv statsverksamhet saknas under högkonjunktur; den gör tvärtom bara skada. Ur finansiell synpunkt leder den
antingen direkt till onödigt hög beskattning och därmed jämväl till
framtida slöseri eller vid lånefinansiering - som emellertid i högkonjunktur är alldeles oförsvarlig med hänsyn till kravet på finansiell
sundhet - till ytterligare inkomstbindningar och därmed till en för
trång ram för de löpande statsutgifterna, vilket i sin tur återigen
tvingar till skattehöjningar. Den fördyrar statens egna anskafiningar
och konkurrerar med det enskilda näringslivet; och den åsidosätter
alldeles den konjunkturutjämnande uppgiften, tvärtom skärper den
konjunkturfluktuationerna.
Med avseende å beskattningen måste i första hand iakttagas, vad
som förut sagts närmast beträfiande lågkonjunkturen, nämligen att
en viss stabilitet är ur olika synpunkter önskvärd. Ha förhållandena
under lågkonjunkturen, vid sidan aven expansiv statsverksamhet och
dennas finansiering med lånemedel, tvingat till en skärpning av beskattningen för att kunna bestrida de löpande utgifterna, så bör man
nu under högkonjunkturen söka sig tillbaka till en mera normal nivå.
Detta krav framträder med så mycket större styrka, om skattehöjningen under lågkonjunkturen motiverats och anordnats såsom tillfällig. Varje löftesbrott härvidlag är staten ovärdigt, och det har därjämte den mera reella innebörden, att förtroendet för statens ärlighet
i sitt förhållande till medborgarna och för dess finansiella metoder
rubbas. l\Ian kan måhända invända, att detta knappast behöver befaras, när högkonjunkturen trots det höjda skatteläget kunnat inträda
och när optimismen behärskar näringslivet. Men ju äventyrligare och
opålitligare staten uppträder i dessa ting, desto mer mot,rerkar den
syftet med sin utjämnande finanspolitik, desto mer föranledes den
enskilda företagsamheten att utnyttja högkonjunkturen till kortsiktig
spekulation och att dra sig längre tillbaka, när nedgången återigen
nalkas.
Ett mått, om än icke fullständigt, på statsverksamhetens expansion
under de gångna depressionsåren finner man i siffrorna för statens utgifter i anledning av arbetslösheten. Dessa utgifter - vari då ingå
arbetslöshetsanslagen under femte huvudtiteln, anvisningar å ansla-
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get till oförutsedda utgifter och anslagen till allmänna arbeten under
fonden för förlag till statsverket - hava belöpt sig till följande siffror:
8,6 milj. kr.
1930/31 ....................
27,6
·
...................
1931/32
»
»
1932/33 · ................... 55,2 »
»
1933/34 · ................... 113,7 »
»
J)
1934/35 · ................... 103,4 »

För budgetåret 1935/36 äro motsvarand·e anslag anvisade till sammanlagt 44 miljoner kronor under femte huvudtiteln samt ett par tiotal miljoner kronor i övrigt. Härvid är att märka, att vid budgetårets
ingång förefunnas reservationer till ifrågavarande ändamål dels å
femte huvudtitelns anslag med väl 8 miljoner kronor, dels å lånemedelsanslag med tillhopa över 60 miljoner kronor.
Det har sitt intresse att härmed jämföra vissa siffror för arbetslösheten under samma tid.
Medeltalet hjälpsökande arbetslösa utgjorde:
år 1930
» 1931
» 1932

» 1933
» 1934

14.000
47.000
114.000
165.000
115.000

För de sex första månaderna av innevarande år är medeltalssiffran
nere i 76.000. Antalet anmälda arbetslösa har för varje månad i år
nedgått och utgjorde för september 41.000.
Den bestämda minskning av arbetslösheten, som framgår av dessa
siffror, har sin motsvarighet i den redovisade procentuella arbetslösheten inom fackföreningarna, där siffran för september innevarande
år ligger på medeltalet av motsvarande siffror för åren 1930 och 1931.
Sysselsättningen inom industri och hantverk samt transportarbete
företer för innev·arande år till och med bättre siffror än före depressionen.
Man kan med dessa siffror för ögonen icke· underlåta att fråga sig,
hur kravet på en kontraktion av statsverksamheten blivit uppfyllt.
Under budgetåret 1930/31 var arbetslösheten i genomsnitt 27.000 och
utgifterna för arbetslöshetsåtgärderna 8,6 miljoner. Därefter började
ansvällningen och kulminerade 1933/34 med 115.000 arbetslösa och
113,7 miljoner kronor i utgifter. 1934/35 sjönk den genomsnittliga
arbetslöshetell till 81.000, men utgifterna höllo sig uppe i en totalkostnad av 103,4 miljoner kronor. Och vid dessa jämförelser bör man
betänka, att siffrorna för arbetslösheten nu och förr icke äro fullt jämförbara, i det av flera skäl de senaste årens siffror äro förhållandevis
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högre än tidigare år. Än vidare bör man betänka, att statsverksamheten bringats att expandera även utanför de 11är redovisade anslagen.
Med hänsyn till de betydande belopp, som stå till förfogande jämväl
för innevarande budgetår, lärer det kunna förutsättas, att även detta
år kommer att kännetecknas aven alltför omfattande statlig verksamhet av detta slag. Över huvud har lnan fått och får säkerligen
ytterligare belägg för den redan dessförinnan erfarenhetsmässigt givna
satsen, att en konjunkturutjämnande finanspolitik väl är teoretiskt
genomförbar men att den i praktiken genomföres mycket illa; den
följes, så länge det gäller att utvidga, men den f.öljes icke, när sammandragningen, återhållsamheten, enligt teorien skulle sätta in. Det
behövs ingen karaktär för att öka utgifterna men väl för att minska dem.
Under förutsättning emellertid, att den införda konjunkturpolitiken skall i huvudsak fullföljas, så måste nu en alldeles bestämd
minskning av denna verksamhet äga rum. En sådan är givetvis betingad, även om man icke ser frågan ur konjunkturpolitisk synpunkt,
ty en expansiv statsverksamhet under 11ögkonjunktur är icke blott
onödig utan direkt skadlig. Kravet på dess slopande borde framstå
såsom ännu starkare för dem, som verkligen tro på en konjunkturutjämnande finanspolitik. Och det kan väl icke vara delade meningar
om att vi nu, vad beträffar sysselsättningsgraden, befinna oss i en
högkonjunktur åtminstone för ett flertal näringsgrenar.
Det första, som man alltså för nästa budgetår böt inrikta sig på, är
att bringa ned kostnaderna för .olika arbetslöshetsåtgärder till det minsta möjliga. Med hänsyn till storleken av de medel, som för innevarande budgetår stå till förfogande och varav en väsentlig del bör
kunna reserveras, synes något anslag för dylika ändamål över huvud
icke behöva anvisas på nästa riksstat. Även andra än de direkta arbetslöshetsanslagen hava under de senare åren i expansionssyfte förstorats; det är nu på tiden att även de bringas ned till normala mått.
Det andra ögonmärket f.örnästa statsreglering bör vara att avskaffa
de två nya direkta skatter, som lInder den senaste depressionen på~
lagts och som därvid båda motiverats och anordnats såsom tillfälliga.
Visserligen har man redan sökt förbereda en motsatt utveckling genom. att i år binda den extra inkomst- och förmögellhetsskatten vid
amorteringen av depressionsårens extraordinära upplåning. Nu är det
sant, att dylika bindningsbeslut böra stå fast, nämligen så till vida
att amorteringen icke försvagas, men i det föreliggande fallet kan
denna princip upprätthållas genom att vid avskaffande av den extra
inkomst- och förmögenhetsskatten binda ett motsvarande belopp av
någon annan skatt för amorteringen. Och vad beträffar den år 1934
införda särskilda förmögenhetsskatten, så är den icke bunden vid nå-
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got särskilt ändamål, varför intet som helst hinder möter för infriande
av löftet, att även denna skatt skulle vara blott tillfällig, betingad som
den var av depressionens budgetära svårigheter.
Skälen till detta krav hava i det föregående antytts. Närmast ligga
de på det moraliska planet och anknyta till statsmakternas utfästelser vid skatternas införande. Redan dylika skäl ha tillika, såsoln också antytts, en mera reell eller praktisk innebörd. Härtill kommer att
naturligtvis äv·en sakliga skäl föranledde statsmakterna att på sin tid·
betona dessa skatters tillfälliga karaktär. De gingo alldeles utanför
den direkta beskattningens system - något som må för ett enstaka
fall vara försvarligt i nödläge - och just därför borde de icke få fortsätta längre, än· n,öden kräver. Skola tillfälliga och ofrånkomliga behov gång på gång täckas genom att man passar på och tar större eller
mindre belopp, där man tycker att det finns gott om nledel, och skola
dylika skatter sedan kvarstå som utväxter på skattesystemet, då nedsjun1(er fillanspolitiken till principlöshet och godtycke. Om en så beskaffad politik får ökat fäste och större omfattning, så måste den på
det ekonomiska livet få ett inflytande, som i det stora hela är utomordentligt störande och deprimerande. Jag förmodar, att detta för Sveriges del och med hänvisning till rådande förhållanden förnekas. Det
inses nämligen icke, förrän man redan har följderna över sig.
Naturligtvis är det inte utan vidare klart, när en tillfälligt påförd
kristidsskatt skall försvinna. Avskaffandet bör emellertid ske, när det
över huvud med hänsyn till budgetläget är möjligt. Och därvid gäller
det att, så långt i ens förmåga står, göra det möjligt. Det skall i nuvarande läge finnas utonl0rdentligt starka skäl, för att statsmakterna
skola vara försvarade att bibehålla dessa två kristidsskatter.
Om budgetsituationen för nästa år kan man på detta stadium blott
göra sig en föreställning i stora drag. Åtminstone gäller detta för den
icke initierade. Men vissa hållpunkter har man likväl för ett bedömande.
Till en början må erinras om d·en budgetära utvecklingen under de
sistförflutna åren. Verkliga utgifter och verkliga inkomster hava från
och med budgetåret 1930/31 uppgått till följande belopp:
1930/31
1931/32
1932/33
1933/34
1934/35
1935/36 1
1

Beräknat belopp.

.
.
.
.
.
.

Verkl. utgifter

Verkl. inkomster

733,7 milj. kr.
765,8 »
»
804,5 »
»
y)
772,9 »
815,2 »
»
867,3 »
»

782,8 milj. kr.
736,5 »
»
740,9 »
»
782,6 »
»
902,8 »
»
926,9 »
»
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Depressionsårens budgetsvårigheter kunna till en del utläsas ur dessa
siffror. För budgetåren 1931/32 och 1932/33 hava v·erkliga inkomster,
trots sl{attehöjningar och ianspråktagande av vissa engångsinkomster,
understigit de verkliga utgifterna med tillhopa runt 93 miljoner kronor. För budgetåren 1933/34 och 1934/35 utvisa däremot siffrorna ett
sammanlagt överskott för verkliga inkomster av inemot 98 miljoner
kronor. Nu är emellertid att märka, att för sistnämnda två budgetår
fonden för förlag till statsverket fått upptaga sammanlagt långt
högre belopp, som eljest skulle tillhöra de verkliga utgifterna. Med
hänsyn härtill måste man beteckna budgeterna för alla dessa fyra ar
såsom svagt finansierade. Å andra sidan hava särskilda inkomster bundits för åtskilliga år framåt och anvisats till amortering av utgifter
under fonden för förlag till statsverket, varigenom dessa utgifter med
tiden bliva behörigen finansierade. En svaghet kvarstår likvisst därutinnan, att man icke kan vara säker om att nya kraftåtgärder mot
arbetslösheten skola visa sig obehövliga under den återstående amorteringstiden.
De gångna fyra årens hushållning har också resulterat i en nedgång
av statens tillgångsfonder. Kassafonden, rusdrycksmedelsfonden och
fonden för amortering av statsskulden, som den 30 juni 1931 uppgingo
till sammanlagt runt 243 miljoner kronor, hade den 30 juni 1934 nedgått till omkring 95 miljoner kronor.Väsentligen genom det gynnsamma
utfallet av budgeten för 1934/35 hade summan den 30 juni i år stigit
till 132 miljoner kronor, men d·enna siffra är likvisst 111 miljoner kronor lägre än siffran för den 30 juni 1931. Samtidigt hava reservationerna nedgått med c:a 15 miljoner. Å andra sidan har de:p. fonderade
statsskulden vuxit från 1.845 miljoner kronor den 30 juni 1931 till
2.300 miljoner kronor den 30 juni 1935. Statens i rikshuvudboken
redovisade nettoförmögenhet var den 30 juni 1931 1.337 miljoner
kronor och den 30 juni 1934 1.217 miljoner kronor. Den hade sålunda
på dessa tre år nedgått med 120 miljoner kronor. Om härtill läggas
de å fonden för förlag till statsverket under budgetåret 1933/34 såsom
tillgångar redovisade kostnaderna för reservarbeten och andra arbetslöshetsåtgärder efter avdrag för den å fonden verkställda avskrivningen, stiger minskningen av nettoförmögenheten till ungefär 180
miljoner ·kronor. En beräkning av situationen den 30 juni 1935 giver
vid handen, att nettoförmögenheten under det sistförflutna budgetåret ökat med omkring 40 miljoner kronor, om man bortser från nyssnämnda slag av transaktioner på fonden för förlag till statsverket.
Medräknas åter nämnda transaktioner, så har statens nettoförmögenhet under budgetåret nedgått med omkring 90 miljoner kronor. Den
sålunda framräknade totala minskningen sedan 1931, tillhopa över
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270 miljoner kronor, torde dock ge en något för mörk bild av utvecklingen, enär vissa varaktiga värden ju också skapats av arbetslöshetsåtgärderna.
I den nu löpande budgeten öV'erstiger beloppet av verkliga inkomster beloppet av verkliga utgifter med runt 60 nliljoner kronor. Av
inkomsterna äro emellertid 21,5 miljoner kronor avengångsnatur och
komma icke åter (10,5 milj. kr. i vinstmedel från Svenska Tobaksmonopolet, 8 milj. kr. genom förkortad anståndstid för inleverering
av brännvinstillverkningsskatt och 3 milj. kr. ur fonden för patentavgifter m. m.). Vidare har f.ör täckande av förluster å kreditkassan
tagits i anspråk ett belopp av 8 miljoner kronor från rusdrycksmedelsfonden, vilket betyder, att en reglering av nämnda förluster skett endast genom överflyttning av medel från en fond till en annan och
utan att verklig täckning för förlusterna åstadkommits. Och än vidare
äro under utgifter för kapitalökning anvisade belopp på tillhopa 42
miljoner kronor för avskrivning av lånekapital dels till allmänna arbeten, dels till svenska spannmålsföreningen, för vilka ändamål naturligen verkliga inkomster måste tagas i anspråk.' Detsamma är förhållandet med anvisningar till statens utlåningsfonder på sammanlagt
9,7 miljoner kronor och till statens järnvägar för inlandsbanan på
4 miljoner kronor. Slutligen äro åtskilliga miljoner av övriga utgifter
för kapitalökning av beskaffenhet att icke kunna förräntas, varför
man måste räkna med att de skola täckas av verkliga inkomster.
Dylik riskfylld eller medvetet oräntabel kapitalinvestering förekommer främst för statens järnvägar och statens utlåningsfonder. Det
förut nämnda överskottet å 60 miljoner kronor förbytes alltså i ett
underskott, som torde l{unna uppskattas till omkring 30 miljoner kronor, låt vara att budgetutfallet på grund av konjunkturförbättringen
torde komma att te sig bättre. Därjämte må man beakta den försvagning av tidigare, visserligen kanske alltför rigorösa, finansieringsprinciper, som ligger i att medelsavsättningen till civila pensionsfonden inställts och att de statliga nybyggnaderna numera finansieras
genom lånemedel under statens allmänna fastighetsfond. Och kvar
står alltjämt den svagheten, att utgifterna för allmänna arbeten ID. m.
skola amorteras under åtskilliga år framåt. Från och med innevarande
budgetår har man därtill att räkna med en motsvarande belastning
för avskrivning av svenska spannmålsföreningens förluster, beräknad
till 75, miljoner kronor och fördelad på de sex budgetåren fram till
1940/41. Att dessa utgifter skjutits på framtiden för att fördelas under ytterligare ett antal år får emellertid anses vara ett definitivt
arrangemang, vars risker man förutsett och i överensstämmelse med
den konjunkturella finanspolitiken även ansett sig böra taga. För av-
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skrivning av svenska spannmålsföreningens förluster äro vissa särskilda avgifter avsedda, för 1935/36 beräknade till 9,5 miljoner kronor. Vad som därutöver erfordras för den planerade avskrivningen
måste beredas plats på budgeten i vanlig ordning.
Utfallet av löpande budget är självfallet på nuvarande stadium
utomordentligt svårt att beräkna. Att gå i detalj med några beräkningar eller spådomar kan icke komma ifråga. En översiktlig kalkyl,
så gott denna låter sig göra, har emellertid bibragt mig den uppfattningen, att ett, högst två tiotal miljoner kronors översk:ott skulle
kunna påräknas, om jag alldeles avstår från att bedöma belastningen
å arbetslöshetsanslagen.
När "det så gäller att söka föreställa sig det budgetära läget för
1936/37, möta ytterligare vanskligheter. På inkomstsidan kan man för
visso räkna med en hel del ökningar, beroende på näringslivets uppgång och sysselsättningens ökning. Å andra sidan får man väsentligen avstå från engångsinkomsterna nästa år. Man kan förutsätta,
att denna minskade tillgång på inkomstsidan skall mer än uppvägas
av den nyssnämnda ökningen i andra inkomster. Men så har m·an att
räkna med åtskilliga automatiska utgiftsstegringar, utom tidigare
vanliga, främst utgifterna för arbetslöshetsförsäkringen och folkpensioneringen. Härtill komma ytterligare förluster för Kreditkassan med
26,6 miljoner kronor, som kanske likväl icke i sin Ileihet behöva belasta budgetåret 1936/37. För att motväga de höjningar i utgiftsanslagen, som alltså kunna förutses utan ändring av statsverksamhetens
omfattning, har man i första hand att lita till den beräkneliga minskningen av statens krisåtgärder och kostnaderna därför. Denna minskning bör kunna mer än väl uppväga nödvändiga anslagsökningar på
andra håll.
Hur stort det utrymme är, som härefter finnes för slopande av den
extra inkomst- OCll förmögenhetsskatten samt den särskilda skatten
å förmögenhet - ett mål, på vilket man av förut angivna skäl i varje
fall bör på ett tidigt stadium "av budgetarbetet inrikta sig - är icke
gott att nu bedöma. Kravet på att sådant utrymme beredes är emellertid så starkt, att inga nya utgifter av vad slag d·e vara må böra få
minska möjligheterna härvidlag. Skulle någon dylik utgift anses vara
alldeles ofrånkomlig och kan man icke på annat håll göra en motsvarande besparing, så böra i alla händelser ifrågavarande skatter försvinna och täckning i stället beredas på andra vägar.
I ett läge som detta kan naturligtvis det spörsmålet uppkomma, hur
den efter 11tgiftssidans bestämmande ofrånkomliga skattebördan rätteligen skall fördelas mellan olika slag av skatter. Sedan ett tiotal år
tillbaka har man i samband med statsregleringen brukat samman-
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ställa beloppen av direkta OCll indirekta skatter samt jämföra dem
med varandra. En sådan sammanställning är gjord i senaste statsverkspropositionen och har följande utseende:
S k
Budgetår

1924/1925
1925/1926
1926/1927
1927/1928
1928/1929
1929/1930
1930/1931
1931/1932
1932/1933
1933/1934
1934/1935
1935/1936

Direkta

a

t

t

e

r

Indirekta

milj. kr.

I i %av summa

milj. kr.

171,91
179,88
181,18
183,49
186,25
189,66
207,40
203,22
193,37
188,97
202,51
219,34

32,7
34,9
33,4
31,9
32,5
32,2
34,7
34,2
32,0
30,7
31,2
30,9

353,19
336,26
361,36
391,09
386,50
400,02
390,8~

391,75
410,49
426,74
446,50
490,00

Ii %

av summa

67,3
65,1
66,6
68,1
67,5
67,8
65,3
65,8
68,0
69,3
68,8
69,1

Summa
milj. kr.

525,10
516,14
542,54
574,58
572,75
589,68
598,24
594,97
603,86
615,71
649,01
709,34

