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Föreningens sammanträde den 29 Januari 1878i
Ordförande: Herr Statsrådet FORSSELL.

Protokollet för den 29 November 1877 båda angränsande skogslandell, Finland' 'och
Justerades. Norge, torde härleda sig deraf; att utförseln

Till ledamöter af Föreningen inv~ldes: af trävaror från Finland förr varit lättare,
elTIedan Finlands skeppsfart i äldre tider va-

Herr 'Kalnreraren G. F. Ber'g, rit st<h~re än från våra lTIotliggande botten-
» Rektor C. G. Bm/tg·man. IUllnnar,' saInt det naturligen väl passat sig

Häradshöfding W Enblo11~.
Grosshandlanden .A. W F1"e8tadius", för de finska skeppskaptenern~ att vid utfarten
Grosshandlandell Isaak Hi1" luedföra trälaster, hvartill kOlnlner, att ]fin· .

. land redan från gamla tider id~at en betyd-
» Riksdagsman Liss Olof ·La1 IO

SS0n. ligt utsträckt _handel på Tyskland, och syn-
» Fil. Doktor L A. Lejfler'.. l' t o l t' d" S Il · h H l
» Öfverstelöjtnant. Er'ling Ribbing. ner 19as o pa ler 19 olnena 000 c 1 eswlg oc o -
» Grosshandlanden Hen9"Y Tottie. 'stein, och del' afsatt sina skogsalster. Ut..
~ Grosshandlande.ll P. Wikstfil(jm. vecklingen af den finska trävaruhandteling~n
» Disponenten Q. A1"nbe1~g .. · är jag visserligen icke i tillfälle att kunna

T meddela, emedan allliteratur derom saknas)
" Grossh·andlanden u, Ber'ger, . men jag vill do~k nämna, att, då den finska
J Grosshandlanden O, Bj 8utthof. statsstyrelsen såg,. att denna handt~ring icke

t.rU! revisorer ft>r granskning .af Förenin· ville utveckla sig. inom ~"i1l1and på ·sam.trla
gens l'ä,kenskapel' för det senast förflutna sätt ·S.Oln i Sverige, den föret.og sig att på
äret utsågos' herrar Bankinspekttlren O. G.· y ttei'st billiga vilkor till enskilda sågvel'ks
Oa'Plquistoch v. Häradshöfdingen O. Westman... egare 'upplåta skog,' och till och med att. vid

Härefter lemnades ord.et åt Herr G-ross- sågverken aflemna stockar, .hvarigeno.m den.
handlanden Ast1"UP, som benäget åtagit' sig nu högst betydliga sågverksrörelsell der kun

..att meddela. några upplysningar angäende nat uppkomma. I Norge äro deTemot såg
vel'ks"industrien och trävaruhandterillgell i all-

de'D svenska skogshandteringen o~h .månhet af mycket gammalt datum; ty man
träv~rllexporten. finner d~r sp§.r deraf redan i 'i2:te århun-

dradet. Redan.år 1296 lagstiftade konllng
Herr Astrnp yttrade: Erik ~agnusson i fråga om utförsel af trä
Mine herrar ! Jag har blifvit" anmodad varor för de tyska köpmän, som o kommo dit

'att -lemna nägram~ddelanden om.den. sven- för att hemta sådana varor. I tullrullor från
ska trävaruhandteringen, och jag vill nu för-o Elben för 1278 och från Brugge för 1252
söka fullgöra detta uppdrag så godt jag för- finner mall äfven att der stadgats. importtull
mår. . för noi"diska· trävaror, hval~af synes, att dy-

Den svenska trävaruexporten i stort taget är lika varor den tiden dit exporterats. Bl'ugge
en rorelse af icke särdeles gammalt dattnn. Den spelade, som jag tror, en betydlig roll. i den
är endast en mansålder gammal; och att nordi~ka trävaruhandeln,. hvartill jag slutar
uenna rörelse i vårt land ar yngre än i dederaf, att ännu den dag i. dag .är ell: viss



~ Scir~8 plank{)r i de spa.nska llledelhafshamnar- "3,657 sådana mil eller ungefär 3 gånger· så
ne. kallas Flandriska plankor. Naturligtvis mycken skogsInark som i NOlig!e; men med
äro .lessa plankoT' icke ftån Flandern utan. afseel1d~ på - ~terl'äl1gens ~es~~fienhettorde

helt enkelt nordiska pIn. kor, exporterade till den förmodan ej sakna 'skäl för sig, att Sve
utlandet. Af år 1340 har man vidare ett rige hat 4,gångel'_:så mycket skog som Norge:.
r~skript af konung Magnus SInek, deri han Efter procentberä;kning utgöres Sveriges skog .
pålägger tl~äval"uutförseln en högre tull, men af 51 ~/2 Pl'OC., Norges af 21 proc. lamt
i sådana ordalag, att man af reskrip~et icke D,anmarks af 41,llJ proc. - På 1840-tale' be
rigtigt kan fatta) haruvida genom påbjudan- l'ä1ma4eB Norges .export frå~, Glamman till
iet ,~f den högre tullen afsetts att stäfj:a ex- 1/4-del af d~t hela, men numera till l/s-del
p:oroon eller att bereda staten störl'e inkom- deraf. .
ster. Från. de närmast· f~lJande århlUldxa,- 'D~maJl sålunda går tillbaka i ti4en o.ch
denahar man om 'B:ess'a f01'b;ålland~n ingen .sel" RviIken ·"betydlig 't11ävaxuexp'Ol-t, sOm från.
känn,ed9m, .men i 15:de århundra.det synes, Nol'ge och Säl'skildt från. e~t enda af äess
ett OiIll'stag härutinnan ,hafva .eg>t rU.j i·det vatte'D.'dl'3g ~gt: rU.mt tala dessa 'sifti-orhÖgt
att år 15-30 den för~ta v~tten:~s§,gen inrättQ;ts om. 18Jnd~ts fdl'l1l'åga att' bära timmer. En
i NoTge. Redan i ~l'htindxadet «e1'61OO1' emstäRdighet af .intresse a~tt anftl'a tOI"de
ftl1Iner m.an derstädes teka mindre 'äl1i,3-00 'va'ra, '&tt l~'ot~e år 1805. ·exp:ertea."ade, till
-vf{;t~nsågar,'och e.x.porten af trävarol~ var då Eng:lanrd· 147,OOQ t~ster' träVaro.l" 'och till
sAs.em tnan nnnel' i Nathansons danska stati· Frankrike 5,510 läst611",men att åt i846
et1~ 240,000- läster. .Jag ber. att här få förhållandet f~iträndt~ats sål1lnda~~tt exporten
tlämllå, att 'kl:fbiklnåtten, läster ochPeters·- detta ål' lttgj:Ol'-fll? till England ·6(),OOq och,
btnig~i" standard äro ungefär desanlma. År till FrankTi~e ]-')0,000 läster" - ett fÖT-

16fi4 var Norges expol't åf träVal'or, såsom hållan<le,sonl g'aJ statsekonom:en Tveihe än
Jag. nyss nämnde, ·240,000 lä8t8r~ 1770 ledning- till an! :t~rn.ndet, att Fran.krtkessko
li,O,QOO läster; hvilken min·skning sannolikt gar dä mera V(,l'''' uthu gnall
t!lt'sar1twdesaf dä }'tådandepolitiska förhållan· Vidare ber jag. att få nämna, ·att man
den i :EJul'opa, '. 1805- 268,000 läster, 18:0'0 ·lned skogslags,t.iftningen i· Norgealltsfldan .
194,OOO} 1B'7·0. 407,000 och 1873 511,000 vatterrsåg.ens upJ>komst gått tillväga p.å bästa
l~Bner. Se,nnolikt har undel' sist nälnnda år sätt. Jag "'~ll Jcke genolngå den mängd för
_tllrges trivaruexp:ortkubninerat~ ty uncler· ordningar, SÖln derstädes i detta äatl1l6 fi:lln.as;
.. de1'P1 följandeären har den Iiedgättt sl jag vill blott nämna, att ål-o 1'7'89 etable
ätt 4en utgJort 1875 387,000, 1876 486,000 rades .ett gen~ralfoi~stamt å Konfsbel·g, 'som
tD:ek lS"'71 4:35;000 ·läster.*) Dessa si:tfi'or tyc· började sin: verksamhet 1740 med utfäl'<lan-

});'$ emellertid ådagalägga, att Narges träva.. det 'af det 'dTakoniska stadgand&t, att dä·
'i~u.ka:tldtel'ing . numera komm.lt på fasta hän" danefter ingen norsk man fick fälla' ett träd,
c1~r. ty i sa;mma män som efter är 1878, dl SOUl ej var försedt med skogsstyrel$8Q:s mlfke~
a~poroon.var st61'stt .k· njunktul'erIia f6.rs;äm,· Dettastad~an([e g:ällde till 1746 t di det vi·
r.ts, !llj;'T tillverkningen af trävar@r i Norge sad~ sig icke läB,gre vara hl1fbal':t. &'der·
iDskr:äukta. Att .gÖl'tS, f ~ägon vi'dare geuQ.m· mel"a fortfo1'6· inskränkningarna i d~n eftlskil"

,Huie b~tik -öf'~e~r N-orges· trävaruhandte~ des ,dispositionsrätt öfve~ skogeu, tills l~en

l'tJl. torde icke '\tara af I\~den, dä det j u af den 8jltni. 184,6 em-aneradej. bvilke.n lag
ecmt1~~en ~;r om. _'Sveri:ges trävaruförhålla;n- till en del ~tei}gaf ~t skogS'ega;ren diis1i'0si·
c:l n j~~ b~r na:lA}' men JBi'g. vill.dock, utö.rval' tionsrätten äfver sin skog, och ·g:enom lägen
d;et redall liämn.da, Jn~ddeiä några stati'Stiska' af den 28 juni 1856 bIef den norske bon
data}, som J~g tro;l' skola vara af intresse äf- den li.ka herre öfver sin skog -S(i)'lU i sitt
ven f&r oss svensJtar att hÖl~a. I Norge fin- hus. För luindel tror. Jag icke., ',att aen
It6S 1)2:QO qvoadratmil s~~gsmark och i Sverige norska nationalföl"samlingen någonsin skall

) Till, I~r~~olnHnlnde ~I missf.örständ har. hr Astrup' annlotlat oss upplysa:
a~t m1ull )-845 kallades en ,läst ')Trrelast lrest);· :
att 4enna.. ~'el1äm:niJlg ombyttes år 1845 till )commercelrest);
&-tt ~en ~örra förhäller sig till den senare som 10 till 13; .
att :tör itäcKslastema ieke erlades någoJl t all; och, .
att exporten tiR D,anIIlark intitl 1812 sannolikt icke val' inbegripen i Nerg'es exportlistor ;
h-vadaD.. hl' Å:S Il}.~eddelallde om Norg.es export, hvari någon ey~lvering frän. ~Trool~st

lmater) tlU(}0}I:rtmercl~lmsMr, för ti~n intill 1845,. ieke egt rum, naturligtvis' är6 ,snar~re föl'
19i än for högt u-l!iPbaigna1 när ~ Iiästallses lIka' med 1. Petersburg Standard.
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'up-ph~tfva "detta beslut och åtel'g'ft till den einot vill jag- dock aUluärka, att jag tror ho~'
gamla restl'iktivå skogslagstiftning'eil, Vår nOln, i detta fall hafva gjort sig skyldig till
store ,norske, nationulekolloln Schvveigaard en Inissuppfattning. Jag tror nämligen, dels
talar i ,sitt år 1840 utgifIia verk Oln in- att i nyss nälnnda tal en nolla mycket väl
-skränkningen i exporten af-trävaror, och fram- kan utstrykas, dels att hans vilseledande upp
håller hurusom den måhända skulle kunna gift om d-e många hitseglande 'holländska
hä'mlnas genom exporttullen å trävaror.' Han skeppen är oriktig deri, att de i uppgifna
beJäknar denna tull till 'I~O,(jOO specier och ändamålet seglade icke' till galnia Sverige
beräknar 'det 'landet, i. denna tull eg-er ett utan till, de på andra' sidan Östersjön lig-

"kapital af 3 millioner specier. Emellertid gande länder, ,som den tiden 'lydde under
är exporttllllen numera reducerad till 30 öre Sverige, hvartill jag slutar deraf~ att hol..

·pr ton, Schweigaard, gör dock i sina statiIO ländal"ne alltid köpte gran, som. icke i be
stiska verk full rättvisa åt trävaruhand- tydligare mängd fans i södra Sverige~ men
teringen. Han säger, att de flesta stÖIT8 väl i Estland, Lifland och Kurland.
städer på ös.t- och vestIandet, incl~sive Kri" I saknad af några autentiska meddelanden
8tiania~ hafva denna handtering att tacka från n~gra offentliga verk, angående träva:
för sin uppkomst) äfvensom att utvecklingen rurörelsens uppkomst i vårt land; skall j,åg'
~f skeppsfårten likaledes i htlg grad varit 'berätta en" liten historia; som kan illustrel'a;
deraf beroende. ' förhållandet lned de norrländska skogal'ne i

A.f intresse torde äfvenledes vara att· om- slutet på förra och början af detta arhlln
tala, hurus~lll Tveth~ i sitt statistiska verk drade. Jag är nämligen, auktol'iserad att
beräknar, att br~nsle~tgången i NOTge år häl' beråtta, huruledes, ett af de norrländska
1848 .var 153 lnillioner, kubikfot; och söka sågverken i slutet af förra århundradet upp"
Yi att reducera detta till standard, erhålla kommit, näIniigen Wifsta varf, hvilket anla
vi deraf cirka l million standard. Samma des vid Wifsta. Arbetsbostäder uppfördes
är var NOllges trävaruexport endast 270,000 der, men de liknade i början mer jordkulor,
läster eller' ungefär .en fjerdedel af hvad och allt var anordnadt med den stötsta tarf..
landet behöfver till bränsle.. lighet. Företaget stäides på aktier och hvarje

Jag torde nu hafva ordat tillräckligt om aktie lydde ursprungligen på 50 riksdaler.
trävaruf'Örhållandena i N011ge ~ hvilket Ol'- Det första skeppet bygdes dch· utseglade med
<lande nat~rligtvis föranledts af jemförelsen trälast, och histori'en ft>rmäler~ att kaptenen
m:,ed motsvarande förhäUänden i Sverige -- var borta i 4 år, att man utan resultat skref
och jag skall derför öfvergå till den svenska efter honom både på enskild och officiel väg
trävaruhandteringen. Såsom jag redan nämnt, för att få reda på honom, men att han'efter
,är denna handtering i Sverige i stort taget 4 ll~S' fÖrlopp ätel'vände hem, .dl hans första
knappt en mansälder gammal, och då, den ii åtgärd var att 'infinna sig på bolagets konå

kort tid existerat, är klart, att den icke i vårt \ tor och der afiemna några päsar guld, 80m
land eger någo'u historia. Jag här för ei'hållan.. han dels genom försäljning af trälaster och

, de af statistiska m·eadelanden härom gjort ef- dels p.å frakter förtjent.. Detta exempel torde
tel~frågningar i ,generaltullstyrelsen; men man temligen tydligt visa, huru förhällanden~ i
har svarat mig, att några notiser :om tull.. 'denna väg den- tiden voro. Emellertid ut·
förhå,llauden i denna väg icke gå längre till- vidgades affären 'med tillhjp.lp af inn'ehållet
baka än till år 1756. För tiden mellan år i de hemförda guldpåsarne så, att aktierna,
1758 till 1768 har man underrättelser om som i början lydt pä 50 riksdaler, stego först
svenska, trävaruexporten, och den' utgjordes till 100 kronor och sedermera till 500 kro
då af 120 000 tolfter »hel- och halfbräder nor, och i dag är detta verk ett af de mest
samt plankor'» årligen.' ~an måste dock betydande i N'orrland, och dess aktier äro
härvid ihågkomm.a, att ]'inland den tiden senast sålda för 17,000 kronor. Skall Jag
hörde hit, oc~ vill jag reducera denna ex- vidare tala om trävaruhandeln i början af
port till kUbikmått, ,utgör den cirka 12,000 århundradet, tillgick den sålunda, att- skepps
standard årligen. Jag har tagit reda på redarne '). städerna uppmanade allmogen, som
hvad hr af Sillen i sitt verk om de svenska hade skog, att anskaffa plankor, som då

, näringarne skrifver om de svenska skogsför- handsågades eller också sågades på små vat
hålland-ena, och han säger, ,att på 1600-talet tensåg.ar vid någon lämplig bäck. Dessa
5 a 600 holländska skepp årligen åniände trävaror uppstaplade's såsom de kommo, och
till Sverige för att helntaträvaror. Här- då ett skepp hemkom, inlastades virket, och
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ant~ugen 'konsignerades lasten på utlandet redan då är af galnmalt dat11m. Han Ytt
för _försäljning ,eller också hvill{(~t· i flesta rar vidare sålunda:
fall egde' rum, seglade kaptenen ut och Dessa tillgångar skulle helt nära ännu
realiserade htsten på bästa sWtt. Hvarje stad kunnat vara de samma ochpriserne å 'tim.
hade då sin särskilda marknad: Karlshamn mer ,och Bl'äder mindre Uppdl'ifn.e, om sko
och Kalmar brukade skeppa sina trävaror garne mer ·aktats och beval'ats; men" utom,
på Medelhafvet, Westervik till Barcelona och mycket annat som förr nämnts, har äfven
Rio Janeiro, der Westerviks trävaror ännu till skogarnes förödande bidragit, ett förde'rf
i dag äro efterfrågade; Gefle hade afsättning veligt byggande af trähus uti städer å små
öfverallt, men utskeppade äfven till Medel- och' täta to'mter, hvarå G'ötebor,g Bl. fl. ge;.
hafvet; 8ö-derhamn helst till Lissabon och nom' så många öfvergångne större eldsvådor
AHeallte, och Hernös.and på p.orra frankrike. är ett beklagligt intyg, samt den under
Sund~vall hade intet sågverk utan täljde sitt 1760-, 70-, 80-, och HO-talet öfverdrifIia skog~
virke till bjelkar, hvilka utsändes till Eng- komsumtionen till trankoknirigen, äfvensoln
la.nd. De snedt emot lig:gallde finska stä- det sj-elfsvåldet att hemmans egare, hvilka
derna utkonsignerade på samma sätt sina ännu ega skog, försälja densämma; ,antingen
tl~ävaror, hvarmed de fortfarit iill för unge- i sin helhet eller styckevis till andra ,som
fGl~ 15 a 20 år sedan;· och d,et var förr totalt uthugga och plunara· den. Detta allt
_nästan omöjligt att få köpa en last trävaror sammanl'äknadt verkar på ~ort tid derhän~
i Finland, eluedan de vant sig vid att kon- att skogsprodukterna i exportkolumnerna föl·
~ignera dem. Ett hus l Wasa t. ex. kon- Göteborg allt mindre komma att figurera l så
signerad,e alltid till Marseille, och under kri· vida inga verksamma medel för -1terplante·
sen 1857 har jag mig särskildt bekant, att ring, sjelfsvålds hämmande eller större hus
det'" fick nästan ingenting för hvarken last hållning med timmer och. ved blifva vid·
eller frakt.' Det är ett tyskt ol·dspråk, som tagne. .
lyder: »Konsigniren das ist verlieren», och Att den grofva skogen pä vissa trakter
'detta ordspråk är sannt, ty olyckligt är det inom Wermland .är medtagen, vill j~g icke
land, som icke vet 'att så etablera silla han- bestrida, men härm,ed läl' väl ej vara s,~ far-

~ delsförhållanden, att det kan erhålla betal· ligt, då man berättat ,mig, att i Wermlands
. ning för sin vara, då den lemnar produktions· expo~'t öfver Göteborg ännu ingl 50 procent
orten. Man kan ock derför 'tryggt påstå, 9 tums bredt trävirke, och då :r:nan besinnar,
att den tidens trävaruaffårer icke lamnade, .att våra svenska urskogar· aldrig kunnat'
-ej ens relativt taladt; synnerliga spår af väl· leml1a Iller än 70 procent 9 tums virket 'och
stånd efter sig. återstoden af sInäekrare dimensioner, kan

~etnna vi nu dessa allmänna betraktelser man väl ej med skäl pästä, att Werm1ands
fdl'~tt tala omvira egna skogsfBrhäUanden, skogar äro uthuggna. Vidare böl' man ibiga
vin jag indela Sverige i, ti'e skogsomräden, konnna att sj~ledes, tl'ansportkostnadell ror
nlmij.gen Wei"m1and, SmAland och det stora trävirke från Wermland till Göteborg i,
liindet norr om Mälaren. Af desse vill ,jag följd af de stegradeal'betspriserne stigit, GGll
fa,st tala om Wermland, dels' emedan frän nu mera uppgår till 12,ki'onoi' pr ,staIldard.
clenna provins den första trävaruutskepp.. Jag kan icke be~öma, huru vida ~enn& kost..
ningen. egde l'um öfver' Götebol"g, och dels nad blir billigare, sedan' jernvägarne kommit
derför att det i vår tid ftil'D.ummits en till stånd; för min 'del tror jag dock leåe,
-stor agitation fÖr åst:a,dkommande af en ,re· att det är billigare att forsla trävåJloT pI,
.s:ttiktiv' lagstiftning i afseende på exporten jernväg .än sjöledes. Attklagau ~ÖIlSPQl1;S

af skeg från Wermland. lYIan har klagåt öfver minskad trävar~utförsel från Werm~
~f\rer, att trävaruexporten från denna pro~ land till Göteborg, har dessutom. sin grund
rins öfver Göteborg på de senare åren af- deri, att Norge kringskui'lt Gö'teborgs ha~·

tagit, och redan i början af detta århundra- delsområde i Wel'mlandochdet isädan be
'de hörde nian klagan öfver, att skogarne 'i tydenhet, att under förlidet år frän Wel'm
Gö'tehorgs uppland voro uthuggne, och att land tl"tansportel"tats på nordv~stra stambanan.
något borde göras föl' denna sak. t För att till Christiania cirka 17,000 standard och
ädagalägga, att' detta är en gamlnal visa, genom flottleden från Stora Lee till Fre'driks-.
ber Jag att få uppläsa några rader ur tull- halds vattendrag c-irca 240~OOO styeken tim·
·förvaltaren Bergvall.s arbete, der han" säger,.mer. Ytterligare ber jag att få erinra der
attlda;gall 'öfver skogshygget i dessa trakter om,. att Wermland i alla. tider varit en bergs-
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~ bruksidkande proyins; och vi praktiska nlä~ sluttar mot hafvet. ' Efter att hafva' lemnat
{Fln land8t vek~ itlla; att bonden i de trak- Kölen är ,den i Floda socken i Dalarne 686
tet,' der han, ärt van att kola, icke liugger fotöfver hafvet, vid Falun 377 fot, vid Ave
timIIler, och att man, å andra sidan, der sta 255 fot, vid Gysillge 191 fot, vid Sö
timmerhuggn.ing är vanlig, icke" bryr sig om derfors 171 och vid Elfkarleby 100 fot öf-
.att' kola; hvartill kommer än ytterligare den ver hafvet. Då yattendi~ag~n sålunda slutta

. omständigheten, att från öfre' delen af Klar- långsamt från Kölen mot, Bottenhafvet läm
.e~ ven Wermlandsvirket nu mera än förr pa de sig således synnerligen väl för flott
fraktas till Glommen, än så vidare. till Chri- ning. Dermed vill jag dock ingalunda'hafva
stiania, der' virket, enär frakten till Chri- sagt, att tlottningen i Norrland icke är för
'stiania på detta' sätt blifver billigare än till enad lned några svårigheter, utan endast att
.Giiltebo:rg, 'betingar högre pris. Dessa fakta den olnständigheten, att Norrland är genom
tyckas bevls~, att Wermlands skogar allde- skuret af floder, gör att man kan tillgodo
les icke äro uthuggna, utan ännu, oaktadt göra sig dess skogar.
den sekelgamla exporten del"af och- oaktadt I fråga om sågverkens uppkOlnst· hafva ,
Wermlands ådal icke är särdeles .stor~ väl de naturligen tillkommit på det sätt, att man·
p:ä'Cka till. Kvad trävaruexport.en öfver Gö- först uppsökt en lämpli~ plats för verketfi
tebol'g i 'öfrigt angår, kan jag ur stattstis.l\a anläggande och derefter förvissat sig om tUt.,
k'ällor upplysa, att den samma litgjol;de ':ft,r gäng till skog för dess drifvande. Hittills
lB~5 8,6åO standard, 1840 17,100, 1SaO har det varit vanligt, att skogarl1e inköpta
82,,000 Qch är 1875' 48,350 standards virke. pr tunnland, men jag tror, att man ;snar~ '

~eträffande derefter S'~åland, tror jag skall komnla att uppgöra dessa köp pr träd.,
tn'all kan. pästå, att först nu sägverksr6rels811 Dl herrarna Dickson i Norrland började in
i gtott d'erstädes börjat bedrifvas, hvartill köpa skog, betingade den ett pris af 50 &ve
anled:ningen är att söka deruti, att jernvägs· pr tunnland, men sedermera har d'6n betalts
n.ätatnu mer' blifvit utsträckt jemväl öfver med ,ända till 7.0 kronor pr tunnlandet, allt-.

, denn'R provins. Jag vill derför nu icke vi·' efter skogens beskaffenhet. Vid tiden för de
dare tala om skogsförhll1andena inoln denna första skogsköpen af herrar Dickson i Norr
landIdel, utan jag vill öfvergä till det igent· land' kan man s!ledes' säga, att skogen der
liga, oafbrutna svenska skogslandet, som bör- städes hade samma värde och betingade erui,.
j'ftT', no~r' Oln Mälaren och derifrän sträcker handa pris, som man i dag' skulle vilja be.,
silg nOl"rut, och hvilket vi i dessa betraktel· tala för några tusental tunnland renmossa,
S,81' kunna benämna med ett gemen$amt' namn, den man för ett e11el' annat ändamäl skulle
NOl'-fland. , '" . , ' vilja inköpa!
. N'lgot f6re 1840-talet grundade herrarne Sedan man s&lunda fl"&n nA,gon hem'mans-
Diekson i Göteborg säganläggningal' i stort egar8. eller byalag inktlpt en större skogs,.
i d~Slia trakter, liksom de. förut på 1820· klump, börjas den s.. k. utdrifningen eller
talet gjort i Wermland. De~sa herrar hafva skogens afvsrkning. Vid denna kan det i ~

a&lunda f6rtjensten af att der hafvå bragt nllmänhet sägas val'B regel, att hvart sJatte
-denna handtering till ständ; och de svärig· träd, Bisom varande l'uttet eller öfvermo.get.
heter. som de unde första tiden deruppe f6rbigäs. A.fverkningskostnaden ftlr 'hv8il'je
hftiG'8-att bekämpa, kunna olnöjligen fattas af träd är naturligtvis9lika, allt efter afvsl'k.
8Jndl'Q än dem, som stAtt denna handtering ningsplatsens läge och- tillgäng till n'äl'8i
llära. Jag tror ocks~.· att en· gäng; dA, den kommunikationer med vattendraget. m:en· l .
svenslt'a ekonQmiens historia för detta ärhun· .allm·änhet torde kunna sägas, att kostnädell
dr&tie kommel' att skrifva.s, de skola deri fBr framskaffande af en stock till vattendrag'et
-erh'llla den plats de förtjena säsom trävaru- i medeltltl för ,närvarande pä. ej längre 'äR
.hauiteringens stiftal'e i Sverige, hvad ~ellna 1/2 mils afst&nd uppgår 'till omkring 90 'Ura•.
bandtel'inr i stort vidkommer. .• Ensak, som man borde kunna' veta, men

Icke endast skogarna. i Norrland utan äf· donk i:ek-e med 'visshet vet, utangissningivis
veB landets to.pograftska beskatl'enhet och vat- kan antaga, är, huru mlnga inillioner tl'äci
tellbagen gf1'r:a detta land till ett skogsland s&gverksr6relsen i Nörl"land för närval'ahd:a
'miJj~tgt IItt exploitera. Landet sluttar näml' ärligen tager i anspl'äk;.' vid de flirsnk j~'g'
liren 11ng.samt frin Kölen till Bottenhaf'vet;· gjort till· anställande af en sldan, beräkning
o6h Ja&,. tro!.' det skall v-ara intressant att har jag-kommit till ett l'esulta.taf o.mkl'lni
hUrs,t buruledes t. ex, D·alelfven sm!ning{)m 12 millionel' träd, deraf 90.procent fl\l'\\ oaU



10 procent gran, hvilket i stort tag-et är Dicksoils föredöllle fått gifva rum åt ång··
naturen af skogsbeståndet i Sverige.' I stort b~tar, framdrifna med propeller och försedda
,taget, kan man säga, att barrskogen i Neder- med' ångvinsch 'på sätt, SOln det här bl.ef-ve
botten d. v. s. från Umeå till· Dalelfven ut· för vidlyftigt att.' närnlare utveckla. På
växer till 1 L. och i Öfver1)otten till 101/2 Silj~n fl'amfiottas p,å detta sätt olnkring,
tums", dialneter på cirka tio fot från I'oten; 20,900, på andra sjöar 5,000 sågthn~el· i en
då trädet hunnit öfver dessa mått är det enaa flotte. Kostnaderna, SOlll nedl~gtså

att jemföra lned en man, SOln har sett· upprensningarne ar de norrländska vatten
sina, bästa helsodagar. Fällningen verk-' dragen, äro mycket ofullständigt kända,'men
ställes under lnånaderna oktober--mars, enär uppg·å till högst betydliga S\lIDIROl\ Så t. ex.
under denna tid safven i tl'ädet afstannat; torde den sUIDlna, hrr Dickson till egen och
0111 trädet fälles å annan tid, tager det skada en efterverlds fromma nedlagt å strömrens
i vattendraget och lemn'ar en mycket sämre ningar, uppgä till ~olossalt belopp. Hvad
produkt . saInt har vid flottningen 'svårt för kostnadern~, som t. ex. edlagts. å Dalelfven .

, att icke sjunka. Me.d afseeride på sättet för för bedrifvande af flottningen derstädes be
skQ'gshygget torde omdömet hos all.a veder- .träffar, har. j ag .försökt en beräkning och
bör'ande ännu icke vara fullt stadg.adt om kan icke uppskatta densalllma under de senaste
företrädet· mellan blekning. d. v.·' s. di man 25 ären. till lägre belopp än 4: millioner
vid sko.gsmarkens öfverglende p& hösten ut.. kronor ; sannolikt är d.ock beloppet vida h6gre.
m.1ttker de träd, som böra fållas - eller kal· För att yttelaligare' belysa storleken ar dessa
huggning; men derutinnan börja dock m,enin.-, kostnader må jag nämna, att på en. enda,·

. garn:e enas, att för· åstadkommande af! säg- bolagsstämma ~tt flottningsbolag för nälllIld-e
thnmer det senare sättet icke är det rätta. ändamål beviljade f.ör senaste !ret aOO,OO-O-

.Ett vigtigt moment i. skogshandteringen kronor. Att således fl.ottningskos.tnarl:en frin
är' flottningen. Vanligen tillg~r dermed så, fj ellen till kusten är 'högst be·tydlig, torde
att i hvarje vatten;drag' de skilda sågverks- framgå af hvad .jag nu anfört, men det är
holagen, 30m i trakten idka afverkni..ng --- de ofantligt· svärt .att angifva något visst belopp;

" ml nu för öfrigt vara ,huru stora fiender som detta beror natu.rligtvis pä 'gynsamma eller
helst - .ftirena sig om' bildande af ett flott- ogynpamma fijl~hl1landen, timrets myokenbet)
nill·gsbolag för .flottningens bedrifvande sanlt dugligt bef.äl' o~ d" men att flottni:ngskost
skaffa ~ig egen flottningschef och gemensam naden för. 'hvarje stock dock i l:Q.~deltal för
arb.etstYl'ka~ Natllrligtvisäl'o de hinder, som närvarande uppgår till etr krona, torde -lrieq
för flottningens bedrifvande mäste undanrödjas, säkerhet ~unna, antagas,
mlnga och stora; än ett stort stuP,. som ge!' Ett ganska intressant moment med afseenl"

"nom. byggande af timmerrännor nläste ·kring.. de p§, flottningen förefaller mig. den omstän~

gfus, enär eljest timret skulle sönderslås, än dighetell vara, att 0111 'en icke utvu~en .skpg
ett stort klippblock, som mäste b(n~tskjiltas" afverkas och flottas, sjunker tinlret. . För
me.d mel'asädant, hvarom våra skogsverks- h!llandet ir nämligen," att hvarJefuri1tr~dt

p;atronel' veta god. kännedom. Vigtigt' är säsorn be~ant, best§,r af yt,a o.ch kärna" oeh
dock, att dessa hinder undanllödjas, ty' pä en ätt, der skogen är utvuxen, ytan I.r nästaJ1
snabb flottning beror i hvad skick, timret försvunnen, men att9 der ytan är stOl', dan..
framkommer till ~estämmelseorteu; får' det s,amlna vid nedsänkningen i va:tten blil' re"
ligga i V\attnet ett eller' två 'är, tager' det i nomdränkt, och -att till fljlJd häl-af timrat
allnlänhet deraf icke nlgon skadat 'men väl ställer sig först pli ända och· sedan sJ'lUiker
om det fÄr ligga tre 11' eller längre, och en till botten.' /I dessa fiirh&llanl\eJl JdJnja VI
'v&rdsH:is flottning kan medföra stora förluster, ett stort korrektiv mot, afverkning af unpkog
~Jn,nerligen genom att timret får ~p,ptorka och skogens missbruk. Ännu. en at)}. ~tälidtge
efter stränderna, Flottningen tager i an.. het vid flottningen, 80m gifvit anled1UJll till
sprlk en betydlig styrka af .l'aska män, p& my.cken meningsskilj:&kt~hett Ar hl11'1lvid-""
ett enda vatterisystemända' till 4000' man trädet b6r bal'kas eller icke. öl' min ål
under ett pal' mlnaders vlrllod. Sv!rlghet~n tror jag, att det ä1' skll att tf ' t
Pitt pA ~nsjöal·ne i det nQrdlig,a Sverige fram· emedan det dA, flyter lättare ooh ilottai
skaffa timret val' ock ganska betydlig. For- kostnaden sälunda minskas. Hvad 1te be'
d01n. betjenade' man sig af· s. k, spelb!tar träft'ar _ottning' af obarkad titnmer har d
för handkraft, hvilka dock vara särdeles kin~ blifvit invändt,. att b .. ,kntn,en m el
ktitl att använcl~ och _am numera, eftal' hrr olägann~enJ 'U v·atndr ·e:rlK1&l1om
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. des med arskräde och fisket p~ så, sätt' för- tentpersol1} uälnligen trävartlföreningellsol~d~
stti':rdes. J ag tror dock, ,att lned vara strölri: förande hr gro~shal1dlaren Francke" Jeulväl
ur~rsstarka fOl~sning bcll deras ständig"q, vatten~ anställa liknand~ beräkning·~r. De restlltal,
mingd, dEnlna farhåga icke bÖl tiilerkännas hvartill vi 'kornlno, skiljde· sig ·dock på ej
nlgtiu. så synnerlig vigt. I)ett~ hvad furu mindre än sex Inilli011er, i det han konunit
~tl;,äffar; hvad åter granen angår, bör den till en summa af 88 luillioner Iuen jag .till

·alltii· 'få utgå obarkad. i vatt~ndraget, ty att 82 lnillionel';. ' Jag har .. anfört detta föl'" att
llaika' detta trädslagäl' en orilnlig-het, hval'- visa, . huru svårt det' ål', att ur statistiska
till stn,tsstyrelsen' aldrig" bör "k01UIUa att till- tabeller .i fall 'SOlU d~tta kouuua till ,något
hå:lla v<ed'Brbörande skogsverksegare, enär näm~ exakt l'esultat. '.
1i1gf8,l1. ,granen är af den lösa beskaffenhet, att "' Ettanl1at lnOillellt af trävaruhandterin
detl,..",t1ferestden vid nedsläppningen i vattl1~t gen, som förtjellar, upP111ärksan1het, är" dess
VO.l~e "bal~kad,'s;nart skulle erhålla stora sprickor o'vilkorliga salnband, lueel jernhandterillgen.
oeb således snart skadas. Att harka granen Ett förhållande, SOlU hi~tills icke tilll"äckl,igt
\T0re.;s:ä1edf3s enligt mjtt fÖfluenande eIl; liten beaktats, är, uåluligen det, att då NOJ:l'tand

, n-a'Ui'0ll?alförlust. årligen expQrtel"ar 6'00,000 standards säg;adt
$@dan stocken' fralnkomm;it till ,sågverket, virke, uppkommer genom kolning, af ai'allet

·äll~denföi'sta åtgärden- med deusamlua den 600,000 läster träkol förutolu det Inind1'eaf-,
& k. hltullluingell,eq åtgärd, åt hvilkenluan fallet, SOlU i torrt tillstånd, ok-oladt, är li~a"
tQt..,t~Jila," mer upp.thärksalnhetän hittills användbar.t,s0In kol 'i vällugllal'. TUJ.sanl-
kett,enär genom felaktigheter, 'vid intum· mans härmed uppskatt~r jag ,hela affa~lettill

nf1ll'gen och inriktnin~en i sägraln.enej·obetyd· kol från Norrländskasägyerken till l 'mil..
li&,aftfl"luster k\luna orsakas. lion läster kol.' I Gefietrakteu- gäller llU en

En oln:st~ndighet) ,SOl11 särsk!ldt utluärker läst kol (; kronor på jernvägsvagn~ :Visser..
@letlsvan::sk'atl~ävarll~xporten är den, att fiott.. ligen är, det sant, . att i följ d af bl"istande
'JIi'n~sV'irk.et, justderföl"att det varitfiottadt, kommunikationer allt detta affall icke kall'
fJrli6S godt, .då det oflottade virket, Cle1'61not komma till användning och att -sannolikt G:'@tta
83 .-gå lny'Ck.et~ värderas öfverallt i utlandet, I ej på länge k~n ske, i fölJd af norra stam~

som helst. vill hafva virket utlakadt, elneda~ banans· f~'ån kusten inåt landet Eöde1andet) .
<i\8~ '([§I', är ~lättare' oeh behagligare att· be:-gåellde riktning, luen så kunde dock, får
arl\)eta. 'Tl'allsporten af våra trävaror" till luan hoppas, i ell fralntidblifva förhållandet
11lt16ndet ombesörjdes i, bÖljan af den nOl"r· genon1 bibanor.till stambanan. "Vid· nu. 'Va
län,aska ",sägvel'ksrtlrelsell, "hufvudsakligen "rande ftlrhällanden kan lnäl1 natul'ligtvis reke