>

Mot denna sammanställning är i och för sig intet att erinra, men
om man avser att därur draga några slutsatser beträffande den direkta och indirekta beskattningens inbördes berättigande, så är den i
flera avseenden vilseledande. Såsom av tabellen framgår utgöra de
direkta skatterna ungefär % och de indirekta ungefär % av den samlade statliga skattebördan. I siffrorna ingå automobilskattemedlen
med för 1935/36 sammanlagt 88 miljoner kronor, varav 24,5 miljoner
räknats som direkta och 63,5 miljoner som indirekta skatter. Dessa
medel äro emellertid aven särskild natur och böra över huvud i detta
sammanhang icke räknas som skatter'; de äro närmast att anse som
ersättningar för begagnande av vägarna, alltså jämförliga med avgifter i statens verksamhet. Tobakssl{atten, för 1935/36 med ett belopp av 79 miljoner kronor, är lagd på en konsumtion, som i varje fall
icke har en »produktiv» karaktär. Det tryck, som denna skatt utövar
på konsulntionen, är ej ur någon synpunkt ömmande eller eljest betänkligt och kan i intet avseende jämföras med de indirekta skatter,
som drabba en nödvändig eller nyttig konsumtion. Detsamma är förhållandet med brännvinstillverkningsskatt, rusdrycksförsäljningsmedel samt omsättnings- och utskänkningsskatt, tillhopa 139 miljoner.
Även maltskatten, 28 miljoner kronor, torde böra hänföras hit. För nu
berörda slag av konsumtionsvaror ävensom för vissa andra böra jämväl
förekommande tullmedel avräknas från de indirekta skatterna, om
man vill på något sätt antyda det ömmande eller betänkliga i att ut11 -
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taga sådana till den omfattning, som sker i vårt land. Efter här alltydda korrigeringar blir resultatet, att kvarstående indirekta skatter,
vilka drabba en nyttig eller, om man så vill, »produktiv» konsumtion,
stanna vid ett väsentligt mindre belopp än de direkta skatterna. Kommer så härtill, att i Sverige den kommunala beskattningen är nära
nog uteslutande av direkt natur, så blir den samlade skattebörda, vilken uppbäres av inkomst och förmögenhet, ungefär fyra gånger så
stor som den, vilken drabbar nyttig konsumtion.
Dessa jämförelser, hur de än göras, kunna näppeligen giva någon
bestämd ledning i avseende å den riktiga fördelningen i allmänhet av
den statliga skattebördan mellan direkta och indirekta skatter. Så
mycket torde emellertid kunna sägas, att det inbördes f.örhållandet
mellan direkt och indirekt beskattning i vårt land, sådant det nu av,
mig angivits, uppenbarligen icke behöver inge några betänkligheter
att vid behov tillgrip,a vissa konsumtionsskatter. Det finnes fortfarande ingen beskattning, som är så litet betungande och i övrigt så
lämplig som beskattningen av kaffe, och likväl hava under de gångna
åren politiska fördomar med hjälp av teoretiska konstrul{tioner hindrat oss från att begagna denna välbehövlig,a skattekälla. En sådan
beskattning kan varken i låg- eller högkonjunktur medföra några oläg-liga verkningar. Detsamma är förhållandet med vissa andra konsumtionsskatter.
En annan fråga, som i nuvarande läge kan ligga nära till hands att
upptaga, är den, huruvida man med hänsyn till det förbättrade konjunkturläget skall vidtaga några åtgärder i syfte att uppnå en högre
grad av finansiell sundhet i den statliga hushållningen. Depressionsårens hushållning har, som jag redan framhållit, resulterat i en nedgång av nettoförmögenheten. Genom den beslutade snabba amorteringen av utgifterna för allmänna arbeten och andra krisåtgärder är
emellertid sörjt för att den tidigare nivån skall uppnås under de närmaste åren. Med hänsyn till den ovisshet, som alltid råder beträffande
de~ kommande konjunkturutvecklingen, kunde det likvisst ifrågasättas att i nuvarande konjunkturläge extraordinärt förbättra det
statsfinansiella läget genom uppehållande av beskattningen på en
högre nivå än som vore erforderligt för de löpande utgifternas finansiering. En sådan åtgärd skulle möjligen kunna anses tillhöra den konjunkturutjämnande finanspolitik, vars lågkonjunktursprogram . vi
redan sett realiserat. Sedan den extra inkomst- och förmögenhetsskatten samt den särskilda skatten å förmögenhet försvunnit, torde emellertid något utrymme icke vara kvar för extraordinär förmögenhetsbildning utan en höjning av övriga skatter. Fråga är då, om man verkligen kan ha tillräckliga motiv för en sådan skattehöjning. Vore den
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statsfinansiella situationen oroande och förtroendet för statens iinallser på retur, så vore detta förvisso skäl till extr,aordinära åtgärder. Men
så är näppeligen förllållandet. Anmärkas må här, att den kortfristiga amorteringen av krisanslagen under fonden för förlag till statsverket icke behöver avse samtliga de summor, vilka från d·essa allslag utgivits eller komma att utgivas; amorteringen av de belopp, som
icke resulterat i värden av kapitalnatur, är med all sannolikhet genomförd om högst 4 år. Därtill kommer, att stabilitet i beskattningen är
ett krav, som ur olika synpunkter förtjänar bestämt beaktande. Den
under lågkonjunkturen påtvungna höjningen av olika skatter kvarligger alltjämt som en stabilitetsrubbning, så mycket mera beklaglig
som de direkta ,skatterna i vårt land redan nått en oroande höjd, och
vid sådant förhållande måste man enligt min tanke avstå från ytterligare skattehöjning, även om den skulle gå till kapitalökning. Den
konjunkturutjämnande finanspolitiken skulle måhända vara benägen
att, med bortseende från stabilitetskravet, tänka sig en skattehöjning
av väsentligen två skäl: dels för att åstadkomma en neddämpning av
högkonjunkturen, för det fall att denna skulle anses redan hava gått
för långt, dels för att bilda ett statsfinansiellt underlag för den expansiva statsverksamheten i nästa konjunkturnedgång. Det förra skälet
kan icke anses vara för handen, och skulle några expansiva överdrifter här yppa sig, så äro andra medel både effektivare och riktigare.
Det andra skälet klan j,ag för min del över huvud taget icke godkänna
av den anledningen, att i vårt politiska liv varje dylik fondbildning
förr eller senare missbrukas till ökning ·av de löpande utgifterna i stället för att sparas till mötande ·av en kommande lågkonjunkturs påfrestningar. Det förtjänar än en gång framhållas, att den konjunkturutjämnande finanspolitikens ege~tliga prövning möter under högkonjunktur.
Härefter yttrade sig:
Statsrådet Eli Wigforss: Jag är inte övertygad om att en diskussion på
de av direktör Söderlund angivna linjerna i detta ögonblick kan bli fruktbärande. Han erkände också själv, att det i nuvarande ögonblick icke
lönar sig mycket att diskutera vissa av de ting, som han här lade fran1.
Det gällde exempelvis hela frågan om finanspolitikens användning för att
påverka konjunkturerna. Den diskussionen har ju både i vårt land och i
andra länder förts med stor iver under de senaste åren. Om jag icke misstar mig, hörde direktör Söderlund till dem, som fortfarande icke ha tagit
intryck vare sig av den teoretiska argumenteringen eller av de praktiska
följderna av olika slags finanspolitik. Det är ju möjligt, att jag misstar
mig, men h'ela hans framställning pekade väl snarast i den riktningen, att
han anser ett fasthållande vid vad lnan brukar kalla för anpassningens
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och nedskärningens politik under dåliga tider vara att föredraga framför
den s. k. expansionslinjen, om icke av annat skäl så på grund av de starka
misstankar, man kan hysa för att det icke vid inträdande högkonjunktur
skulle vara möjligt att avveckla en sådan expansionspolitik. Jag skall därför icke heller gå in på någon diskussion på den punkten. Den skulle i
detta läge säkerligen föra alldeles för långt. Jag skall endast, därvid följande hans eget föredöme, diskutera så att säga inom antagandets ram,
d. v. s. gå ut ifrån att en sådan politik kan föras och undersöka vilka konsekvenser i så fall böra dragas från de egna utgångspunkterna.
Å andra sidan skall jag av helt andra skäl fullständigt förbigå den uppfattning, som direktör Söderlund uttalade rörande det rimliga i skatternas
fördelning på olika skatteformer. Den uppfattning, som han här representerade, skulle jag vilja säga är så ytterligt extrem, att man väl knappast
annat än i denna församling hör den framställas. Det innebär ju icke, att
man icke skulle kunna diskutera saken, men det förefaller mig mindre
lönande att här rulla upp denna hundra år långa och omöjliga diskussion
om huruvida det är riktigt att taga ut t. ex., som det i detta fall har gällt,
8 Iniijoner på en extra inkomstskatt och 12 miljoner på en särskild förmögenhetsskatt av folk med över 8.000 kronor i inkomst och över 50.000
kronor i förmögenhet, eller om man skall taga ut samma belopp genom
att l~gga 50 öre till på varje kilo orostat kaffe. Härvidlag kan i grund och
botten inga som helst resonema g föra till något resultat.
Däremot är det uppenbart, att man lned vissa förutsättningar för en
viss politik mycket väl kan diskutera en hel del av de ting, som direktör
Söderlund anförde. Jag vill emellertid såsom en grundväsentlig invändning D10t hela hans uppläggning av diskussionen fr~mhålla, att han icke
lyckades klargöra läget så tydligt, som hade varit önskvärt, därför att
han icke gjorde en skillnad mellan vad man kan kalla för finanspolitikens
beroende av konjunkturerna o.ch den finanspolitiska »trenden». Jag kan
lnycket väl tänka mig, att det föres en viss konjunkturpolitik,' där man
fullt ut accepterar direktör Söderlunds uppfattning om hur en sådan politik bör skötas 'låt mig säga i fråga om statens utgifter och beskattningen,
d. v. s. om man lånar upp pengar under den dåliga tiden för att hålla i
gång mera arbeten, så skall man fullt ut göra motsvarande begränsning,
när bättre konjunkturer inträda, och har man trots denna lånepolitik varit
tvungen att höja skatterna under den dåliga tiden, skall man sänka dem
igen, så fort det blir bättre tider. l\ien även om jag accepterar detta, skulle
jag mycket väl med direktör Söderlunds egna utgångspunkter kunna säga,
att det kan finnas andra omständigheter, som göra, att jag, när den göda
tiden k~ommer, icke vill sänka skatterna. Jag kan vilja hålla utgifterna uppe,
därför att jag över huvud taget önskar, att statens utgifter skola stiga av
skäl, som ingenting ha att göra med konjunkturpolitiken.
Det är också ostridigt, att vi för närvarande i vårt land befinna oss jus't
i ett sådant läge. Jag skall endast erinra om tre punkter, som ingenting
ha att göra med konjunkturpolitiken, men där striden står om huruvida
vi skola ha högre eller lägre statsutgifter. Jag syftar på frågan om förbättrade folkpensioner, de eventuella åtgärderna icke för att hjälpa de gamla
utan för att få nya liv till världen samt frågan om militärförsvaret. Det är
ju alldeles uppenbart" att direktör Söderlund icke kan motbevisa låt mig
säga en anhängare av' ett militärförsvar, som kostar 200 miljoner kronor,
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d. v. s. 80 miljoner kronor mera än nu, genom att säga, att eftersom vi nu
ha fått goda tider, skola vi sänka skatterna. Man måste därför bestämt
skilja mellan å ena sidan skattehöjningar eller ett uppehållande av skatterna, s~m är en följd av denna s. k. trend i statens utgifter, vare sig det
nu är en socialpolitisk eller militärpolitisk trend, och å andra sidan vad
som bör vara rimligt inom en s. k. konjunkturstimulerande och konjunkturutjämnande skattepolitik.
Men förutom detta, att direktör Söderlund alltså icke gick in på detta,
som jag här kallat för trenden, så förbigick han också en sak, som kanske
är av lika stor betydelse. Han resonerade nämligen endast om åtgärderna
mot den arbetslöshet, som är av konjunkturkaraktär, och underlät att
tala om vilka åtgärder som eventuellt måste vidtagas för den arbetslöshet,
som alltjämt fortsätter under vad som kallas för en bättre konjunktur.
I hans definition aven god konjunktur eller en högkonjunktur ingick tydligen, att det samtidigt kan finnas kvar en arbetslöshet av ofantlig omfattning. Man kan då också göra gällande, att ett land sådant som England för närvarande h·ar högkonjunktur. Det brukar man i varje fall framhålla, när man vill visa, att man kan komma ut ur dåliga konjunkturer
utan att behöva tillgripa sådana åtgärder som i Sverige. Trots denna högkonjunktur har emellertid England för närvarande 2 miljoner arbetslösa
mot en miljon under 1920-talet och 3 miljoner, då arbetslösheten var som
värst. Det är uppenbart, att man kan icke utan vidare, och jag skulle icke
tro; att det finns någon i England, som utan vidare avfärdar detta arbetslöshetsproblem genom att säga, att nu ha vi högkonjunktur och därför
avskaffa vi alla åtgärder för att bekämpa arbetslösheten. Jag menar därför, att direktör Söderlunds förutsättning, att därför att vi nu ha en god
konjunktur, skola vi stryka bort alla utgifter för arbetslöshetens bekämpande, är en omöjlig utgångspunkt.
Om jag sålunda gör dessa reservationer, vilkas kvantitativa betydelse
ju alltid kan diskuteras, så kommer jag' tillbaka till frågan om i vad hänseende jag själv skulle tycka, att den utgångspunkt, som har valts under
de sista åren för finanspolitiken, bör föra med sig en minskning av statens utgifter exempelvis i fråga om kapitalanläggningar med därav följande inverkan å beskattningen. Först och främst vill jag säga, att det
synes svårt att komIna ifrån, att ett komplement till utsvällningen av
vissa statsutgifter under den värsta depressionen utan tvivel är en inskränkning under den bättre tiden. Det framgick emellertid även av direktör Söderlunds uppgifter, att en sådan inskränkning under det sista året
har ägt rum. Det är ju alldeles uppenbart, att det hade varit omöjligt
att finansiera den nu löpande budgeten med skatteinkomster, om man
skulle ha vidhållit utgifterna vid samma omfattning som under de tidigare åren.
En annan sak är, och det är uppenbarligen en av de praktiska sidorna
av denna diskussion om konjunkturpolitiken, som förtjänar uppmärksamhet, att de stora utgifterna för kapitalanläggningar och över huvud
taget för vissa arbeten ha kommit senare än man från början beräknade.
Därav skulle jag snarast vilja draga den slutsatsen, att för en kommande
liknande depression, borde man vara bättre förberedd, så att sådana utgifter kunna göras tidigare.

140

I
I
l

l

I

I

i,

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 29 OKTOBER 1935

Hur hastigt dessa utgifter böra avvecklas blir naturligtvis beroende på
hur man bedömer konjunkturläget. Jag kommer här tillbaka till det, som
gör, att den diskussion, som just nu föres i vårt land med vissa inlägg då
och då, är så svår att få något verkligt grepp om. Det avgörande för vilken ståndpunkt man intar blir naturligtvis beroende av vilken uppfattning man har om de åtgärder, som äro önskvärda i fråga om den kvarstående arbetslösheten, av vilken natur denna arbetslöshet än må vara. Jag
lnenar, att därför att man sätter en särskild etikett på denna kvarstående
arbetslösh'et, skall den i alla fall bekämpas. Finns det arbetslöshet kvar,
skall den bekämpas, även om man sedan kan tvista om huruvida denna
arbetslöshet är en kvarstående konjunkturarbetslöshet eller har mera permanent karaktär.
Jag vill i detta sammanhang framhålla, att enligt de försök, som blivit
gjorda att beräkna hur stor del av arbetslösheten, som är konjunkturarbetslöshet och säsongarbetslöshet - jag syftar t. ex. på de siffror, som
Affärsvärlden fortlöpande publicerar - skulle vi i alla fall för närvarande
ha kvar en betydande konjunkturarbetslöshet. Om jag icke missminner
mig, beräknas denna konjunkturarbetslösh'et för de sista redovisade månaderna till omkring 10 0/0, medan motsvarande konjunkturarbetslöshet
under de goda åren före krisen icke var högre än 6 % eller något dylikt.
Nu kan man visserligen säga, att det är felaktigt att kalla denna kvarstående arbetslöshet för konjunkturarbetslöshet, ty den är något helt annat,
men vad hjälper det att ge den ett annat namn? Den arbetslöse kommer
att säga, att jag bryr mig icke om vad ni kallar mig men jag vill ha arbete.
Med den bättre konjunkturen ha emellertid faktiskt dessa extraordinära
arbeten blivit ganska kraftigt beskurna, men de stå i viss utsträckning
kvar, motiverade av den arbetslöshet, som fortfarande finns kvar.
Vad sedan beträffar frågan om de skatter, som ha blivit nödvändiga,
är jag naturligtvis alldeles ense lned direktör Söderlund därom, att ett av
argumenten för att låna under dåliga tider är, att man skall undvika en
annars våldsamt uppskruvad beskattning. Nu tyckte jag emellertid direktör Söderlund på denna punkt gjorde sig skyldig till något litet av en
sofism, även om det skedde i det mycket lovvärda syftet att i denna ekonomiska diskussion föra in även ett moraliskt element. Han talade nämligen
om att det var en moralisk fråga, huruvida statsmakterna skola avskaffa
de skatter, som vid sitt införande blevo betecknade såsom tillfälliga. Jag
kan ju bara svara för mig själv, men jag förmodar, att även min företrädare i ämbetet, herr Hamrin, som framlade förslaget till den extra inkomstskatten, skulle säga, att nog kallade jag detta för en tillfällig skatt, därför
att det icke var lneningen att ge den permanent karaktär, men det hindrar naturligtvis icke, att den bör finnas kvar så länge den behövs. Jag vågar
naturligtvis icke tala direkt för herr Hamrins räkning, det erkänner jag,
men jag skulle tro, att hans mening var den, att när man behövde större
skatteinkomster, så var det önskvärt att välja en skatt, som skulle betalas av folk med över 8.000 kronors inkomst, i stället för att höja den vanliga inkomstskatten, vilket senare, såsom det då framhölls, även skulle
träffa näringslivet, eftersom' bolag ju betala den vanliga inkomst- och förmögenhetsskatten. Vad beträffar den skatt, som år 1934 pålades förmögenhet, förklarades det uttryckligen, att det var en tillfällig skatt, och ,det
är också min mening, att det bör vara en tillfällig skatt. Om Iuan emeller-
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tid tvingas lägga fram en skatt på förmögenheter över 50.000 kronor och
förklarar, att denna skatt har måst tillyxas i en hastig vändning, så att
man icke kan vara säker på, att skatten i denna utformning skall få obegränsat bestånd, så följer icke därav, att en skatt, som träffar ungefär
samma förmögenhetsägare fastän avannan form, icke skulle få komma
till. Det är nog att dra litet för vittgående slutsatser av detta uttryck
»tillfällig». Detta för emellertid in på frågan om skatteväsendets uppbyggnad, där meningarna äro så pass oförenliga, att det antagligen icke lönar
sig att diskutera.
Direktör Söderlund förde emellertid sedan diskussionen in på ett område, där han själv erkände, att man kunde resonera. Det gällde, huruvida
de under kristiden höjda skatterna borde stå kvar för att för det första
betala av de stora lånen och för det andra ll1öjligen också skapa en reserv
till en konlmande depression. Det är givet, att man på den sistnämnda
punkten mycket väl kan ha delade meningar. Jag vet, att det finns en
mycket spridd uppfattning, som säger, att så fort man lägger pengar i en
fond, verkar det som en utomordentlig lockelse till slöseri icke blott för
regeringar utan även för riksdagen och låt mig säga alla dem, som genom
motioner sätta riksdagsmännen i rörelse, alltså för hela den massa människor ifrån skilda yrken och stånd, som visserligen ibland genom sina representanter uttala sig för mycket stor sparsamhet från statens sida, Iuen som
i en annan skepelse ständigt och jämt uppträda såsom krävare av högre
statsutgifter. Det är klart, att den uppfattningen finns, att sådana fonder
locka till ökade utgifter. Jag skulle dock för min del tro, att denna pppfattning icke så litet hånger samman med den äldre uppfattningen om
finansernas sundhet, som de sista årens diskussioner väl i alla fall rätt mycket slagit sönder, nämligen den uppfattningen, att det är en principiell
skillnad i finansiering mellan att låna pengar och att taga i bruk fonder
av uppsamlade skattemedel. Det har just varit det stora slagträet mot
denna s. k. nya finanspolitik, att man sagt, att sunda finanser kräva, att
man icke lånar för löpande utgiftsändamål. Jag behöver icke erinra om alla
de spådomar, som uttalats om vad som skulle bli följden aven sådan
finanspoiitik. Däremot har det ibruktagande av fonderade medel, som i
största utsträckning skett under tidigare år, ansetts fullt förenligt med en
sund finanspolitik, därför att »då lånade man icke». Så länge en sådan
uppfattning råder, är det också klart, att folk icke kan se något hinder för
att använda fonderade medel.
Som följd av de sista årens diskussioner tror jag emellertid man numera
kan säga, att den uppfattningen icke längre finner några mera sakkunniga
försvarare. Det är ju ett ganska anmärkningsvärt faktum, som direktör
Söderlund väl känner till, att den mera smidiga finanspolitik, som innebär, att man icke skall behöva balansera budgeten under just den tidsperiod, som heter ett år, lika litet som man någonsin har balanserat budgeten under varje månad för sig, utan att man mycket väl kan utsträcka
tidsperioden, har på ett anmärkningsvärt sätt ändå slagit så mycket igenom, att icke blott den arbetslöshetsutredning, som för något år sedan
avlämnade sitt betänkande, direkt rekommenderade denna finansieringsmetod, utan denna rekommendation har' också vunnit anslutning pralrtiskt taget från alla de myndigh'eter, som haft att yttra sig om saken.
Onl man alltså lever kvar i den föreställningen, att man kan ta pengar
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ur fonder till löpande utgifter, så finns också den risk, som direktör Söderlund talade om, men om den uppfattningen slår igenom, att detta är detsamma som att låna, tror jag icke det skulle vara praktiskt omöjligt att
skapa sådana regler för användningen av dessa fonderade medel, att de
icke utan vidare kunna användas till nya utgifter utan att de verkligen
endast komma till användning för det avsedda depressionsläget.
Om jag sålunda på denna punkt tror, att de starkaste skälen tala emot
direktör Söderlunds uppfattning, så är det i än högre grad fallet, när det
gäller återbetalningen av de upptagna lånen. På den punkten kämpade
tydligen två själar i direktör Söderlunds bröst. Kanske den ena var direktör Söderlund, som helst ville se skatterna sänkas, och den andra var den
gamle statssekreteraren i finansdepartementet, som hade en känsla för
finansernas sundhet. Såvitt jag uppfattade det, svävade direktör Söderlund mellan å ena sidan önskemålet att skulderna skola betalas så fort
som möjligt och å andra sidan att skatterna skola sänkas. Den desperata
utvägen att säga, att visserligen skola de nya skatterna tagas bort men
i stället skall man sätta nya skatter, har ingenting att göra med denna
fråga, om huruvida skatterna skola hållas uppe på en hög nivå. Det har
endast att göra med den diskussion, som jag här icke vill ingå på, nämligen frågan om skattefördelningen. Frågan om huruvida skatterna skola
hållas uppe på en sådan nivå, att man hastigt kan betala igen skulderna,
tror jag man med direktör Söderlunds egna utgångspunkter måste besv~ra
med ja. Vi måste se till att så fort som möjligt få de gamla krislånen återbetalda, innan den nya kris, som direktör Söderlund också tycktes räkna
med, kommer att inträda.
Utan att i detta ögonblick våga uttala något med bestämdhet tror jag
dock man kan säga, att han var alltför pessimistisk, då han uttryckte den
meningen, att dessa krislån för sin återbetalning skola kräva en tid av
inemot fyra år. Jag tror, att läget nog är sådant, att en återbetalning på
kortare tid kommer att bli möjlig.
Det är riktigt, att statsskulden måste ökas, när man på detta sätt i stor
utsträckning har lånat upp pengar. Det hade dock gjort ett annat intryck,
om direktör Söderlund i stället för att tala om hur statsskulden hade ökats
från 1.800 miljoner den 31/12 1930 och tills nu hade angivit skuldens ökning även under de mellanliggande åren. Statsskulden uppgick som sagt
den 31/12 1930 till 1.800 miljoner kronor. Redan den 30/6 1932 var den
emellertid uppe i 2.155 miljoner och den 31/12 samma år, då den nya upplåningen ännu icke hade börjat, utgjorde den 2.200 miljoner kronor. Den
30/6 1933, alltså vid en tidpunkt, då riksdagen visserligen hade beslutat
dessa stora lån men ingenting ännu hade tagits i bruk, var statsskulden
uppe i 2.358 miljoner, d. v. s. samma siffra som direktör Söderlund själv
nämnde för skuldenS nuvarande storlek. Det föreligger nämligen det egendomliga förhållandet, att statsskulden trots de väldiga lånen icke har
ökats, och det är bara ytterligare en liten erinran därom, att det är icke
mycket mening med att tala om att statens upplåning och statens ökade
skuldsättning utan vidare är något ont. Att icke statsskulden ökats mera
är, som alla veta, till icke obetydlig del beroende därpå, att ett av de lån,
som staten har utlämnat och som givit" staten mycket god inkomst, nämligen lånet till Skandinaviska banken, tyvärr alltför hastigt blivit återbetalat. Det hade i själva verket varit mycket önskvärt, om statsskulden
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i stället för 2.350 miljoner hade varit 2.450 miljoner, ty då hade statens
affärsställning faktiskt varit bättre.
I fråga om statsfinansernas sundhet och sammanhanget med den förda
krispolitiken tror jag det icke skulle vara försvarligt att låta bli att använda alla de medel, som kunna finnas tillgängliga för att snabbt återbetala lånen. Det är också en av anledningarna till att det icke har funnits något skäl att i de sista årens budgeter vara så förfärligt försiktig med
huruvida man komme att ta ut, som det heter, onödigt höga skatter. Under vanliga förhålland~n är det naturligtvis en fullständigt klar och riktig princip att säga, att om staten har vissa utgifter, så skall man för det
första beräkna dessa så noggrant som möjligt och för det andra icke taga
ut mera i skatter än som behövs för att täcka dessa utgifter. Saken ställer sig dock annorlunda, om man befinner sig i det läget, att man vet, att
om det blir överskott, är detta bara önskvärt, därför att det finns så stora
hål att täppa till. Jag får säga, att det var med viss tacksamhet jag hörde,
att direktör Söderlund icke begärde, att man plötsligt nästa budgetår
skulle betala hela den återstående bristen i Kreditkassan av 1922, när så
många av mina företrädare ur olika politiska läger ha funnit sig uti att
betala av 5 miljoner kronor om året.
Det förefaller' mig alltså nödvändigt att säga, att så länge kristidsskulderna stå kvar, är det icke rimligt att minska på skatterna. Lägg märke
till att jag talar icke om vilka skatter det gäller. Det vore icke försvarligt
för någon finanspolitik att göra gällande, att vi skola sänka skatterna,
innan vi betalat igen krislånen. Det är icke försvarligt dels därför att det
är önskvärt, att om vi komma in i en ny kris, skall statens förmögenhet
icke ha lidit större minskning än som är nödvändigt, dels därför att statens finanser skola åtnjuta allmänhetens förtroende, vilket förtroende trots
den förda krispolitiken fortfarande är ett faktum.