,af D!~l~Bka skepp,·' 'lnen de$sa' hafya på uppskatta affanets, positiva v:äl~de' efter den
8ina;r@ ,-tldel' fått '. stoi' täflan eJ" endast myckenl~et 'kol, "soln ·deraf kunde erhällas,
llti . Jlästan alla andra nordeuropeiska, segel~ emedan olukring 7/S af Norrlands sågaffall
!ar1tyg~ 1'n~n äfven af dessa engelska ållgfa~'.. nu antingen går till sjös elle1' uppbrännes
t,.r, lom i så fabelaktig lnängd på de senare SOln ett rökoffer på dåliga kommunikation~rs

11-an.tillökat tl'ansportlnedlen pä hafvel1~" , altBtl~el Säkert är,att det äl1 hufvudsakligen
.Hvad'"het"räffal' afiöningen till arhetal'lie, rell&a~st efter de sydlig'aste norrländska V8Ji·

I.tg&T~denlla efter" olikagrundel' dels kontant I telldragell,somaffallet kOlnlller till använ,,'
11"9;1" ij,01''tonde dag, dels genoln lnotbok och ldal~de för jel~nindustl'ien; vid Ljusne"- håJfva
del-sifvengenom halldel med al'betarne, il brr Kelnpe och R61lss och vid, Ingesulld 111."
t\ ' .. desla nödgas att af arbetsgifvaren l af!" j Tamnl satt jernverk i .. förbindelse med alg,.
rl:lrnm:g p~ 'sina löner mottaga varo!'. D,etta j verk, hvilket nog" könnner att vinna efter..
~'&t, J,J;ämnda a:flöningssätt tror jag för. lUill

j
lföljd i sinolU tid, . ,

'_l rara ett stort misstag, egnadt att demo- ; Efter t.· ex. Lancashireluetoden" ittgå,rcirka
&l~s.ra,.: .ai'betar~es ,spal"salnn.etsanda. Bäst 2 1/3 tunna kol per Qentller jern} ergo skulle

Ir. att <le byar "fjortonde dag kontant fn'hälla 1 million läster kol räcka till för utsmid~' af
sin ~i~ning och' sjelfve f&, efter eget bepröf~ cirka 5 millioner centner st!llgJerl1~, alltså
v&ad~f inköp.a sina förnödenheter ; detta skall torde det nOl~rländska " s&,gaffallef v:äl v~a
leda 'till bättre resultat för s& väl arbetsta- värdt at~ beakta, hUl1q" tryckta tidel'lliaän
'" s<:un arbetsgirval"8!. mlste vara . för_ afsättni-ng af Jel'll j ännliär
,4J1g~ende ' värde~ af '!fol'l'lands t,räval'uex- .väl j,ordens befol~?ings behof af j.ernej fall~

pot1 h8i1'~ag anstält . beräkningar, . och. för att \~omligt,fyldt! 1\nntl· ej .alla'Väl'a gl'uffält.
i~tr011era q.e§sabad J~g e11 synllerltgel1kompe~ »s:kUfl~d~»! " . ' '.'- . ,

. 1·,.lJkolJ! F-q,-e1h Tirl!Jk1':i/t f ' ~ ,
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nOl'nligare sågvel"ken förspka att till- För min del får Jag emellertid som min'
'vet~ka ,och till Gefl~ framfrakta kol, hvilket åsigt öppe.t bekänn~, att frågan är allJst) ,oell ·
dock är en litet lönande industri. jag hemställal' ,huruvida vi, utan att preCIS
,,' .Äfven 'genom .att taga kol' från de ,rnotlig- se, allt i för ljus dager, efter att t ex.. hafv~
g-ande finska sågverken erbjuder norrländska tagit, "reda på de norska skogsförhåilandenå,
kusten. i fTamtiden de utmärktaste tillfällen dock. ku.nna va?'·a bm/Oättigade till den fÖ1/01nodan)
till jernvägsanläggningar; och det är der om att det ej är så illa stäldi med den, »skogs:
någonstädes som billigt utsmide' kan i täfhtn förödelse».; som mån.ga af våra sågverksegare
med utlandet ·eg'a rum, ej endast genom den och en del -af våJr press äflas att, påstå.
stora. 'koltillgången, utan jelTIvälgenoln den . Visserligen. får, man ofta l~öTa, at1 nu står
billiga utfrakt, hvartill jern som ballast un- det ,ej till att kÖ'pa 1l1;era skog i :Norrland
der trälaster kali utfraktas. etc., men erinras får d~, att skogsköpen en-

Försttljningen af trävai"or till utlandet är dast liafva försiggått på afverkningstider, ·tiU .
till .fölJd af den långa kredittiden· eng-anska en viss ·dimensien; .dessa .-skogsköp skoia der~

. kinkig sak. Äfven id~tta' fall hafva' emel- f~r alltid, liksom skogen sjelf, reproduceras.
lertid . 'herl"arne Dickson gifvit oss ett go,dt Skogen försvinner ej, om. man u d'ensalnma

~ '!'6re4Öme, i det de .sJelfve i England etable- tager de mogna gröfre träden; dett~ befordrar
ratsi1t eget hus. Detta kan nu icke en fast m~r den mind.re skogens åta ~ äxt, och.
hv:ar gör,a" men. vi xnäste dock alltid sök~ lika litet som mall. i en stor fr,åga, ..som

< att .sjelfv~ bevara och utveckla. v§,ra intres- denna, kan .lyssna "till hörs~~,. likasl1itet
·sen pi, utländsk botten och' icke helt och hll·' intl~esserar det samJilltllet, ,livilka svenska m·än,
let öfverlemna oss i utl'ändingens. hand. som om·50 '~r äro· egare till de stora :Gorr
Oaktådt den stora internationela merkantila ländskas!gverken.
iolida,riteten i v~r tid kan det väl egentli- Ej hellel· rör det salnhäl1et, om. man i en
~.eu icke begäras, -att utländingen skall åsj· eller' a,nnan trakt u,uder ett tio.. ell'el" tjugu.
,ciosätta ,sitt 'eget' land för att utveckla vär tal, af §,r far· ondt om sägtimlner, Den bela .
1laridel, väl' industri! Liksom det är svenska trävaruexporten .sjunker. -ej dermed
·de pol! tiska" agenterna, som ä utländsk E'amnlan och det af två stor'a skal j först till
botten tillsest:atens intresse" ~är ~et handels· följd af ,återväxten på hela ·den .of~ntliga

agentern.a, som tillgodose varubytets t, rf och ar.ealen och vida?/Oe emedan staten och ko.m~

äro dess målsmän. I tullrapportel"na för munerIia ega ,en jemföl·elsevis sä stor del af
sistlidne lr är upptaget ett .. belopp af tl~e Sveriges skogsyta.
millioner kronor för snickeriarbeten; jag vet Som sagdt, jag är naturligtvis ur .ständ
ej, h:u..rl1vida, deruti ingår hyflade golfbräder, hvarken att jth/Osäk,"a, Oln den -nu varande'
en al..tikel, som börjar tilldr~ga .sig uppmärk.. stora exporten skall kunna aga 'bestånd till
samhet och 'småningom vidgad afsättning, alla kommande tider eller att säga när re·
NOl'-g8S expo~'t deraf utgjorde förr,a året 13 duktion deruti komm,er att inträda, ER fram·· .
.pr~,cent af hela trävaruutskeppningen. ". stående forstmans uttalande på2'Ol't1tlet;att ,

J ag har nu här lemnat en liten beskrif· om 20 år en s~gstock ej mel" skulle finaal$
llingtlfver, huru denna handtering f()rsigg~r.i Sverige manar derför till f{$rsigtighet i
och skall uppgifva nägrasta~istiska data till detta ä.mne. Men det, uttal~nde~ kan jag väl
belysning. af exportens omfålli sedan denna väga gÖ1'3,att »äfvenlned betraktani~af

handterings senare utvecklingstid, den nu pä,gäende atora exporten, trQV Jag ej
.Plankor,' Bjelkar. Summa. att dellsveuska träval"uexl),o~"ten ka:n. sjunka

18~5. 27,500 6,590 34,000, ned till under hälften af hV'ad i dag·utföreso.,oh
1840, 60,500 12,000 72,500, det af det skäl, att det skulle falla sig sV'årt
l8'60, 152,000 88.,000, ,190,000. att inom tillväxt,tiden från smätimrnel' till
1875, "500,000 136,000 636,000. slgstoclt kunna'ästadkomma .nlJdiga, lläI;ldel'
1~77, 640,000 100,000 750,000,' f6.r att pä, $& kort tid rens~ alla skogfl,l' fr~n

,Efter. uppläsandet af ,dessa siffror sltall sägtirpmer, '
den frägan naturligtvispätränga sig oss J En annal). i samband ured d~nna' handt~~

Kan Sverige nudel' all kommande tid ästad. ring stäende fr&,ga" är den, otp hvilket f~arn/!
komin~ en exp.ortaf 700,000 stds ~ tida vltrde denna e~p(}l't kan egat !.fveu

.O;nekligen lmfva vi för oss e.tt 1J'robkm, härvidlag tvek~r j~g pätUl'ligtvi$ att gijl'a
att lösa) ehuru 1nånga äl·O de, $Om. ~'edan ett uttalande, mens~all dQck -gijrä n~.·a re~

/ta/va ZtJBt det I fl.eliQn~r' ij.fver~mnet! Pep di i b,e$fa,.:.o taDq~
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. ttges, att det utmärkta byggna'<lsmat.el'iel,s·om~ . Vidare visar en blick ·'på·.den~a industris
v&ra sirogar' ega, i någon lltstl~äckning en,::'· värdeförhöj-ning sedan kort'tid, huru 9"Ö1"lig
dast fiane~ å den skandinaviska ,hca;lfön, uppåt den är; i sin statistik för år 1840'
i Finland, i det. nordligaste Ryssland, ej be~räknar .Schweigaard värdet ':af. :Norges ex
S1dligal~e än 600 (!)ch. ej ö$tligar~ än 50° port till 40 lFronor för den last' snID .skep
samt n~ra skQgstr~ter .i Polen, i Nord- pades till England, Frankrike och Belgien
Am8'rika i landet k~lng:' sjöa-rn~, utefter S:t och till 26 kronor. för skeppningen till Dan..
La'wreJie6:-fioden, ·N0va-$.cotia och i det sydöst-' mark, Holland och rryskland, alltså' i medel-'
lig;31 hörnet af :E'örenta Staterna (Florida undan-o jj·al· till oirka 35 .kronor; vid b~rjan af 60
tagen) u:nd.er det att hela., j-oTden be.gär 'detta talat var Gefles export' i medeltal knapp:ast
vu·k:,e, -- ligger d:å ej den betraktning~n nära värd öfver 70 kronor; i dag är den.dock
tm hands: h/[)(J/rjör kunna vi~ som betala nå- vä~~d 130 kronor. Saken är nämligen, att
g&t så näTti11verkningsvärdet för det vin, det allmänna välståndet höjes i vår' tid till
dtm s·äå, <lat salt, den hampa etc. etc., som och med i länder, hvarest IDån för få år se
vi inruta - on~ 'ej, genast} ~å åtminstone! i dan ej hade aning om en dylik progl'es och
• !1"(J/mJtid} tänka att betinga oss ett till- ett af de första begären efter inträffad väl
V6-rkningspriset m'era motsvarande pris fer luåga är en sund och god bostad.
'vå~ trävarUexpol't? . . lVlin ~anke är derför, att om än S"Veriges

Ett Faktum är' ju,· att, tilr det pris som export af trä i en framtid skull.e sjunka ner
vi 1111 betinga f<Sr vår~ tr?Lvaror, exportera till hälft.en hva1"om iag ej ä1" ö.fve1"tygad) så' tror'
vi ej ett alster af vår. tid, vårt arbete, vår jag att värdet derigenom bVr fördubbladt,
ftit; nej det är ett arf från förfäderna, hviI- hvadan om exporten i qvantitati~ t hänseende~ .
ket vår tid, som visserlig'en gör så· mycket skulle nedgå till hälften, vä~"det ändock skulle .;
f6i' efterkomInande, nog kan vara .en väl'- uppgå till samma belopp. Så mycket mm/Oa
dig arftagare till, men det få~{I ej glömmas, tror Jag detta, som följande öfvergående skogs
k~rtlsom vi gifyit utlandet våra .skogar för skördar skola lemna ett i qvalitativt afseende
.en l~inga penning, under det vi betala full ofantligt bättre virke.
va;l~ta för ·all impol~t. Som det' nu tillgår i Norrlands urskogar, .

D·etta .erkännes ju äfven i ut~andet, och kan jag tryggt säga, att cirka hvart 6:te
mM. är fullt beredd ·att inom ~n kort tid träd .måste gås förbi såsom ruttet, för att
bätt'1~e 'betala vår trävaruexport, hvartill man ej tala' om att hälften af det virke vi skeppa
1 .t1tri~t blir tvungen, då d,e sedan flera år ej lned mera än till hälften utfaller i 1:a
sl dj'u'pt' rubbade politiska och financiela för.. och 2:a, återstoden i lägre qvaliteter, eine-dan
hållandena . i så' vät Nord· som Sydamerika tinlret vid sågningen utfaller inomruttet. '
~§,. s'lnåuingom förbättras. Då skall den skog·· Men säger man, då der äro så goda ut
l-ös'a, Missisippidalen såväl som de stora stä~ sigter för våra skogsprodukter, hvarförej
derfl<3. '(liver· hela .den Nordamerikanska kon-då tillämpa en:' liten Norrbottenslag för hela
tm.enteu och' Brasilien, samt de skoglösa landet? l I

Ptata-staterna. och Sydamerikas vestkust be.. J ag vill besvara 'detta med att fråga: hvil...
hfdfva. allt det. virke, som de amerikanska ka äro resultaten af Norrbottenslagen?
sk1)garne kunna sfse. O,ch ~enna tid är sanno· Resltltatet .är helt enkelt: Trävaruexporte~
lL~:tÖ'jaftäg-sell. Och ej behöfva vi se oss i Norrbotten, som man ville inskI~änka, genom
så långt ,Oln eftel' afsättning inOln vår verlds-. att. förbjuda sparrhygget, detta mycken hand
ar,e;l, likas'oUl and~~a transatlantiska marknader kraft fordrande arbete; hvarigenom många
sl småningom' yppa sig, 'allt efter som vi arbetskrafter blefvo lediga för andra ända.:
binn'agöl"a de~ bekanta nled våra varor. mål, har på 3 år ökats med nära 50 proc.;'

,Jag vill ej .här vid lag trötta Eder, mina deremot hafva arbetslönerna ~educerats med
herrar, lne.d·. vidare sifferuppgifter om vå.r 50 a 70 proc.
,eXPQ~·t, utan. ber endast få eripra om, huru- Utan att fatta det, gjorde mari genom
som London .årligen kan konsumera 1/4 Norrböttenslagen 2:ne present~r till' ,sågver
mHllön stand:lrds, hurusom södra 4frika och ken:· man tvingar s~ogsegaren,oansedt vexlan
ÄJtsw,allen i år lnåhända hafva tagit 30,000 de fördelar vid sig yppande tillfälle till afsalu
stds; 8tonkhol ffi, ·så lite här bygges och med' från sin skog, att hålla skogen till stora di
.:r.ei.ativt 6betydlig industri, förbrukar dock väl mensioner. föl'. sågverkens räkning och- ytter
&rligen ölver 20,000' standards sågade trä- ligare tvang man allmogen att arbeta för
.01", o. 's. v. billigare pris till sågverken.
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1"Öl' , lnih ,del tyckes (t~rft>r, att den repre- l ten eftei:. skog~eldal' äfven vi'S&t 'Ej' är de.
s~tltant i andra kalnlnaren, som vid diskus- väl heller skogens st0ra dime~ioner, u.tan
si<ODen om Norr'bottenslagen sade: »1 gören' skogsmarken som qvarh!llel' iuktigh~ten.06B
här 'ett våld 'påeganderätten -- hade' full·. del'igenoin bidrager",~illregnmällgi~1l6 för-
komligt rätt ocll det i dubbel måtto: först delning. "
g-ör' man skogsegaren ,Ollljndig' öfver sin EJ på det l'es~rietiva'ellax protektionisk-a
egelflilom och så' 'rubbar mall grundvalen fÖl" men på ett annat håll, har ,del~~t_.}agstift~
hela sågve!L'tksiucltlstriens bestån.d, då mall' ningen ~tt 'stort fält för -,sig" ian~n i'iktA

nämligen rubbar afverkningskontraktens be-. ning inom t:räval"uhandeln och endast derftlrJ
stand, och .helgd. , .att . denna 'näring har saku3it lllålsmän~ har

. . VislSerligön tangerar Norrbottenslagen en-I det varit möjligtj ått statsstyrelsen h*ttills ej
dast. de nu varande lägsta sågverksdbnensio· Ihal~ bestått oss t. ex en ftöt1aiiRgslag ut~ll

}lerna, .lne...n fler,a. sparr,köpare.· hafva förlomt j läte,''r h~arje la.nd.shöfding. en.;eT la,.adSS.e,k,:ret".e,.
der31S kotrakt, ocli hvad S0111 är betänkli- ra;re~eller då dessa hafva förfall, y,nglinga-
gast är, att lnanbar retat-aptiten hos all· '1' landskanslister, eftet' individuel uppfattning,
u~o~~n till att söka frigöl'a sig från afve~'k", skipa l~tt i sak.er, hv.ar~s.t... ofta ett el~eraJil,:.
lllRgskontrakten. - -,' Ilat tusen arbetares daglIga bröd,. åtmInstone

Besinnar man så, att lagen ej förbjuder för tillfället, kan vara beroende, och i affärer
kolning- ur så små dimensioner träd som helst, hvaruti 'luillioer äro placerade. Den hygg
s:å kan man, tyckes det nlig, verkligen fråga lige. landskanslis~en dikterar då naturligtvis
sig: h1;U'U ~un;de denna lag någonsin ,blifva .uppskof - derigeno~ förgår hansig,ej, men
stiftad, om' icke derföl' att kunskap om den- - ett stort företag kan derigenom gå om
na handtel'ing är så litet spridd till andra ända.