Direktör G.. Söderlund: Det är uppenbarligen svårt att få till stånd en
diskussion i detta ämne, eftersom ingen mer vill yttra sig. Jag vet icke vad
orsaken härtill kan vara. Jag tycker annars, att det föreligger en nlällgd
spörsmål, som skulle kunna diskuteras. Att man icke vill ge sig in på så
vidlyftiga spörsmål som exempelvis fördelningen mellan direkta och indirekta skatter kan jag förstå, och att det icke heller kan vara någon mening
att här taga upp en diskussion angående den konjunkturstimulerande
finanspolitik, som man nu h'ar försökt sig på, har jag redan själv antytt.
I den delen var också herr finansministern ense med mig. Det finns emellertid en hel del annat på detta område, som vi säkerligen skulle kunna
diskutera närmare.
Jag undvek för min del att ingå på något bedömande av den konjunkturstimulerande finanspolitiken. Herr finansministern ville emellertid göra
gällande, att jag hade en viss bestämd åsikt om denna politik, och han
framhöll i detta sammanhang, att jag hade tydligen ingenting lärt av all
den teoretiska argumentation, som hade förts under de gångna åren, och
heller ingenting erfarit av de välgörande verkningar, som den hos oss förda
politiken hade haft. Jag skall fortfarande icke gå så djupt in på denna
fråga. Jag vill dock erinra om att vid ett tillfälle här i föreningen --:- jag
tror det var år 1933 - jag såsom min uppfattning framhöll, att det i den
depression, som då !ådde, med en så betydande arbetslöshet, som då var
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för handen, måste vara en uppgift för staten att tillse, att de olika pro
duktivkrafter, som voro till finnandes men icke kunde komma till nytti~
användning, bragtes att samarbeta. Vad jag däremot reagerade emot ä:
de villkor och de former för detta samarbete, som man har ansett sig bör~
välja.
Vad därefter beträffar de välgörande verkningarna av denna politik, si
tror jag vi göra klokast i att vänta med det slutgiltiga omdömet till längre
fram. Vi behöva nog passera över åtminstone ett par konjunkturvågor
innan vi kunna se vad denna politik till sist haft för verkningar.
Om vi emellertid stanna inför de spörsmål, som finansministern därefteJ
berörde och som anknyta till den nuvarande situationen, så medgav hal
det berättigade i ett krav på kontraktion av statsverksamhetell under er
högkonjunktur, men han tillade, att vid sidan av detta krav på kontrak·
tion kan det av helt andra skäl finnas anledning att hålla utgifterna oc~
därmed också skatterna uppe, och så skulle nu vara fallet. Den rådandE
utvecklingstrenden, för att använda finansministerns eget ord, skulle var~
så beskaffad, att den tår över kravet på kontraktion och nödgar statsmakterna att alltjämt uppehålla utgifterna och därför också skatterna
Ja, på det området kan man kanske icke diskutera. Finansministern hän·
visade till den faktiska politiska maktsituationen i vårt land och menade
att den. får man utan vidare finna sig uti. Det är väl också så; att bestäm·
mandet därvidlag är en politisk fråga, och man kan icke alltför mycket
fördjupa sig i den vid ett tillfälle som detta.
Skall man emellertid över huvud taget tänka sig, att denna konjunk~
turella finanspolitik skall kunna fullföljas, förstår jag icke, hur det skall
kunna finnas några skäl, som få hindra en kontraktion under högkonjunkturen. Har man den uppfattningen, att man i varje lågkonjunktur skall
passa på att utvidga statens verksamhet för att sedan i högkonjunkturen
låta denna utvidgning stå kvar eller ersättas aven annan, ja, då måste
man ledas av det syftet, att vågrörelsen i konjunkturerna skall begagnas
för att på ett enkelt sätt föra över all ekonomisk verksamhet i samhället
på staten.
Att man i nuvarande situation icke skulle kunna åstadkomma en kontraktion är väl ändå icke riktigt, även om jag måste nledge, att det naturligtvis möter vissa svårigheter rent praktiskt sett att åstadkomma en
dylik. Man kan icke utan vidare avsluta alla slags arbeten, men man bör
naturligtvis, om man verkligen vill föra en konjunkturutjämnande finanspolitik, i tid inrikta sig på att utvälja arbetena på sådant sätt, att man
sedermera åtminstone utan några större praktiska hinder kan genomföra
en kontraktion.
ad denna kontraktion beträffar, så menade jag icke och sade icke heller, att man i nuvarande läge skulle helt avstå från alla åtgärder i syfte
att bekämpa arbetslösheten. Jag sade tvärtom ganska tydligt ifrån, att
man fick räkna med fortsatta sådana åtgärder. Hur skulle man kunna :göra
annat, när man har en arbetslöshet på cirka 40.000 som för närvarande?
Vad jag däremot sade var, att man enligt min tanke icke skulle behöva
något särskilt anslag för detta ändamål på nästa budget, varvid j'ag förutsatte, att kontraktionen innevarande budgetår redan skulle ha inträtt och
att alltså en väsentlig del av de anvisade medlen skulle kunna stå kval;
till nästa budgetår.
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Finans111inistern framhöll, att redan nu en viss kontraktion av dessa
arbetslöshetsutgifter hade ägt rum. Ja, det är sant, att en viss minskning
har ägt rum. Siffran var högst 1933/34, då den var uppe i 113,7 miljoner
kronor, och den sjönk för 1934/35 till 103,4 miljoner kronor. Jag fattar
finansministerns yttrande på den punkten så, att utgifterna ha rusat nedåt
med en väldig fart efter den 30 juni i år. Därom kan jag icke yttra mig,
eftersom jag icke har några siffror för den tiden. Den begränsning, som
dessförinnan ägt rum, är dock icke alltför betydande, ty kvar står det
faktum, att arbetslösheten för 1934/35 var tre gånger så stor som under
1930/31, medan utgifterna för arbetslöshetens bekämpande voro tolv
gånger så stora. Man kan kanske göra invändningar mot beräkningssättet, men siffrorna 3 och 12 äro dock så pass olika, att jag icke kan förstå
annat, än att det varit en ganska dålig kontraktion jämfört med expansionen under lågkonjunkturen.
Finansministern ställde sig helt avvisande till mitt krav på att de två
tillfälliga direkta skatterna skulle avskaffas. Han citerade mitt uttalande
om att det fanns ett moraliskt motiv för mitt krav och ansåg detta innebära, att jag skulle ha betecknat hela denna fråga såsom en moralisk fråga,
vilket jag dock icke hade gjort. Jag påpekade endast, att närmast låg motivet för ett sådant avskaffande på det moraliska planet. Jag håller också
fortfarande på, att när statsmakterna en gång h'a lyckats få igenom en
sådan beskattning med den motiveringen, att den endast skulle vara tillfällig, är det en bjudande plikt för statsmakterna att se till att någon .gång
denna tillfällighet upphör. Jag skulle eljest vilja fråga: När skola de då
och då genomförda skattehöjningarna egentligen motsvaras av några sänkningar? Vart kommer man till sist, om man bara resonerar så, att en införd skatt, låt vara att den betecknats såsom tillfällig, skall stå kvar, så
länge man - för att citera finansministern - »behöver uppehålla beskattningen på samma nivå?» Jag förstår icke annat än att man då komlner
att lätt och ledigt plocka in undan för undan den ena utgiften här och den
andra där, just därför att man har en sådan skattenivå, sonl man icke
känner någon skyldighet att pressa ned. Då får man samma utveckling
av skattenivån som av statsverksamhetens omfattning. lVlåhånda finns
det de, som anse, att en ständig uppskruvning på bägge dessa områden
är ur »helt andra synpunkter önskvärd», men nog nlåste jag föreställa
lnig, att en sådan utveckling till sist skulle ta en ände med förskräckelse.
Sedan kan man naturligtvis ha olika meningar om det nuvarande läget
och om de åtgärder, som i detta läge kunna komma under diskussion.
Finansnlinistern smädade mig i någon mån för att jag lned avseende å
nästa statsreglering hade slitits mellan tvenne krafter, men så måste det
ju alltid vara. Det finns ju krav av motsatt karaktär, och man måste avväga deras berättigande, så att man kommer .franl till ett resultat. Man
kan helt visst i nuvarande situation diskutera, vilket jag också framhöll
i mitt inledningsanförande, huruvida man skall behålla beskattningen på
dess nuvarande höjd i syfte att förbättra den statsfinansiella situationen,
alltså för att öka statsfinansernas sundhet. Närmast har man ju anledning fundera över detta problem, därför att man under kristiden har lånat
upp så pass mycket som man har eller, vilket naturligtvis är detsamma,
tagit i anspråk tillgängliga kapitaltillgångar i fonder o. dyl. för att därmed
finansiera de löpande arbetslöshetsutgifterna. 'När inan ser efter vad den
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ifrågavarande belastningen på de närmaste åren emellertid betyder, så måste man ju fästa ett visst avseende vid att särskilda inkomster äro bundna
för ändamålet, låt vara endast genom beslut av statsmakterna, vilka beslut naturligtvis kunna ändras. Som det emellertid endast är ett fåtal år
det gäller, får man väl förutsätta, att statsmakterna icke komma att
jämka sina tidigare beslut därhän, att det blir en sämre amortering. Naturligtvis kan man ändå diskutera en så snabb amortering av dessa utgifter som möjligt. Frågan blir närmast den, vad som är det starkaste kravet härvidlag. Är det starkaste kravet att i nuvarande situation, vilken jag
har tillåtit mig att åtminstone beträffande sysselsättningen beteckna såsom en högkonjunktur i viss utsträckning, avskaffa dessa skatter, eller är
det andra kravet starkare, att man skall behålla skatterna för att verkställa ytterligare amortering på krisupplåningen? I denna avvägning tilllät j~g .mig fästa uppmärksamheten vi,d att all denna upplåning dock icke
är att beteckna såsom omedelbart förbrukade medel utan har resulterat
i kapitalvärden, vilket i sin tur för Ined sig, att amorteringstiden icke beh·över bli så kort, som man från början räknade med. Jag sade mig tro,
att man skulle behöva högst fyra år för denna amortering. Det var ju
enbart glädjande, att finansministern ansåg sig kunna upplysa om att
amorteringen sannolikt är verkställd på kortare tid. Jag hade kommit till
en tid av mellan 3 och 4 år, och kan man komma ned under 3 år, är det
så mycket bättre. Emellertid har jag förmenat, att i nuvarande situation,
då det icke föreligger någon direkt oro för vår statsfinansiella ställning,
har man icke anledning att betrakta kravet på en förbättring av statens
förmögenhetsställning såsom det starkaste kravet, vilket i stället är att
dessa två kristidsskatter skola försvinna.
Finansministern förebrådde mig att jag vid redogörelse för statsskuldens utveckling icke hade nämnt, att statsskulden år 1933 var lika hög
som nu. Jag nämnde mina siffror för statsskuldens utveckling endast såsom ett av de tecken på en försämring i det allmänna statsfinansiella läget,
som man har att observera, men det är klart, att de icke äro avgörande
för detta läge. Det kan naturligtvis sägas, att i vissa situationer vore det
bättre att ha en högre statsskuld, särskilt Oln de upplånta medlen fått en
mycket givande placering. Det avgörande, när man bedömer den nuvarande statsfinansiella situationen i jämförelse med ett tidigare år, torde
väl ändå vara utvecklingen av statens nettoförmögenh·et, och där kunde
man enligt mina kalkyler konstatera en nedgång med 270 miljoner kronor. Därvid har jag dock räknat med att utgifterna under ~fonden för
förlag till statsverket» icke ha resulterat i några värden. Tar man hänsyn
till att dessa utgifter till viss del ha resulterat i kapitalvärden, så kommer
lnan ju fram till vad jag redan förut har sagt, nämligen att amorteringstiden för krisupplåningen icke behöver vara så lång som man från början
räknade med, och vid sådant förhållande har jag vågat tro, att man icke
skulle behöva uppehålla den nuvarande beskattningen av det' skälet, att
man måste på ett extraordinärt sätt förbättra den statsfinansiella situationen.
J\tled anledning av vad finansministern här har sagt vill jag stryka
under, att det allra sämsta motiv för lippeh'ållande av beskattningen, som
man kan ha, är att den nuvarande beskattningsnivån skall begagnas för
att plocka in nya utgifter på budgeten.
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Statsrådet Eli Wigforss: Jag skall endast tillägga några ord för att klara
upp ett missförstånd. Efter vad direktör Söderlund nu nämnde om vad
han sagt tidigare, erkänner jag, att jag antagligen icke uppfattat hans
ståndpunkt beträffande en konjunkturell finanspolitik fullt riktigt. När
jag talade om de teoretiska diskussionerna och de praktiska erfarenheterna ville jag ingalunda använda vårt eget lands läge såsom ett argument, ty det visste jag nog, att direktör Söderlund skulle säga, att det
bevisar ingenting, utan vad jag tänkte på var de uppenbart skadliga verkningarna, såvitt jag kan bedöma, av den motsatta politikens fullföljande
i vissa andra länder, och det var dessa skadliga verkningar, som jag ansåg
utgöra ett argument för den hos oss förda politiken.
Direktör Söderlund tycktes mig alltjämt alltför mycket hänga upp sin
argumentation beträffande kristidsskatterna på att det sagts om dem, att
de skulle vara tillfälliga. De ha betecknats såsom tillfälliga närmast såsom motsättning till d~n vanliga inkomst- och förmögenhetsskatten, vilken betraktats såsom permanent. När man fick yxa till en extra inkomstskatt för tillfället, även om man kunde stödja sig på ett kommittebetänkande, eller när man måste införa en extra förmögenhetsskatt i en hastig vändning, så var det ju helt naturligt, att man skulle säga, att dessa
nya skatter falla så att" säga ur systemet och därfö~ äro de åtminstone till
sin utformning av tillfällig natur. Det pågår för övrigt arbete inom finansdepartementet på en rationalisering av alla de utgående inkomst- och för~
mögenhetssk~tterna. Det är emellertid bara en tillfällighet, att man icke
uttalat sig på samma sätt, när man höjt konsumtionsskatterna. Jag är
ganska övertygad därom, att om konsumenterna av sprit, öl och tobak
hade haft lika fraInskjutna representanter i den offentliga diskussionen
som representanterna för inkomsttagarna och förmögenhetsägarna, skulle
de nled allra största styrka ha gjort gällande, att detta var tillfälliga höjningar, framkallade av krisen, och att så fort krisen lättade borde man
därför gå tillbaka till de lägre skattesatserna, detta" för övrigt så mycket
mera som det ju är erkänt, att exempelvis den höjda nlaltskatten verkat
skadligt på sysselsättningen inom bryggerierna och att den höjda spritskatten verkat ofördelaktigt för potatisodlarna o. s. v. Nog finns det alltså
argument, och blott moraliska sådana, för att även konsumtionsskatterna
kunna betraktas såsom tillfälliga och skola sänkas.
Det var emellertid icke detta, som" var av särskild vikt, utan den stora
avgörande punkten var, om man skall fortsätta att uppehålla en viss ut~
giftsstandard, när konjunkturen blir bättre. Jag tror, att man för att kunna
resonera om denna sak måste göra en mera bestämd skillnad än direktör
Söderlund gjorde mellan ett uppehållande av de s. k. konjunkturstimulerande åtgärderna och utgifterna för andra ändamål. Jag delade upp mina
anmärkningar mot direktör Söderlunds inledningsanförande på två linjer. Den ena var, att har man stor arbetslöshet, fastän konjunkturerna
blivit bättre, så fordras det arbetslöshetsåtgärder, som kosta pengar. Det
är ju ändå ganska egendomligt att ha en högkonjunktur, som saknar tidigare högkonjunkturers mest framträdande drag. Min andra huvudinvändning var den, att när högkonjunkturen kommer, kan man önska stegra
utgifter av ett annat slag. Det är ju alldeles tydligt, att detta har ingen"ting att göra med konjunkturpolitiken. Om jag under en depression använder lånade medel för att sätta i gång arbeten, så kan, som direktör
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Söderlund alldeles riktigt framhöll, en sådan politik icke fortsättas under
en längre tid, eftersom man icke kan fortsätta med att låna i det oändliga. Ingen vet hur länge man kan hålla på att låna, ty det är icke så
många, som ha försökt, men de experiment, som blivit gjorda, ha i stort
sett icke utfallit lyckligt.
En helt annan sak är emellertid, om jag säger, att jag vill hålla uppe
statens utgifter, därför att jag med skattemedel vill flytta över inkomster
från den ena samhällsgruppen till den andra. Om man av vissa anledningar anser det önskvärt att försörja de gamla på ett rikligare sätt eller
anser det önskvärt att dela ut medel till barnrika familjer, så är detta icke
alls åtgärder av samma slag som igångsättande av arbeten under dåliga
tider och inskränkning av dessa arbeten, när goda konjunkturer återkomma. Det vore väl snarare naturligt att säga, att när bättre konjunkturer inträda, anser sig samhället ha råd, som det heter, att exempelvis
försörja sina gamla på ett bättre sätt. Det gäller alltså här två helt skilda
ting.
Detta hindrar icke, att det naturligtvis är teoretiskt riktigt, som direktör Söderlund säger, att man kan icke fortsätta på den vägen hur långt
som helst. Man kan icke taga ifrån människorna alla deras inkomster genom beskattning. Men därför att man icke kan fortsätta med skattehöjningar hur långt som helst, så bevisar det ingenting om hur långt man
kan fortsätta. Det väsentliga är emellertid, att alla de utgifter, som jag
här talat om, nämligen större ålderspensioner, bidrag till barnrika familjer och militärutgifter, falla icke under den kategori av utgifter, som man
diskuterar, när man talar om att utsvällningen av statsutgifterna under
en depressionsperiod måste gå tillbaka, när man åter får bättre tider.
Direktör G.. Söderlund: Endast en fråga till herr finansministern. Jag
medger, att utgifter av det slag, som han nu sist nämnde, icke alls ha med
den konjunkturella finanspolitiken att göra på det sättet, att de skulle
vara konjunkturstimulerande. När vill emellertid finansministern göra en
kontraktion med avseende å statens utgifter? Vart skall det ta vägen, om
man under lågkonjunkturen ökar utgifterna, därför att man behöver utföra vissa allmänna arbeten, som kosta pengar, och sedan under en högkonjunktur plockar in andra utgifter i stället för de bortfallande arbetslöshetsutgifterna för att icke under några omständigheter behöva sänka
utgiftsnivån? Skall den aldrig sänkas?
Statsrådet Eli Wigforss: Som svar på den sista frågan lllåste jag säga,
att det här ju gäller två inkommensurabla saker. Det gäller här å ena sidan
en diskussion om vad som kan göras för att utjämna konjunkturväxlingarna i samhället och å andra sidan hur man permanent vill inrätta sig i
fråga om utjämning av inkomstfördelningen. Jag förstår icke, hur man
skall få en gemensam utgångspunkt för att besvara direktör Söderlunds
fråga .
. Jag har här icke talat om statens utgifter för att sätta i gång egna företag eller för att slå under sig någon del av näringslivet, om nu arbeten under depressionen kunna kallas för att slå under sig en del av näringslivet,
vilket de i ytterligt liten utsträckning inneburit. De problem, som jag här
tagit upp, har ingenting att göra med utsträckning av statsverksamheten.
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Däremot ha de utgiftsändamål, som jag anfört, i högsta grad att göra med
samhällets åtgärder i inkomstutjämnande syfte.. Därvidlag kan jag emellertid icke se någon teoretisk gräns för åtgärderna, förrän samhället med
skattemedel har åstadkommit en sådan utjämning av de ekonomiska förhållandena, att de, som bestämma över samhället, anse, att man icke bör
gå längre. Det förefaller under normala förhållanden" vara naturligt, att
statens be&kattning i regel eller åtminstone i viss utsträckning användes
för att flytta över inkomster från de större inkomsttagarna till de mindre,
men det finns ingenting som hindrar, om man hade en annan maktfördelning, att man med beskattningens hjälp flyttade över inkomster från
vissa samhällslager, som ha små inkomster, till sådana, som ha stora inkomster. Man skulle även i ett sådant läge kunna framställa samma fråga
om hur långt man kan gå ifråga om minskning av de små inkomsterna genom konsumtionsskatter. ,Om jag skulle ställa den frågan till direktör Söderlund, skulle han antagligen få precis lika svårt att besvara den som det
är för mig att svara på frågan, hur långt man med inkomstskattens hjälp
kan flytta över inkomster från de större inkomsttagarna till de mindre.
Direktör Gli Söderlund: Det kanske blir för mycket, onl endast finansministern och jag skola uppträda i diskussionen. Jag vill emellertid ställa
en mera konkret fråga:
Tror finansministern, att man kan handskas med inkomsterna i ett samhälle ungefär på samma sätt, som om det gällde att ösa spannmål från ett
lager till ett annat? Tror icke finansministern ändå, att vårdslösa fördelningsförändringar återverka på själva inkan1stbildningen och resultera i
en minskning av nationalinkomsten?
Statsrådet Eli Wigforss: Jo, det förutsatte jag såsom en gemensam utgångspunkt för direktör Söderlund och mig. Det var kanske direktör
Söderlund själv, som genom sitt första anförande förde tankarna bort
ifrån den sidan av saken. I stället för att, såsom jag skulle ha väntat mig,
lägga inledningsanförandet på sådant sätt, att direktör Söderlund skulle
visa eller ge några exempel på hur skadligt dessa kristidsskatter hade verkat på företagsamheten och på det ekonomiska livet och därigenom minskat hela nationalinkomsten, så förde direktör Söderlund själv i första hand
frågan in på det mera moraliska planet, vilket jag för nlin del icke tycker
har så mycket med saken att göra.
Det är klart, att denna gräns kan överskridas, men det beror helt enkelt
därpå, att det är så svårt att säga, var den egentligen går. Att man emellertid teoretiskt kan vara ense om att den gränsen icke bör överskridas,
där beskattningen verkar skadligt på hela produktionen, som ju måste
vara ett gemensamt intresse, är alldeles klart, men man kan naturligtvis
ha mycket delade meningar om var denna gräns går.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 12 december 1935

Ordförande: Professor S. B R I S M A N

Vid förrättat styrelseval för år 1936 erhöll styrelsen följande samlnansättning: ba.nkofullmäktig Ivar Rooth, ordförande, ingenjör
Oscar Falkman, vice ordförande, fil. dr. Gustaf Dalen, docent Dag
Hammarskjöld, bankdirektör Gustaf Lagercrantz, professor Bertil
Ohlin, försäkringsdirektör Ivar Sjögren och bankdirektör Jacob Wallenberg.
Professor Sven Wicksell inledde aftonens diskussion med ett föredrag om:

Tillströlllningen till de intellektuella yrkena och
däl-llled salllmallhäIlgallde probJelll.
Innan jag går in på dagens ämne ber jag få förutskicka följande.
I början av min framställning kommer jag att bitvis följa den allmänna framställning, som utgör inledilingen till ett av Dr. Tor Jerneman och mig helt nyligen offentliggjort betänkande med undersökning och förslag rörande tillströmningen till de intellektuella yrkena.
Jag får be de av de närvarande som läst betänkandet - de äro väl
f. ö. icke så många - om överseende härmed. Längre fram kommer
jag så att i ytterligt sammanträngd form, och fortfarande med stoffet
hämtat från vår undersökning, försöka ge en summarisk bild av tillströmningen sådan den ter sig i vårt land, företrädesvis för en statistikers ögon och utifrån hans synvinkel. Till sist kommer jag att
helt allmänt beröra några av de förslag, som Dr. Jerneman och jag
ansett oss böra framlägga i vårt betänkande, ehuru tiden knappast
kommer att medgiva ett närmare ingående på deras motivering och
än mindre på motiven för att vi icke kunnat ansluta oss till den s. k.
spärrlinjen. Därigenom ger emellertid vårt betänkande ganska utförliga besked.
12 -
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En ökad tillströ,mning till de hö,gre läroanstalterna och genom denl
till de s. k. intellektuella yrkena är icke något för vårt land egendomligt utan kännetecknar i ungefär lika grad eller i än hö'gre grad utvecklingen i övriga europeiska länder och andra statsbildningar, SOlU
tillhöra d·en västerländsl(a kulturkretsen. En tillväxt sedan tiden före
,rärldskriget av antalet studerande vid universitet och högskolor på
70-80 % iakttages sålunda icke blott i Sverige utan exempel,ris även
i Danmark, Tyskland, Frankrik:e, Italien. Ännu starkare tillväxt, eller
med mera än 100 0/0, finner man i Norge och Holland, för att i detta
sammanhang icke nämna de län,der, såsom Polen och Tjeckoslovakien, vilka genom fredsfördraget ernått avsevärda territoriella utvidgningar, eller blivit självständiga, och som sedan världskrigets slut
byggt upp en helt ny administration och ett mer eller mindre från
grunden nytt undervisningsväsen.
De svårigheter och olägenheter, som denna hastiga tillväxt fö:rorsak:at, ha i många länder lett till en kris långt mera p·åtaglig än i vårt
land. Detta samma.nhänger givetvis därmed att dessa svårigheter och
olägenheter icke äro några isolerade kvantitativa företeelser utan på
det närmaste avhänga av allmänna ekonomiska och politiska förhållanden. Den diskussion med krav på restril(tionsåtgärder, som först
på senaste år börjat göra sig på allvar hörd i Sverige, 'har därför
redan länge pågått t. ex. i Tyskland och där även åtföljts a.v praktiska
åtgärder, dels från de intellektuella yrkenas intresseorganisationers
och från studenternas egen sida, dels från det allmännas sida. J ag
vill härutinnan erinra om de lindrigt sagt drastiska åtgärder, de nu,rarande maktägande i Tyskland vidtagit. I enlighet med en i april
1933 utfärdad lag utfärdade den tyske inrikesministern en förordlling, enligt vilken år 1934 endast 15.000 studenter ringo intagas vid
die högre läroanstalterna. Faktiskt tillerkändes denna rätt, »die Hochschulreife», i det närmaste 16.000 studenter. Detta representerade endast 40 0/0 av årets abiturienter och endast hälften av föregående
årens genomsnittliga inskrivningssifira. Det mest intressanta, om jag
så får säga, med denna åtgärd är f. ö. icke den kraftiga reduktion, som
vidtagits, utan mera de p,rinciper, efter vilka de lyckliga utses, p'rinciper, som hittills dess bättre okända, tendera att helt omgestalta
de högre läroanstalternas k:araktär och uppgift i samhället. Som urvalsprincip stadgades nämligen att hänsyn skulle tagas ej blott till
mognad och vetenskaplig förmåga - hur nu den skall kunna prövas
på nyblivna studenter - utan även till personlighet, karaktär, insats och offervillighet också utanför skolan samt verksamhet i de
1~ationalsociali8tiska förba.nden och ledaregenskaper.
Då tilloppet, åtminstone till studentexamen, icke i Tyskland varit
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proportionellt sett avsevärt mycket större än hos oss, måste det utbredda intellektuella proletariat, som givit anledning till dessa radikala avspärrningsanordningar, väsentligen vara att hänföra till olikheter i inre ekonomiska och politiska förhållanden. Man har f. ö.,
och antaglIgen med fog, gjort gällande, att förhandenvaron av detta
intellektuella proletariat varit en av de drivande orsakerna till den
politiska revolutionen i Tyskland.
Ett dylikt proletariat, som dock endast är en hotande framtidsmöjlighet hos oss, är t. ex. i Österrike och i Ungern ett ännu mera påtagligt faktum. De i moderlandet belägna högre läroanstalterna ha
här fö,rlorat en stor del av sitt avsättningsområde i de avträdda
provinserna. Inskränkningar i den centrala administrationen ha bli\Tit en annan följd av dessa landavträdelser, och andra förändringar
i de ekonomiska betingelserna, varjämte de intellektuella yrkenas arbetsmarknad belastats med återvändande skaror av från de avträdda
provinserna utdrivna, i moderlandet tidigare utbildade ämbetsmän
och utövare av fria yrken.
Att t. ex. i ett land som Frankrike ett liknande förhållande är förhanden, om än på annat sätt betingat, kan man inse därav, att man
i detta land år 1933 temporärt avstängde varje nyrekrytering till
statstjänst, en anordniIlg som påföljande år avlöstes aven lag, som
med 10 % nedskar de statliga ämbetsmännens a.nta!.
Att de svårigheter, som möta vid anbringandet av de växande skarorna av hö,gskolebildade, b,ero på eller intensifieras av allmänna rubbningar i den ekonomiska jämvikten och andra extraordinära förhållanden är blott alltför uppenbart. Men som så ofta vid sociala och ekonomiska sammanhang föreligger det en växelverkan, eller i detta fall
snarare en dubbelverkan. De nämnda rubbningarna förorsaka icke
bara extra svårigheter fö,r de högskolebildade. I trots därav, eller snarare på grund av att svårigheterna äro ännu större inom de olärda
yrkena eller där i varje fall mera omedelbart kännbara ökas tillströ'mningen till ,de högre läroanstalterna själv av dylika rubbningar. En
stor del, på sina håll den långt övervägande delen, av den ungdom,
som genomgått lägre och högre skolor, ser sig överhuvud ur stånd
att erhålla förvärvsarbete. Den fortsätter därför sin utbildning och
flockas slutligen till universitet och hö·gre läroanstalter, där den ofta
uppehåller sig under oerhörda umb,äranden. Redan vid elementarskolorna har man därför ett lärjungeproletariat, vid universiteten och
högskolorna ett studentproletariat.
I vårt lyckligare lottade land. har ju ett sådant proletariat icke
ännu kommit till stånd. Visserligen har även hos oss den allmänna
ungdomsarbetslösheten varit en betydande orsaksfaktor beträffande
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tillströmningen till gymnasier och högre läroanstalter. Men skolungdomen har hos oss som regel fortfarande förmånen av ett gott hem
och ekonomiskt understöd av föräldrar och anhöriga. Ett trots allt
ökat allmänt välstånd i landet och ej minst den sjunkande nativiteten
OCll barnbegränsningen i familjerna förklarar åtminstone till en betydande del, att en allt större procent av ungdomen efter genomgången
folkskola kan fortfarande räkna med underhåll eller stöd av föräldrarna för vidare studiers bedrivande. Det är härutinnan åtminstone
en viss balans mellan tillströ·mningen till elementarskolorna och föräldrahemmens resurser. Detsamma gäller i någon mån även tillströmningen till universitet och högskolor, där man i varje fall icke
har något direkt intryck aven sjunkande levnadsstandard hos studenterna. Till en betydande del förklaras väl detta dock av det i vårt
land särskilt egendomliga kredit- och lånesystemet för finansiering,
särskilt av högre studier.
Det framgår tydligt av den av mig och Dr Tage Larsson på Sveriges Förenade Studentkårers uppdrag utförda undersökningen av studenternas ekonomiska förhållanden och sociala rekrytering, att den
svenska universitets- och högskolestudentens levnadsstandard är förhållandevis god och att han har ganska lätt, att, där så behöves, lånevägen anskaffa de nödiga medlen. Det framgår också, och visar sig
ännu tydligare, då man tar de enskilda fallen i betraktande; att föräldrarna göra mycket betydande ekonomiska uplpoffringar för att
skaffa sina söner och döttrar högre utbildning.
En nyligen i Danmark av dess statistiska centralbyrå slutförd undersökning av de danska studenternas sociala och ekonomiska förhållanden ger oss tillfälle till en intressant jämförelse av levnadsstandarden. Jag skall nöja mig med att uttaga ett par siffror för dels
. I<:öpenhamns, dels Lunds universitet, framhållande att levnadskostnaderna i och för sig icke torde vara högst i Lund. Den icke i föräldrahemmet bosatte Lundastudenten betalar genomsnittligen i runt
tal månatligen 45 kronor för 'rum och 65 kronor för mat. Studentskan
betalar en smula mera för rummet och ett par kronor mindre för
maten. I Köpenhamn äro motsvarande siffror 35 kronor för rum och
45 kronor för mat. När kost och.logi i Lund kostar 110 kronor, kostar den alltså blott 80 kronor i Köpenhamn.
Den danska undersökningen visar även, mot vad man egentligen
föreställt sig, att de ,danska studenterna äro i rätt avsevärd utsträckning skuldsatta. Men ändå, vilken skillnad mot de svenska! Av hundra Lundastudenter äro 73 skuldsatta med·i -medeltal nära 7.000 kronor. Av hundra Köpenhamnsstudenter äro blott 29 skuldsatta och
meclelsumman är 3.600 kronor, eller ungefär hälften av Lundasiff-
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rant Och slutligen, de danska studenterna ha 60 % av sin lånesumma
placerad hos föräldrarna, de lundensiska blott något över 40 0/0.
Uppenbart är att i Sverige studiekreditsystemet är utomordentligt
mycket mer~ utvecklat än i Danmark och sannolikt mera än i något
annat land.
Den omfattning i vilken studenterna i Sverige och Danmark få understöd av sina familjer är emellertid i det stora hela densamma. C:a
2/3 får det väsentliga av sin försörjning hemifrån och en J/5 iL 1/6
äro helt hänvisade till att klara sig själva.
Man har så vitt jag kan se ännu icke, i varje fall ännu icke år 1931,
förmärkt några tecken på någon allmännare misströstan om framtida försörjningsmöjligheter för dem, som skaffa sig akademisk och
därmed likvärdig facklig utbildning.
Emellertid måste man räkna med, att tillströmningen till de högre anstalterna icke bara till kvantiteten utan också till arten och de bakomliggande motiven är väsentligt olika forna tiders tillströmning. Ehuru
jämförelsematerial från äldre tider saknas, är det dock betecknande,
att, såsom en utförd undersökning visat, en ganska betydande del
av de för närvarande vid universitet och högskolor studerande deklarerat sig ha tidigare Sökt anställning eller inträde vid annan läroanstalt eller ock förklarat sig beredda att nedlägga sina studier för
den händelse anställning stode att få utan examen. De senare årens
svåra ekonomiska kris och allmänna ungdomsarbetslöshet har utan
tvivel tillfört universiteten och högskolorna ett betydligt antal studerande, som sökt sig dit så att säga i brist på bättre. Redan vid gymnasierna torde detta göra sig gällande. Detta är givetvis en ur vi$sa
synpunkter högst betänklig företeelse. Man skulle kunna uttrycka
saken så, att de högre läroanstalterna icke längre locka till sig ung~
dom genom tillvaratagande av deras inre drift ·till kunskap och
högre studier, ja, icke ens att de locka genom den IÖJn de lova för
mödan, utan att i stor utsträckning yttre förhållanden driva oeli
tvinga ungdomen till dessa lär'oanstalter, i en del fall kanske mot
dess vilja och fallenhet. Att detta är en olägenhet för läroanstalterna
är uppenbart, enär det medför en sänkning av studenternas kvalitet.
Särskilt stor fara medför det för universitetens- och de fria högskolornas teologiska, juridiska och filosofiska fakulteter, därför att ·dessa,
i all synnerhet den sistnämnda fakulteten, stå öppna för alla, som
avlagt studentexamen, medan fackhögskolorna och p:å sista tiden
även de medicinska fakulteterna, närmast på grund av utrymmesbrist, men också på grund av mer eller mindre medvetna fackliga
skyddssträvanden, strängt ransonerat sitt tillflöde. Härigenom uppstår bl. a. den anomalien, att medan produktionen av t. ex. ingen-
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jörer hållits tillbaka, så är produktionen av läraraspiranter ohämmad,
medan. det omvända hellre borde ha varit fallet. Men det stannar ej
härvid. Den spärr, som utövas, är starkt selektiv. Bland många inträdessökande utväljas helt naturligt de bästa, de efter studentbetygen att döma mest studiebegåvade. Följden blir, att universitetens
filosofiska fakulteter, som mindre än de ö,vriga fakulteterna och fackhögskolorna äro utbildningsanstalter för ämbetsmän och utövare av
bestämda yrken, och som mera äro vetenskapliga forskningsanstalter
och beredare av rent vetenskaplig skolning, bland sina alumner få
mottaga en växande kontingent av på andra håll ratade ·och mindre
begåvade studenter. Omvänt, men med likilande verkan, torde det
ofta nog vara så, att den begåvade, med höga studentbetyg försedde
abiturienten i första hand söker .sig till de spärrade utbildningsmöjligheterna. Han sitter inne med en rättighet, som han känner behov
att göra 'gällande, ungefär som när man icke försummar att ta ut
sina rättigheter från systembolagen. Man kan måhända icke säga,
att dessa ofördelaktiga tendenser gjort sig direkt förnimbara förrän
på allra sista tiden, men numera torde de i varje fall vara märkbara i
de filosofiska fakulteterna. Dock ha de gärna förväxlats med en påstådd sänkning av själva .studentexamens nivå.
Man kan i en sådan situation med skäl fråga sig, huruvida vårt
folk redan är på något påtagligt sätt övermättat med högre skolade
och fackligt utbildade element. Vi har här att hålla oss till de elementarskolebildade och de akademiskt bildad,e, däri inräknade de högskolebildade i allmänhet. Ett absolut svar på denna fråga kan icke
givas, ty det finns ingen given norm för proportionen mellan i nämnda avseende utbildade och outbildade i ett modernt samhälle. Visserligen kall man säga, att en proportionsviS' ökad bildningsgrad hos folket icke i och för sig kan vara till skada.. Men här är det ju framför allt
fråga om ekonomisk bärkraft och praktiskt lämpliga proportioner.
N u kan man visserligen i förevarande sammanhang mer eller mindre helt skjuta den frågan åsido, huruvida samhället har råd med
all denna utbildnings- och studiekostnad såsom förberedelse till för
värvsarbete, som kanske till sist icke i och för sig ger full valuta för
kostnaderna. Ty så länge en stor del av ungdomen måste bida tiden,
innan den kan få anställning, kostar utbildningen egentligen elldast
skillnaden mellan den studerandes och den lediggåendes konsumtion.
Om ett ökat antal personer. måste sysselsättas med och betalas för att
handleda denna utbildning är det endast ett led i lösningen av de
övertaligas sysselsättningsproblem. Frågan blir väsentligen, om samhället har bruk och god användning för ett ökat antal intellektuellt
utbildade.
c
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Rent ideellt sett bör detta naturligen alltid vara fallet. Pral(tiskt
bedömt synes svaret emellertid få bero aven viss instinktiv avväg11ing av proportioner. Vissa proportioner framstå för oss som absurda,
andra som någ~~lunda rimliga. Hur ställer det sig nu med antalet
högre utbildade i vårt land?
I vårt land finns det f. n. c:a 65.000 personer, som avlagt studentexamen, därav i runt tal 55.000 män. Dessa siffror synas icke i ocli
för sig särskilt llöga. På den manliga befolkningen i arbetsför ålder .'
l(ommer c:a 3 % med studentexamen, och av dessa äro en stor del
Iortfarand·e studerande för högre examina. Emellertid äro dessa siffror resultatet aven ganska hastigt stigande serie. Den årliga produktionen av studenter uppgår f. n. till e:a 2.500 per år, därav mera
än 1/4 kvinnor. Sedan århundradets början ha de manliga student·examina fördubblats till antalet, medan de kvinnliga tiodubblats. Ser
luan saken generationsvis så finner man, att, medan de manliga årskJasser, som nu äro i 65-årsåldern, till 2 % utgöras. av studenter, så
är siffran för ·de nu 30-åriga årsklasserna c:a 3 1/3 % och när de årgångar, vilka nu som bäst hålla p,å och avlägga studentexamen,
komma up:p i 30-årsåldern torde c:a 4 % av dem vara studenter. Av
l(vinnorna torde med nuvarande studentexamensfrekvens något ö·ver
1 % bli studenter.
Bortser man från den stigande tendensen så vet jag icke, mina
<larner och herrar, onl det får anses i och för sig för mycket att av
25 ynglingar en skaffar sig det insegel på hö·gre medbo~gerlig bildning, som studentbetyget innebär. Men hur den saken skall bedömas
beror giv·etvis rent praktiskt sett av vad studentexamen egentligen
har för betydelse för vederbörandes vidare öden och dess värde i och
för sig för dem, som omedelbart vilja söka sig in i arbetslivet. Härutinnan är följande att säga. Endast en mindre del och, som det vill
synas, en allt mindre del av de nyblivna studenterna låta sig utan
vidare nöja med studentexamen och övergår mer eller mindre omedelbart i det praktiska arbetslivet eller söka sig in vid kommunikationsverkens eller liknande specialutbildningskurser. Några bli officerare, andra gå till folkskoleseminarierna o. s. V., men ·de allra flesta,
säkerligen över tre fjärdedelar, skriva in sig för vidare studier vid
llniversiteten och högskolorna. Av dessa _taga d-ock långtifrån alla någon examen vid dessa läroanstalter. Ungefär en tredjedel avbryter
dessförinnan sina studier. Resultatet blir,att i stort sett hälften av
våra studenter skaffa sig högre utbildning med akademisk examen
eller examen från våra tekniska eller övriga fackliga hÖ'gskolor. Situationen kan så beskrivas att av 50 ynglingar två tar studentexamen
men bara den ene akademisk eller annan högskoleexamen.
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Av våra 2.500 nyblivna studenter är det alltså låt oss säga 1.100
män och 200-300 kvi~or, som normalt kunna förväntas avlägga
akademisk eller likvärdig högskoleexamen. Räknar man emellertid
ihop årliga antalet examina vid de högre läroanstalterna får man en
vida högre siffra, eftersom många avlägga mera än en sådan examen.
I våra kalkyler ha vi visserligen konsekvent räknat endast en examen för varje person vid var fakultet eller annan högre läroanstalt,
men sammanlägger man dessa examensiffror får man likväl med en
hel del dubbelräknade, enär åtskillig~ taga examen vid flera fakulteter eller högskolor. Om vi sålunda runnit att det Ull·der de närmaste
åren torde komma att utexamineras årligen 130 teologie kandidater,
170 juris kandidater, 150 medicine licentiater, 385 fil. kandidater OCll
magistrar, 270 ingeniörer, 140 tandläkare, 110 eko'nomer, 20 lantmätare, 15 veterinärer, 40 apotekare, 15 jägmästare får man icke förvåna sig över att summan härav, eller 1.645, är något högre än ovan
angivna 1.300-1.400.
Men så är det alltså att taga hänsyn till den hastiga ökningen i tillströmningen till studentexamen och därmed till de högre läroanstalterna. Det är givetvis denna ökning, som förorsakat farhågorna för
överbefolkning i de akademiska yrkena, mera än siffrornas nuvarande
storlek i och för sig, enär det icke kan bestämt påstås att denna
ökning icke kommer att fortsätta. Likväl finns det vissa icke obetydliga tecken på en stagnation. Studentexamina ha icke egentligen
ökat sedan år 1926. De lägre filosofiska examina äro för närvarande
knappast talrikare än de voro strax före världskriget, men kurvorna
visa här en väldig böljegång med en högtopp vid nämnda tid samt
en annan, ännu högre vid slutet av 1920-talet. Till stor del torde
detta dock bero på en växlande praxis beträffande kombinerandet av
fil. kand. och fil. mag. examen, i det strax efter det nuvarande exalnenstadgans införande år 1908 nästan alla ·filosofer togo båda examina, medan detta numera icke på långt när är fallet. Jur kand.
examen har gått ner i frekvens sedan 1928. Med. lic.-examen visar
knappast någon uppgång från 1925 till 1933, men har under sista
året ökat något. Teol. kand. har däremot ökat kraftigt in i det sista.
Vid fackhögskolorna är det egentligen endast tandläkarinstitutet och
givetvis de tämligen unga ha:ndelshögskolorna, som visa någon större
uppgång i examensfrekvens under de sista tio åren. Vid de tekniska
högskolorna ligga examenskurvorna ganska konstanta sedan rätt
länge.
Men den uppgång, som i allmänhet uppkommit i examenssiffrorna under de sista 30-40 åren, har i varje fall haft en mycket betydelsefull följd. Den medför nämligen att på de allra flesta av de
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yrkesområden, till vilka de akademiska och övriga hö·gre examina
kvalificera, de nuvarande examenssiffrorna te sig som högre i förhållande till stol~eken av vederbörande yrkeskårer. Dessas äldre årgångar ha nämligen genom tillströmningsökningen blivit undertaliga
i förhållande till de yngre. Som exempel må blott nämnas att med
den produktion, som för närvarande förefinnes och under de närmaste åren kan väntas av c:a 150 medicine' licentiater per år, läkarkåren vid stationära förhållanden måste komma att utgöra c:a 5.000
personer, medan den för närvarande icke up,p·går till 3.000. Den nuvarande produktionen av 140 tandläkare svarar mot en stationär
yrkeskår av 4.300 personer mot f. n. endast 1.800. På liknande sätt
ligga förhållandena p.å flertalet övriga yrkesområden. Därav följer
'det betydelsefulla faktum att även med bibehållande av nuvarande
tillströmning utan vidare ökning måste man inom de olika kårerna
räkna med en avsevärd stegring av antalet yrkesutövare under de
kommande c:a 20 åren, på några områden, såsom tandläkarens, till
betydligt över d·et dubbla, på andra områden i allmänhet något mindre. Den ungdomliga åldersfördelningel1, som genom tillströmnillgens
föregående ökning uppstått i nära nog alla de intellektuella yrkeskårerna, har än vidare med sig den påtagliga olägenheten för stunden,
att avgången såväl genom dödsfall som genom hög ålder, det s. k.
ersättningsbehovet, uppvisar en ännu större disproportion till de nuvarande examensifirorna. Ersättningsbehovet inom t. ex. läkarfacket täcker således endast en tredjedel av den årliga nyproduktionen
av läkare. Resten måste anbringas i nya arbetsuPP'gifter. På tandläkarbanan täcl{er ersättningsbehovet f. n. blott en sjundedel av rekryteringen. På filosofernas skilda yrkesområden täcker det något
mera än en fjärdedel, på teologernas hälften och på juristernas två
tredjedelar, vilken senare proportion dock får betecknas som närmast normal, därför att den tämligen noga svarar till den proportion,
som i hela vår manliga befolkning förefinnes mellan på arbetsnlarknaden uppströ:mmande ungdom och genom dö,dsfall och hög ålder
avgående yrkesutövare i allmänhet. Hela vår manliga, vuxna befolkning uppvisar nämligen för närvarande en utp'räglad övertalighet i de
yngre åldrarna.
Med nu nämnda disproportioner mellan nyrekrytering och aktuellt
ersättningsbehov är det egentligen icke så märkvärdigt om svårigheter
på de flesta intellektuella yrkesbanorna uppkomma ifråga om de nytillträdandes möjlighet att finna platser och lönande sysselsättningar.
Ä ven om man utgår från att den nuv'arande tillströ1mningen är på
det sättet försvarlig, att den ökning av vederbörande yrkeskår, som den
utan ytterligare egen ökning så småningom förorsakar inom en tid-
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rymd av c:a 20 år, svarar någorlunda mot samhällets framtidsbehov, något som jag personligen håller före beträffande flertalet
yrkesgrenar, ·de s. k. fria yrkena isynnerhet, så måste det ändå framstå som tämligen självklart att nyss nämnda disproportion mellan
nyrekryteringens storlek och det omedelbart förhandenvarande ersättningsbehovet måste orsaka stora friktioner och svårigheter för de
nytillträdande fackutbildade att finna placering i arbetslivet. Dylik~a
svårigheter, som naturligen visa sig öppet eller maskerat i ungdomlig
arbetslöshet eller otillräcklig sysselsättning för de nya yrkessvennerna
är sålun·da icke .i och för sig något bevis för att tillströmningen är, på
lång sikt betraktad, för stor.
Ehuru, som redan sagts, någon bestämd norm för ett bedömande
icke finnes, förefaller det som om man knappast kan tala om någon
orimlig överfyllnad i och för sig i samhällets förseende med högre utbildade krafter. Orsakerna till de svårigheter, som förefinnas vid placeringen av det nya tillflö·det av dessa l{rafter torde ligga mera i dess
relativa än i dess absoluta storlek, i tillströmningens: hastiga ökning under de senaste decennierna med den därav skap,ade förryckningen av åldersfördelningell i de bildade klasserna. Svårigheterna,
där sådana verkligen finnas, kunna mera vara att betrakta som
resultat av ett friktionsmotstånd, som helt naturligt uppstår då
yngre årgångar uppträda i övertal jämfört med äldre, redan placerade och etablerade årgångar, än som uttryck för en överproduktion i och för sig. En bidragande orsak är den icke alltigenom lämpliga fördelningen av tillströmningen på olika ifrågakommande levIladsbanor. Det föreligger den stora skillnaden mellan dessa olika
levnadsbanor, att, medan några av dem, framför allt vissa bestämda ämbetsmannabanor, särskilt prästens och lärarens, ha sin
begränsning given i vissa av tillströ:mningen själv ganska litet influerade omständigheter, så äro andra mera öppna för en sådan påverkan. Man kan visserligen om hart när alla levnadsbanor säga, att
verklig duglighet och kompete:ns där alltid kan finna sin utkomst en duktig karl slår sig alltid fram, säger man - men om vissa levnadsbanor mer än om andra gäller det, att själva tillströmningen av
kompetenta krafter framtvingar och öp'pnar nya vägar. för försörjning
och nya sätt för användning av arbetskraften. Detta gäller främst de
s. k. fria yrl{ena och kanske allra främst de direkt i produktionens och
distributionens tjänst verkande yrkena, såsom de tekniska och merkantila, där tillströmningen i fråga dessutom kan medföra en höjning av yrkesnivån, i den mån nyrekrytering av högre utbildade
träder i stället för intagning av mindre kvalificerat folk. Till skillnad, åtminstone i viss mån, från de ämbetsinriktade utbildnings-
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linjerna verkar emellertid en hastigt växande tillströmning på .de
11tbildningslinjer, som leda till fria yrken och praktisl{t betonad
,;-erksamhet, icke bara så, att de nya krafternas tillkomst skapar
nya arbetsuppgifter och verksamheter, utan dessa inverka även på de
arbetsuppgifter och de verksamheter, som utövas av äldre, redan
etablerade krafter. Det blir en ömsesidig konkurrens emellan äldre
och yngre, vartill full motsvarighet icke finnes t. ex. på prästoch lärarebanan eller inom den offentliga förvaltningen, där man be-fordras rätt så mycket efter anciennitet eller har sin tjänst och sitter
fast på den på ett helt annat sätt och där lönerna äro mera fixerade
p·å förhand. Det är därför betecknande för hela läget, att inom yrket
-självt, d. v. s. bland dess yrkesutö-vare, ett helt anllat och mera kårDch intressebetonat motstånd reses mot tillströmningen av ungdom,
när det gäller de fria och praktiska yrkena, än när det gäller de egentliga tjänstemannabanorna. Man ser i de förra yrkena i den rikliga tillströ,mningen en fara för yrkets allmänna standar-d och reser motstånd
för att kunna bevara denna standard. Inom tjänstemannayrkena behöver man icke resa något direkt motstånd för egen del eller för yrkesstandardens skull som sådan, men man reagerar likvisst inför tvånget
att behöva avvisa i och för sig kompetenta krafter såsom obehövliga
och ser häri icke utan skäl en fara för samhället i dess helhet. Nu finns
det emellertid i själva utbildningens art och organisation den stora
skillnaden mellan ämbetsmanna11tbildningen och den fackliga utbildningell för fria och praktiska yrken, att den förra baseras på bokliga
studier och i viss mån på självstudier, varigenom vägen till utbildl1ing är mera öppen, medan den senare är mera beroende av utrymlnesförllållanden vid läroanstalternas institutioner och laboratorier
saInt av lärarkrafternas antal. Därigenom har uppkommit den redan
i det föregående berörda olikformigheten, att det blir lättare att vinna
teoretisk utbildning än facklig och praktisk, och detta utan direkt
beroende av rekryteringsbehov och framtidsutsikter på de olika levnadsbanorna. Härigenom uppstår så en fördelning av den studerande
llngdomen efter utbildningslinjer, som icke är den för samhället bästa
eller lyckligaste. Tillströmningen dirigeras icke dit där den bäst behöves eller lättast kan tilltvinga sig placering, utan söker sig i första
Iland dit där själva utbildningen är lättast åtkomlig.
Anknytande till en sådan tankegång kommer man tämligen naturligt fram till att något måste göras om icke för att stoppa så dock för
att på ett lämpligt sätt fördela de tillströmmande skarorna av studenter. Man måste skapa någon anordning, genom vilken det kan
skaffas upplysning om läget på de olika arbetsmarknaderna för hö-gre
utbildade såväl med hänsyn till antalet och fördelningen av de på