,{iamn:fiUsklaSSel\ Man hal' sagt mig, att en vattenrätt fÖl'
Skulle återigen afsigten Ined Norrbottens· hela l;ik.et ligger p~, lagberedningens bord;

lagen vara att förhindra,' att Norrbotten en så i mång:i\ förhållanden ingripande lag
blefve ödelagdt, ber jag få erinra om, att har naturligtvis många faser ,att genomgå;
hela Sveriges sågverksrörelse t. ..o., m. de si-skulle derför helt enkelt' en jlo"btninflslag tÖ7~
staål~en knappast a'l1litat mera än cirka 12 Nor,'"Zand ej kunna åstSidkom~as? Det ,fl11'e
millioner träd, att ätgången till bränsle; kol- faller mig ett ej så digert arbete, och Ja~

!lin,g, stängsel etc. högst sanBolikt årligen kan förs'äkra, att on1 de af mina herrar,. som
tager 10 gånger sä nlånga träd; att Göte.. äro lagstiftningen nära, dertill ville m,edvel'ka;
borg i, fOT!. .år exporterade 7 millioner pit- skulle en så stor sak befrämjas oeh I ej on6·
props och, att Norrbottens sparl"export kn~p. digt hafva skänkt mig- denn~a ;stuLtas upp"
past belöper sig till mera än 3 större mas· märksamhet ochhvarföl" Jag taekal\
ugn.ars kolförbrl1kning.
'. Man sel' alltsä hviiken relativ pagatell för.. Herr .Generaldirektör BjörkmaJl: Jag

anledt lagen; det var en export af 7 t 000 skall bedja att med anledning ,af det anfö·
" stds. sparrar.. ' rande 'vi nyss afhört, få yttra nägra oro

Der talades, vid agitationen f6r denna lag, angående landets fdrmäga att fortfaraRde
oniatt klimatet skulle försämras om skogen åstadkomma för export en sa, stor massa vii'"
blefve uthuggen och' deri är naturligtvis san- ke, som hittills kunnat- ,ske. Det ·förefalle1
ning; men ej är det de stora och delvis mig då helt naturUgt',·att en' gå storexpur1
l'uttna träden, som verka så välgö,rande; jag sam den närvarande icke 50 eller· 60 ål
föreställel" lnig att en ung oeh växtlig skog härefter kan fOl'tfara.' Visserligen är de1
'skyddar oss lika bra och står i hval'Je fall sannt, att ,med de npprensningar af vatten
bättre emot sto;rm än galnmaJ, sk'Og~ ~ drag, s6m Jemnt och ständigt f~rtgå och ål

Och .hvarken sparrhygget än mindre såg- från 'år fÖl'a· längre ,in i landet" @fantlig~~

verken kunna' använda småekrareskog; 'qvantiteter skog·å tr~ktel" der yxa knapp1
dessa näringar lemna alltid ungskogen. i fr.ed. förut varit, skolatillgo~Qgöras,ilrvjlket'vis
Vidare bö:r. erinras, att der i Sverige, ba,'"'}'"- serligen ieke.äl' annat ,än flillk9111ligt riktigt
skog 'finl1es, der är det skogsmark, och' Jag' men daTemot förefaller' det å .a-ndta sidal
föreställer mig, att Oln man skulle begagna fu.11t troligt, .att då alla ·dess,a äldl"6 träd
1 lnillion petrolöser, .fö~" att på en gång tända som äro förragenerationersbesparing-ar, bli!

,eld på ' Svel'iges barrskog - skog alltid vit uttagna, en tid skall komluaJ ' då', ~tmin
skulle igen der upp:v~xa, hvilket erfarenhe- stone en nedsättning j deii nu VaraRGe'6x
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pel~ten blir o~dgä~glig. I likhet Ined den ty ä;~Y~li- '~åd_äliä' fi~~as i de~~~ trakter 
förste ärade talaren är jag dock fullt öfver- .,$kola genom verkningarne '- häraf' vara gan
tyga-d. derom, att det ökade vär~e, skogen. -då' ska illa ~ åtgå,ngne,. och sagverksegarne ~å
erhållit, ~kall fullkomligt ersätta lnin~~nin~ också lida häraf. Efter 20 eller 30 är del'
gen i massan. Jag hal" ofta v~.rit .i tillfälle em9t, 'sedan vattendragen hunnit blifva upp
att iakttaga, hUl'U tillverkning~en ter sig, då rensade och de gamla träden· hunnit· att uV,
den ligger uppstaplad vid s~gverkens upp- verkas .och· e~porteras; återstår endast 'frisk
lagsplatser. Utgt)r .det . goda. virket 20 a och god skog som; på sätt den fÖrste' är~de
80 p~ocent af det hela;' -har man anledning' taiarel1 ytti'at; torde vara värd dlibbelt. sa
att vara lnycket nijjd~ ty merendels är äteT;' mycket s:öln nu. NJ!gbii sInaskog kdn~i11ei·

stoden eller en ännu stÖrre' andel i skadadt val ej heller; åtmi~stone icke fl'å~l aflägsnali e
- skick. Ätt erhålla prima eller sekunda vara trakter; att utf5ras~ ty den kan; . såsom- tal.
kan man knappast påräkna, och man har jemväl påpekade~ icke flyta.
derf5Te upp'funnit benämningen »mixt», hvar- __ ~ Det il' enda~t dessa nu antydda förhållali:.
ttnaer äro sammanförde 'så .väl pl'hna och se- den, hvarpå Jag velat i korthet fästa her~

~tlnda som ~änll~e sorter; och sågverksegarne rarnes uppmärksj1mhet. .
31'0 ganska belåtne med att till försågning Öfverläggningen afslöts af ordföranden, hi' .
erhålla denna vara. Det är nämligen natur- statsl'ådet F01lOssell, ~ 01n med~elade några .upP
ligt; att dessa träd, SOln uppväxa utsatta för gifter till närmare belysning af Sverige.s såg-o t

.eldaT, uppkomna- så väl genom åskslag som verksrörelse och trävaruhandel undei' äldl~e

genom bristande vaksamhet hös vallhjon - tider.



Protokollet rör senaste sanlmanträdet juste· 17 april samma år föror~,ad.e K. M:,t såso-m.
rades. ..' tillägg till gällande kommuD."å:lför!attJniugar,.-

Till ledaluöter. af Före~ingen invaldes: att, på sätt för vederbörande fattigvärdssty·
relser redan fanns stadgadt, äfven hvarje

Herr lVIinistern F. Bille. annan styrelse, eller nämnd, som hade för-
,» Grosshandlanden H. Fr'iedlltnde?". va!tningen åf någon borgerlig eller kyrklIg
» Löjtnanten G. Geyer,. kOmlTIUnS lnede! eller angelägenheter sig an..
» Kanslisten A. L. van de1" Hagen. förtrodd, skulle vara plfgtig .att i afseend~
» Grosshandlanden p~ Hamma?"be1"g. derå- ~afgifV'a statistisk redogörelse j:emlikt
}) Kanslisten Alban D. E. He?"Zitz. de föreskrifter, som framdeles skulle utfärd~s.
• . Fil. D,oktorn Oa1/1l He?"8low. Se.dan derefter Statistislta Centralbyrån in..
» Löjtnanten Carl Lagerc,/Oantz. koinnliL med slutligt fÖl~slag rörande sättet
» Grosshandlanden O. Nelson. fÖll tillvägabrillgandet af dessa redogöl'els'er,
» Kongl.Sekreteraren A. Odelbe?"g. arihefaldes byrån den 30 december 1874 att

Grefve A.von Bosen. utarbeta och offentliggöra den kommunala
» Fil. Dokt. Jok. Reinh. 8pilhamma1". nnansstatistiken för riket.

Derefter gafsordet åt Herr Doktor K. G. I enlighet med dessa f'llt'eskrifter skola
Oden som m,eddelade följande l~~de~' hv:~rje år., räk~ad~ fr. o. m. år 187.5,
,- for hvarJeko·mlnun l rIket aflemnas statlS·

'om de' svenSka kommunernas fillan- tiska primäruppgifter för .näst fBregåen·
'874 7 ~ h:ser 1 ,.. . och 18 5. 0111 komnlunens inkomster och utgifter

V~rt lanas kOl)1munala ftnansstatistik bar med afseeilde å folkskolans samt kyrkliga
icke gamla anOT. Det är . näll1Ugen icke och andra ändamål, för hvilkas tillgodoseende.
längre än omkring 6 år sedan frågan upp· det enligt lag tillkommer ky,"kostämma a.tt
togs af' d. v. chefen föi"Oiv..ildepartementet i draga försorg; ,
egenskap af ordförande i Statistiska Beredniri· om kommunens inkomster och utgifter med
gen., och sorgfälliga förbereda,nde åtgärder voro afseel1de å fattigvål'dens och andra kommu
redan: vidtagna i och för dess lösning, då, i nala ändamål, hvarom å la-ndet kommunal
följd af en inom Andra kam111aren, vid 1873 stäm'fna eget' besluta, samt
års riksdag- väckt lnotion i ämnet, Statistiska Oln k.offilnunens inkomster och utgifter m:ed
Centralbyrån anbefaldes att härutinnaliin- afseende å fattigvårdens och andra kommu- .
kOJRJna lned underdånigt utlåtande och för- nala ändamål, hvarom i- stad stadsfullrnägtige
slag·. l\!ed l~dning af de resultat, som vun- eller, der sådane ej finnas, allrnän rådstuga_
nits genom nyss nämnda förberedande under- eger besluta.
.s<:ikning:al' afgaf byrån redan kort derefter Alla dessa redogörelser afgifvas e~lligt

sitt förslag, och ~lef \~etta af 1874 års riks- faststäida formulär, hvilka upptaga en mängd.
.dag till sina hufvudgrunder gilladt. D~n olik'a rubriker för. 'ifyllande af da ,äskade
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up.pglfterna, och, tiro de i det närmaste au~: ~mmnne~' OC11': å' :aiulra ~si<Gn hela socknar
ordnad~ i enlighet med den, fÖT kassal'äk-· ~1~~.·'6i;enade om gemensaln ·kommunalfÖrvalt
.Ring brukliga uppställningen, så att debet- 'ning~ AU:flu oftare förek~mmer' si~tnäm~da
·sidan börjar med tillgångar från föregående slag' ar ·~reg~1.~~hheter i afseende på hand
år, hvårefter följa de särs·kilaa inkomstslagen, ha,fvandet 'af.,·:ae ... angel~genhyter, SOUl höra
vidare under året ökadJ, värde: å 'tillhörig- under kyr~ostänlmå:p.s förvaltning, i det till
haterna och slutligen under året·upptagna.lål1 salllma pastOl'at,~ !:):örande församling(tr ganska
e11er förskott. .Kl'edit~idan upptag'er först~e ofta· befinn.~s vata förenade i fråga Q,m kyrka
.s~rskilda utgifterna, @i~dn-ade j grupper, t. ex. eHer folksk.ola eller båAallera, ettÅfÖTbålhind.e,
/tltgifter för kyrkliga· ändaluål, för folksko- som särskildt bör fl'amhåli~s~ "i, de fall 
lan, för fattigvården o. s. VI" derefter af· ,mellan 30 och 40 ~'~ då st~.. 'och lan.ds
skrifningar och förluster, minakade värden förs~nlling på; detta sätt äro 'f'ÖI.ade, . enär
å till.hörighet-erna, betalning å. lån samt slut- derigenom att de gelnensamma uppgiftern:t
ligen tillgångarne . ·vid ~rets slut: Redogö.., lnå~te hänfö'r~s· till iandsbygd ene}' städer,
telsel~na innehålla dessutoln uppgifter å salnt- Qch i. regeln UppfÖl~ås på, de' senare, de fÖl'
liga skulder vid årets slut, specifikationer af dessa städer' ~ngifn.a tillgångar, skuider~ in
tillgångarne, upply,sningar angående det o~- komster och utgifter i· sjelfva verke,t kfJll1ma
råde räkenskaperna omfatta ID. ID., och äro att utvisa j.emförelsevis högre, bel0,pp än
år blankettens baksida anvi.sningJ1r medd,elade motsvarande uppgifter f.ör öfrig·a, städer,
·för <ien ·st~tistiska· l'edogörell)euiS ·affattand~.. hvilka icke äro me~ 'laudsföfsanl1iIlg i ~åg()t

.Nattu'ligt är af· flere sk.äl, attanspr·äken afs,eendeftlrenade, hvarj~mte summan af, alla
pä fullständighet och til1f~rlitlighet hos' de :Städ,erllas tillg1ngar, af deras skulder, .in·
'f,öTsta .arens uppgifter icke' fä ställas allt ftlr komster och utgifter derigenQln lrommer. att
RLiga~ Ty oafsedt den, 0111ständigheten, att ~ill en viss grad 'äfven gälla. land.sbygden,
srak.en ännu är ny, och :att månge af d:enl, :nv{tr~ hithörande' u.ppgifter i fölJd deraf ~ro

som ~kola afglfva redogörelsern'a, äro ovane ~tt an$e s~som ll).inhna. - Antalet kOIDIDU·

att meddela statistiska tlppgifter, torde inOlrI ner i hela riket .utgjorde är 1875 ett RJltal
·flere kom,m,~ner bokföringen icke vara så af 2,475, hvaraf 2,378 tillhörde landsbygden
anOJ~d-ll-ad, .. ~tt den uta'l1 svärighet och rätt .och, fj7 utgjordes ,af städer 0ch vissa köpin·
myAket. bes:v:är lämpar sig förafgifvandet gar, angäende hvilka sistnälunda blifvit före·
af ett räkenskapssammandrag lned den form, .skrifve~, att de för kommunalstyrelse i stad gäl.
so.,In är t'qreskrifven, . D,et ma. derföl' p& fih··, lande bestämmelser i vissa delal~ skola tilfänl
h.and erkänna$J att de lneddelanden angäende pas. Antalet kY11f1f.ostt1mnt011f deremot utgj.ord,e
ke.m:mun~rnas. finanser för åren - 1874' och. endast 2,356, hvaraf 2,250 ä landsbygden
1875.,' SODl stra~ kOlnlna att framläg,gas, icke och 106 i städerna, under det kyrkosockn~l1··

äro-så uttl:l1nmande och tillförlitliga som uas (församlillgarnas).antal uppgick till 2,495.
öBskligt hade varit; dock torde de icke kunna . 8amtlig~ kommuners alla tillgångå'~J hvilka
fl~änkännas all~ värde, di, de ju A.tminstone för är 1874 uppg!fvos till 98,510,677 kronor,
g:ifva nägon ledning för bedthnandBt af kom· hade vid 1875 ära slut stigit till 107,475,657
~uuel'na8 eko~omiskå.förhållanden. Den er,. kronor, utvisade sålunda en 'tillväxt under
favenllet, som re~an vunnits' vld bearl/etniri" sistnämnda är af 8,964,98Qkr. enere pI'OC.
«in ,af de inkomna uppgifterna för trenne Härvid Dl&' ginast anmärkas, att ehuru denna
är· beliättigar ock till den fÖrhoppning, att tillväxt utan tvifvel f mänga ran är verklig
ie: d~ta, som. för följande är-komma att fram!! såsom ,beroende pä ÖfVe1'8kött af inkomster,
l~gg-as, skola efter hand vinna· sä väl i värde' densamma likväl i ic~e l·fngagrad' har sin
SDm ~Qmfattning 'och derigenom allt mera mot- grund i fulls.tändig.are uppgifter å tillgän.
av-ara sittändanJäl, . gltrne är i875 mot fth',egåenqeär, hvadan

Antalet komUlunei' ä landsbygden borde i ökni,ng,en i viss .mln~r endåst skenbar,~yn ..
J"eg$ln val'a lika stort. med antalet kyrka· nel'ligen beträffande tiIlglpgal:n~ l fastigh~ter
sooknar eller församlingar, men säär likväl och inventarie.r, ä hvilka i m~nga kowmuuel'
i<:ke fUrhAllandet, enär, i likhet med hvad icke nägra värd~n finnas åsatta, ~ Af tilh
SQm eg.~l' rp:m ·b~träffande rikets jlldio!e.la, glJ;lgar~~ beHipte· sig (Kr 1875) ~37 m,illionelt

~dWtipi8trativ~och epklestastika i~d.elningar, p' landskommllnevna :QCh 70 l/a 'nll11~pnef
ffifv~n i~Qm d$n kQmlllUll~la ~t8killigapregeh p~ städerna, utvisande .e~ tillväxtprocellt af
&Jlnhnhe~~r .f~l'ekf.nnlllat i det ~. ena ~ld~ i'asp: a·proc! och j l proc! Alla län (landsb:),
a~l&J 'af sgp:k~ars~qqd:Qpl lltgÖ,l'& ~~rslf.n4am~4 upd~~~g. af ~? f~re~e 'tillvältJopl\ vi"

.... , ~ ......-
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~~:r sig d.enna störst för Oiebro och ~Je~t- Helsingborg, Kalmar, Landskrona och Karh
l(.l,llds län, öfver .20 procent; Den -absolut stad lned öfver 1 luill. kl'; hvardera' o. s. v. ~
h:Ö'gst~ tillgången eges af, Malm,äliUs län, Af skulderna hörde 5,770,00,6 under kyrko
(41/4 million)" h"Varefier föija: Ö:stergötland-s, stämma och 48,666;,479 undel' komml'l'nal
l{ristianstad~ och S-öderm:anlands län o. 's. v. ·stämma ~ch stadsfullmägtige. - I. förl1al·
Red titl Notrbotten~ län, hvars kOIDlnunala lande -till tillgångarne utgJorde skuldel'rra år·
tiltgängal- utg'ör-a' icke fq11t 2UO,OOO kr. - tS74 50 p-roc., och hade ,d~nna relation vid
B!allu städeq'nä iD~ages na~urligtvis f~ämsta ,1.875' års sitit i det närmaste bibehållit sig
l'l'Ul!Unet af hllfvudstaden med nära 15 mill.' kro- oferändrad, 'eller 51 Pl'OC. för hela riket, e11
liol'S tillgångar, eller öfver 1/5 af salRtlige'stä-dast 14 pTOC.. för laud;skommu.nerna, lneil 70
'd!erU})J5; 'Göteborg visar ·siffran 8;700,000; ,proc. för st~derna. Ställl'lingen hade for de
-l\{alm,ö, Norl;köping, Gefie, Heisiilgborg, flesta, län under år 1875 något fÖ1"s'älntats,
Jjan(l:skl'ona 'och 'SJfndsvall IIiel~an' 2 och 3 men fÖT Blekinge; Örebl'o, ooh . JelIttfandiS
reiit hvardera o. s. v. - Afkcnnm~tinernaB ·län sYRbart gestaltat sig fördel3Jktiga:re.
$~l1Fl't'li~a tillgångai" belöpa sig 59'1/~ 'luilI. ,Kommunernas inkomste1/O' 'uppgingo- år 187'5
på' fastigheter och inventariet och 48 mill. tUl 35,50.3,994 ,- kr., hvaraf 16,79'9,143 för

'-p;å fö~d:l"'illgar, värdep'appel\ "kont~'Ulter och lands- ~ch 18,704,251 för stadskommu:n:erna.
-natu~tpersedlaI". Enligt '(le 'utsända formu.- l?etl'äffand.e tillväxten fl'ån fÖI'e.gaende år,
läl'en' till räkenskapssalumandtag skulle i Iivil~en för., samtliga' koul;IDuner utgJovGe öf~

,tillg~ngarne icke inräk-nas fastigheter och ,ver 31/2 milli~ner, ellev" 111/2 proc".,. gäller
fbnde)~, som stodo ulrd'er förvaltning mell ej i viss män samma anmärkning sQ;m: oIvan

,dtspositibn af kom~mun81- eller kyrkostälnmä g,iol~des angäe1.1de tillgängarna, e11e1' 'att ökni.a
e'l1;&l' 8tadsfuIlm~gt1ge. I de.uppgifna till- gen, -synnerligast hvad betriff~l' laltdskoUH1
'g~A,ng;atne- ingå s§;ledes icke 'kyrkor, bostället}", nerna (14 proc.), till stor del förol~saka,tsaf

,fo.1ldel't, af hv11ka endasttlJfka,gtningen dispo- fullständig'al~e' uppgifter för det senareår~t.

lieras, m. m,,. men. väl 'skolhus, fattighus', I sammandraget a{å kyrkostämma granskade
$o~kellstllgOl",sQckenrnagasill, jordbruksfastl~ - räkenskaper förekoIDlna, nämligen rubriker
ll~te1· och <lylikt~ 'och torde me.d ledning af för meddelande af' uppgifter ,å .afiöningar
vlin.na,' llPplysntllga~~ härutfnnan kunna anta- till presterskapGch kyrkobetjeniug; men ciä
gas., att, 'ätmmst<Jne hvad lan.dskommtineI'ua d'essa räkenSlraper i de flesta fall icke konuna
beträffar,' stÖ1'1"e delen af tilig&ilgarne i fa~ under kyrkostämnlas granskning, llteslötos
st1ghetel' utgöras af skol- öeh fattighus samt vanllgen a'essa uppg'ifter i de samnl8rndl~ag,

snck'6Iun.agasiner, nien' endast undantag·avis S'OlU afg!fvos för 11' 1874. Medanleåning
åf andra slags fastigheter. , dera!' anhölls hos ved'erbörande, att de i alla