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olika yrkesområden verksamma och de under utbildning stående som
med hänsyn till de större eller mindre svårigheter, som på de olika områdena erfarenhetsmässigt förefinnas för nyutbildade att vinna anställning eller rimligt lönande sysselsättning. Det erfordras dessutom
grundliga undersökningar av det verkliga behovet av arbetskraft på
olika banor och hur utvecklingen härutinnan kan förväntas gå.
För detta behöves det i första hand ett systematiskt ordnat underrättelseväsen, något som nu så gott som alldeles saknas på detta gebiet.
Det behövs noggranna informationer rörande de inskrivna studerandena och deras studier samt övriga förhållanden vid de hö,gre läroanstalterna. En ordentlig universitetsstatistik, alltså. Det behövs vidare, att
man kan följa de unga i deras bemö,danden att vinna platser och försörjning, något som knapplast kan bli möjligt utan en organiserad och
centraliserad allmän arbetsförmedling för alla högre utbildade. Vidare
behövs det upplysande och ordnade sammanställningar rörande kon1petensfordringarna i teori och praxis på olika verksamhetsfält samt
där förefintliga löneförhållanden, befordringsutsikter m. m. Tidigare
har dylik systematisk information icke varit tillgänglig ens vad beträffar offentliga verk och inrättningar. Det behövs slutligen en alldeles ny sorts yrkesstatistik. Det räcker icke att såsom vid folkräkningarna då och då fastställa hur många yrkesutö'vare det finns av
olika slag och verksamma inom olika näringsgrenar etc. Detta räcker
icke ens om man får uppgifterna oftare än vart IO:e år eller i större
detalj. Det som behövs är i förevarande sammanhang icke bara överblicken över t. ex. hur många ingenjörsanställda det finns, i olika åldrar och vid olika sorts företag eller hur många lärareans'tällda det
finns o. s. V., ehuru detta också behövs. Vad man ännu mera behöver
det är att veta, hur.många ingenjörsutbildade det finns och hur många
lärarekompetenta det finns samt i vilka verksamheter dessa faktiskt
blivit anbringade. Man behöver således, om man så vill uttrycka det,
kunna följa de från olika läroanstalter i olika fack utbildade och se
vad det blivit av dem och var någonstans de hamnat i livet. Dessa
saker ha vi i vår kommitte i viss mån specialiserat oss på och faktiskt
lyckats inte så oävet med även i den sista punkten, d. v. s. vid uppsökandet av de tidigare utexaminerade alumnerna inom olika examensfack i deras nuvarande verksamhet.
Vi ha också föreslagit åtgärder för detta informationsarbetes fortsättande och systematisering samt för inrättandet aven särskild
nämnd, som skulle ha till up,p,gift att ordna denna upplysningsverksamhet.
Men i den situation, som föreligger och som kan komma att utveckla sig till större skärpning av redan berörda svårigheter och olä-
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genheter, kräves det dessutom vissa positiva åtgärder för ett bättre
tillvaratagande och inordnande i det samhälleliga arbetslivet av den
ungdom som skaffat sig högre utbildning, och dessutom kräves det
åtgärder för skapande av nya, helst på ett stidigare stadium än nu,
på bestämda p'raktiska mål inriktade utbildningslinjer.
I förstnämnda avseende kan en allmän arbetsförmedling för s. k.
intellektuellt utbildade säkerligen uträtta en hel del, i synnerhet om
det praktiska livets levande män få ögonen öpp,na för, att det bland
en talrik akademiskt utbildad ungdom bör finnas många som lämpa
sig för praktisk verksamhet och som ha förvärvat kunskaper, vilka
kunna fördelaktigt utnyttjas även i dylik verksamhet. Jag tänker här
särskilt på språkkunskaper, matematisk och naturvetenskaplig skolning samt juridisk och statsvetenskaplig utbildning. I den offentliga
förvaltningen, undervisningsväsendet, de statistiska verken, etc. strävar man - i ett i och för sig lovvärt besp,aringssyfte - att dra in
tjänster, som icke äro strängt nödvändiga för att den förhandenvarande apparaten skall fungera. Statsmakterna hålla av samma skäl
starkt igen när det gäller inrättandet av nya tjänster. Man kan emellertid ifrågasätta, huruvida icke dessa frågor skulle kunna ses i ett
något vidare sammanhang. Naturligtvis icke så, att man skulle utan
vidare behålla arbetskraft, som är överflö,dig, eller ta in ny sådan
bara för att skapa försörjningsmöjligheter för vissa grupper av högre
utbildade. Utan snarare så, att man kunde ta under övervägande,
huruvida icke själva det faktum, att det finns talrik tillgång på viss
relevant kompetens, i vissa fall kunde göra det lönande att använda
densamma, hellre än att låta den tas om hand i värv, där den icke fullt
kan komma till sin rätt. Blott som ett enda exempel vill jag nämna
läroverken. Det har varit ett ur pedagogisk synpunkt välmotiverat
kravatt minska skolklassernas elevantal. Riksdagen har emellertid
funnit detta för dyrt och utvecklingen har snarast fått gå i motsat~
riktning. Jag menar att man verkligen kan ifrågasätta, om icke den
rikliga tillgång på välmeriterade lärarkrafter, som för närvarande står
till buds, är ieke blott ur det nuvarande överskottets försörjningssynpunkt utan jämväl ur skolans egen synp'unkt väl värd att tagas till
vara för tillgodoseende av nyssnämnda pedagogiska reformkrav. Ett
motsvarande, fast i en annan ordning uppkommet förhållande, ha vi
i folkskolan, där barnantalets minskning nödvändiggör antingen indragning av läraretjänster eller minskning av klasserna. I varje fall
i den mån detta berör ordinarie lärareplatser blir minskning av skolklasserna den nära nog enda utvägen. Man får här göra en dygd av
nödvändigheten, men denna dygd är lovvärd nog för att också utövas
något mindre tvångsmässigt.
'
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I sistnämnda avseende, d. v. s. beträffande åtgärcjer för skap'ande
av nya och helst kortare och mera praktiskt inriktade utbildningsmöjligheter, har man att som utgångspunkt ta det faktum, att ungdomen nu för tiden finner allt större svårigheter att vinna anställning
omedelbart efter folkskolgångens avslutande och även efter genomgång av realskola och gymnasium. En vidare utgångsp'unkt har man
i att ungdomen bl. a. på grund av familjernas mindre storlek, numera
i större tal än förr ha tid och resurser :för studier. Båda dessa omständigheter har det med sig, att större kra.v ställas på både den ele-,
mentära och den hö.gre undervisningens differentiering och specialisering. J~g vågar icke i detalj ingå på hur dessa krav skola bli tillgodosedda utan vill blott peka p'å deras existens och behovet aven utredning rörande hela vårt undervisningsväsen. Det har enligt min mening
v'arit en stor lycka i de arbetslöshetstider vi nyss genomlevat, att våra
elementära skolor och i viss mån även våra högre läroanstalter ha haft
en så stor kapacitet, att de kunnat ta hand om och sysselsätta så
många, som eljest skulle blivit lämnade vind för våg. Men det synes
lnig vara en samhällets angelägenhet att tillse att den utbildning dessa
anstalter ge leder fram till försörjning och inte bara blir en sysselsättning faute de mieux. En förutsättning härför är att utbildningen
ordnas så, att den dels tidigt k~an inriktas på ett icke alltför avlägset
liggande slutmål, dels om så kräves kan avbrytas eller avrllndas på
vilket åldersstadium som helst och likväl ge praktiskt värderbara
meriter, utan att - som nu dessvärre i allt för hög grad är fallet den som påbörjat studier nö,dgas fortsätta genom 11ela skalan av lägre
och hö'gre läroanstalter för att över huvud få valuta för den möda
han gjort sig.
Härefter yttrade sig:
Professor E.. Heckscher: Utan tvivel nlåste varje hård teoretisk diskussion av ett ämne som innebär ett levande problem för en mängd människor kännas som att skära i en levande kropp. Jag har också själv erfarenhet av vilka reaktioner detta väcker i olika läger. Icke desto mindre
tror jag det nu föreliggande ämnet med fördel skulle kunna underkastas
en sådan teoretisk analys. Kanske brister det i någon mån i fråga om den
analysen i det ur många synpunkter intressanta betänkande som vi ha
framför oss.
Jag skall i allra största korthet försöka skissera hur det förefaller mig
att problemet skulle kunna benas upp, utan att därvid söka klargöra, huruvida tillströmningen till de intellektuella yrkena - jag använder detta uttryck, fastän det icke förefaller mig vidare lyckligt - är för stor efter
några slags metafysiska synpunkter. Jag utgår helt enkelt ifrån att det antal personer SOlU nu utbilda sig för vissa grupper av yrken äro flera än att
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de, inom en framtid som lnotsvarar deras förväntningar, med nuvarande
efterfrågan kunna finna sysselsättning till nuvarande löner. Ändrar man
lönefaktorn, får man givetvis en helt ny situation. Jag ger visserligen
professor Wicksell fullkomligt rätt i att det är svårt att säga hur det
verkligen förhåller sig, men jag tror att vi alla ha ett mycket starkt intryck av att· med de angivna förutsättningarna icke alla dessa personer
kunna absorberas inom en nära framtid.
Vid behandlingen av problemet torde vi kunna följa det vanliga diskussionsschemat, d. v. s. se dels på efterfrågan, dels på tillgången av arbetskraft.
Vad först efterfrågan beträffar, kan den ökas. på tvenne sätt. Först och
främst genom lönesänkning. Sker detta, kan det icke råda något tvivel
om att vi få till stånd en ökad efterfrågan. Kanhända kunna vi då samtidigt också få en minskad tillgång; det senare är dock mera tvivelaktigt
och verkar i alla händelser icke lika snabbt. Efterfrågan kan emellertid
otvivelaktigt ökas, och det är alltså möjligt att absorbera en större del
av de på visst sätt utbildade, om dera-s anspråk på livet minskas. Jag
skall icke ge mig in på lämpligheten eller olämpligheten aven sådan lösning. Jag vill endast säga, att mig personligen förefaller den olycklig, och
att man· därför bör söka andra vägar än sådana som bestå i en pauperisering eller proletarisering av de grupper som det här är fråga om.
Är denna väg icke framkomlig, kan man i stället höja efterfrågan vid
oförändrad lön, genom att öka de sysselsättningar som kunna stå öppna
för dessa personer. Det är icke något tvivel om att en hel del kan göras
i den vägen. ,Särskilt kan staten göra det genom att reglera sin efterfrågan
på personer med viss utbildning, med ledning av det antal utbildade som
nu en gång råkar finnas. Utan tvivel har en sådan lösning stora sympatier
i arbetslöshetstider och över huvud taget i tider sådana som våra, då
man allt mindre fäster avseende vid konsumenternas intressen och allt
Iner vid producenternas. Det kan dock ej verkligen vara lämpligt att
reglera samhällets sysselsättningar efter det antal människor som råkat
utbilda sig för olika sysselsättningar. Det rimliga bör vara att i stället
utbilda folk för de ändamål som man vill tillgodose. Till yttermera visso
tror jag att det i många fall helt enkelt är omöjligt att genomföra en
sådan politik, om man icke skall sätta människorna till att »knacka
makadam». Om man bara ökar antalet personer som sysselsättas på ett
visst område, där man icke har någon efterfrågan på denna arbetskraft,
så får man till slut ett arbete i ren tomning. Dessa personers tjänster
komma icke att efterfrågas på marknaden, även om staten eventuellt
skulle komma att betala för att de utföras.
Det förefaller mig därför som om även denna andra linje, en artificiell
stimulering av efterfrågan, vore föga lycklig. Det betyder naturligtvis
icke, att det icke av andra anledningar kan vara synnerligen önskvärt
att öka efterfrågan, nämligen därför att man behöver dessa människors
tjänster i större utsträckning än förut. Jag har nu diskuterat enbart
under den förutsättning, att det icke uppstår ett ökat behov i objektiv
mening, att man m. a. o. skulle skapa behoven bara därför att människor
en gång blivit utbildade.
.
Båda dessa sätt att absorbera det som jag antar alltför stora antalet
utbildade äro därför rätt litet välkomna. I så fall komma vi ofrånkomligt
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till frågan om tillgången. Vi kunna icke väja undan för den frågan, huruvida vi verkligen skola utbilda så många personer för sysselsättningar, att
de bli för många, så länge efterfrågan icke har ändrats. Vi äro tvungna
att se detta i ögonen och icke göra en hel del kringgående rörelser. De särskilda frågorna kunna besvaras på olika sätt - naturligtvis efter en mycket mera ingående prövning än jag här kunnat göra - men alltid så att
vi veta vad vi tala om.
En begränsning av tillgången av dem, som utbildas vid högskolor och
universitet, efter avgångsexamen vid högre läroverk, tekniska eller handelsgymnasier, kan därnäst ske på två vägar. Det ena sättet att minska tillgången är att visserligen taga emot så många som vilja komma
men att i gengäld upprätthålla sådana fordringar för examen, att man icke
får flera utexaminerade än som kunna finna sysselsättning. Den lösningen
har den stora fördelen att man får en mycket intensiv sållning. Jag medger visst, att sållningen kommer att ske efter de akademiska lärarnas
synpunkter, vilka icke alltid äro de som passa bäst för praktisk verksamhet; men bortsett därifrån får man tydligen en sållning efter intellektuella prestationer, så intensiv som man gärna kan tänka sig. Mot denna
lösning av problemet kan emellertid med fog invändas, att det är rätt
få akademiska lärare som vilja låna sig till en sådan uppgift. Häri ligger
ingen kritik, utan jag konstaterar det bara som en objektiv iakttagelse.
Min redan långvariga erfarenhet säger mig nämligen att många lärare
skulle tröttna, även om de från början hade velat vara med på saken.
Lösningen skulle också vara främmande för de akademiska studiernas
egentliga syfte. Man godkänner eljest, i enlighet med detta syfte, till examen personer som fylla måttet för examen, man underkänner dem icke
bara därför att man tycker det skulle bli för många utexaminerade. Detta
sätt att begränsa tillgången är därför ganska litet lyckat ur de akademiska studiernas egen synpunkt, trots att det naturligtvis har andra
företräden.
Stannar man emellertid vid att icke heller denna lösning är tillfredsställande, så finns det endast en lösning kvar, nämligen att begränsa
tillträdet till högskolorna. Det är klart att denna lösning har samma
fördelar som den andra lösningen har olägenheter, och vice versa. Den
har bl. a. olägenheten att bli betydligt mindre effektiv och betydligt
mindre rationell, därför att man tvingas till att gå efter kriterier som
äro. mycket sämre än man skulle ha, sedan man haft vederbörande under
behandling i flera år. Det måste i stor utsträckning bli pappersmeriter
som man går efter, och man får aldrig reda på en hel del av det som man
framför allt skulle vilja veta. Därför blir sorteringen sämre. Men å andra
sidan slipper man det tvång på studierna som ligger i att man måste
sortera bort ett på förhand bestämt antal vid examen. Med begränsning av inträdet kan man med gott samvete ägna sig åt att utbilda dem
som kommit in, och behöver icke underkänna några andra än sådana
som icke hålla måttet för den examen det gäller. Trots sina många stora
olägenheter är denna lösning därför synnerligen svår att avfärda. Jag
säger visst icke att det är någon idealisk lösning. Den enda idealiska
lösningen vore att icke flera anmälde sig till denna utbildning än som
sedan kunde finna sysselsättning; men när man har ett för stort antal,
måste någon annan lösning utfinnas.
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Det nu föreliggande betänkandet, vilket - jag upprepar det - har
många förtjänster speciellt på det statistiska fältet, har emellertid den
grundläggande svagheten, att det icke fattat klart i sikte uppläggningen
av problemet. Detta är så till vida ingen kritik av de sakkunniga, att
ecklesiastikministern - om jag läst rätt - är den som på förhand avvisat tanken på en allmän undersökning av vad som kan vinnas genom
en begränsning av tillströmningen, icke till vissa bestämda. högskolor,
utan över lag. Man kan emellertid icke alldeles frånkänna de sakkunniga
ett visst medansvar, eftersom de gjort ecklesiastikministerns ståndpunkt
till sin egen. Efter min uppfattning är det emellertid omöjligt att lösa
problemet utan att upptaga det till behandling för alla högskolor tillsammans. De försök -som blivit gjorda att begränsa tillträdet till vissa
högskolor men lämna det fullständigt öppet till andra tror jag redan från
början äro förfelade. Det behövs med andra ord en ny utredning, utan
förutfattade meningar och utan någon på förhand given begränsning. Jag
vill betona, att universiteten och de allmänna högskolorna icke på förhand böra hänvisas till begränsning av tillträdet. Det är möjligt att man
kan finna andra lösningar som äro lika bra. Det enda jag säger är att
vi kunna icke ta upp d-et ena utan att ta upp det andra. Men det har,
såvitt jag kan förstå, skett i detta betänkande.
Det är alldeles riktigt, som de sakkunniga säga, att de restriktioner
som för närvarande tillämpas vid fackhögskolorna driva studenterna
över till de allmänna högskolorna och universiteten. Professor Wicks.ell
har ju också klart utvecklat detta i sitt föredrag, och jag måste ge honom
fullständigt rätt i vad han sade. Den lösning som de sakkunniga förorda
är att beröva fackhögskolorna bestämmanderätten över det antal studenter som de vilja ta in; i stället skall denna bestämmanderätt efter
deras mening förläggas till någon gemensam myndighet, sorterande under
Kungl. Maj:t. Det är också klart att en central behandling av denna
uppgift har många fördelar. I själva verket är det förmodligen den enda
lösning som i längden kan tillfredsställa. Men det får icke gå tillsammans med en förhandsförklaring som avvisar begränsning för universiteten och de allmänna högskolorna. Det riktiga förfaringssättet, det enda
som på något sätt kan motivera en central behandling, är att låta regleringen omfatta alla punkter och alltså att låta den gälla även universiteten och de allmänna högskolorna. I annat fall får man, skulle jag tro,
en sämre lösning än för närvarande. Att behandla fackhögskolorna på
något sätt som styvbarn och låta behandlingen av dem bestämmas enbart av synpunkten, hur man skall få tillräckligt litet tillopp till universitet och allmänna högskolor, kan absolut icke vara en rationell lösning.
I förbigående sagt har jag rätt svårt att förstå hur hela detta förslag
egentligen är tänkt. Uppgiften har endast skisserats i sina yttersta konturer. Man vet sålunda exempelvis ej om kommitterade tänkt sig att
man samtidigt med att man medger en· ökad tillströmning till fackhögskolorna, också skall öka lärarpersonalen, eller om man har tänkt sig, att
undervisningen skall försämras, när samma antal lärare skall tillgodose
ett ökat antal studerande. Icke heller vet man om regleringen skall gälla
både för statens fackhögskolor och för de privata fackhögskolorna. Förmodligen ha de sakkunniga menat, att det kunde vara tillräckligt att
framkasta själva tanken. Det är dock ett tämligen revolutionerande för13 -
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slag som nu väckts. Man vet icke hur allvarligt det är menat, pller i hur
stor utsträckning man väntar att det skall kunna genomföras. Så mycket
är emellertid säkert, att utan att ta hänsyn till problemets enhetlighet
kOlurna vi icke fram på den vägen. Professor Wicksell fällde i sitt föredrag
en del yttranden om denna enhetlighet som föreföllo mig vara a.v stor
vikt, men som icke återfinnas i själva betänkandet.
Jag skall ta ett exempel som förefaller mig ganska slående. De sakkunniga omtala, att när det hade skickats ut en varning till abiturienterna
mot att gå in på läkarbanan, fick man omedelbart en starkt minskad tillströmning, och de mena att detta skulle visa effektiviteten aven yrkesrådgivning eller yrkesorientering. Det är mycket möjligt att den utfärdade varningen fick den verkan som uppges i betänkandet; men man
måste samtidigt fråga sig vart de aspiranter toga vägen som i annat fall
skulle ha blivit medicinare men nu blevo 'avskräckta. Gingo de utanför
de s. k. intellektuella yrkena eller gingo de till andra »intellektuella»
:yrken? Fastän jag icke känner närmare till fallet, skulle jag vilja antaga
att de gingo till andra intellektuella yrken och att varningen ,därför i
verkligheten hade mycket liten betydelse för att föra över de unga till
icke-» intellektuella» yrkesbanor. Om man har en så stor tillströmning
till de »intellektuella» yrkena över huvud taget att icke alla kunna absorberas, så är det uppenbart att en dylik yrkesorientering icke kan åstadkomma det åsyftade resultatet. Den kan eventuellt skapa en bättre utjäluning mellan de olika »intellektuella» yrkena, men den kan icke hindra,
att det alltjämt kommer att bli en alltför stor rekrytering för dem över
huvud taget, med därav följande arbetslöshet o. s. v.
Den grundläggande svagheten i kommitterades förslag synes mig just
vara, att en yrkesorientering som uteslutande rör sig på ett område som
i sin helhet är överrekryterat icke alls kan hindra denna överrekrytering.
Vad det gäller är ju att få till stånd en utjämning mellan områden med
för stor rekrytering och andra områden, men detta kan icke ske genom
en yrkesorientering SOIU enbart avser de intellektuella yrkena. Detta
hindrar naturligtvis icke att den kan ha den begränsade uppgiften att
skapa större utjämning mellan olika intellektuella yrken, lnen det centrala
problemet kan tydligen icke lösas på den vägen. Jag tycker nog att betänkandet även på den p'unkten borde något skarpare ha framhållit problemets verkliga beskaffenhet.
För min del känner jag mig också något tveksam om lämpligheten att
här ha ett statligt organ. Det gäller här ytterst ömtåliga frågor, och alla
möjliga intressen komma att resa sig i harnesk mot förslag om ökning
av tillströ,mningen till den ena eller andra gruppen. En privat organisation skulle nog kunna åstadkomma ett bättre resultat, men jag skall icke
fördjupa mig i den frågan.
Professor Wicksell har därnäst alldeles rätt i att en förbättrad arbetsförmedling är mycket viktig, men förslagets utfornlning i betänkandet är
enligt min mening olycklig. l\1:an har där tänkt sig att den privata arbets~
förmedling SOIU 'redan förefinnes, alltså den platsanskaffningsverksamhet
som bedrives aven lång rad speciella organ inom de olika yrkena, visserligen icke skall förmenas att självdö; men Oln den icke vill självdö utan
vill fortsätta sin verksamhet, skall den dödas på annat sätt, eventuellt
på civilrättslig väg, som det uttryckligen står i betänkandet. Förutom
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att .detta icke förefaller mig vara särdeles sympatiskt, tror jag' det är en
olycklig lösning. Den offentliga arbetsförmedlingen har hittills i huvudsak
begränsat sig till mycket odifferentierat arbete. Den började ju med den
mest odifferentierade arbetskraften, lantarbetare och grovarbetare, för
att sedan tränga fram även på andra områden. Jag skulle dock tro, att
den ännu är långt ifrån tillräckligt utrustad ens för de mest differentierade
kroppsarbetarna. De s. k. intellektuella yrkena erbjuda emellertid ett område som är långt mera differentierat än något av de områden som den
offentliga arbetsförmedlingen hittills har sysslat med. Att tänk:a sig att
tvångsvis lägga under denna offentliga arbetsförmedling en uppgift där
hänsyn till de särskilda individernas lämplighet är nästan det primära,
förefaller mig vara allt annat än lyckligt.
Den rimliga .lösningen ligger i själva verket mycket nära till hands,
nämligen i en intimare förbindelse mellan å ena sidan den offentliga arbetsförmedlingen och å andra sidan den platsförmedlingsverksalnhet som
för närvarande bedrives inom de olika intellektuella yrkena. Härigenom
skulle man begagna den speciella sakkunskap som redan förefinnes och
lika fullt få kontakt med den allmänna arbetsmarknaden. En arbetsgivare som har användning för den intellektuella arbetskraften är icke
så dum, att han tar emot anvisningar från en myndighet sonl omöjligen
tillräckligt kan känna till de personer det här är fråga om. Även på denna
punkt har kOInmitten förfallit till en schematisering som icke är vidare
välkommen.
Jag skall icke här fördjupa mig i kommittens förslag om ändrade utbildningslinjer i skolorna, ändrade examina vid universiteten o. dyl. Det
är 'möjligt, att där finns en hel del att tänka på, fastän jag ej vidare väl
förstår hur det praktiskt är tänkt.
Vidare skulle jag vilja säga ett par ord om universitetsstatistiken. Professor Wicksell framhöll, att den nuvarande statistiken är mycket dålig
och att den behöver förbättras. Det stora statistikförslag som kommitten
framlagt i sitt betänkande förefaller mig dock vara tämligen fantastiskt.
Meningen är ju, att det för varje studerande skall föras ett särskilt kort,
som när vederbörande går över från en högskola till en annan skall
översändas dit för att slutligen hamna i ett centralt kartotek. Man skall
sedan i varje särskilt ögonblick kunna säga, var en person som varit vid
en högskola befinner sig. Jag vill visst icke bestrida, att man på detta
sätt skulle få en bättre statistik än förut, men det finns ett gammalt
ordspråk som säger att man icke skall bränna ned huset för att steka
köttet. Mindre fördelar för statistiken få icke köpas med hur stora uppoffringar som helst. De sakkunniga ha emellertid också framlagt ett mindre
omfattande förslag, som tillgodoser kanske tre fjärdedelar av samma syften som det första förslaget; och det synes mig avgjort vara att rekommendera.
Jag kan sammanfatta vad jag hittills sagt däri, att vi absolut behöva
en ny utredning. De sakkunniga ha själva- föreslagit en sådan ny utredning, men endast för att undersöka vilken myndighet som skall ta bort
bestämmanderätten från fackhögskolorna- i avseende å tillträdesbegränsningen - alltså ej för att bedöma huruvida en sådan överflyttning av kompetensen över huvud taget skall äga rUIn, och ännu mindre huruvida
något bör göras vid övriga högskolor, som nu icke ha begränsning. En
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sådan enögd utredning vore högst ovälkommen, ty problemet bör upptagas principiellt och utan några förutfattade meningar.
Innan jag slutar, vill jag beröra ytterligare ett moment. De sakkunniga äro mycket emfatiska - professor Wicksell var det även i sitt föredrag - i avseende å framställningen av de motiv som varit bestämmande för tillträdesbegränsningen vid fackhögskolorna. Det står exempelvis i betänkandet: »1 själva verket ligger dock ofta bakom spärren en
mer eller mindre tydligt uppenbar önskan att skydda de redan inom
utbildningsanstaltens yrkesområde verksamma personerna från den besvärande konkurrens som uppkommer, då ett större antal inom yrket
nyutbildade utbjuda sina tjänster till samhället eller allmänheten»; och
därefter räknar man upp en hel del yrken där antalet yrkesutövare borde
behöva växa. Här föreligger en allvarlig brist på distinktioner, som i själva
verket går tillbaka till frågan om vad som menas med »intellektuella
yrken». Detta grundläggande begrepp förklaras ej heller någonstädes i
betänkandet. Om jag fattat betänkandet rätt, menar man emellertid sådana yrken för vilka man utbildar sig vid högskolorna. Utbildning och
~yrke är emellertid icke samlna sak. Man utbildar sig på ett visst sätt,
men därav följer icke att man väljer ett visst yrke. Personer med olika
slags utbildning kunna välja samma yrke, och personer med samma slags
utbildning kunna välja olika yrken. Kommitten talar exempelvis om
»handelshögskolebanan». Handelshögskolans alumner gå emellertid till
sysselsättningar, där de utgöra en försvinnande minoritet. De allra flesta
på detta område sysselsatta ha icke någon högskoleutbildning alls utan
ha bakom sig undervisning av helt annat slag och i övrigt enbart rent
praktisk utbildning. Detta förhållande belyser just det ensidiga och rätt
starkt missvisande i det citat som jag nyss läste upp, såsom lätt kan visas.
I vissa fall är det alldeles sant att man genom begränsning av tillträdet till elI utbildningsanstalt kan begränsa också tillträdet till en bana.
Det gäller franIför allt om sådana banor där det föreligger ett lagligt
hinder att ägna sig åt sY,sselsättningen om man icke har fått ell viss
utbildning; man kan som exempel välja läkare, tandläkare, lärare, präster
och andra. Men vid si.dan av dem finns det andra banor där en viss utbildning visserligen efter vad man hoppas möjliggör för vederbörande att
nå ett bättre resultat, men där det är fullständigt omöjligt att begränsa
rekryteringen till banorna genom att begränsa tillträdet till en viss utbildningsanstalt. Tar man in färre studerande t. ex. vid Handelshögskolan,
bli icke färre personer sysselsatta inom handel, industri och sjöfart, utan
man får i stället flera med annan utbildning. En begränsning av tillträdet till Handelshögskolan vore därför helt meningslös ur synpunkten av
yrkesbegränsning.
Jag har uppehållit mig vid denna sista punkt för att den ligger nlig
nära men också därför att den är symptomatisk för den brist på social analys som detta betänkande synes mig lida utav. Det är möjligt att de sakkunniga själva äro fullt medvetna härom. De ha velat göra en rent statistisk utredning och ha ieke önskat sociologiskt analysera problemet. Kanhända ha de gjort rätt - det vill jag icke bestrida - men i så fall behövs det en ny utredning, där man icke går förbi en sådan analys utan