Hel~. beloppet af kOlnmUnel'nas skuldm/O, händelser ville benäget inföl~a. des-sa uppgif
nvilka ~r 1874 utgjorde 49,488,701 kronor, ter i sarnmandrag'ets ~å väl dehet som kredit,

. steg under 'är 1875 till 54,436,535- kronor, en anhällan, sonl flere kyrkostämme-ordfö-_
hvad~l1 detsaulm,a 'under A.ret ökats lnedrande Välvilligt tillmötesgätt. Detta har sä·
4,947,834, eller' 10 procent. Af skuldexnaltillda i betydlig mån medv'el'kat 'att höja' s-å
~om)no endast -5,,~9-2,765 kr. på landskom- välil1kolnst.. som utgiftssumman för' ar lS75~

lnu:nel'lla, IRen 49.143,710 på städerna, ut-l .De- säl'skilda slagen af inkomster utgjorde
glirande ökningen }'esp. 22 proc. och'~g- pr?c. Isistnänlnda år: . ~. ' ....
Alla län (landsb.) utan undantag' förete tIll-: . t • . I: ~ ,
växt af skllldel~na, Vesterbottens län den! ~ Krono!'. ~ ~ ~

st~örsta) Blekinge ~ den ln:ing~. D.en stör~ta: . S; ~
absoluta skuldsulnman träffas f,Ör Ostergöt.". H ' ~

l~n,:,~s, l,ä,·n,',', . 6,44,00",0, ;,:, deru,äs,t följ,a i. oi'dning Hyror, a.rrendell,' rän~or
,SGd:ermanlands och' Sk~rahorgs län, 'hvardera och dylIkt" , , · , '. ~ 3,100,0.83.
Jned ö:fver 1/2 lllill., o. s. ·v. ~ed till Göt 'Pel'~onliga afgifter. ... 1ta63~'661!
tand~ län, hvars landsko,mll~uller icke, hafva Öfrlga utsky~der och bl"
stn~"pe s,kllld än. salJlrnanlagdt 9,87~ kr~ ~ drag, utdebltel:ad~ efor
Främst3 rummet bl~nd 8t~del'n~ ~ntage~~ Gö- ,-ter fyrk" beVillnIngs!
$eiQG~~g llled öfver l Ömill. kronors skuld, hva;l~" kl'o~a, he~l1nantal 'och

, ~ftel'- k'ollllJler S-~ock~oltp. med 9, 'OO,OOQ krn fastIghetsv-ärde; lla~\u"a! " ,
vidarf' G~tl.e llleq. öfver 3 mill! kl~~, ~~lm~' : pe~~sed~ar m! m!. ! i '! 18,,847t949~ . 51~r~
med Ufvel~ ,~ mill! kr" Norrk~pingJSu;ndsyall!J . . rorr~u~s.port g3~·~1+t6'~&:' E55,9!-



Proc.af
saint!.
inkom~
. stel\

Kronor.

---17~

Hyror, al'~'enden, rän·
·tol' ·och dylikt, , . ',.

Personlig&; afgifter. :..
Öfl'iga utdelJiterade ut..
"sky~der och bidrag, 68,9

Statsb.idl'ag. , , . " 8,8 »
Utskänknings.. och mi..

nuteringsat'gifter " 0,8 » 15,4»
Öfriga inkomster ,,7,2 32,4:»

hvilket sistnämnda tal fördelar ,sig pä 'Uts~ylder, utdebiterade ef·
följande s~tt: ter fyrk . . . . . . . . . 4,536,745. 27,.0.

Hamnafgiftel'. , . .. 9,4 proc, D:o d:o efter hemmantal . 1~387~893, 8,~.
Tolagsmedel . . . .. 7)9» D~o d: o efter annan eller
Gasledningsafgifter. 1,0 ej uppgifven grund ~ _~ t 3,087,34.2. 18,4~

Vattenledningsafgifter .. 2,6 Naturapersedlar · · ~. ~ . ,2,565,569. 1510'
Understödstagares arbete, 2,0» Af städernas motsvarande medel- 6,770t4.66
Ofriga , . , . · . . , , . 9,6 .» kr. :- ~tgjorde:

De kommunala utskylderna, personliga af· lJ~skylder, utdebiterade ef·
-glfter inräknade, spela sålunda is:täderna e~ ter bevillnjngskrona. . , 4,9381983.,' ~6,•.
j-emförelsevis underordnad 1'01, dä d~ :med en· D:o d:o efter fastighets~' '
d;s;.st 37,7 proc. ingå i hela summan, af inkom~ värde ~'~ ~ ~ , t ~ • , ., 579,099.
ster~ under det in~~ \a~dskqmmu~ernadessa' D:o d: 0, ef~er aIl;na~ ellel'
utskylder 8t~ga till lcke mindre än 75,4 proc., ej tWpgifven; gru;u'd .. ,
~~ler- ~fv\?r 6./ ~ af deras sam~liga ~~ko;~s\ter; ~a~~~3r~~r.s~41~r !

1!at~·.Ek()n" 1!Q?'eJ~I, 'Bi~8k~.iftj

~ .., ; ~.

'Transport 23,411,H93. ,65,9. I~Ied., afS'eelld.e på'u:tslryiJier~a. vore utan tv.if,.
~;tatsbidl~ag till folksko- vel af, synnerlig- vigt att erhålla kännedoITl
lan och andra ändamål 1,806,841. 5,1. om' huru de personliga .afgifterna i hv

tTtskänknings- och lni- fall var~t på· hvarje skattskyldig m~n enel~

.' 11l1teldngsåfgifter samt qvinna, hur~' lnycket utdebiterats på. fyrk,
vinst å bolag . '. . .. ~,018,59ö.. 8,~; pr helt 111antal1 pr l>evillllingskrona, pr 1,000

:Öfl'iga inkolllster, såsom kronors' fastighetsvärqe o. s: V., lnen ännu
testamenten, gåfvor, 1)i- äro de insända prinläruppgifterna icke· af
drag af andra konllnu- bes,kaffenhet, att' sådana upplysningar kunna .

. 'ner, inrättningar och ur dem inhelntas. Ett försök till fördelning
s.amfund; höter, hund-' af de I utdebiterade . medlen år 1875 ·efter
ska;tt Dl, p-L·. • . ., .: 7,266,864.' 20,6. deras s~rskilda grunder har dock ans'etts

Summa inkonlster 35,503,994.' 100,0. kunna göras, ehul~u detta är förknipp.adt med
~tora svårigheter. Synnerligen gäller detta.

Bland »öfriga. inkomster» ingå förstäderna i fråga om presterskapets . afiöning och öfrtgä
äfven: kyrkostämmans behof, hvilkn, .utgå· 'efter en

Hamnafgifter . kr. 1,751,262. mängd ulika grunder.' Sålunda 'utgå!' exem-
. Tolagsmedel . . . . . » 1,480,429. pelvi.s inom e~ församling 'presterskapets af-
Gaslednil1gsafgifter·. ' » 190,384. löning, enligt hvad å räkenskapssammandra-

. Vattenledningsåfgi~ter . 466,465. get upplyses, lued »spanlnål, smör och pen~

UnderstÖdstagares arbete» 365,~77, ningar för i lnantal satt jord, af verk och,
E~ _betydlig skilnad mellan lands. och stads- i~rättning~r ~ontant i förbål:ande till taxe~

kommuner gör .sig· gällande i fråga om de r~nge~, för, l~koms~ .af kapital .?,ch arbete,.
särskilda inkorustslagens förhållande till hvar~ ~or torp efter två oh~,a k~asser, .for., ~oldat~r
deras hela inkomstsulInna, hvilket torde l lnansdagsverk~n, föl' bac~st~gul~Ush~ll, for
framgå af följAnde sammanställIiing .undantags- och Inhys·eshushall, personlIga afll

. ... '. ..... Igifter för män och för qvinnqr», Vid bear"
., l fOl'hållande tIll saJllthga Inkomster ut~ betningen af hithörande primäl'Uppgi.f tel,.~ m.å:

gJorde: " ,:.ste ,således en luängd utskylder ~f olika slag

l Fd°kr t dFokr I' sammanföras, i synnerhet då ingen 'upplys'·ans om.. s a s om- . .
munerna, munerna. .. lllng .om beskattulngsgrund.en meddelats. Ef·

terfölJande tal .gtira derför Icke heller anspräk" ,
7,.8 proc. 12,8 proc.. P~ någon synnerlig tillförlitlighet; de: nöJ'~
6).5» 1 5 » SIg helt blygsamt att l1&got sä när antyda, l"

, hvilken riktning förhållandena gå.
36,2 Af landskommunernas utdebiterade medel

1,7 11,577,5~9 kr, utgj@rde: ' "



7~197,09'V,

Kronor,
Tillgängar från <år 1874 . 98,510~677.

InkolDstel' under år, 1875 '. 35,5'03,994,
Under år 1875 upptagn:t län

och fÖ.rskott t , • • .'. • t

Under året ökade värden å till-
hÖrigheterna.. ! •••• ,! 6,620,O~Of

S~a debet .14S,431,828 t

5,6 Pl'oC~

8,0 » I
11.,7 ;"» t

74,§ » I

Ännu mindre kan nr det för handen hvilk~t sistilälnnda tal fördela.r sig pI, JÖljan..
·va~ra:nd.e materialet inl1emtas' kännedom h'uru de sätt: ',' ,
'llt~kyldel\na fördela sig på fastighet~r och
.Qlrig:a .be,skattningsföremå1"; . ty dels skilja icke För sundhetsvården · · · .. . . .. 3,6 proc.
. de' nu bl;ukliga formulären mellan jordbruks- » elementar och teknisk undel~-
fyrk och annan fyrk, dels icke emellan sär- visning ... · . · · . · . ,. 0,,9 ,})
skil'Q:a slag af hevillningskrona, hvarförutoln » alllIlänna byggl1a~el:, platser,

.ofvan antydda svårigheter älven här utöfva ko.mmllnikationsanStalter:Ill. m. 43,7 ?/

, ett menligt inflytande'.' magistrater, :rådhusrätter, ex
peditioner, nämnder; räntoT .

. Kommunernas hela .utg'iftssumrna -steg år ln. Ul.; .•.....' ..... 2',6)6 »
, 1875 till 37,863,734 kr., utvisande från före- '
g!elld6 ~r en ökning af 3,279,541 ki'., eller . ~emför~s omed hvarandra inkomster och
91/2 proc.; för landskolnulune'rna särskildt af utg'lfter foJ;' aren 187~ och 1875, nI:lllerlllall,
1.3,6 proc. ech fär städerna af 5,sproc. Af .a~t, .med ant~gande af Inkomsterna , 100, ut-
lltgi~terna kommo 17,136,9'82 kr. på de-föi'l'a Ifterna utgJorde:. , '

.. och. 20,726,842 kr. på de senare. De s~r·· 1874. 1875:
skildå.s~agen af u~ifter fördela sig på föl-' För samtliga OmlTIUner 108,6. 1'0'6,6.
Ja;nde sätt:. » landskoIDlDUnel"na · 102,0. 10'2,0.

» stads~Olnlnu:q.erna. . 114;8. 110,s,
KronQr. .~fr~Cu~f hvadll,n förhållandet -emellan land -kommun&'·

gifterna. nas inkomstEn" och utgifter varit 'fullkomligt
För kyrkliga ändainäi .' 6,490,682. 17,0. lika under· bäda äran. under det detsamma

" folkskohtn . . . .. 6,542,319. 17,,5. icke så obetydligt gått till ett bättr-e fÖ,l' stä-
» fattigvål'den .. " -6,947,072. 18,4. derna och derigenom i nägon män inverkat
~ andra ändaluäl., .. 17,883,661. 47,s. p§, det hela. . ,

S:a.37,863,734. 1UO,0. Fästes uppmärksamheten pl 'de särskilda
l länen (landsbygden) och städerna, finner

.' Af' ofvf}nnälnnda utgifter »för andra ända~ Iman, att i endast 8 län och. 40 städer illkoffi.
mLl» ingå för städerna: sterna under år 1875 ö.fverstigit utgifterna,

Kronor. Ett försök till sumnlttrisk öfversigt af kom'!
753,~12t mnnernas 'råkens~apel' år i875 skulle enligt

de meddelade uppgifterna utfalla på följande
184,473, sätt: '

Debet.

. . För sundhetsvårde:n. , . . . . f. ,

) elenlental'~ och teknisk un
dervisning. . . .. . , . . . ,

~ allmänna byggnader, platser
(inr. renhållning, gatube..
lysning;- brandväsen m, m,), .
kommunikationsanstalternl. m. 9,060,106.

t 1magistrater och rådhuSl'ätter,
e~peditioner, nänlndel'; l~än·

tor m. m. " 5,522,991,

f,4ikasom beträffa,nde inkomsterna eger -en
betydli'g skilnad l"um emellan lands- och stads'!

, kom:mu:~el' i fråga om hvarJe utgiftslags för-
hlllande till hvarderas' hela utgiftssumIna, J{redit.
hvilket närmare upplyses af följande procent U· of' d. Q 8 5 Kronor:
tal, " tgl ter un er (il' 1 7 . 'f! q7,863,734!

Betalning å lån och förskott, 3,0'92,437.
I fÖl'hällande till. satntliga u~gifter utgjorde: Tillgångar till är 1876' .. '. , 107,470"'657,

, För lands- ,~örstads~.1 'S:a kredit 148 431 828kommu. 'ltommu- -, . , . ),.
nel'na, , p,erna! Herr Ordföranden uttrf~kte Föreni~gens t~ck!'

samhet för ·det nu ähörqa s~~ri}ra ln~d·

delandet, hvarefter Föreningen Ufver~'

gick till behandling ,af afwnen.s fjfy~r~ \
~äg~~ll-gsärn~e ;

I
I·
l

"lt

'Utgifter för ~yrkliga

ttndamäl .t .' t • , • 31,2 proc.
D~o folkskolan . .. ~8,6 »
DtO fatt.i·gvll'den ~. 26,4 »

_____-"-..,__D.. iQ ftiUara, ä~dilQl~l, la~8 »



·~

Om, inkomstskatt, meda~edning af 'skatter ,verk~ h~i:'t1tst betungande pldeminst
~d' • ··f o . . tt -p.'..' d • ',belnedlade samhällskl!t$erna. Det samma ir.e l l. r~ga"Sa a J:oran .flngnrne.·... .fÖrhållandet med de.'eftel' hufvudtal. utgående

i vår bevillnillgsförordning. skatte~na. . Det har deJ'tör ,ansetts nö'digt, att
D'skllssidnen liärom inleades ~f Förenin- på annat sätt godtgöra den orättvisa mot de

gens
1

sekreterare,. HerI' Bankdirek~örParlme,mina:e be~ed.lade samh.älls~asserna,som Hg-
som ttrade" ger I de IndIrekta skattelna· och de s. k.

y '. .G.. ..... . '. kapitationsskatterna. Denna godtgörelse har
o Med ~en n~ I fra~a '.,satta fo~'hoJ.nlngen af man i de flesta länder sökt åstadkemma· ge-

var fastlgllets- och InkomstbevIllning afses nom ett sådant ordnande af inkomstskatten
j u att b~reda ersättning för de~ förlust, som att denna skatt uteslu1J,nde ellel~ åtD1inston~
,svenska statsvel:ket komnler att. lIda om grund- hufvudsakligen drabbar endast de stora och
skatterna afskrIfvas och rustnIngen och rote- medelstora inkomsterna under det att de små
I~ing~~ 'upp~öra. .Vi~ d~~ta f~.rhål~ande kan inkomsterna antingen. 'äro från inkomstskat~
det val tyckas, att val~ ofverlaggnlng borde ten helt och hållet' befriade eller åtminstone
l fr~mst~ l~un:llnet röra s!g ki'ing den pieli- endast 1 lindrigare mån träffas af den' sam.,
l~~nara fl:agan, hur~.· VIda gru~dskatte!'n~ ma.' Inkomstskatt6!}. har derigenom 'eEhåi~it
bora afskrlfvas e~le~~ lcke. Men denna fr~ga karaktel'en af ~n stfpplenlentar~kattvid sidan
h~r nu. m~ra .e;halllto karakteren af en. ~ore- af deöfriga skatterna. Den ·är· såsom si,..
tr~desVls - POloltlS~. fr~~a, ~ch lne~ POllt.1ska dan väl behöflig och, rättvis, men gen,om att
fragor har val: fo.~'en1l1~~ sa~onl'. saqa~ lntet på detta sätt användas, har inkomstskatten
at~ ~ka~~, Var of~erlaggnlng l. aft~~ t?rde förlorat .en go.d # del af det företräde,. som,
derfol'. bora utgå ~ran ~amma ~örutsat~nlng, denna. skatt eljest skulle UI- teoretisk syn
P~ h~llken ..skatteJemklllngsk~mlt~ns forslag punkt ega, såsom den i' och för sig rättvi~
b~:fVlt bygdt, eller. att t)de. sarskilda.. skat~e· sasta af alla skatter. Ty'det· rättvisa i in
b~rdol\ o SOlTI nu, hYlla pa Jordbrnksnarin~en; komstskatten har genom nyssnämnda, an.
bora fran... den, .sam~a a~yftas och i stal1e~. vändande blifvit beroende jemväl deraf, att
"ef~er. i ~oJligas~e nlatto l'attvisa grup.der ut- den -stär' i ett riktigt förhållande till de in... ~
s,klrtae pa samhäll et i dess helhet. . direkt~l, skatterna,

När man utgår från denna förutsättning, Ur denna synpunkt kan det emellertid
så ligger den tanken nära,. att en rationelt, gerna medgifvas, att den hos oss f tsr när·
@rdnad inkomstskatt borde erbj nda det lämp· varande utgående fastighets-' 'o~h t i.nkomst·
ligaste lnedlet .för verkställandetaf en sådan bevillningen är så ringa i förhällande till
utskiftning. . lYIen vrd närinare pröfning tor- de indirekta skatterna, att det icke b.e·
tie det befinnas att denna tankegång icke är höfver lnedfö,ra något orättvist betunganä.e
så alldeles fölJdriktig", so.m den till en hör af de' belnedlade samhällsklasserna,: ä~venom
jan synes vara. Visserligen är det obestrid· bevillningen höjes med de 5 millio~ner kr, 
llgt, att om statsbehofven kunde fyllas med för år, '~om torde erfordras för att ersätta
inko'msten af en -enda skatt~ så skulle m,an statsverkets förlust ·genom 'grundskatternas nu.
för denna skatt icke kunna utfinna någon ifrågasatta afskrifning och rustningen:s o,(~h

l'ättvisare fördelningsgrund än medborgal'nes rotel"ingens upp'börande. Det rättvisa eller
verkaiga skatteförmåga, d. v. s.deras verk- ·orättvisa i bevillningens förhtijand:e tovde
liga inkomster. Men våra lTIoderna samhällen, sålunda' bero på möjlig'heten att sl förd~l'8,

med deras mångf~ldiga och städse växande d~n'na -skatt, att· den kommer att ,st! i .,ett
benof Kunna icke åtnöjas med inkomsten af en riktigt förhållande till de inkomster, hv:ilka
'enda skatt, allraminst af en sådan skatt S0IP. böra afdensamm·a drabbas. .
inkomstskatten. Ty erfaTehheten har visat, Att detta vilkor icke uppfylles genom till..
att gränserna för denna skatts afkastnings- lälnpning af de nu stadgade bevillnings
föt'måga äro lnycket hastigt uppnådd·~ och grunderna, det torde· redan vara allmänt ·er
att i tider af, politisk oro och ekonomiskt kändt. Dessa grunder hafva för öfrigt af
'\)'e"tryck är just inkomstskatten en af de of- skattejemkningskonliteLl und~rkastats en så
fSD:tliga inkomstkällor, hvilka hastigast af- genolngåe~de och mördande kritik, att man
st]1}a. Det har deTför både hos oss och i de väl torde l:kunna hoppas att derigenom skall
1ill~sta aRdra länder .funldts. nödigt, att för för all .fralntid hafva om,öjliggjol'ts hvarje
Sitaitsbehofven~ fyllande i väsentlig lnån byg-I allvarligt försök, att försvara det rättvis,a i
l:a på de indirekta skatterna.. Men dessa .bevillningens höjande utan annan ändring i
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grunderna för dess utgörande, än den som; .~llda till bö~'jan ,af detta ,århttndl~~e ut
biitvit .ifrågasatt af. Andra kanimarensmaj0- .taxerades inken:lstskatten i England eft&l' unge
ritat eller förhöjning i bevillningen af jord- fäT enahanda grunder, som fÖl' närvarande
bT~lksfastighet från 3 till 5 öre för hv-arje gälla hos os~. Men -då 'krigen m'ot det'första
1,000 kr.· 'af taxering'svärdet: Ftågan läter franska keJsardömet framtvingade en betydlig
sålunda vara, llul'uvida det är möjligt . att fÖThöjll;ing i deneng'el~ka ink6m,stskattett, så
m~delst en mera g'enomg-ripande reform af fann lna:p, nödigt att vidtag'a e.n genQmgri...
grunderna för andra artikelns bevillning pande systemförändring i afseenae å inkomst
åstadkolInna en rättvis fördelning af den- skattens uttaxerande. Det då införda systeUl~t

s,amma. är ännu i väsentliga delar bibehå;11et.
, Det stöl'sta eller åtminston~det luest i ögonen Enligt d€tsamma äro för beskattningen
fallande af de hinder, som häl'vid möta, är inkomsterna delade i fem stora hufvudgrupper,
s<v.ftl'igheten att komma till en fullt tillför- de så kallade Schedula A. B. C. D. och E.