försöker tränga till botten med själva problemet, sonl är en synnerligen
allvarlig sak för hela världen. För vår del ha vi ännu känt mycket litet
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av detta problem, men vi ha över huvud taget undgått .ovanligt många
av världens olyckor under de senaste åren. Eftersom vi icke kunna vara
säkra på att få bli lika lyckligt lottade för framtiden, skulle jag vilja
hemställa att Inan sätter sonden ordentligt på denna bulnad för att se
dels hur den är beskaffad, dels vad lnan kan göra åt den.
Professor G_ Åkerman: Jag måste erkänna, att det var med en smula
förvåning, som jag tog del av den siste talarens uttalande på vissa punkter. På andra punkter kunde jag däremot fullt instämma med honom, särskilt i vad han yttrade om den föreslagna arbetsförmedlingen.
Såvitt jag fattade professor Heckscher rätt, tycktes hans sympatier
luta åt det hållet, att man borde ha ett visst spärrsystem över hela linjen.
Han framhöll, att efterfrågan på denna arbetskraft är bl. a. en funktion
av löneläget, men ansåg det icke vara lämpligt att åstadkomma en ökad
efterfrågan genom nedsättning av lönerna. Om man ställer sig på den
ståndpunkten, går nlan emellertid ifrån vad som rent generellt gäller på
det ekonomiska området såväl i fråga aln produktionsfaktorerna i allmänhet som om arbetskraften, nämligen att priset på ett naturligt och
ändamålsenligt sätt påverkas av efterfrågans växlingar. Detta hör ju så
nära ihop med fri konkurrens, frihandel och allt sådant, att det förvånade
mig, att just professor Heckscher skulle intaga en dylik ståndpunkt.
Jag tror emellertid, att man här har nytta av att göra vissa distinktioner. Man kan nog tala om tillgången som ett visst block, men i avseende å efterfrågan torde man här lika litet som på andra områden kunna
tala om ett bestämt block, ty den är i hög grad differentierad icke minst
med avseende å lönerna. Om man på grund av ett stort utbud vill ha
ett större antal personer sysselsatta, så kan det mycket väl hända, att
detta resultat kan nås genom lönesänkning enbart för vissa slags platser,
som äro mindre krävande, utan att detta nödvändigtvis behöver medföra en nedgång av lö·nerna för de mera krävande platserna. Jag tänker
härvidlag särskilt på de platser, där statens efterfrågan sätter in. .
I anslutning härtill skulle jag vilja beröra en viss sida av kommittebetänkandet. Såvitt jag kunnat se, lägger betänkandet i stort sett en ren
arbetsmarknadssynpunkt på problemet och menar underförstått, att alla
platsaspiranter helst borde kunna absorberas på ,det sätt, som de utbildat sig för. Detta motsvarar icke min uppfattning. Det är ju här fråga
om intellektuella yrken, som ingalunda äro något självändamål utan äro
etablerade i samhällets tjänst. Det är då ganska viktigt, att de personer,
som få dessa platser, verkligen äro högt kvalificerade, och under sådana
förhållanden är det nog ändamålsenligt, att tillgången är i viss mån större
än efterfrågan. Först härigenom kan man vänta sig att få i genomsnitt
verkligt goda kvalifikationer hos denl, som få plats. Detta för naturligtvis med sig den obehagliga konsekvensen, att det blir en viss avfallsprocent, som icke finner användning på det sätt, som vederbörande själva
utbildat sig för, men detta torde dock enligt min uppfattning få betraktas som en relativt mindre nackdel:
Frågan blir då närmast, vad man skall göra av dem, som icke kunna
få sådana platser och ställningar, som de utbildat sig för. Man bör enligt
min tanke icke inrikta sig på att tillfredsställa dem på det sätt, de själva
tänkt sig, men nlan måste i alla fall tänka på vad det över huvud taget
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skall bli av dem. Vilka reträttplatser på en lägre nivå kunna finnas för
dem? Det är naturligtvis en utomordentligt invecklad sak, som man icke
kan uttala sig generellt Oln. Mest önskvärt är givetvis att detta avförande
av överskottsprocenten icke sker uteslutande, sedan vederbörande blivit
fullt färdig, utan i stället kan ske successivt under utbildningstidens gång.
När det visar sig, att vissa personer, som tänkt kon1ma fram på en viss
bana, äro mindre lämpliga härför, böra de genonl lämpliga organisatoriska åtgärder avföras, trots att de redan fått en utbildning, som är större
än som motsvarar fordringarna för sådana platser, som de kunna göra
anspråk på, när de avföras. Denna process bör man enligt min uppfattning icke tänka sig som en enda spärr vid ett visst tillfälle - vid inträdet
till högskolorna - utan bör ske successivt hela vägen uppför och dessutom även på ett ännu tidigare stadium.
Jag skulle i detta avseende vilja taga fasta på ett yttr~nde i kommittebetänkandet på sid. 373, där det säges, att utbildningen till studentexamen är inriktad på en bred teoretisk bas, varigenom det alltid svåra yrkesvalet uppskjutes i det längsta och ofta till en tidpunkt, då den föregående utbildningen kan förefalla som alltför ofullständigt tillvaratagen,
därest icke vidare utbildning följer. Detta uttalande kan jag för min del
instämma uti, och jag tror såsom de sakkunniga, att det verkligen är en
sak, som borde tagas upp just i detta sammanhang. Uppgiften vore alltså
att skapa en lnera organisk och etappvis skeende utbildning även före
studentexamen. Detta tror jag bäst skulle ske genom att bygga ut realskoleexamen en smula nlera än nu är fallet, men sedan skjuta in ett
mellanstadium med halvfria studier mellan denna skolexamen och de
egentliga universitetsstudierna. Detta skulle bli något likartat med vad
luan har i de anglosachsiska länderna, där den första akademiska examen
motsvarar ett par år av vår skolutbildning och något år av vår första
universitetstid. Det är, synes det mig, hos oss alltför stor skillnad mellan
utbildningen upp till studentexamen och de fullständigt fria universitetsstudierna. Genom dessa skolstudier upp till en ganska hög ålder - 19 a
20 år - håller man kvar individerna på ett osjälvständigt stadium ett
par år längre· än som är nödvändigt och nyttigt. Frigav man däremot
studierna i viss utsträckning något tidigare, skulle detta bidraga till en
sådan naturlig avledning till andra yrkesbanor, som de kommitterade
tala om.
Vad jag här framfört är några reflexioner utan minsta spår till pretention. Egentligen hade jag icke tänkt yttra mig alls, men det har uttryckts en önskan att få en diskussion i gång, och det är därför jag tilllåtit mig ta till orda.
Byrådirektör N.. A.. Jacobi: Jag har begärt ordet för att med några få
ord be att få bemöta professor .Heckschers kritik av de sakkunnigas
uttalande om en arbetsförmedling för högskoleutbildade. Om jag förstod
professor Heckscher rätt, kände han sig tveksam dels om över huvud
taget en arbetsförmedling vore ett lämpligt organ för att skaffa sysselsättning åt denna arbetskraft, dels om den nuvarande offentliga arbetsförmedlingen vore vuxen denna uppgift.
Om jag får taga den sista punkten först, erkänner jag gärna, att natur-
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ligtvis är den offentliga arbetsförmedlingen icke färdig för denna uppgift,
ifall man därmed skulle mena, att varje arbetsförmedlingsorgan, varje
anstalt eller kontor och kanske t. o. m. de olika ombuden ute i landet
skulle syssla med att skaffa plats åt läkare eller ingenjörer eller folkskollärare o. s. v. De sakkunniga äro, måste jag säga, dock i någon mån
själva skuld till denna nlissuppfattning, eftersom de i sin för övrigt ganska
löst skisserade framställning av systemet ha inlagt ett uttalande om ett
slags lokalregister för anskaffande av vikarier på vissa områden, vilket
uttalande man måste tolka så, att lnan tänker sig att åtminstone arbetsförmedlingsanstalternas huvudkontor ute i landet skulle var på sin ort
taga hand om denna förmedling. Den punkten tror jag nog man på arbetsförmedlingshåll i allmänhet ställer sig tveksam till. Annars är det
emellertid i stort sett meningen, att det skulle inom den offentliga arbetsförmedlingens ram skapas ett särskilt organ, som man skulle kunna kalla
för akademisk arbetsförmedling eller, med vår t erlninologi, en fackarbetsanvisning för högskoleutbildade, vilket organ skulle skötas av särskilda
funktionärer, som måste ha sådan utbildning och sådan kontakt med
universitet och högskolor, att de verkligen komlna att företräda dessas
intressen och synpunkter på minst samma sätt som de hittillsvarande
privata eller frivilliga platsanskaffningsbyråer, som finnas vid en del högskolor, men som bara ha det felet, att de icke äro effektiva nog, bl. a.
därför att de äro alltför nlycket bundna vid vissa platser och icke nå ut
till landets avlägsnare delar.
Jag tror inte, att vi skola taga alltför gravallvarligt på professor Wicksells och dr. Jernemans funderingar att med civilrättsliga medel avskaffa
dessa extralärarbyråer etc. Jag noterade med glädje professor Heckschers
sista uttalande, att det behövs en samverkan mellan den offentliga arbetsförmedlingen och dessa byråer. För min del hoppas jag, att en sådan
samverkan skall komma till stånd, i varje fall på det sättet, att man
fullt frivilligt och med bevarande av de personliga krafterna, får dessa
speciella platsföruledlingsorgan införlivade i den offentliga arbetsförmedlingens ram. Att man emellertid vill ha en ganska ordentlig kontakt
mellan dessa speciella förmedlingar och den offentliga arbetsförmedlingen
tror jag är motiverat ur åtskilliga synpunkter, framför allt därav, att en
anställningssökande akademiker eller högskoleutbildad icke skall behöva
anlita för många olika arbetsförmedlingsorgan, när han vill se sig om
efter möjligheten att komma in på olika levnadsbanor. Vi kunna t. ex.
taga filosoferna. Många av dem, kanske de flesta, vilja bli lärare men få
också ha ögonen öppna åt annat håll, exempelvis Iltterär verksamhet. De
kunna bli lärare icke blott vid offentliga läroverk utan även vid privata
skolor eller de kunna taga översättningsarbete o. dyl. Det förekommer
redan, att många högskolestudenter i Stockholm gå till stadens. arbetsförmedling för att få sådant arbete, och kanske blir det så småningom
så även i de andra högskolestäderna. Om dessa personer på samma gång
skola kunna undersöka möjligheten att komma in på den levnadsbana,
som de drömt sig såsom sitt huvudyrke och framtidsmål, och kunna
tillvarataga möjligheten till de tillfälliga inkomster, som erbjudas, kan det
vara till viss fördel, att arbetsförmedlingarna på olika områden äro sammankopplade med varandra.
Det är även en annan sak att här taga hänsyn till, nämligen att lnånga
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studenter gå ut till praktiska yrken. Professor Heckscher nämnde själv,
att begreppet intellektuella yrken är luycket svävande, och många, som
fått intellektuell utbildning, få i själva verket ge sig in på rent praktiska
levnadsbanor. Även ur den synpunkten är det fördelaktigt att icke blott
ha en byrå för extralärare, en byrå för folkskollärare o. s. v. utan att ha
ett samarbete, så att man, när det vid den vanliga arbetsförmedlingen
anmälas lediga platser, som gälla det praktiska livet, men där arbetsgivaren sätter värde på att få en person med litet större utbildning, man
snabbt och lätt kan få tillgång till ett register, där ett stort antal intellektuellt utbildade arbetssökande äro inskrivna.
Detta gällde alltså frågan om den rent organisatoriska formen för arbetsförmedlingen, som jag icke här kan mer än lätt beröra. Sedan ha vi
den andra synpunkten, nämligen att det för de arbetsgivare, som ha arbete
för intellektuellt utbildade - jag tänk~er främst på de offentliga myndigheterna - kan ha betydelse att kunna anlita en arbetsförmedling
i stället för det nuvarande systemet, som i stort sett går så till, att folk
går runt i olika älnbetsverk, precis som gesällerna på sin tid gingo omkring till mästarna, för att lämna in sina betyg och höra sig för om
möjligheten att få pl&ts. Detta system ger kanske möjlighet för vissa
chefer att titta på olika aspiranter, men systemet rymmer ett stort mått
av tillfällighet och även tillfälle till godtycke. Många gånger är det en
slump, om de bästa aspiranterna inom en viss bransch äro inskrivna just
i det ämbetsverk, där man främst skulle behöva dem.
Det har under de senare åren skett en ytterligare skärpning av svårigheterna. Jag tänker därvid icke bara på överbefolkningen å dessa banor,
vilken medför att ämbetsverkens högar av anställningsansökningar växa,
utan även på de ändrade former, som man numera har för anställning
av nybörjare. För ett par decennier sedan tillämpades ännu det systemet,
att ungefär vem som helst fick skriva in sig i ett ämbetsverk och gå där
som oavlönad under en längre tid. De hade då tillfälle att visa framfötterna, om de hade något att visa. Den ordningen är emellertid nu
övergiven. Nu tar man i allmänhet icke in folk annat än när man behöver
dem och har pengar att betala ,dem 'åtminstone någon avlöning. Det finns
därför icke längre samma möjlighet för en studerande, som kommer ut,
att komma in i verken. Under det att han förr gladeligen skrev in sig i
fyra eller fem verk och där meriterade sig mer eller mindre, kan han nu
aldrig komma in på samma sätt och få tillfälle att göra sig gällande. Det
är för att avhjälpa detta missförhållande och framförallt för att få en
bättre och säkrare rekrytering för statstjänsten, som jag tror, att man
bör sätta ganska stort värde på, om man kunde få en välorganiserad akademisk arbetsförmedling.
På detta sätt skulle ämbetsverken veta vart de skulle vända sig för att
få en överblick över tillgången på aspiranter med en viss utbildning.
Något som ytterligare skärpt behovet härav är Stockholms ökade betydelse såsom universitetsstad. Innan man fick den statsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms högskola, var det i allmänhet studerande från Uppsala eller Lund, som rekryterade ämbetsverken. Uppsala låg litet närmare
Stockholm än Lund, och Uppsala hade därför kanske ett försprång, som
dock i någon mån uppvägdes av skåningarnas lokalpatriotis.m, vilken
gjorde, att när en skåning kom in i ett verk, blev det i regel flera av
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samma slag. Sedan ämbetsverken emellertid numera fått tillgång ti~\
Stockholmsstudenterna, vilka man utan större apparat kan komma i kontakt med, få dessa en synnerligen stor chans att komma före sina kamrater från andra universitetsstäder. Jag har själv, när det gällt att antaga amanuenser med viss utbildning, haft sökande från Lund, men vi
ha för dem ofta endast haft pappersmeriter att gå efter och ha icke haft
en aning om hurudana de verkligen äro, om icke professor Wicksell eller
någon annan från Lund händelsevis varit här uppe och ku~:nat tillhandagå med upplysningar. För att få upplysningar från Uppsala eller Lund,
har man måst anlita interurbansamtal, men för Stockholms del ha vi
kunnat ringa upp tre eller fyra personer på ett par minuter för att få
in alla upplysningar om de sökande. Följden har blivit, att nlan helst
tar Stockholmsynglingar. Det är det slumpartade i detta system, som jag
tror man skulle kunna avhjälpa genom att i någon mån realisera de sakkunnigas ideer om denna arbetsförmedlingsorganisation.
Professor S.. Wicksell: Professor Heckschers anförande formade sig ju
till en kritik av det utav undertecknad och dr Jerneman framlagda betänkandet rörande tillströmningen till de intellektuella yrkena. Jag kan icke
precis säga att jag uppfattat detta sammanträde som ett diskussionsmöte
rörande detta betänkande, ehuru jag naturligtvis varit förberedd på att
detsamma skulle komma på tal. Jag har. ju också i mitt föredrag hämtat
mitt stoff därur. - Professor Heckscher efterlyste i vårt betänkande särskilt ett par saker, som jag är väl medveten om saknas, framför allt en
mera nationalekononliskt betonad undersökning och sammanställning av
efterfrågan och tillgång, samband med lönenivån o. s. v. Jag skulle vilja
svara, att jag för min del icke känner mig skickad och alldeles särskilt litet
hågad att ge mig in på sådana gebiet, vilket professor Heckscher kanske
förstår. När jag icke är nationalekonom helt och hållet, vill jag icke vara
det till hälften, icke ens när det gäller frågor, vilka eljest äro rätt så
tillgängliga för allmänna resonemang.
Professor Heckschers uppställning av problemet antar jag är riktig och
hans uppbening av frågeställningen förefaller också bra. Hans konklusioner äro däremot kanske något ensidigt poängterade. Ingen kan väl bestrida, att om man har en verkligt brydsam situation med en alltför stor
tillströmning till den grupp av yrken, som det här är fråga om, så kan
man -av rena arbetsmarknadsskäl få anledning att taga till även sådana
saker som allmänna spärråtgärder, hur motbjudande denna väg än ter sig
för en liberalistisk åskådning. Men såvitt jag vet, är situationen icke så
brydsam, att detta för närvarande kan vara motiverat. Jag vill icke neka
till att så kan bliva förhållandet, om man skulle få en mycket stark ytterligare tillströmning med därav följande svårigheter att sysselsätta högre
utbildade, men det är likväl mycket stora olägenheter förenade med en
spärrpolitik. Man måste fråga sig, var spärren skall sättas in. Skall InaD
spärra till gymnasierna eller skall man spärra till realskolorna eller skall
man spärra inträdet till olika högskolor? Över huvud taget kan man icke
spärra alltför mycket på ett håll utan att olägenheter uppstå på andra
håll. Nu ha ju de sakkunniga genom sin historiska expose och sitt referat
av den i frågan förda diskussionen ganska ingående belyst spärråtgärderIlas olägenheter, och jag noterade med nöje, att professor Heckscher, med
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vad han sade om spärrarnas olägenheter, gav uttryck åt ungefär san1ma
uppfattning. Man lnåste emellertid fråga sig, om man nu går in för en
alhnän spärrpolitik beträffande den högre utbildningen och tillträdet till
Inatsvarande yrken, vad har lnan då att ställa upp mot de tendenser,- som
finnas eller komma att finnas till spärrande av tillträdet även till de, om
jag så får säga, lägre yrkena. Sådana tendenser saknas som bekant icke,
ja, det finns redan åtskilliga yrken av ur utbildningssynpunkt mera enkel
natur, som på ett eller annat sätt äro föremål för en spärr. Jag tillåter mig
bara nämna chaufförsyrket, vars rekrytering länsstyrelserna reglera genonl
sina trafiklicenser. Spärrar man så att säga principiellt till.de högre yrkena,
så kan följden bara bli en, nämligen spärr över allt. En absurditet såvida
11lan inte går in för en planhushållning över hela linjen.
Jag skulle nu först och främst vilja framhålla, att vi i vårt utredningsarbete icke haft större anledning att ägna oss åt frågan om spärrarna. Det
var aldrig vår uppgift. Vi ha icke ens gått närmare in på frågan, huruvida
de nuvarande spärrarna skola bibehållas eller ej. Vi ha emellertid trott, att
man åtminstone för närvarande skulle lned användande av andra medel
kunna komma till rätta med övertillströmningens problem, i den mån ett
sådant verkligen föreligger. Jag har redan förut haft tillfälle framhålla,
att den omständigheten, att det förekolnmer svårigheter på åtskilliga
yrkesbanor, ju icke nödvändigtvis behöver betyda, att det om man ser
saken på längre sikt, verkligen förefinnes en alltför stor tillströmning. Vi
ha alltså tänkt oss, att man skulle kunna komma till rätta lned de förhållanden, sonl nu råda, på en annan väg, närmast genom att försöka på
ett tidigt stadiuln intressera ungdomen för andra banor än de långa studiebanorna. Jag menar icke, att man skall avråda folk från att studera
eller förkovra sig, men dessa långa studiebanor ha ju sina sidor och man
får lätt en stelhet i det hela, som icke är önskvärd. Man talar ju nu ofta
om överkvalificerad arbetskraft o. s. v., alltså onl att personer äro sysselsatta i ett arbete, där deras kvalifikationer och förvärvade kompetens icke
kommer till sin rätt. Man skulle därför försöka sträva efter att i den mån
sådant verkligen förekommer skapa nya utbildningsmöjligheter. På den
basen ha vi nu skisserat upp ett program. Jag erkänner gärna, att det
endast är skisserat, ty vi ha i själva verket icke haft något uppdrag i den
riktningen heller. Detta program går emellertid ut därpå, att lnan skulle
skapa nya utbildningslinjer, baserade på elementarskoleutbildning eller på
folkskoleutbildning. Vi ha tänkt oss . praktiska gymnasielinjer och andra
mera kortvariga utbild:ningslinjer, som basera sig på realskolexamen,
eventuellt också några linjer, som på kortare tid än den vanliga akademiska utbildningen medger, kunna leda fram till viss teknisk kompetens, ordet teknisk här taget i sin vidsträcktaste mening. Vi ha
sålunda framlagt förslag till en förvaltningsteknisk examen. Det var
kanske icke rätta ögonblicket att komma fram med detta förslag, då' vi
just fått en statsvetenskaplig examen, som måhända först bör prövas.
]\len det rör sig ju här om något vida enklare. Jag för min del har också
tänkt mig att sårskilt för det sociala arbetet, som jag tror måste komma
att taga människors arbetskraft i anspråk i mycket större utsträckning
i framtiden, behövs det utbildningsformer och utbildningslinjer, som gå vid
sidan av de nu förefintliga. Kort sagt: i stället för att sätta spärrar framför
nu förekommande utbildningsvägar vilja vi söka öppna nya sådana. Man
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skulle alltså kanalisera över en del av det ungdolnliga utbildningsbehovet
å dessa banor, och därigenom skulle nlan kunna få en lättnad för de
·egentliga akademiska yrkena. - Det må vara, att det av oss använda uttrycket »intellektuella yrken» icke är bra, men det är svårt att få tag i
något annat, som är bättre. I utlandet talas det om akademiska yrken
och nlan nlenar då detsamma S0111 vi, men i Sverige skulle detta uttryck
kanske icke få riktigt samma betydelse. Vad en social analys beträffar,
skulle det vara lockande att ge sig in på en sådan. Nu ha vi fått nöja
oss med vissa ansatser, då vår huvudlinje måste bliva ell annan.
Frågorna om spärrning av tillträdet och inskränkning av tillgången ha
icke varit förelagda oss till utredning, såsom också professor Heckscher mycket riktigt framhöll. Vi ha bara intresserat oss för den sidan av saken historiskt och principiellt. Däremot ha vi gjort några undersökningar rörande
de nuvarande spärrarna, vilka närmast anknyta sig till respektive läroanstalters förmåga att taga emot lärjungar, och vi ha visat, att de leda
till en alldeles orimlig köbildning, och att de icke så mycket äro spärrar
som fastmera såll, genom vilka så småningom alla kunna slinka igenom,
om de göra sig tillräckligt smala. Jag vill tillägga att jag för min del icke
ser något oriktigt eller olägligt i att man ställer krav och till och med
ganska stora krav på vissa kvalificerade förkunskaper hos denl, som skola
få taga de högre fackliga utbildningsanstalterna i anspråk. Men man bör
enligt min mening söka inrätta sig så, att man kan taga emot alla som
motsvara rimligt satta dylika krav och icke bara en till antalet på förhand
begränsad del av dem. Det är detta sista som leder till att så många sakligt sett tillräckligt kvalificerade få underkasta sig en alldeles orimlig
omgång och väntetid.
Professor IIeckscher var också inne på åtskilliga andra saker. Jag kommer icke ihåg dem alla, och jag var för mycket intresserad för att hinna
göra fullständiga anteckningar.
Givetvis kan åtskilligt sägas enlot vårt uttalande om att man skall försöka ta död på de privata arbetsförmedlingsanstalterna. Så länge det bara
finns en privat arbetsförmedlingsanstalt för läroverkslärare, en fö,r läkare
o. s. v., går det väl an, men det finns faktiskt på åtskilliga områden flera
anstalter för samma yrke, och man får då icke den fungibilitet eller enhetlighet eller den möjlighet för vederbörande sökande att erhålla bästa möjliga chans till placering, som ett enda arbetsförmedlingssystem innebär.
.J ag kan i övrigt i det stora hela ansluta mig till vad byrådirektör Jacobi
här anförde.
Professor Heckscher fann vårt förslag rörande universitetsstatistiken
vara alltför vidlyftigt. »Man skulle icke bränna huset för att steka köttet.»
Vi ha också framlagt ett minimiprogram just i känslan utav, att det kanske skulle möta svårigheter att få igenom det första förslaget i dess helhet, för att på det sättet anvisa en framkomlig väg, som alla kunde vara
med OID. I själva verket är emellertid det stora förslag, som vi skisserat,
icke alls så otympligt, som det kanske kan se ut. Det är ju egentligen icke
fråga om något annat än att universiteten och högskolorna skulle hålla
reda litet bättre på sina studenter. För närvarande ha de mycket litet
reda på dem, praktiskt taget ingenting alls. I Lund ha universitetsmyndigheterna exempelvis överlämnat åt nationerna att helt och hållet intressera sig för och hålla reda på, icke bara studenternas handel och van-
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del men även deras studieprestationer o. dyl. Vi ha emellertid stort intresse av att veta vad studenten gör som studerande, så att vi skola kunna
se vart det bär hän. Får man in dessa uppgifter, är det närmast enbart
fråga om att någon person skall föra ett register. Att man sedan vill ha
det centraliserat för de olika läroanstalterna i ett centralregister är icke
så märkvärdigt, och icke heller kan det vara särskilt besvärligt att skicka
registerkort från det ena stället till det andra. Hela förslaget är egentligen
endast en liten miniatyrbild av befolkningsregisterorganisationen, sådan
man t. ex. lagt upp den eller planerat den i Holland m. fl. länder, där ett
kort följer varje människa vart han flyttar genom hela livet för att, när
han dör, ingå i ett centralregister. Åtminstone jag för min del kan icke
inse, att det skulle vara så omöjligt, utan jag tror, att det skulle kunna
fungera ganska bra. Det är dock enda sättet för att man skall kunna få
en individuellt upplagd statistik, d. v. s. en statistik, där individerna bli
enheter i stället för ·händelser, som inträffa, examina o. dyl.
Den nya riksgiltigheten för tentamina torde för övrigt komma att redan
den nödvändiggöra att centrala register föras över godkända tentamina,
kuggningar, genomgångna kurser o. s. v.
Såsom exempel på hur besvärligt det är med den nuvarande universitetsstatistiken vill jag nämna, att när jag sade, att 75 % av studenterna
gå till universitet och högskolor, är detta bara en ungefärlig siffra. Det
är väl ändå märkvärdigt, att man icke skall kunna taga exakt reda på hur
stor del av studenterna, som gå dit. Om man konfronterar siffrorna för
nyinskrivna vid universitet och högskolor med antalet av dem, som tagit
studentexamen, äro de båda uppgifterna icke jämförbara, därför att man
icke vet, huruvida en person, som skrivit in sig vid en läroanstalt, redan
tidigare skrivit in sig vid en annan. Vi ha försökt få en rätsida på detta,
men det har kostat mycken möda. Vi ha icke överallt kunnat få uppgifter
från läroanstalterna själva utan ha fått skicka vårt eget folk för att taga.
reda på saken. Något måste därför otvivelaktigt göras.
Generaldirektör A_ Örne: Jag skulle egentligen icke yttra mig här i kväll~
därför att jag är ytterst föga insatt i de speciella problem, som ha varit
föremål för utredning och undersökning. Det är emellertid vissa synpunkter, som i kväll ha kommit fram, som ha föranlett mig att säga ett par ord.
På detta område existerar tydligell numera en dualism, som, såvitt jag
kan förstå, är omöjlig att utplåna. I och med att levnadsstandarden har
stigit så mycket som den har gjort, har det framkommit allt starkare
krav på att det skall beredas. ökade möjligheter till skolundervisning och
att ett allt större antal barn skall bli i tillfälle att gå igenom läroverk.
Samtidigt härmed vill man emellertid upprätthålla kravet på att var och
en, som har studerat vid ett allmänt läroverk, skall av staten beredas
en tryggad sysselsättning, ty det är väl detta, som ytterst ligger bakom
hela problemet.
Om man vill vidhålla den uppfattningen, att man skall ha så många
parallellavdelningar vid läroverken, att alla, som fylla vissa bestämda
minimimått, skola komma in, då måste man enligt lnin uppfattning avstå
från kravet på att alla, som sedan tagit examen med godkända betyg,
skola försörjas av staten. Detta bör man också klargöra för folk i långt
större utsträckning än nu är fallet. Att försöka ransonera på grund av
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större eller lnindre studiebegåvning tror jag är ett olösligt problem. Professor Heckscher har redan påpekat, att det icke låter sig göra på ett
högre stadium att hänsynslöst· kugga folk, som egentligen skulle kunna
godkännas, och gör man det, sedan en person studerat några år vid ett
universitet eller en högskola, får man ju de kuggades proletariat, vars
medlelnmar komma att stå mycket sämre i alla avseenden än de, som
verkligen få sin examen.
Likadant är det strängt taget vid läroverken. Genom en skärpning av
fordringarna i studentexamen får man ett större antal kuggade, och sådana ha som bekant icke särskilt stora möjligheter. Det föreligger dock för
dem exakt samma levnadsproblem sonl för dem, som lyckas ta denna
examen. De ha ju studerat i så och så många år, och deras krav på livet
ha väl icke blivit mindre på grund av att de icke fyllt måttet i den
formalitet, som de troligen anse studentexamen vara.
Nej, rätta sättet att gå till väga, om man verkligen vill ransonera tillloppet till nu ifrågavarande yrkesbanor, är att hänsynslöst stryka parallellavdelningar i första och andra klassen vid läroverken och bara taga
in det antal, som med säkerhet en gång kommer att försörjas på yrkesbanorna i fråga. Detta kommer i så fall att gå ut över dem, som komma
från folkskolan och icke ha tillfälle att förkovra sina kunskaper vid sidan
om folkskolestudierna. Det förefaller lnig icke vara vidare sympatiskt.
Jag undrar därför, om man över huvud taget kan komma ifrån att proklamera, att studier och vissa avlagda examina icke medföra rättigheter till
försörjning, utan att var och en får studera på egen risk och eget ansvar.
Det finns en hel rad av ganska egenartade problem på detta område,
och man måste nog studera de olika arbetsområdena rätt myeket i detalj
för att se hur det förhåller sig. På många områden är det ju så, att alla
de, som komma in på dem, omöjligen kunna nå upp till chefsställningar.
Skulle man ta in uteslutande snillen, uppstår ett de ieke befordrade
snillenas proletariat. Många platser i statsförvaltningen äro av sådan
art, att det icke behövs något geni för att sköta dem. Det behövs ordentlighet och arbetsförmåga och hederlighet och en hel del andra karaktärsegenskaper, men man är lika bra hjälpt med en, som har godkänt i en
kandidatexamen, som med en, som har de högsta betygen. Kanske den
enbart godkände i känslan av att hans förmåga är begränsad nöjer sig
med att sitta snällt stilla och arbeta på den plats, han först har kommit
in på, under det att en annan betraktar sig såsom i högsta grad misshandlad, därför att han icke inom vissa år får befordran.
Själv har jag att göra med ett verksamhetsområde, där vi ha genomfört
.»planhushållning beträffande de högre tjänsterna», fastän verkets chef
icke är planhushållare, när det gäller företagsamheten. Vi kunna fullständigt överskåda, hur lnånga som komma att behövas. Det är sålunda en
jämförelsevis enkel statistisk sak att räkna ut hur många rekryter man
behöver för de s. k. högre tjänsterna, och man tar icke in flera än det
antal, som kommer att gå åt. Skulle det bli luckor i framtiden, och det
kan hända att det blir tack vare den nyligen nedsatta pensionsåldern, så
får man väl plocka ut folk i de lägre kadrerna, som äro skickliga i tjänsten och som ha god intelligens, och utbilda dem för att de skola kunna
sköta dessa s. k. högre tjänster, men ,den saken blir aktuell först någon
gång på 1950-talet.
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På detta sätt kan man förfara på vissa bestämda områden. IVran kan
naturligtvis, om man vill, för lärarbanan sortera ut ett visst antal personer, som man anser fylla kravet på att kunna få studera till lärare. Där111ed behöver man icke utestänga andra från att taga exaInen, om de vilja
göra det på egen risk. Över huvud taget förefaller det mig vara ganska
orimligt att hindra folk från att studera vid ett universitet, om de anse
sig ha råd och fallenhet till det och om de vilja ta risken att icke kunna
komma in på någon tjänstebana.
Vad sedan beträffar frågan om platsförmedlingen torde man väl först
kunna fastslå, att inom de yrken, för vilka krävs akademisk examen, finns
det inga obesatta platser. En platsförmedling kan sålunda endast ha till
uppgift att göra det nlöjligt för de därför bäst lämpade att erhålla de
tillgängliga platserna. Så länge platserna emellertid äro besatta med forluellt kompetenta personer, kan det icke såsom inom industrien bli fråga
om att folk går utan arbete, därför att de icke veta om att det finns
lediga platser. Tillgängliga platser av detta slag bli i varje fall alltid besatta med akademiskt utbildade personer.
En undersökning borde väl under sådana förhållanden närmast inriktas
på att utfinna sysselsättningar, sonl ligga utanför denl, som stå i statskalendern eller i andra liknande förteckningar, men S0111 kunna lämpa
sig för folk med högre utbildning. Naturligtvis bör man också upplysa
vederbörande sökande om vilka utsikter de kunna ha, om de slå in på
olika banor. I statsförvaltningen finnas en hel mängd platser, som i fråga
om existerande moment i tjänsten ingalunda äro på något sätt förnämligare än sådana, som finnas i det allmänna förvärvslivet. Jag kan icke
finna, att det är mycket förnämligare att exempelvis sälja frimärken än
att sälja strunlpor i en affär. Det senare kräver ofta större skicklighet i
många hänseenden, framför allt i fråga om att uppmuntra köplusten hos
dem, som infinna sig i affä.ren, och det kräver också andra egenskaper, som
ingalunda skulle, tycker jag, göra det till något nedsättan.de för en person
med studentexamen att sköta en sådan syssla. Jag överdriver naturligtvis i hög grad, när jag väljer ett sådant speciellt onlråde, ll1en det finns
säkerligen inom. affärsverksamheten många befattningar, där en person
med språkliga kunskaper och med något högre kulturell nivå skulle kunna
göra sig gällande alldeles utmärkt och så småningom kunna förskaffa sig
en fullt tillfredsställande utkomst. För att inventera dylika möjligheter
skulle en särskild institution, kanske av tillfällig natur, kunna göra viss
nytta.
Vad jag slutligen ytterligare vill betona är, att det förefaller mig vara
fullständigt omöjligt att gå den väg, som man väl närmast tänkte sig vid
den sista skolreformen, nämligen att man skulle bli så sträng mot eleverna,
att endast de verkliga studiebegåvningarna skulle släppas fram. Ett sådant system går icke. Det kan kanske hållas vid liv ett eller två år med
hjälp aven järnhård inspektion från de centrala myndigheternas sida,
men ·det strider mot naturen att gå den vägen. Vill man icke göra det,
har man endast den andra möjligheten: att stoppa tillträdet till lärover-'
ken' redan i första klassen, Iuen icke heller den förefaller mig särskilt sympatisk. Under sådana förhållanden förefaller det mig, som jag redan sagt,
vara vida ·bättre att klargöra för alla, att det finns icke plats att få i
statens tjänst för alla, som gå igenom läroverk.
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Vad S0111 kan göras från det allmännas sida och med hjälp a.v enskilda
krafter är väl huvudsakligen att försöka klargöra var en viss utbildning
kan komma till användning. De akademiskt utbildade ha dock redan nu
funnit användning även på andra arbetsområden än i de s. k. intellektuella yrkena. Det finns exempelvis en hel mängd godsägare, som avlagt
akademisk exanlen, vilket jag icke tror är till skada för godsägaryrket,
och det finns en hel del andra områden. Ibland träffar man affärsmän,
som avlagt rätt höga akademiska examina och som till synes framgångsrikt utföra sitt arbete.
Använder man alla dess.a medel tillsammans, tror jag icke vi, när vi se
på våra egna förhållanden, behöva vara så fruktansvärt ängsliga för att
vi skola få ett proletariat av folk med högre utbildning.
Fil. dr. T.. Jerneman: Generaldirektör Örne har här berört en sak, SOlU
också täluligen allmänt fran1kastats i den allmänna diskussionen, nämligen
att vi icke i vårt betänkande klart och tydligt ha sagt ifrån, att de intellektuella studiebanorna icke leda fram till garanterade statsanställningar;
att staten alltså icke kan taga på sig något ansvar för dem, som skaffa sig
boklig utbildning, utan att all utbildning måste ske på den enskildes risk.
Det skall vara den resandes ensak. Vi ha nog haft detta faktum klart
för oss och det har aldrig ett ögonblick av oss ens satts under diskussion.
Vi ha alltså ansett den saken vara fullkomligt självklar, men den är dock
icke alldeles så given - det har generaldirektör Örne alldeles rätt uti för den stora allmänheten. Dess inställning är i stället den, att har luin
pojke eller flicka skaffat sig den och den examen, skall han eller hon sedan
ha en tryggad befattning, helst i statens eller kommunens tjänst. Det
skulle naturligtvis vara en av de allra främsta uppgifterna för den yrkesorientering, sonl vi ha föreslagit, att söka ta folk ur en sådan villfarelse.
Det gäller nog att taga folk ur andra villfarelser också. Det är ytterst få
föräldrar, särskilt bland dem som icke själva ha studerat, som ha vetskap
om hur lång tid studierna ta för att komma fram till en examen, som står
sig i konkurrensen, och det är också ytterst sällan man vet vad studierna
kosta. Man får tyvärr alldeles för sent reda på detta, när luan kommit
in vid högskolan eller universitetet, och först då får man kanske också
klart för sig, att familjens resurser äro betänkligt små i förhållande till
vad luan trott, och så tvingas man kanske till en för tidig avgång från
läroanstalten. Att avgå utan examen från en högskola eller ett universitet
är emellertid ingen rolig historia. Det innebär ju att frånträda en bana,
som icke bringats till sitt slut, låt vara att det särskilt här i Stockholm
förekommer, att man studerar vissa specialämnen utan att ta examen
och ändå känner sin utbildning vara någorlunda avslutad.
Det är också riktigt att man behöver vissa organ för att skaffa franl
nya· befattningar och nya arbetsuppgifter för dem, som ha skaffat sig
högre utbildning. Samhället behöver över huvud taget med den utveckling, som befolkningsfrågan och därmed salnmanhängande saker nu. komnlit att taga, ganska mycket utbildat folk för att ersätta i kvalitet vad
som brister i kvantitet. Nya befattningar och nya yrkesområden kunna
vinnas för de intellektuella på två vägar, dels genom att den allmänna
opinionen påverkas, vilket yrkesorienteringsnämnden skulle hjälpa till
med i nlån av sin förmåga, .dels genom samverkan mellan den offentliga
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arbetsförmedlingen och arbetsförmedlingen för de högre utbildade. Den
arbetsförmedling, som vi i dag äga, har - särskilt här i Stockholnl - redan gjort en del ganska värdefulla insatser på detta område, vilket säkerligen är både till den enskildes och samhällets bästa. Man måste emellertid
uppställa det kravet på arbetsförmedlingen, att den är universell och icke
starkt bunden vid vissa mycket begränsade yrkesområden, som lärarbanan eller någon annan specialbana.
Vi ha nog, för att nu övergå till professor Heckschers anförande, också
fuskat en smula i hans vetenskap, men det har varit mycket litet, ty vi
känna vår stora inkompetens på området. Vi ha dock hela tiden haft
lagen om avsättningsmöjligheternas beroende av priset i tankarna, och ha
på flera ställen i betänkandet också framhållit, att man måste hålla utbildningen så billig som möjligt, varför utbildningstiden icke får vara för
lång. Med en långvarig och dyrbar utbildning följer nämligen, att »varans»
pris blir för hög och att avsättningen därför icke kan bli så stor, som den
annars skulle kunna bli.
En annan fråga är, om den starka tillströ,mningen har minskat de löner
och arvoden, som utgå speciellt i de fria yrkena. Det har på den punkten
verkställts undersö·kningar delvis av oss själva, delvis aven representant
för läkarkåren, docenten Dahlberg i Uppsala. Det visade sig därvid, att
även om man företog så noggranna undersökningar som man över huvud
taget kan göra på detta område, kunde man ej konstatera någon påvisbar
förändring i de redan etablerade läkarnas inkomster, som kan hänfö·ras till
den starka utexamineringen av läkare. Det synes förhålla sig så att de
etablerade yrkesutövarna få sitta i orubbat bo - på ett ungefär - medan
den starka examineringen går ut över de oplacerade unga, vilka få svårt
att vinna någorlunda fasta och i övrigt godtagbara befattningar.
Spärrfrågan kan Ulan tyvärr här i kväll icke taga upp i dess helhet. Det
skulle behövas en hel afton för att diskutera spärrarnas alla olika sidor.
När man sett efter hur spärrarna verka i praktiken, har man emellertid
fått tydligt klart för sig, att spärrarna sålla verkligen icke ut de goda
begåvningar~a· på ett rationellt sätt, utan spärrarna ge i allmänhet - det
finns undantag - endast trumf på hand åt den, som har god ekonomi,
alltså åt den, som har tid att vänta på att komIna igenom spärren. Att
så är fallet framgick tydligt av vår speciella undersökning av Tekniska
högskolans spärranordning, och. man kan ha rätt antaga, att samma sak
gäller för en hel del andra spärrar, om också icke för alla. Spärren är ett
ytterst osympatiskt vapen i denna strid, och därför ha vi - det är dock
icke det enda skälet, ty det finns många andra - velat föreslå andra åtgärder. Jag tror, att här som på andra områden kan man icke finna en
enda patentlösning, utan man får gå fram på alla möjliga vägar. Vi ha
exempelvis föreslagit avledande skolreformer och undervisningsreformer,
avledning genom förnuftigt lagd upplysningsverksamhet o. s. v. Naturligtvis måste denna upplysningsverksamhet läggas så, att denna verksamhet som sådan icke pålägger staten något ansvar för att de, som erhållit viss utbildning, sedan skola försörjas. Vi ha också velat få fram litet
bättre förhållanden på arbetsförmedlingens område. Den, som läst vårt
betänkande med uppmärksamhet, ser nog, att vi ha icke helt och hållet
avvisat tanken på spärrar, fastän detta vapen enligt vår uppfattning bör
komma i fråga såsom en sista förtvivlad åtgärd. Vi skola emellertid
hoppas, att det icke skall behöva gå så långt.
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Aktuarien fil. lic. Tf Larsson: Jag ämnar endast anföra några korta reflexioner. SOlU jag delvis blivit förekommen av dr. Jerneman, kan jag fatta
mig mycket kort.
Professor Heckscher frågade vad som skulle förstås med »intellektuella
yrken». Jag skulle vilja svara, att den fråga det här gäller är, vilka avsättningsmöjligheter som finnas för den förefintliga eller framtida tillströmning, som kommer genom studentexamen eller någon annan definierad
port. När man talar om handelshögskolebanan tänker man alltså på avsättningslnöjligheterna för dem, som avlagt examen vid Handelshögskolan.
Vart ha de, som avlagt denna examen, gått och var kan man räkna med
att personer, som avlagt denna examen, komma att placeras i framtiden?
Det är detta, som betänkandet närmast har inriktat sig på. Vad som
behövs är alltså en undersökning över tillströmningen och över avsättningsmöjligheterna. Den sistnämnda undersökningen ha vi gjort genom en
utfrågning av experterna på området, genom att vända oss till olika samlnanslutningar av ekonomer o. s. v., för att få höra deras omdöme om
möjligheten att placera· handelshögskoleutbildade personer, detta alldeles
oavsett att dessa personer, såsom professor Heckscher framhöll, erhålla
sina platser i konkurrens med andra, som icke genomgått handelshögskola.
Frågan gäller alltså endast, hur de, som avlagt vissa examina, skola
placeras.
I, fråga om skyddstendenserna skulle jag vilja säga, att de åtgärder i
avskräckande syfte, som ha förekommit, exempelvis medicinares och juristers, äro ganska typiska exempel på den protektionistiska inställningen
hos yrkesutövarna eller l(anske ännu mera hos aspiranterna till vederbörande yrken, d. v. s. hos dem, som studera till dessa yrken.
De möjliga lösningarna i fråga om spärranordningar skulle jag vilja
formulera - och jag tror också att det är de sakkunnigas principiella inställning - antingen ingen spärr alls eller också spärr överallt. En konsekvens av spärr överallt är emellertid, att den, som kommit igenom en
spärr, sedan icke har något ansvar för sitt val av levnadsbana, medan
spärr ·ingenstans betyder, att den, som ger sig in på en viss bana, tar sitt
eget ansvar.
.
För det första är det inte rimligt att spärra, när man· inte kan bjuda
något annat i stället. Såsom professor Wicksell framhållit, är det för närvarande så, att mot fem personer, som komma upp i 20-årsåldern, svara
tre personer, som lämna den arbetsföra åldern genom att fylla 65 år eller
genom döden. Vi· böra alltså tillmäta en spärr i varje -rall så, att den rymmer ·5/3 av dem, som avgå, men det är påtagligt, att möjlighet härtill icke
förefinnes överallt, exempelvis icke, såsom generaldirektör Örne framhöll, i
fråga om de högre tjänsterna vid postverket.
För det andra är det mycket svårt att på ett riktigt sätt avväga en
spärr. Det finns otaliga exempel härpå, och jag skall nöja mig med att
anföra ett sådant exempel. Ar ·1918 tillsattes sakkunniga för att avge ett
utlåtande angående organisation av folktandvården. Dessa sakkunniga
verkställde en utredning angående det kommande behovet av tandläkare
under förutsättning att man införde en fullt rationell folk- och skoltandvård och kommo därvid till det resultatet, att år 1930 behövde man 880
tandläkare, år 1940 1.160 tandläkare och år 1950 1.400 tandläkare. Ar
1928 tillsattes nya sakkunniga, vilka beräknade, att man år 1950 skulle
behöva 2.000 tandläkare. Till jämförelse med dessa siffror kan nämnas,
14 -
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att det verkliga antalet tandläkare för närvarande är 1.750. Det kan hända
att- det nu finnes en viss överbefolkning på tandläkarbanan. Men i varje
fall för tre a fyra år sedan, när tandläkarnas antal var 1.300, alltså betydligt högre än vad 1918 års sakkunniga ansågo kunde komma i fråga, förekom ingen som helst överbefolkning på denna bana, utan tandläkaryrket
var -ett av de mest lockande.
För det tredje är det vid en spärr mycket svårt att gallra mellan de
sökande.
För det fjärde är en spärr ineffektiv. En undersökning av den spärr, som
förekommer vid Tekniska högskolan och som släpper in ungefär 60 %,
har visat, att så gott som alla som söka komma in, åtminstone om de
söka ett par gånger. Man kan emellertid fråga sig, vilket som är bäst: att
en person, som vill bli ingenjör och som icke kommer in, därför att det
finns en spärr, går exempelvis vid Stockholms högskola och läser matematik för att meritera sig, eller att han får komma in med detsamma.
Det är möjligt att han i senare fallet finge vidkännas något längre studietid vid Tekniska högskolan, men jag tror i alla fall att det vore det bättre
alternativet. Enligt de sakkunnigas uppfattning bör man i stället för spärr försök"a
åvägabringa en upplysningsverksamhet. Det är nämligen ett ganska märkligt faktum, att det icke finns någon allsidig och vederhäftig upplysning
beträffande förhållandena inom de intellektuella yrkena. Det måste ocksa
finnas upplysning om studiekostnader och anställningsmöjligheter. Först
sedan en sådan upplysning finnes tillgänglig, kan man begära, att folk
skall kunna välja själva. Först då har vederbörande möjlighet att se vad
han ger sig in på. När han då väljer, må han skylla sig själv.
Sedan skulle jag vilja göra en liten reflexion alldeles vid sidan, nämligen
beträffande frågan om universiteten såsom härdar för fri forskning o. s. v.,
vilket ju brukar anföras i diskussioner om spärr vid universiteten. Det
brukar då invändas, att detta är en fiktion, därför att universiteten i
själva verket äro skolor för blivande ämbetsmän. Jag skulle snarare vilja
säga tvärtom. Det är en fiktion såtillvida, att exempelvis Tekniska hög~
skolan eller Handelshögskolan i minst lika hög grad torde vara härdar
för fri forskning.
Professor Eli Heckscher: Det är närmast för att en del av vad som här
blivit yttrat icke skall stå oemotsagt som jag ber att få taga de fåtaliga
närvarandes uppmärksamhet ytterligare ett par ögonblick i anspråk.
Eftersom jag ser att professor Åkerman redan gått, skall jag avstå från
att replikera honom och så till vida endast säga att ett teoretiskt resonemang i denna fråga skulle kunna motivera min ståndpunkt grundligare
och föras längre tillbaka än jag här kunde göra. Jag skall emellertid förbigå den teoretiska sidan av saken för att i stället anknyta till några få
punkter i den praktiska delen av diskussionen.
Alla de tre talare som uppträtt för kommitten ha sagt att nIan funnit
en spärr vara en så ytterst osympatisk åtgärd och därför har velat söka
andra' vägar. Det förstår jag, även om jag icke tror att man skall låta
bli att utreda en sak därför att man tycker den är osympatisk; ty den
kan i alla fall väl förtjäna en- utredning. Oavsett detta förstår jag emel-
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lertid icke, varför i så fall vissa yttranden i betänkandet ha blivit skrivna.
Det talas ju en hel del om vad man skall göra med sådana högskolor
som ha en spärr. För deras räkning vill man ha en central kontroll men
icke för övriga högskolor. Det var framför allt detta som jag för min del
fann vara betänkligt, luen därom har ingen sagt ett ord. Kommittens
förslag är en mycket vittutseende sak, som knappast är mer än antydd
Iuen som har så pass viktiga konsel(venser att mall icke bör stanna enbart
vid antydningar. .
Vad aktuarien Larsson yttrade om de olika resultat till vilka lnan vid'
olika tillfällen kommit angående behovet av tandläkare måste uppenbarligen innebära en kritik av förslaget om en yrkesorienteringsnämnd. Vad
tror man egentligen att denna nämlld skall kunna uträtta, när två special.;.
kommitteer kommit till så divergerande resultat? För min del tror jag, att
nlan ofantligt överskattat vad en sådan nämnd kan åstadkomma. Man
har alldeles förbisett att det här gäller mer eller mindre ovägbara faktorer.
Det är väl värt att hålla i minnet vad aktuarien Larsson yttrade, fastän
som argument för ett helt annat resonemang än det som här har blivit fört.
Vad beträffar frågan om hur nuvarande spärrar fungera, vill jag framhålla att påståendet, att spärren endast fördröjer inträdet, fö,r Handelshögskolans räkning är fullständigt felaktigt. Vi veta precis vilka som komma
igen, och det är faktiskt ett mycket litet antal i förhållande till dem som
året förut blivit avvisade. Jag skulle på denna punkt också' vilja vända
nlig till herrarna såsom statistici, när ni säga, att bara man väntar tills
luan blivit tillräckligt smal, kommer man alltid igenom sållet. Det kommer dock icke in mer än ett visst antal varje år, och spärren minskar
otvivelaktigt antalet inträdande i matematiskt exakt proportion till sin
stränghet. För min del skulle jag tro att en spärr i frälnsta rummet verkar
som avskräckningsmedel. En hel del söker sig aldrig in, därför att de veta
att det är svårt att komm~ in. Att från den omständigheten, att en del
sökande kommer tillbaka, vindicera fram att spärren är ineffektiv, är därför enligt min mening fullkomligt omöjligt.
Aktuarien Larsson framhöll, att det icke var fråga onl annat äll vad det
blev av dem, som tagit en viss examen. Komluitten talar emellertid samtidigt om spärr till vissa yrkesbanor, vilket är något helt annat. Jag
måste därför vidhålla att betänkandet lider av rätt stor oklarhet.
Icke heller kan jag riktigt acceptera professor Wicksells försvar att han
antingen vill vara en god nationalekonom eller också ingen nationalekonom
a.lls. Jag är själv ingen god nationalekonom, vill jag säga inom parentes.
Det avgörande är emellertid icke en sådan rent privat synpunkt utan vad
utredningen kräver. Om utredningen kravel" detta slag av sakkunskap
och om professor Wicksell är så anspråkslös, så skulle han ha vänt sig tin
chefen för ecklesiastikdepartementet för att få den hjälp som behövdes
för att få den fullständiga utredningen till stånd. Jag stryker ännu en
gång under att vi sakna den utredning som vi behöva. Vi behöva få en
ny utredning för att få de synpunkter undersökta, som nu icke ha kommit
med, och för att få problemet upplagt· på ett annat sätt än det nu har
blivit upplagt. Jag vill absolut icke säga att man skall ha spärr över hela
linjen, men jag håller före att vi över huvud taget icke kunna diskutera
frågan utan att även diskutera spärr över lag.
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Fil. dr. T.. Jerneman: Vid denna sena timme kan jag icke gärna gå alltför djupt in på frågan om spärrarnas centrala handhavande, vilken fråga
vi tyvärr av glömska icke tidigare tagit upp här i kväll och besvarat.
Annars ha vi nog funderat en hel del över den saken. Vi hade emellertid
icke alls i uppdrag att komma med något utförligt förslag på den punkten,
och vi ha därför icke heller gått in på några detaljer. Man har här många
olika saker att taga hänsyn till. En del högskolor äro· av privat natur,. och
man får väl där icke låta staten bryta ned alltför mycket av vad som finns.
Att ge något på hand i fråga om detaljer hade därför kanske icke varit så
klokt. Vi ha för den skull inskränkt oss till att föreslå, att »frågan om
vilken myndighet, som skall handhava de nuvarande spärranordningarna,
utredes», som det står i sammanfattningen av vårt betänkande. Sedan
säga vi såsom en parentes men en mycket viktig sådan, att yrkesorienteringsnämnden bör helst göras till remissinstans vid hithörande ärendens
behandling, vilket från våra utgångspunkter är tämligen naturligt. Att
försöka bena upp hur de olika läroanstalternas lärarkollegier, medicinalstyrelsen o. s. v. sköta spärrarna och därefter avge ett konkret förslag ingick som sagt icke i vårt uppdrag, och vi kunde icke heller anses kapabla
att göra någon sådan utredning. Ej heller ha vi velat binda oss eller andra
intresserade parter för mycket. Vi ha endast velat rikta uppmärksamheten
på saken, vilket väl också i viss mån har lyckats.
Professor IIeckscher anmärkte oeh med fog, ty vi äro själva fullt på det
klara med den saken, att yrkesorienteringsnämnden har mycket svårt att
kunna lämna en någorlunda förstklassig orientering, därför att det finns så
många ovägbara faktorer. Samma sak måste dock i än högre grad gälla
om spärrarnas handhavande, och där kommer man också in på andra frågor, men nog bör man, lika väl som man anser sig kunna behärska spärranordningar ·på många olika områden, kunna behärska någorlunda även
en upplysningsverksamhet, vilken dock är av mycket mindre ingripande
natur. Att det likväl är svårt veta vi, och det ha vi också framhållit.
Jag måste också tillbakavisa professor Heckschers anmärkning, att vi
icke skulle ha hållit en klar åtskillnad mellan spärr till utbildningsbanan
och spärr till yrkesbanan. Att behandla den senare spärren kunde dock
icke alls sägas ligga i vårt uppdrag, och vi ha icke haft ett halvt ögonblicks tanke på att syssla med spärr till yrkesbanor. Denna innebär ju, för
att använda ett mycket missbrukat ord, en murarmonopolism, som vi
icke haft anledning syssla med.
Professor S.. Wicksell: Jag vill endast gentemot professor Heckscher
ännu en gång framhålla, att vi icke haft ett uppdrag av den natur, att det
varit anledning taga. upp de problem, vilkas behandling han här efterlyser. Vårt egentliga uppdrag har varit att se till vad man kan få fram
för informationer rörande den föreliggande situationen, och om man skulle
kunna få fram detta på ett sådant sätt, att man med någorlunda tillförsikt skulle kunna inrikta sig på att få en .permanent upplysningsverksamhet till stånd. Det var kla~t angivet, att vi skulle gå till väga på det sättet.
Vi ha därför icke haft någon större anledning att ge oss in på områden,
där 'vi till äventyrs skulle behövt taga någon nationalekonom till hjälp. Jag
kan ·icke finna, att detta är någon försummelse från vår sida, ty vi .hade
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fått ett rätt så klart avgränsat uppdrag, vilket var av sådan natur, att
det helt och hållet låg till för oss som statistiker.
Det var naturligtvis en mycket riktig observation, SOlU professor Heckscher gjorde om spärrarna. Det är klart, att de verka begränsande på det
sättet, att de avskräcka en hel del folk från att söka sig in, och detta har
nog också blivit sagt i vårt betänkande.Jag har, som jag redan anfört, intet
emot att man sätter vissa kunskaper i relevanta ämnen sonl villkor för
inträde vid en högskola eller en fakultet. Men det är dock en kolossalt
stor olägenhet med ett s~Tstem, som fungerar så, att av 100 sökande komma 85 till sist in men oluedelbart kasseras 40. Så går det nälnligen till på
.vissa håll, och det är bara ett exempel på hur en spärr kan verka. Man
skickar i själva verket bort en hel del folk, som strängt taget redan ha tillräckliga betyg - annars skulle de icke söka - för att utbilda sig ytterligare på annat håll, fastän luan sannolikt skulle kunna förbereda dem
bättre inom egna murar för deras vidare studier. - I övrigt verka spärrarna även rätt besynnerligt ur andra synpunkter. Det finns en yrkesbana,
där man har en spärr, som riktar sig direkt på behovet av nyrekrytering.
Jag syftar på apotekarbanan. Antalet utbildade regleras där precis efter
det antal apotekare, som man behöver. Det betyder att nästan varenda
utbildad apotekare står bak en apoteksdisk här i landet. Från visst håll
har man verkligen frågat, vad vi skola ta oss till, om vi skulle få en ny
spansk sjuka, när det icke finns några reserver av apoteksutbildat folk att
ta till. Jag menar att det är nog inte så enkelt att reglera jäms efter ryggen heller.
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I(El\fPE, S., bruksagare.
KEWENTER, A., e. O. hovrattsnotarie,
Satarod.
KEY, H., fil. doktor, f. d. chefredaktof.
I(INNANDER, 0., v. haradshovding.
KJELLBERG, E., bankdirektor, Saltsjobaden.
I{JELLBERG, J., f. d. bankdirektor.
KLEMAN, C., civilingenjor.
KOCH, G. H. VON, kanslirad.
KOCH, 0., t. f. sekreterare.
KOCK, B., civilingenjor.
I(OCK, P., direktor.
KOERSNER, S., kamrer.
I(OI~LBERG, B., 8ekreterare.
KRUSENSTJERNA, F. VON, bankinspektor.
KUGEI.JBERG, B., direktorsassistent.
KULLING, E., notarie.
KUYLENSTIERNA, C. W. U., juris doktor,
kanlmarrattsrad.
KALLQVIST, 0., forste byriHnspektor.
KARNEKULL, 0., overingenjor.