-litlj,g uppskattning af de sk,attskyldiges' verk- Till Schedula A.· l~änföresall inkomst af
liga. inkomster. Man är i detta hänseende fastighets egande, till Schedula B. all in
.hänvisad till ,endast tre utvägal': man kan komst af fastfghets nyttjaJlae, till Schedula C.
beTäkua ink'onlsten på grund ~f den skatt- all inkomst af »public' revenue» d. v. s lif
sky1digesegen uppgift eller g€nom taxering, ränta samt räntor och p.tdelningar frånoffent
ellel" . slutligen genom prresumtioll, d.. v. s. liga verk och inrättningar, till Sche.dula D,.
legalt antagande af ett bestämdt förhållande inkomst af yrke och näring och till Sehedula '

·me.llan den skattskyldiges inkomster och hans E. inkolDst af embeten och tjenster, pensionelt

kända lefnadskostnader, den hyra eller döt m.'ID. Systemet karakteriseras' vidarederaf,
arrend~ han betalat' o. 's. v. Hos; oss hafva att -inkomsterna be'skatta~ vid sjelfva källoJ"na 
lalttills hufvudsakligen de två sistnänlnda ut- .eller med andra ord skatten utkräfves ick~

\T.~garne, taxering- och prresumtion, blifvit af den person, som njuter den be:skattbara
använda; i andra länder deremot sjelfdekla-. inkoulsten, utan af den perS{)ll som i f6rsta
r37tion i förening med taxering. Men hvil.. hand upphemtar denna inkomst. Sålul1daskat-
··ken af dessa utvä.gar, inan än må anlita och tar för inkomst at' fastighet icke fastighets-
huru man än må kombinera dem, alltid qvar.. eg8Jren~ utan arrendatoren elle1' hyreS'gä.ten~

står dock ut.sigte.n ått stöta mot en af två stora För inkomst af' närihg skattar den som drif..
olägenheter: antingen nödga.s man tillspillo- ver J?äringen, ohel·oendeaf om han -drifvei' '
glfv-R aktningen' fÖl' den enskildes rätt att heln· densamma för egen' eller andras räkn-i.n.gt med
lightiIa sina privata angelägenheter eller ock egn.a elle1' andras penningar. För ink(l.ID:st
upphör' lnöjligJ1eten att ernå en rättvis ftlr- af räntor skattar icke långifvaren, som nJutet
d:elning af skatten. Ätt undvika bägge räntan, utan låntagal'en som betalar den""
'IFss:a svål'lgheter ligger utom möjlighetens 'samma och på det att låntagaren ID,å 'vinnA

.gräns. Man har derf6re 6udast att välja, -godtgörelse är' i lag stB.dg'adt att han skall
hvilken af dem L an helst -vill utsätta sig, ega att vid räntans erläg'gande njats, fJifdrt:~t

för. Detta val 'har i olika länder utfallit motsvarande den betalda skatten.. .
p,§, olika 'sätt. I några länder har m~n i' Det engelska systeInet, sädant det nu blif\ti:t
främsta rummet velat undvika nödvändig- i korthet skildradt, ål' tvifvelsntan egnad:t 'att
'haten att utfol'sk·a den ;enskilde' medborg.å- medföra en 'mycket vä-sentlig och,·m~-d.·h:.ärASYl1
r~:rtsaffärsstälbring och man har derför hellre till' det engelska folkets lynne ach A1skiIDin~- .
anderkastat sig en orättvis fördelning af in- sätt mycket vigtig fördel. Det bafria;r- fri;n
komstskatten. I andra ländel~ åter har man nödvändigheten, att efterfol~ska deD enskilda
framförallt velat v~innaden största" möjliga rätt- medborgarens in~omster och verk1iga..aft'ä1~s",

vis'a i skattefördelningen, och för. att nå detta ställning.' Statskassan uppbär, .s&som nyss·
mål har Dlan icke ryggat tillbaka för att är sagdt, skatten icke från ·den so~m njutelt

anlita sådana förhatliga medel, hvilka äro Iinkomsten, utan från den· som i fOt'sta hand..
l1öul:ga för att utrölla de skattskyldiges verk- upphemtar denna 1~k{)lnst; och man. lem.nar

.liga inkomsteT. England och Preussen re- åt .de ekonomiska lag~l"na att sörJ'a rör ~tt

presentera i detta afseende de båda; motsatt~ denna skatt återfaller på den verkligell skiatt,.
·ytt<n~liglleterna. Jag vill derför i korthet re- skyldige, d. v. s. den som njuter inkomsteB.
deg~öra. fÖl' de taxeringsmethoder, som för In- Men skatten saknaJ.~ derigenom den dIrekta
komstbeskattningen användas i dessa båda skattens väsentliga kännetecken:' att utkräf
ländel\ vas omedelbart från den verkligen sk.att-



sk~ddige. Vi detta. förhållande är det oc~så dom. om ·de skatts'kyldiges verkliga inkomst
naturlig', '. fördelningen af skatten må;~te än .enligt det engelska systemet kan sk?e.
ur Tättvisan:s synpunkt lemna mycket ~ öfrigt 0'm l1lj.d dessa tvenl\e beskattnings-sy-,

k ) -, stelU 'jemföres det':' lios oss' gällande, ·såatt öns' a. · '. .' -, O· hO Il d l ..
befinnes detta sa att säg~ a a. Ine ,e va-

Det preussiska. beskattning~systemet äter gen emellan dem· begge, sä· till . vida ,att·
går i' alldeles motsatt riktnin~ .mot det som man hos oss lika omsorgsfullt sökt' undvIka 
i England -gjort sig ·gäll~nde. I Preussen bägge 'ytterligheterna, å. ena sidan' det en
hal' man i första rummet velat vinna en i geh:ka, å andra det 'preussiska sys.tenl~t~.
Blöjligäste måtto rättvis fö~'delning af ifråga- lYlan har hos oss velat undvika -alla Inqvlsl

\ varande s$,att. Inkomstskatten är d~r delåd toriska medel för utrönande af de skatte-
i »lMass-steuer» och »einkommen-,steuer.». Den skvl.diges verkliga inko1nst, på samUla gång
fÖTra är afsedd ått träffa de inkomster, o SOlll nl~n' velat ernå största möjliga rättvisa vid
understiga 1,000 thaler. Skatten är. sa~onl fördelningen af skatterna. Men följden bäraf
redan namnet antyder, indelad i särsk~lda har blifvit att man beröfvat sig möjligheten.
klasser med' hänsyn till de skattsky14ig'es, att helt ~ch hållet gå fri från någon af
olika inkomster, men .,för hvalje klass till- dessa tvenne klippor. Klart är ne.mligen,
la1Rpas samma beskattningsproceI!t i fö~·· att sådan vår beskattningsnletod nu är, den
hållande till inkomsten, lnedpro.~ressivt Stl- ovilkorligen förutsätter forskningen efter den
gande inom de olika klasserna från 0,7 skattedl'ao-andes såväl förmögenhetsställning
pl'ocent för den lägsta klassen. till 2,4 för S@ID ål'si~komst, på samma gång den' ej hel"
den högsta. »Einkolnmen-Steuer», afsedd att ler i sam'ma mån SOIU den preussiska me..
.komplette~·a »Klass-Stener ».! drabbar inkomst tole~, är egnad, att §.stadkomma - en rättvis
h~gre än 1,009 thaler. .Afven denna skatt .nkolnstbeskattning.
'&i delad i klasser, till antalet ej lnindre ~n Med afseende på denna vigtiga fråga.,

. trettio. Inom hvu,l'je klass utdebiteras skat- d Oln' sjelfva uppskattningsmetoden, har
ten. efter en f~r ali_a klasserne gelnensam skattejemkningskomiten icke.ifrågasatt n~gQn
b6skattnings~rund, ,3 ~rocent af i~kom~~e,n, mera genomgripande systemfllrändrin7" :J?e
Sje~f-dtlk1a.ratlOnen är l, Preussen . leke ~~Ie. mäilgfaldiga och i Ilfrigt gans~a.vigt:ga för. ,
skrifven såsom en skyldIghet, men lnedglfves ändringar. på detta olIlr-åde; hVllka blIfvit af
säsom en rät. ighet för den, som deraf vill be· samma komite föreslagna, afse nemligen'
gagna sig', Den skattskyldiges ink~mst upp hufvudsakligen dels ökad tl·ygghet deriöI' att
'skattas i första hand af sär.~kilda kom~ullala det allmännas intresse varder .behöl'ig.en
beskattningsm'yndigheter, Ofver dera~ ?eslut tillgodosedt hos ta;xeringsmyndigheterna,. del.fI
kan anföras klagomål hos kretskonllnIslon~n, större enhet och konseqvens vid beskattnIngs
som i beskattniugsfrågol' utgör andra, In· grundernas tiliämpning inonl rikets sär
stans'en. Högsta instans.en är öfverskatte· sklida delar. En af komitens ledaulöter,
kommissionen, som äi". gemensam. fÖl:... ht'la hl' Rydin, har emellertid ifrågasatt en för
riket, ~Öl' att ~ät~ de tv~n~e ..slstnamnde ändring, söm b" de ur pl'incipiel, syupunkt
heskattnIngskommlsSlonern-e l tIllfalle att ,Ined och med hänsyn -till sina praktIska yel'k
s~6l'sta möjliga noggrannhet pröfva de tVIster ningar tvifvelsntan är af mycket stor hety.
gom till. ~em hänskJiltas, har åt dem ~lifvit delse. Han har nelnligen föreslagit, att det
uppdragen . en ransakningsmy~dighet, l det skall åläggas den skattskyl- ige att sjelf upp
B,lrmaste liknand~ den som ..tlllko~mer våra gifva beloppet af sina 4nkomster, vid ~fvell
dl)m,stolar. De ega att. hora. vlt~~en~. de tyr att, om han sådant uraktlåter, han ska:ll .
kunna inkalla den skattskyldIge, forelagga vara förlustig' .l~ätt till besvär öfver honom
honom -frågor till besvarande, ålägga honom påförd taxering. Denna modifikationa.f den
att förete sina böcker; kontrakter o. s. v. obliO'atoriska sjelfdek1arationen .synes mig
samt slutligen .äfven tvinga honom till ed-\ my:ket lyckligt funnen, ty derigenom, undvikes
gång. å ena sidan de olägenheter,' som tVlfvelsutan

Påtagligt är att icke mänga· folk, utom äro, förenade . ~ned de~· ?bligatol'iska. före·
<let pr-enssiska, skulle tålmodigt fÖl'drag-a det ~kl'iften om sJ.elf~ek~.al a~lon ~ch ~e~l yggas.
fÖl~hatliga i alla dessa inqvisitoriska efter- a den andra lo tlllrackltg man el h~nand-et
fGl'Skningar.. l\ien å andra sidan är det ock af uppg~fter fran alla ..de ska~tskyldlg~, oOln

klart att genom slik lagstiftning äl~ stor möj- hvilkas Inkomster det ar af VIgt att eIhalla
lighet beredd att vinna. noggrannare känne- närmare kännedoln.



Hr Rydiu har' i 'öfrtgt mycket starkt be- dige på bal' gerning, och .vi .finna oupphötli
',te.n'at dzti.J. vigt, han' ansett ligga på före- gen nya bevis" 1>å de missbruk, som .öfvgr
Bkrifte:~ Oln sjelfdeklaration. Han yttrar l1äm- allt ske, i det vi dagligen mott-aga s. k. sam
ligen i; reseTvationen (sid. 60): »Utan att vetspenningar ellei- a_~onyma restitutioner till
skyldig;het föl' skattskyldig att sanniIigsen- statskassan. På detta sätthafva vi erhållit

·ligt leml1a uppgift 'om egande inkomst tages för nagra ål' sed3U 11 ;000 pd st. af en enda
till 'utgäugspunkt för föreskrifternas affat- person och 'ar 1865 ,af e~l', annan person
iande" är hvarje lag 0111 inkoInstskatt, g-e- 10,500 pd st. 1"1en det. ar d~ck först helt
llOJJU' hvilken Ulan vill åstadkolnlua en 1"ätt- nyligen S0111 vi hafv'~ kUl}.nat g-öra oss rätt
vis. beskatt;ning, lnaktlös, och-hvarje lag', -SOIU reda för betydenheten af de förluster, sanl

lrelnnar denRa grundsats å 'sida, medför f sin på detta sätt tillskyndas statsverket.· l?å si·"
till'ärnpning ett gynlld,nde af vissa s'amhälls· st~ tiden ha~- i London ett stort antal hu's
llasser på andras bekostnad», salut längre exproprierats för allulänna hehof, och då vi
fr.all1J. (sid~ (2): »0111 det. obligatoriska lued- granskat de till expl'opTiatiol1snälUnderna af
delan<let af uppgifter blifver' reg'el, kall Iuan eg-arne angifna värdena ~ dess'a hus, hafva,
påräk~na, att alla deinedborgare, som hafva vi funnit, att dessa vär' en öfverstigade föl'
känsla af sitt sedliga värde Och Hfvas af beskattning'en angifna värdena nled i .Inedel·
.piig'tkänsla för det albnänna, skola inse, att tal 130 -proc. .Af al1~ de undersökningar, vi
skattens nngöl'ande är en obetydtighet lnot, anställt, franlgår, att 40 l)roc, af de skattskyl
den tacksnmhetsskuld,hvari lUal1 stål' till dige uppgifva sina inkolnster tillläg-re belopp än
det fosterland,., SOln utkräfver den) oeh är en det verkliga. Och detta är förhållandet icke en
i-inga ersättning lnot det g-oda., lnan åtnjuter dast med de enskilde skattskyldige. Äfven de
af s'amhällslif och stat, samt skola derför stora bolagen och bankerna äro i detta af
utan. betänkande nleddela de upplysningar, seende hvarken mera osl~yldigaeller mera
SQlll äskas. Så snart de bästa ln'edborgarne samvetsgranna». Detta vitsord om förhål
anse för en heder' att lemna sådana uppgif.. landena i England torde vara särdeles ~a·

t-e]~, 'skall deras föredönle" leda till efterföljd l.ande. Ty om i något land sjelfdeklaratio
af en hel mängd andra och sålunda uppgif- nen borde hafva en stor betydelse, vore det
ter erhällas, om icke från alla, d{)ck från väl i England, icke allenast ined hänsyn tUl
tinl'äckl~gt många, f{jr att ledning akfl,ll kunna den engelska befolkningens lojala vanor o~ch

'vinnas för n§'gorlunda riktigt bedölnande af tänkesätt, utan äfven derftlr att -,förmögen~ .
'de ftestes skartteförluåga», . heten~ llandeln och industrien aro i England

Det 'kulle Våra mycket angenänlt' föl' jllUera koncentrer~de än i något annat land.
inig att kunna dela de ljusa förhoppningar, Ftlr möjligheten att kommit..tql kännedo,ln
reseTvanten här uttalat; lnen jag fruktar;, Oln de beskattbara inkomsterna erbjuder der{öre
att detta VOTe att bygga på en' fålt för IEngland vida gynsalnmare vilkol~ än alla ör
vftnsklig grund. Ty den tidpun~t torde Iriga länder och detta oaktadt har man, sQ~
vu"a. ~·ycket .l~ng·t allägsen -- ?ln den, ens _\ s,oln nyss visades, ·ä~ven i ~~gland gjort ~f.g-.
någon,slJlskall komma) --- då den allmänna. lIga erfarenheter o,m svarlgheterna att af

_tlopp.-~ys.,ningen och :D,ostsrlan~~känslanblifvitså I de ,skat~.skYldige erh~lla ti.11förlitllga... u... Ppg.~if'•.
l11tViecklade, att den stora lnangden skall hafva ter. Harlned bar Jag'. icke velat saga) att
upphö,rt att betrakta skatten :såsomett rindt, 1den ,af hr Rydin förord~de utvägen icke bÖl·
SOUl m:a"n helst vill untlvika. Hr Rydin har, anlitas. Jag har enda-st velat fram}l;åll-a, att
såeo1n ett stöd föl' sin åsigt i d'etta hänse-' Inan på verksamheten af det s~§,lunda föl"pr
el1de, på ett ,annat ställe i reservationen hän· dade medlet icke bör grund,a alltf(jr 'stOl'a,

visat till Englands exempeL Jag beder lned förhoppningar om möjligheten att utröna de
anledning häraf -få anföra ett vitsord, som ,skattskyldiges verklig.a inkomster.