KALDEREN,

I{ARLSSON, HJ.,

LAGERBIELKE,

E., friherre, e.

O.

hov-

rattsnotarie.
LAGERBJELKE,

J. G., greve, f. d. byra-

chef, Alvsjo.
LAGERCRANTZ,

C., bankdirektor.

LEDAMOTSFORTECKNING
LAGERCRANTZ, G., ballkdirektor, leda~not av styrelsen, Djursholm 1.
LAGERCRANTZ, 1., advokat.
LAGERCRANTZ, M., herr.
LAGERGREN, H., avdelningschef.
LAHRMAN, G., lojtnant.
LAMBERTH, C., notarie.
I.JAMBERT-MEULLER, F., direktor.
LAl\-fM, 0., generalkonsul.
LANDAHI.I, B., advokat.
LANDBERG, C. E., kon11nerserad.
LANDEN, O. W., f. d. landskamrer.
I.JANDGREN, G., fil. magister.
LARSSON, L., direktor.
LARSSON, 0., borgarrad.
LARSSON, Y., fil. doktor, borgarrad.
LAURIN, 1., aktuarie.
LAURIN, P. J. G., f. d. overdirektor,
Djursholm 1.
LAURITZEN, H., f. d. bankdirektor.
LAVAL, G. DE, amanuens.
LEFFLER, H., direktor, Goteborg.
LEFFLER, S. H., revisor.
LEIJONMARCK, G" t. f. assessor.
I.JILIENBERG, A., fil. doktor, kornmerserad.
LILIENBERG, A., stadsplanedirektor.
LILJA, C. B., bankdirektor, Djursholm 1.
LINCK, W., grosshandlare, Djurshohn 1.
LINDAHL, A., advokat, Djursholm 1.
LINDAHL, E., professor, Goteborg.
LINDAHL, G., revisor.
LINDBERG, J., forlagschef.
LINDBERGER, A., redaktor.
LINDBLAD, A., fil. doktor, Dj nrsholIn 2.
LINDEBERG, E., byrachef.
LINDER, TYRA, alnanuens.
I-JINDGREN, G., kapten.
LINDGREN, V., direktor, Saltsjobaden.
LINDH, E., t. f. forste aktuarie.
LINDMAN, A., konteramiral.
LINDQUIST, eL., direktor.
LINDQUIST, :E., grosshandlare.
LINDSKOG, S., advokat.
LINDSTEDT, A., f. d. president.
LINDSTROM, O. W., bankdirektor.
LINDSTRO~M:, Y., bankdirektor, Vanersborg.
LINDSTRO:M, Z., bankdirektor.
LINSE, R., civilingenjor, Jonkoping.
LITHANDER, E., direktor, Goteborg.
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LJUNGBERG, 0., kamn1arrattsrad.
I-JJUNGDAHL, CL., major, Djursholm 3.
LJUNGGRltN, A. A.., revisor.
LJUNGGREN, H., direktor.
LJUNGI.JUND, I-J., chefredaktor.
LJUNGLOF, R., grosshandlare.
LJUNGSTROM, G. P., civilingenjor,
Malmo.
LOOSTROl\,(, B., andre kanslisekreterare.
LOVEN, T., forsakringsdirektor.
LUNDBERG, E., fil. licentiat, Saltsjobaden.
LUNDBERG, F., fil. doktor, direktor, Saltsjobaden.
LUNDELL, T., civilingenjor.
LUNDGREN, Tn., konsul.
LUNDIN, F., lojtnant.
LUNDQVIST, E., bankdirektor.
LUNDVIK, V., handelsrad.
LUBECK, S., landshovding, Gavle.
LYBERG, E., direktor.
LYBERG, S., sekreterare.
LOFBERG, T. H., direktor.
LOFGREN, S., jure kandidat.
LOWGREN, J. G. F., f. d. landskanlrer,
Saltsjobaden.
MALMFORS, N., t. f. byradirektor.
1tfALl\fFORS, S., kraft.verksdirektor,
Falun.
MALMSTROM, B., sekreterare.
MALMSTROM, S., bankdirektor.
MANNERFELT, C., landshovding, Mariestade
MANNHEIMER, G., bankdirektor.
MARCUS, M., fil. doktor.
MARIN, S., radman, Gavle.
MARMOLIN, F., kamrer.
MATTON-SJOBERG, N., bankdirektor.
MATTON-SJOBERG, P., bergsingenjor.
l\1:ATZ, S., juris doktor, kommerserad.
MEIJLING, J., civilingenjor.
MELIN, H., byrainspektor.
MODIG, E., envoye, Buenos Aires.
MOLANDER, S., banktjansteman.
MOLIN, R., direktor.
MONTGOMERY, A., professor.
l\10NTGOMERY, B. G., fil. doktor, Djursholm.
MORALES, J., grosshandlare.
MORSSING, 1., advokat.
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MUNCK A V ROSENSCHOLD, H., jur.
kandidat.
MYRDAL, G., professor.
MARTENS, H., direktor.
MOLLER, H., direktor, Soderhanln.
MOLLER, I{., direktor.
MORNER, I{. A. G., greve, f. d. lands~
hovding, Hahustad.
NACHl\-IANSON, H., kapten.
NANNESON, L., professor, Uppsala.
NERELL, A., direktor.
NIAL, H., juris doktor, docent.
NORBECK, 0., bankdirektor.
NORDENDAHL, E., civilingenjor.
NORDENFELT, P., civilingenjor.
NORDENsoN, fl., fil. doktor.
NORDIN, J., chef for arbetsradet.
NORDLING, B. T., e. o. hovrattsnotarie.
NORDSTROM, A., ingenjor.
N ORDW ALL~ B., finanssekreterare.
NORDWALI.J, H., f. d. kamrer.
NOREN, H. L., disponent.
NORMAN, A., direktor.
NORRl\fAN, S., byrachef.
NORSTROl\f, C., advokat.
NYBERG, J., lektor.
NYLANDER, E., direktor.
NYSTROM, E., fil. doktor, t. f. byrachef.
NYSTROM, E., sekreterare.
NYSTROM, H., bankdirektor.
NYSTROM, H., civilingenjor.
NALsEN, F., bankdirektor, Goteborg.
NASGAUD, B., redaktor.
OBERGER, F., jure kandidat, redaktor.
ODHE, T., redaktor.
OHLIN, B., professor.
OHLIN, H., direktor.
OLSON, K., t. f. forste kanslisekreterare
Stocksund.
'
OLSSON, A. F. N., advokat.
OLSSON, E., direktor.
OLSSON} 1., bergsingenjor.
OI.JSSON, N., revisor.
OTTERSTROM, N., kamrer.

P ALANDER, T., docent.
PALl\fE, INGEGERD, froken.
P AI.JMI, S., kapten.
PAI.JMQVIST, G. R., fiI. doktor, aktuarie.
P ARMENT, G., stadskalurer, Goteborg.
PAUES, E. V., direktor.

PEHRSSON, A., riksdagsnlan, Sodra Aby.
PEH-RSSON, T., til. licentiat.
PEHRZON, V., direktor.
PERSLOW, D., e. o. hovrattsnotarie.
PERSSON, E., direktor.
PETREN, V., hovrattsrad.
PETTERSON, E. K., korrespondent,
Goteborg.
PETTERSON, H., professor.
PHILIPSON, M., f. d. bankdirektor
PIHLBLAD, N., banktjansteman.
PIHLSTEDT, E. E., kontorschef.
PLANTING-GYLLENBAGA, E. J. C., rege~
ringsrad.
PONSBACH, E., fondmaklare.
PORAT, T. VON, forsakringsdirektor.
PRAWITZ, G., juris doktor, sekreterare.
PRAWITZ, n., fiI. licentiat.
PRIPP, L., v. haradshOvding.
PRYTZ, B. G., overdirektor, Goteborg.
RAAB, S.} friherre, bankombudsnlan.
RAASCHOU, B., revisor.
RAASCHOU, T., bankdirektor.
RABE, E. H:SON, polissekreterare.
RARE, G., bankombudsman.
RAPPE, O. L., friherre, f. d. bankdirektor.
RAUSING, R., direktor.
REGNSTRAND, J. 0., bankdirektor.
REHNRY, H., direktorsassistent.
REUTERSWARD, G., major.
RICHERT, A., t. f. statssekreterare.
RICHERT, J., aktuarie.
RICHERT, S., bankombudsman.
RISING, C. G., direktor.
RODLING, E., overingenjor.
ROHTLIEB, C., juris doktor, forste kansli~
sekreterare.
ROOTH, 1., bankofulhnaktig, lerZamot av

styrelsen.
ROOTH, 0., direktor.
ROSMAN, H., fil. doktOf} direktor.
ROSWALL, A., f. d. riksgaldskolumissarie,
Sodertorns villastad.
RUDBERG, I., advokat.
RUDENSTAM, G., direktor.
RUDLING, E., direktor.
RUNEl\IARK, P. S., byrachef.
RYDBECK, 0., f. d. bankdirektor.
ROING, E., grosshandlare.

LEDAMOTRFORTECKNING
SACHS, J., generalkonsul.
SACHS, R., direktor.
SACHS, T., redaktor.
SAl\iUELSSON, 0., organisationschef.
SANDBERG, MARGARETA, advokat.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SANDEBORG, G., assessor.
SANDLER, R., utrikesminister.
SANDMAN, F., doktor.
SANTESSON, R., bankkamrer.
BCHELE, S., direktor.
SCHENKE, N., undervisningsrad.
SCHULTZBERG, L., herr.
SCHULZENHEIM, H. VON, byrachef.
SEDERHOI.JM, G., f. d. landshovding,
Nykoping.
SEGERSTEDT, T., f. d. professor, redaktor, Goteborg.
SELMER, H., direktor.
SETH, P. VON, justitierad, Djursholm 1.
SETTERGREN, G., v. auditor.
SETTERWALI.J, A., kapten.
SEVERIN, F., redaktor.
SIDENVALL, K., kommerserad.
SIDVALL, S. R., t. f. byradirektor.
SIEURIN, E., civilingenjor.
SILFVERSTOLPE, G., e. o. hovrattsnotarie.
SILFVERSTOLPE, MAJA, jur. kandidat.
SIIJLEN, 0., professor.
SILVERSTOLPE, G. WESTIN, f. d. professor.
SILVERSTOLPE, H., disponent, Surahamlnar.
SIl\iONSSON, K. G., avdelningsforestandare.
SJOGREN, E., forvaltare, Uppsala.
SJOGREN, G. W., fi1. licentiat, forste
kanslisekreterare.
SJOGREN, 1., forsakringsdirektor.
SJOGREN, 1. W., jur. doktor, docent,
Lund.
SJOGREN, P. A., ingenjor.
SJOSTEDT, C. H., f. d. bankdirektor.
SJOSTROM, I .., direktor, Hoganas.
SJOAKER, T., revisor.
SKIOLD, A., advokat.
SKOGH, S., t. f. byrainspektor.
SKOGLUND, A., banktjansteman.
SMERLING, G. W., v. haradshovding.
SMITH, 0., fiI. doktor, Karlshamn.
SOHLMAN, R., t. f. generaldirektor.
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SOMMARIN, E. F. K., professor, Lund.
STAEL VON HOLSTEIN, l\IATHILDA,
advokat.
STAM'SO, K. K., direktor.
STEFFENBURG, R., forste byrainspektor.
STEN, H., bankdirektor.
STENBECK, H., advokat.
STENDAHL, 0., civilingenjor.
STENGARD, K., forsakringsdirektor.
STERKY, C. E., f. d. krigsrad.
STERNER, .B., kapten.
STERNER, R., t. f. aktuarie.
STIEBEL, B., forsakringsdirektor.
STIERNSTEDT, W. G., friherre, direktor.
STJERNBERG, N. F., professor.
STOCKMAN, S. K., forste aktuarie,
Storangen.
STREYFFERT, Th., docent.
STRIDSBERG, E., byrachef.
STRIDSBERG, E., generaldirektor.
STYRMAN, G. A., direktor.
STALFORS, H., f. d. professor.
SUNDBLOM, R., e. o. hovrattsnotarie.
SUNDELIN, C., civilingenjor.
SUNDELIN, H.) kamrer.
SUNDIN, J. A., sekreterare.
SUNDIN, 0., banktjansteman.
SVANTESSON, N., fiI. doktor, overlantrnatare, Kristianstad.
SWARTLING, J., bankdirektor.
SVENNILSON, I., fiI. licentiat, amanuens.
SVENSSON, C. E., f. d. overdirektor,
Goteborg.
SVENSSON, S., revisor.
SYDOW, F. VON, bankdirektor.
SYDOW, O. VON, riksmarskalk.
SALLFORS, T." overingenjor.
SODERBAUM, S., direktor.
SODERBERG, E., direktor, Uppsala.
SODERBERG, G. W., bankdirektor.
SODERBERG, K., jur. kandidat.
SODERBERG, K. G., fiI. doktor.
SODERBACK, F., direktor.
SODERLUND, G., direktor.
SODERQUIST, T., major.
SODERSTROM, E., direktor.
SODERSTROM, N., arbitragor.
TAUVON, G., advokat.
THIEL, R., bankir.
THOMSON, A., undervisningsrad.
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S., overste.

THORSTENSON, AXIANNE,

WICKMAN,

byrafore-

standarinna.

H., disponent.
THULIN, C. A., herr.
THUNE, R., ingenjOr.
TIGERSCHIOLD, I-1., f. d. kanslinld.
TONDEN, A., bynlchef.
TOTTIE, H. K. H., statskoluluissarie,
Lldingo.
TRANCHELL, C. F., ingenjor, Malmo.
TREFFENBERG, E., advokat, Djursholm 1.
TRYGGER, C., chefredaktor.
TRYGGER, C. E., avdelningsforestandare.
TRA.GARDH, R. O. E., bankdirektor,
Goteborg.
TORNEBLADH, C., bankosekreterare.
TORNQVIST, G., professor.
THRONE HOLST,

A., overste.
S., banktjansteman.
ULMGREN, P., forsakringsdirektor.
URELL, T., kontorschef, Uppsala.
URVA.RN, H., kamrer.
UGGLA,

ULLl\IAN,

VENNBERG,
VICKHOFF,

E., t. f. forste aktuarie.
E., notal'ie.

W lERN, F., direktor, Djursholm.
G., jUl'. kandidat.
H. R., avdelningsforestand.
WAHLIN, C. A., f. d. kanslirad.
W AHREN, E., disponent, Saltsjobaden.
W ALDAU, G., revisor.
W ALDENSTRO:M:, :Uf., direktor.
W ALDENSTROM, 0., sekreterare.
WALL, S., professor.
WALLENBERG, J., bankdirektor, leda?not
av sty/relsen.
W A.LLENBERG, K. A., bankdirektor.
'V ALLENBERG, 1\1., v. haradshovding.
\V ALLENBERG, 0., kapten, direktor.
WALLGREN, T., revisor.
W A.LLNER J., t. f. forste aktuarie.
WENNERHOLM:, E., kapten.
VVENNERHOLl\I, G., advokat.
'VERNER, CR.-, direktor, Djursholnl.
'VESTER, D. V., kamrer.
WESTERBERG, S., civilingenjor.
WESTIN, E., bankkamrer.
WESTLUND, T., kanlrer.
WIBERG, O. A., overingenjor, Borggard.
WAHLBERG,

WAHLGREN,

WIDEN,

A.,

ryttnlastare.

P. G., f. d. kamluarrattsrad.

S., riksgaldskommissarie.
E., statsrad.
WIJKANDER, rr., direktor, Goteborg.
WIJKl\iAN, A., landshovding, Harnosand.
WIKSTRAND, Y., kanlrer.
WIKSTROM, C., grosshandlare.
WILHELMSSON, E., vice riksbankschef.
WILLGREN, C. G., t. f. taxeringskommissarie.
WILLNERS, H., bergsingenjor, Langshyttan.
VVINKLER, N., grosshandlare, MalIno.
WINSLER, P. G., fil. doktor, docent,
Vinslov.
WISTRAND, K., direktor.
'VOLONTIS, J., fil. licentiat, skriftstallare.
'VRANCKE, G., revisor.
V\T AHLIN, P., bankdirektor.
WAHLSTROM, T., kamrer.
'VA.STFELT, A., direktor.
WIDI"UND,

WIGFORSS,

CHR., kamrer.

YLLNER,
ZEIPEL,

V.

on1budsman.
tT., f. d. bankdirektor.
A., bankdirektor.
VON,

ZETRELIUS, -E.
ZIELFELT,

ABERGSSON, ANNA, froken.
.LtRI~UND, N., disponent.
..AKERHIELM, C. 0., friherre, jure kandidat.
.AKERLINDH, G., direktor.
..AKERMAN, G. R. J., generallojtnant.
.AKERl\IAN, J. G., professor, Goteborg.
AKERMAN, J. H., docent, Lund.
.LtKESSOK, O. A., fil. doktor, chef for
forsakringsinspekti onen.
Al\IARK, K., fil. doktor, kanslichef.
.LtQVIST, T., disponent, ai'ebro.
ASTRAND, 1., fil. kandidat, Y stad.
ASTROM, A. M., jUl". kandidat.

A., banktjanstenlan.
S., ombudsn1an, SaltsjoDuvnas.
ORNE, A., generaldirektor, ledamot a'C
styrelsen.
OSTERBERG, S. E., komrnerserad.
OSTERLOF, A., haradshovding.
OSTRAND, D., byrachef, Stocksund.

OBERG,

ODl\IARK,