,i detta afseende toriLJ få anses förtjent af Men äfven om man skulle godkän.na d·en,
tillit. I en rapport, som »the cOlnlnissioners lnycket osannolika förutsättningen; att den tid '
of Invana Revenue» år 186'9 afg-åfvo till kan komma, då den stora n}assan af skatt..
skattkammarlOTderna, _ "yttras biand allnat: skyldig-emedborgare skola 'känna ·si.g lifvame
»Viha;fva ofta påkallat -eders herrligheters af det allvarligaste uppsåt att l'ikttg,t upp-

" llP.P1Iiäxks·amllet ·på de, betydallde und'ansllill- g-ifva sina inkolnster -till beskattning,. så äro
IUng-ar, som aga rum -genom' vilseledande uPp-. härmed långt ifrån alla sv-årigb:e'tel' ÖfVl~l'

gifteT ang~endi(3 inkomstel'na af yrken och, vunna. En stor del af inkomsterna utgår
näringaT.Hvalje år gllip,a vi -de skyl- nämligen i en sådan forIn., att uppskattniB§en
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af deras verkliga värde är förenad med ~ycke elnot. b~l:-·jag docl( få eri~ra; att den i frlga
stora sv.årig~heter. Härskildt är detta fUrh:ål:-' V~U'R~lc1e grundsatsen redan är pråktiskt till·
landet i vårt lanp., nlåh~nda mera äP.. ! .:'. å~ lälllpad. f ett land, nämligen i Italien. . Der
iesta andifa länder. A.f Sveriges bef'Ö}kning beskattas de olika inkomstel'll-a efter olika
tillhör icke mindre än 70 pi~OC. JOl'dbruksnä- nOTm vid hvars uppställande nIan utgått fl'ån
ringen. Med k~nnedoln qm ..fö'rh~llandeila på antagandet af följande inbördesvärdeförhå:l..
vår lal1dsbygd torde Wah *kunn~ ·antaga,. att laride mellan de olik~ inkomsterna, näm1i-.
aj dessa 70· procent ~et öfvervägande antalet gen: inkomst' af fastighet l) inkolTIst af ka:
u.:p~bär sina- v~seIttlig~'Ste inko.mster icke i pital och personligt arbete i förening fJ/8 , a~
reda penllipgar, utan i naturaförinåner, såsoln liftidsränta eller pension. 5/s, samt af näring.
fl'i .bns-ta;d, 'vedbl,~and och de föd~ämnen so.m· eller yrke 4/8. Hr Rydin har visserligen.
erhl11as från jorQbI'uket, ladugården, träd- i sin rest\l'vation yttrat, att Italien uled dess
,år~'8n1 Jagte.n och fisket. lYIen huru är det allt annat än lysande finanser icke erbjudei~ ..

. va.! lnijjligt att till ett' bestälndt penninge- något· giltigt bevis för den i fråga varande
vå;~de l'tpp,~kåtta alla dessa olika förlnåner, grundsatsens praktiska tillämplighet~ D,et
$lter a;tt .mellan dem och de inkomster som. argument hr Rydin här användt torde do'ck
lielt och hållet utgå i penlling~ar) t. ex. l ön- icke mycket betyda. 'fy mellan det mer el- .
ta.ma.F€S eller' de i 'staden poeJlde arbetaren~ ler Dlindre lysand'e tillståndet af ett la~ds

fiJ'aa, ·en för jelnföl'else lämplig och fullt finanser och det mer, eller mindre rättvis-a i
riktig lltgrångspUn:kt~ 'Svål'-igheterna häi'för äro grunder.na föl' landets inkomstbeskattning fin
sa betydande; att redan dessa svårigheter nes ej n§,got nödvändigt salnband. Lika ln(jj~

torde omöjliggöra JlPPlläendet i vårt la~d af ligt som det är ~tt en stat med goda finan
~I\. r-ättvis fördelning af inkoinstskH,tten. .s'er kan hafva ett orättvist beskattning'ssy-

Man kall em,ellerti'd leluna alln. dessa sv!· stem, lika m6jligt"2är det.!ocksä ntt en stat
righe'OOT'8; sido;, man kan antaga icke _alle- 'lned mindre goda finanser kan tillämpa rä~·

R8i:st att d.et är ~nlöjligt att från' de skatt- visa grunder för fördelning-en af in-kolnst·
skyl:d~ge el'hålla' sånningsen1iga. uppgifter, skatten,. .
uta.n Ylven att det är möjligt att )romula till Ska.ttejelnknil1gskolnitens majoritet hal' Inat
au riktig uppskat·tning af de in natura ut- den nyss nämnda grundsatsen fl"amstält ett .
~M~de inkomsternas relativa värcle. Men par anmärkningar, som lllåhända äi'oaf större'
lives tned alla dessa osannolika förutsätt- betydelse. Komiten har nämligen framhållit"
l1JtR~åt' återstå ~ya svårigheter. En bland att all inkomst är en produkt af kapital och
(\&ssa· uppkomlner g~no·nl· den .olikhet i arbete i förening- samt att dessa tvånne'
Vä;l'd~, som olika inkomstarter- måste an.. faktorer ingå i -de särskilda inkomstern1t
S$S ega lUed 'llänsyn till dera.s . olika sä- i en oändlig mångfald af olika prapor!
l:ifh:8t och varaktighet!· Inkomst af i fast tionert som det vore on16jligt att noggran.nt
llgendom eller goda obllgatiQ:p.er placel'~dt utröna. Härelnot ber jag' dock få erinr.a ,att ~

kapitäl, har t! ex! ett helt annat verkligt det ju icke kan vara friga Qln att komma
vällde, än. inkomst åtnjuten genorn tillfällig till en absolut rättvis beskattning af- hvai~.e·

lil·betsförtjenst! Det vore sålunda i hög' grad aärskild inkomst. Då det gäller att uppgljr~

{}l'ättvist~ Olll dessa tvänne slag af in~Qmst grunderna för en skatts fördelning får man .
skuUe beskattas lika! Afhällder jag mi.g ett vara nöjd om lna~n lyckas uppnå en ung;efät~

kapital för att i. stället .skaffa mig en l~f.. lig rättvisa eller till och med om lnan. endast
l~äilta, _s~ vore. det ju orätt onl D1in härige- lyckas undanrödja de mestskl'iande orättvh .
no~ ·ökade inkonlst skulle besk~ttas lika hö,gt, SOl'na. Men dessa orättvisor bör man dock·
80m. Qm jag, ~ed b,ibehållande af. kapitalet, alltid sträfv-a att få undanröjda~ och en .så~ .
~~d:e ~ pl~cer~t det samma -på ~äkert sätt. dan orättvisa måste det ju obestridligen .an~

P3it~ligt är säledes att rättvis'an kräfver, ses v~ra, att ett kapital, nedlagdt. i fastighe,
,~ v1d inkoms~rnas beskattning' hänsyn -ta- ter eller obligationer, nu icke är högre be~

res ~in de' :Qlik~ k~llor: frän hvillta de här- ska.ttadt än inkQ.mst af lö-n. eller tillfälljg a~~,

fI~!. .' . betsf6rtjenbt! S~ länge sådana' Ol1ättviso~1
:a~ttgheten af <lenna -grundsats h~r .. äfven qvarstä i v~rt beskattningssystem t torqe qet

b~ifvi:t e'rkänd bäde af skattejemkningskoml· ~i vara a~t· hoppa~ att inkom-stbaskattningell
tR:s majöritet och af reservanten, hr -:Rydin, skall komma att af de~ stOlaa . allm·ä~heten
~ ~e hafva funnit d~n prakti~ka tillämpa ~nses: säsom rättvis! Och 8~ lä~ge de~a se!·
~~~ ~~tas af' opfvers~ig~ig~ pi~der~' 'Här- ~are 'ej är ft!rhåll~ndet,· ka:q. ej h~~lel', ure(



f6rväntas ait sanningsenliga inkolllst· bör i förhållande till aijdl'a ~ staten.s tiled.
. uppgifter skola kunna mera allmänt erhållas. lemmar vidk~nnas·. sä:Mil~a .li'k~ldi~h~:r.

Mig synes för öfrigt att, om -man skulle Oln det teoretIs~t rIktIga l denna dlstlJik~

vllja på alla skatteobjekter följdriktigt tiil· tion vill jag icke tvista;' men hva~ ja,g be
1ämpa nu i fråga varande grundsats, så skulle' stämdt vågar påstå är, att den är för d~t

man derigenom hafva inkommit på den allra alllnin~la .föreställningssätt-et i vårt .land all·
, lärmpligaste och bästa vägen till just det mål, .deles främm.ande och sv~rli~en någ~nsin to~de

som hr Rydin velat hinna genom den af ho- kon1ma att I det samDla Inga. Så lange egan·
tiOlll föreslagna fastighetsskatten, eller en' re· derätten till fast egendoln utgör fötelnål fÖl'

lativt högre beskattning af kapital placeradt köp och försäljning, i likhet med all annan
i fast egendom. Hr Rydin bar enlellertid egendol~, kan, besittning af fastighet aldrig
i stället föresl~g.it, att lika inkonlstskatt af Cr\,llmän~a Ineningen kOlnma .att .sättas
skall utkräfvas af all inkolnst oberoen,de af högre eller .anses herrlig'are än besittnIng af
inkomstkällan) sålunda äfven af inkomst som andra realvärden.
erh~lles från jordegendom elleT annan fastig:- Helt annat torde förh.ållandet vara i Eng.
het, och att derjemt.e det i fast egendom pla- land der större delen .. af jorden är genom
eerade kapitalet skall, träffas af en' särskild lag 'eller' sed bunden' vid vissa slägter J och
s. k. fa~tigh~tsskatt .. Denna, se~axe .."skatt återstoden är ytterst ;xinga i förhållande till.
skulle, vIsserlIgen, -enlIgt hr RydIns forsl~g de stora kapital, fÖl~ hvilka placering sökes
b~lfv;a fristäende fr1n inko~sts~atten. så ~lll i dylik egendom. 'Under sldana omstätldig
VIlda, att d~n skulle utgä l VISS proportIon hete}" är lätt förklarligt, hVlu'för man i Eng
till fastighetens kapitalvärde; men p§, samma land kommit derhän att anse besittnillgs1',ät
gäng hafva' dessa båda skåtter blif~it 8~m- ten till jord vara af förnämligare art ,än all
mankopplade genom den af hr. RydIn före· annan besittningsrätt. Men de~ta lskldnings
slagna. bestämmelsen, att fastlghetsskat~en s~tt har ej sin grund i några teoretiska ap'e
skall höjas eller, sänkas i samnla män SOln In- kulatiorierutan' har he}t enkelt uppkommit
komstskatten.. D~raf mäs~e ju följa ~tt fasti~. genoln int~·ycket.af de faktiska förhlllanden-a.

·hetsskatten tIll sina faktIska ,verknIngar blIr Herr Rydins förslag kan ju emellertidmtij-
alldeles lika bety~ande med inkomstskatt, på, ligen betraktas äfven ~r en annansynpnnkt,
den till fem procent beräknade afkastningen lYIan'kan nämligen anse den af honom före!'
af det, i fastigheten nedlagda~ap~tal~t. In- slagna fastighets'skatten s1som en ersättning,
komat af fastighet sk~lle sälunda enllgt detta som begäres fÖr efterskänkandet af g;rund,.
förslag blifva beskattad dubbelt mot all ~n· skatterna. Hela' förändringen färdl -kar,ak.'
nan inkomst. För min del anser jag det nu teren af- ett byte. Men ur ekonomisk syn~
visserligen vara fullkomligt i sin ordning att punkt blir detta byte ett d~ligt byte; ty sta
dylik inkomst beskattas dubbelt 8~ hårdt som ten afhänder sig en större inkomst i utbyte
t. ex. inkomst af tillfälligt arbete, pä gru~d Dlot en betydligt nlindre, Och i stället för
af -den stora ~killnad.som räder mellan dessa den gamla grundskatten, hvars orättvisor
inkomster i afseende §, deras säkerhet och längesedan blifvit af tiden utje'mnade, skulle
vaTaktighet. Men det synes. mig deremot vi .få en ny gru~dskattt hvars orättvisOl" skulle
V'ara i hög grad orättvist, att inkomst af blifva ytterst känba1"a för den nu lafvande
fastighet skall beskattas du~be.lt s~ högt so~ generationen. För innehafvaren .af s&danå
bakomst af t. ex, säkra statsobllgatl{)ner.. V111 fastigheter, hvilka nu' äro fria fr~n -~1tDd!p
n1.~n 'med stöd af den nyss omnämnda grund-o skatt skulle nämligen den' i frirg a s:atta fa~
g'atsen försvara det rättvisa i en relativt hår- stigh~tsskatten verka icke endast en tillök~
da~e beskattnil:lg af den inkomst som erhälles ning i de årliga skatterna. utan del'jemte :en
af fastighet, så mäste samma grundsa~s vara kapitalförlust genom den värdefÖi~minskninr,
tillämpad äfven på alla andra skatteobJektel'.som de sälunda belastade egendom~rIl;e 0\711.,:
'. ' Hr Rydin: har likväl pR, ,te.oretiska' grun-I korligen skulle undergä.· ,
d'eransett det· varar fullt rättVIst, att vid be· .., .. '
skattningen inkolllst af fastighet ställes ,för Betrak~ar man åter. förslaget ur polItisk
sig gent emot all annan inkomst, Han an· synp.U;D.kt, så kan det väl knappast anse~ att
ser nämligen rättigheten att med andras den l ~rlga .8att~ fastighet$skatten, äf" ett
uteslutande förfoga 6fver nlg-on del af en synnerlIgen läm~llgt m~de~ a~t _U~8;nl ö-dj'& -

. stats __ fasta territ~rium innef~tta.ett prtvi- de anledningar tlll oro oe~ sp~~t,. 1)lvilkas af~

le~ium, fUr hvars åtl;ljutande innehafvaren lägsnande från virt samhällsllf JU är ett af
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de mll, soRl. man ecj bör lelllna ur sigte vid II fÖl'hån1.ride·tiiiilali.s'fcil·~i1gaattbära skat
fOl~sök:en 'att lös,a den svåragrUIYdskattefråga~., teJ;l:'~ ett pr0bletll,Solll ID'an i skattelagstift

Helt annorlunda skulle deramot förhål~.an.-' liinge~ ständigt haft för ()g'onen~men som ej
dena gestalta sig, om· grunds:atsen -af ,-olika blifvit ~öst 9ch ej heller kOlnlner att lösas,

, b.eslm,ttningsnorin efter inkomstatternas ol!ka ~så länge ofullkomligheten ännu vidlåder diet
värde konseqvent 'tillämpades på.' .,ålI' inkoln~t. menskliga samhället. ' .
Afkastning',en af fast egen4oll~ skulle då ej Man har vid sina-lag8tiftningsför~(j'k tillvä:
komDla att vid bes~attningenstå, ellsaUl gent gagått 'på olika s'ätt. I England, som ju vanligen
'6ftu~tal1 annan Inkomst,' utån den skulle vid Ianses för ett mönstersalnhälle, hår m'an vädjat
si:<låD. ,af deöfriga ,inkomsterna våra biran- till 111edborgarlles pligt~änsla och.af dem fOf

get'ad i ert gr-ad€rad inkomstskala. Att' der- drat, att de sjelfve skulle uppgifva aen inkolust
vi,d inkomst af fast egendoln sattes i högsta SOlU skulle beskattas. Sjelfdeklarationen. är
rummet och 'sålunda äfven drabbades tyngst der lag.. Hvarje ll1edborgare är der 'skyldig
,af .skatten &kul1e ju endast innebära en att uppgifva sina inkoluster, men eger rätt
r,ä'tJtvi-s och: konseqvent tillälnpnillgaf .den' att, onl han så önskar, nudel' förbehåll af tYBt~

nysB nämnda g-rundsatsen. Genom framläg- nad till regeringen inlemna denna uppg:i~t.

pnd'e~ af ett ~påsådana grunder bygdt för- .Den enskildes ,så väl l'ätt som pligt, i frlga
slag skulle man derför också bäst. kunna om inkomstbeskattningen är således i Eng
p['tiva huru vidt allval" varit lnenadt med la~d iakttag,en.' Visserligen har, s'A,som l1T
ism ofta, hörda försäkra.n, att. det endast är Pal~ne upplyst1 -till följd af ofullkonJligheten
ur rättskänslan, som yrkandet om grundskat- i allt menskligt,',. 8yfteln~let lned den engel-
Wfnas' afskaffande ,'haft s~tt ursprung. . 'ska lagstiftningen i '11U ~. fråga, varande hän-

~ ! se.ende långt ifrån helt och hållet uppn§;.tts;
Prof. Rydin: Jag är den föregäende tala-11uen det, resultat har" dock vU,nnits att~ s§,som

ren tacksam fÖl" det sätt, hvarpå han rerere;; laf ~n" ~almes anförailCle franlgick, 60 p.i·ocent
rat min i skattejelnkl1il1gskolniten afgiflla, Iaf, de Sk,attskY.ldige salnvetsgrannt uppgifya
restervatioD. , . sina inkomster. I-tesultatet är vackel't'; ,och

11vad. först beträffar hr Palmes kritik jag betvi:fl~r att om sanuna skyldighet vore
~f fasti'ghetsskatten, så' inställ1mer jag de~'uti oss svenskar ålagd, vi skulle k,o ,ma sl pass r

med; 'hon.om, ·att jag', såsolnjag ärven i reser- llngt. Men ·oaktad-t sålunda i Englånd fin..
vati0l113D. ,yttrat) anser inkollls.tskatteu böra nes en inkoln:stsbekattning,SOUl i uu nälIiRda, ~

graderas sä, att i första rUln111et. inkolust af jeulförelsevis högagr~d, visat sig ,motsv-ara ,
fastighetea. beskåttas högst på grund 'af den ä)ldalllålet, finnes der ännu en gammål
.ktl~ad 'som ftlin~s ulellan'hehneoch allt a~nat Ig:run~skatt., som visserl~gel1 fär :aflösai, ln~n '
kap~tal, ty dä hennes värda o~lpphörlIgen ISOln, då Ingen bryr, SIg derOIn, ännu -st!r
stige)' i män af samhällets utveckling, sjunke:r Iqvar till ett ej. ringa belopp. Jemte denna
v'ärdet åf al.,tt annat kapital. I andra runt-I' sk"att hal' 111ali 1.' England äfven en byggn.ad,s:,
mat' .ko'limer inkomst 'af kapitalet, i tredje skatt, SOln el~läg'ges l11ed 2 a3 procent·af hyrans
l"u.Ul1net inkomst ;tf lön, pension, lifstidsränta, !värde. Engltand har således ,icke ,vågat lita en.
näring och yrke, och i, det fjerde inko111st'af l saInt p§', iukolRstskatt.en, utan bredvid denn.a

,tillfälligt-arbete för dagsvel:.kare, arbetfarefinnes dels den gamla grundskatten,' dels en
edl '&:ndra, Om 'riktigheten af denna ldassi- hyg·gnadsskatt. Dessutoln utgå i, E'nglan~a

:fte~r-fng . 'är ur teoretisk synpunkt intet att alla utskylder till kOllununen endast af fa· ·
säg,a ;8väl'igheten ligg'~r, 'endast uti bestäm.. ,'8.tighet i förhållande· till den hyra fastig.

, n1&lldet af det fö,rhållande, i hvilket skatten' heten lelnaar.· - · .'
'b6'r. irin de -särskilda' inkomstklassernantgä.1 I Frankrike har Ulan ,aldrig 'väg~t anf61'~
S\'t&rlgheten i detta hänseende är dock s1

1
tl'osig ät en illkolnstsk~tt., som f:lkall be.

8tOi~, att såsom hr Palme äfven påpekat, Istänlmas efter ink0111stens uppskattning- '1\:1'
i~ vfdt lnig är' 1)ekal1t, 'blott ettel1dä' land folkvalda nälnnder hvårken' under den ·kon·
·bnes., del" en' bestälnd .graderad skala' föl" stitutionela monarkiens, kejsardömets ellel' re· '
a~attens utgörande blifvit faststäld- Italien, l publikens välde. l\'!anhar i st~llet lagt, re..
Alla' andra länder hafva ilildgats att pä om·! partitions~ystelnet till grund för ·den <iirekta
Vä,'.gM kom.m,'a till, en någorlU.,nda ,'l~ättvlS för- ,1

1illk,OlUS,tb8S"kflttl1 i,11.gell" ',Represen.tati,o,n,en, hatt
delning af den direkta sk,atte~; de ln~ hafva bestätm.t summan -och ·dess :fördelning på tle~

,l 'mycket Bom helst syft'at till att fä en, 'pal'tementen, hvilka sede~"lnel1.a fördelat~ si,n
inkom'stskatt. som drabbar 'hvarje .skattsk.yldig j andel. pä de s~1'-Bki1daortel·na efter vlss'agl'un•

•'iat,·f!)/t-ort, F'lJ1'~n( Ttcl87;;1i!t, .. I



del", hufvudsakligen hyrans värde, -'Och utgör ö:kad bevillningsproceut, skulle ,gifva föga. vinst
ko,mmnnalnämndernas befattning blott att efter till fölJd :af svårigheten vid uppskattniHg" Ej
lag bestämda grundel' fördela del.ll. Jelnte bättre -s~ul1e skatt pa i~nkomst af fasti:r'het slå
tJlkomstskatten, contribution perspnnelle et ti~i. Man skulle af san1ma skIi l, :som
mO,bil;i:el"e, finnes en grundskatt c. fonciere, man nu låter densanlnla val"a. så' lågt he
en yrkes- eller patentskatt och en fönster- skattad, fÖl'ringa värdet af afkastniJl:gen, och

.' och dörrskatt. Grundskatten, motsvarande förhöja värdet af omkostnaden; och de flesta
grulldskatten och bygg~nadsskattell i Eng- jordbruken; s]{ulle, såsom nu är förhållandet
land, 'lltgör 172,000,000 fl~ancs, inkomstskat- Inad arrelldator~rna" ej allseshafva någon in-
t~n 58,500,000, patentskatten lf6,OOO,OOO kon1st som VOl'e värd att skatta för. .
och '»contribution des portes et fenet.res» Till följd af dessa praktiska skäl har jag'
40,761,000.. föreslagit en särskild fastighetsska1 t, fristå-

I Preu2sen ·har Iuan ej heller vågat åtnöJa ende från och ober{)ende af den skatt, sonl 
sig med klass- och inkolnstskatteil. Äfven skulle utgå, från il1kolnst af fastigh ~ten. Det
dei' ,tinnes en grunde, en byggnads- och en ~ätt hvarpå den nu varande· ~ fastighetshe
yrkes~ elle1' patentskatt. Den förstnämnde villningen påföres och den derför- 1ill gru.lld
skatten uppgår till 40,000,000 riksluark, liggande fastighetsuppskattnlnge,R Skel\ talar
(1'811 &ndre i ordninien till 16,600,000 och fö,!' nödvändigheten af en såd:an, åtskilnad. '
'den tredje till 18,000,000. .,Inkomst- och Som man ofta vid taxeringen af' fastigheter
klass~skattens sammanräknade belopp' är frestas att ej fästa tillbörligt fl fseende vld
71.)OOOtOOO. , dess verklig-a valör, titan vid drss inkcunst·

I bitet ,elida land utoln Italien hal' luan gifvande förmåga för tillfället, deri befintligajn..
vät~t tillämpa deii af hl" Palme såsom den teckningar äfv8nsom ock illnehafvarnes för ..
enda l'iktiga ansedda be,skattningsteorien. D~t IDögenhetstills-tånd i allmänhet bl01,tl di.striktet,
kar nä,mligen öfveralltbefunnits omöjligt att så händer att fastigheterlU\ ned;gå 1l11· 1/2, l/a
enligt denna 'teori rättvist beskatta det lösa af värdet ja ännu l~ngre ned) hvarigeuom de
kapitalet. Mall har just till följd a~ d~J:llla SOln hafva inteckning-sfJ'ia egendomaT pa dubbelt.

• '0JnJJjlighet lnåst använda dels en patent- eller sätt gynnas vid ,~katt'S u;tgöl'ande. g,ärskilj,es
, ,rk:e~9katt f~r inkolnstnf rörelse och 'näring, fastighetsskat;en~ så sinn Jag fÖl·e~lagit., frin
dels en gru:ndsk~tt och en byggnadssk~ttj ja illkonlstskatten, och blefve den Lat tällid eiter
i sjelfva Italien har Iuan l11åst bibehålla fa- egendolneus, norlnala afkastning-sfönn~ga" så
stigl1.etssk~~tel~, Jelllt~, och till lika belopp lned Uppkolllmer ~n säkerillkomstkäl1a för staten
ink()mstsk~ttel1. o,c11 skatten kan ej, O}l1 den sättes till låg pre-

, Om deil teol'i, sOln ligger, till ,g~i'ul1d för cent, blifva tryckande" ty en g3,l1g pA,lagd ~,eh
, elen italienska i,nkolustskatten ,skulle blifva til.. be'Stä~d till ett ~isst belopp utan att kUllD:a

lälup,ad hos oss, så' stötte ma~l på svåri~heter, ändras 1116-1" ~1l ,hvart lO:de, 20:de [tr, vel"1R8tf
S6m ej äro lätta att öfvervinl1a. Inkoln"ten !, den såso,m intecknad l'änta, al1del{'s sont' nu
af det tillfälliga arbetet, af den luilldre röre1- r är, förhållandet Ined gl'undsk~tten, oc] ~ afräknas
sen 0011 ar lönen kunna nog, ',komin:a att in· \å fastighetens ~apitalvärde vid ~)lnbyte af
fLyta till det belolJp, som beräknae, h~lstl eg'.are.. Dessutoin blir den alltid en regulator
om. lllan vid:ta,gel' en sådan klassifikatioll, SOl11, i i .vid bestälnmandet af i111tOInsten uta,f f~stig..
Ptteu:ssen. Men den stö.l're rörels~n skall, der Ihet' och af den 111ed des's illllehafvanGo ft)~..enade
<le~a ej idkas af bola~, SOll1 äro 'skyldige att l näring. Det ~r ~essa skäl, SOB1 föra'llledt
fr6;mlägg.a,$in~ räk?l;l~kaper, lika,~o~.kapitalet, Imig atticke biträda k(}rn~teradesf~1'Sl~ 1liU hi·
ltlidttndl'agaslg mÖJllglleten af en ~'attvis upp.. j behållande af 11. V., fastlglleta-bevl!ln tug. Ty
skattning, helst om mall ej !for~rar obliga· l så lällg~ som på sä~t 11~1 ~1' fallet, jOl'dbruk;g..
'tor:i!sk sjelfd~klarl\;tio.~. J.\tIe'd hän.syn till be.. j fas~iB-hetsbeyillnillg:eh skall inl.1egriplli ej alle
hö1iigheten ,att bibehålla vart eg-et lal1dsåsom ;'llast ,inkolllst ,af det i j ora.ege~domen nedla,,;,ta
den förnämsta lnarknaden fÖl' våra .alhnänna! kapital, utan äfven allt .annat kapital, som blit'·
@li>ltg8iti()n~el\ blefve l'iskabelt att 1ikasoin i Eng- : Yit i, sjelfva, llärillge:n lledlagd, oell sllltligen,
land beskatta räntan å den oi't, der dap. u.t~e~ 1älven af det pel'~ollliga &rbet:et, kan 'aldll ig
betalas, vid r,änt.eliqv:iden. Man skulle k~lnna! någon till den verklig'a jn.kolnsten pl',oportifi..
lätt, afskrämlna. från köp af .inhemska obliga.. ; n,arlig' skatt erhållas. '. .
tioner, oeh .lockra kapitalister att placera _ lJndersöker man QrSa~elr till tillvnron af
s'iua pennIngar i utläudska obligatio.uer ell~j,! ensäd8ill fllistighetsskatt 'hos oS$,sl .fluaar
e1lsk:ilda lå11. Det Ulan försöker Vil~Da $'enom" ~ man ,den i vär historia OUl den allmän!la 1)6"
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vUlningens utgörande. l\ilan har hos oss, lik- Itedan J81~2 :fick lnariöfv~l:~ifva detta ~eskatt~
S'Jfri annerstädes, sökt efter det sätt, hvarpå -liing'ssysteln och 1815 infördes det, 80m till sina
1rvroj:e medborgares skatteföflnåga skulle kun'- hufvudgrunder fortfor, till dess 1861,' ål~S' be~

lltt l'"ättvist anlitas både i och för sig och i ,villningsförordning, hvars grunder änJlu gälla,
fÖlihÄllande till alla andra.. Detta 'mål har antogs., Enligt det bevillningssystem, som
h{)\s oss lika litet SOlU annorsiå~es' uppnåtts. 1815 antogs, kom en allmän perso~1ig skydds
De .försök man hos oss gjort· en' gång under~fgift tillstånd såsom en uteslutande capi
böijan af förra och en gång' under börjån af tationsafg-ift med uppgifvande af all egen-

, detta -århundrade, att införa en rationel in- sltap ,af yrkesskatt ; andra artikelns bevillniIrg
komstskatt, hafvamisslyckats. ~an har der· "fördelades i fastighetsbevillning att utgöras
fÖT, i stället för att vällda sig omedelb~rt till efter' san1ma grund, om ,ej till samm'a be·
inkonlsten, beskattat inkolnstkällorna och ef· lopp, . som ännu eger rum, 'Och i bevillning,
tel'" dessas olika slag, klassificerat lneqborg~r· af inkomst, hvarvid bibehölls klassifikation ~f.

Iles skattskyldighet. Gå vi ti~lbaka till de yrkesidkare) som ej voro löntagare; p§, samma
tidet, då den allmänna bevillningen franlstär gång 80m inkomst af kapitallemnades obeskat·

. såsinn mera ~ystematiskt ordnade, så finna vi tad utom hvad beträffar det s. k. bevillningsåf-'
tl'tom särskilda afgif~r för särskilda förmå· draget vid ränteliqyid',-hvilket dock ej utöfvade
ner, hvarom här icke är fråga, dels en per· något inflytande på statens inkomst af ska~·

s'~1ielskatt,11lotsVal'ande ,den personliga skydds"- ten. Som den allmänna· bevillningen hos oss
afgiften, som tillika fungerade såsom en yr· altid åtagits 'i syfte att tillbandahålla medel
kesskatt; hvar\T.id afgiften bestämdes efter för .statsfyllnadssumman till ett visst nomi
s'amhällsställning, rang och yrke; t. ex. 50 nelt be19PP, har' den san1ma varit på en' gång
kr. för ett riksrad; -dels egendoms· och inkomst- repartitionsskatt och qvotitetskatt. Ser ma,n
flkatt,' olika bestälud för olika slag af in- på fijrhållandet emellan fastighetsbevillning ..
komster, sålunda' till en viss procent af lön och annan, bevillning .eft~r .andra artiketn,
OC:l Btf hyra för stadsfastighet, emellanåt äf.: så fanns fastighetsbevillningen länge' upp
ven af förmögenhet; visst pr 1pantal, af jord- gå tIll högre belopp än den öfriga be
inn:e~lafvaret samt särskild klas~katt·för olika villnhigen. Då vid l823 års riksdag
ekonomiska befattningar på landet; den skull.e utsattes ett 'visst lninimum för hvarJe län
utg'öraj af brtl~(; fabl~iker, qvarnar, skepp i hvarundei" jordbruksfastighetsbevillniug~n, ej
"isst fli'·håH~..llde till produktion; t, ex. ef· fic~ gå,' nämligen 233,000 l~ar, liksom
tei" hr.mmarskatt, efter aIltaletstena'1-~ i lninimum var utsatt för andra' näringsid·
qvarH, efter läster för fartyg;. särskildå kare, fick jordbruksfastighetsbevillningen en'
snn,m.,or faststäldes .för särskilda uppräknade Iviss ,. tendens att .fall~, men med det ·Sätt."
bolp g, t. ex. jei'Dkontoret m'. fL "Borgai"e hval'pä andra näringsidkare beskattades 'och
och invänare i staden, som ej voro embets· med den frihet frän skatt, som kapitalet 1t-

,: .. DläD t voro fördel.ade i vissa klasser efter sina njöt, var propor~ioJlen'mellan skatt på jord
yr~~en; sålunda särskilda klasser förhand- bruk och' på annan näring, ej så i ögonen
}r;ude, fabrikörer~ och handtverkare, hvilka slående, som nu är fallet. lVIed 1861 ära be
dels r fter stadens .betydelse och den kla.ss, villningsförordning' sökte ,man införa en ratio·
dell tillhörde, dels efter onlfattningen af den, nel inkomstskatt, Inen lyckades ej, i ,det att i
l Öl\Jse, som bedrefs, kl~ssvis ..fördelades' med strid med. de grunder, på hvilka D. v.
be-.:tä:nda maximi- och miniIniafgifter Jör oevillningsförordning hvilal~, jordbruksfastig-
hV'clrje klass. Alla öfriga .medborgare voro hetsbevillningen. såsom sådan bibehölls of på
111e] hänsyn till naturen af det yrke, SOlU samma gång inkolusten af jordbruksnäringen
drofs, fördelade i klasser oeh uppförda till så vida g'ynnades, att denna inkomst i olik
bestämda afgifter .nled maxilui'- och minimi- het med annan inkomst befriades frän be
afgtf1:er för säl'skild,a klass-er af yrken, t. ex. villning. Till följd häraf och med hänsyn _
,a(lvokate~, läkare, konstnärer In. fl. ] 810 för till \det ,sätt, hvarpå, uppskattning sker,'
sÖ'k te man ändra detta :skattesystem och införde j har ett sådant egendomligt resultat. af den
en prog'ressiv inkomstskatt utan afseende på in~ nu gällaD,de inkomstbeskattningen' kunnat upp
kön1stkällorna med bibehållande af en p'er- stå, som det· af hr Palme här framhållna, att
sonlig skyddsafgift, som var olika bestälnd- nämligen under det Sveriges jordbrukande
för olika" samhällsställning, äfven med hän· befolkning utgör 72 procent och den öfriga
syn tagen till förmögenheten. Men detta befolkningen 28,' de 72 procent.en i bevill
'skattesysteni 11låste IDan slla:rt öfvergifva. ning bet.ala 534,000 kr.; och de återstä-



1\:Ied det nu sagda bar jn.g'bllfvuds,akli~e:n

haft för afsigt, att fästa up,p1närksa.mheten
på ,svårigheten att kGnnna till ett rättvist
och tillfredsställande resultat i d-eJina fråga"
i hvilkell så många olika meningar och 6lika
intressen korsa, hvarandra. De anförda sit!
rorna' torde emellertid icke vara så'betydelse
lösa, att de böra le1nnas utan allt afseetl:d-e.
Säkert är, att Q,m en enda inkom·stskatt kunde
införas, bygd på grunden af hvarje medbor
gares skatteförnlåga, ingen skulle önska detta
högre in jag.

ende 28 procenten 1,667,000 kr. Härtill
~ill jag foga såsoln ett' nytt bevis på detta
egeridofnliga förhållande, att den jordbrukande
delen' ~f. vart lands invånare, beräknad en
11gt stätistiska' Qyråns berättelse för år 1870,
till 340,000 per·soner; nämligen JOl'degare
~·12)OOO, årrendatorer 36,000, och jordtorpare
~81000, betalade i bevillning- år 1875' 534,000
kr .,,_ då dei'elnot de, som skattade för" in
k,'OID;st af kapital och arbete till ett belopp
~f ~,890 kr. och derunder, hvilkn utgöra
184,900 peTsoner,' erlad,e 567,000 kr.,. eller

;. 33,000, kr. större bevillning, än de förra.
Hå~'uii ·nlå.ste - jag- upprepar det -'- ovil- D:r Arnberg: Innan man inlätel" sig .pä,
koi·tig,en ligga något fel - hvari det består, hvilken som' helst reform m[ste man-s,ö,ka
lem:nar jag fÖl~ tillfället å s.ido. få tvänne föregående' frågol~ h68val'ade. .Den.
" H;nru skall lntln nu bete sig fÖl' att af ena ~f dessa fr~gQr är, hutuvida, dat miss
j~räbruket erhålla en lälIiplig inkomstskatt? fÖ'rhållande,' af hvilketm,an nn lider, ve!rk- 
»en fråga_n ·är ganska svål' at.t besvara. För ligen påkallar en reform ,; den andl'a, (lIn det

, eget) del tror jag- visserligen, att,' om den nya som skall 'sättAs i det· galnlas stälLe är
~öregående talarens,. åsigt i detta hänseell.de hättre än detta. .
skulle kunna r.ealiseras och den skattskyl~ Den första fr~g'an, eller den, huruvida de
dige finge ,med ,afdrag· af skatt för sina nu, bestående gtnndskatterna och indelnm,g-s-

. sktilder betala i förhållande till nettoinkoln- verket ,äro ,~å tryckn,nde, att de verkligen.
sten .m-ed den -gradering; .80m i frågasat~ behöfva undanrödjas, är, såsom hr, Palme
te~~ .dett~' vore det allra bästa SOlD kunde anlnärkt, snarare en po.litisk' än en' e.kono
göras; lnen jåg betvi:flar lnöjligheten af ett misk och bör derföre icke heller lämpligen
aådant skattesystem i verkligheten. Någonled- här behandlas. J'ag antager att hl~ P>alme
lling rö!" min. åsig-t i detta fall hell" ojag älven med detta, sitt yttrand.e velat littrycka vär
lielntat från vårt grannland Norge.. I N:orge högt ärade ordförandes åsigt, för hvilk~n.jag
är man näm}igen, s&som bekant, nu också sys· i allo böjer mig; lnell jag beklagar pä sam
selsatt med införande af en direkt inkomst· l~a gäng att der'med ock harva beröfvats ett
skatt, till staten, l)åg'ot om hvilket n0.1'rmän· tillfälle att få frågan: besvarad.
\len se<lan lån~ tid icke haft någon erfarenhet. 'Den andra frågan äter,. eller den huruvi:d,a
~Ien regeringen har, härvid icke vågat tillälnpa det föreslagna nya, nemIigen en. stegrad' di·
den s. k. qyotitetsprlncipen, utan repartitions.. rekt bevillning af, fas.tighet och inkomst,
systemet, och fördelat det belopp, 80111 genom verkligen är att föredraga framför de nu ut
SKCl.tten skall upptagas, till viss del pä landet, gående ,grundskattel'na samt rustnings" och
och till viss del ,p! $täderna. Vid bel'äk- rotel'ingsbesvären, är derell10t otvi-fvelaktigt
llbagell af .denna fÖl~del:t~ing har man till följd en ekonomisk fråga, som en gång kan }{oni
af de olikainkomstiörhållandena i städerna 'och lna att blifva mera brännande och ol'oväc
pä larndet anse~t 30' pl'ocelit böra utgöras af kande än den politiska under hvars tryck ma,n
städelllR _och 70 procent af landet. Då i lider. '
Norge jOl~dbrukets afkastning ber~kl1as uppgå Det är nemligen klart att, huru högt
till' 159,000,000 kr.' 0111, året, och den be- lna.n än må sätta den direkta beskattningen,
skattningshara inkolnsten till 88,000,000 kr. såsom i teoretiskt afseende den företrädesvi~

skulle inkolnstskatten. af jordbruket; enligt ideala skatteformen, densaluma dock alltid
reg-er~ngsförslag, kOll1ma att utgöra 880,000 förutsätter en högt utvecklad känsla af me'd
kr., tlnder .det jordbruksbevillningen i Sverige' II borgerlig pligt hos de. 'skattdragande, OCh,

-endast upp:går till 5.34:,000 kr. Folklnängden' att der denna känsla ännu icke nnnes till
i, Sverige är nära, 21/2 gång så stor, SOln den hvarje försök att. genom direkt bevillning
i Norg-e, Qch har 10 gånger så stor odlad uttaxera något större belopp alltid skall kom·
areal; luen ändock utgör statens .inkolnst Iua att lnöta motstånd ,och framkalla klagan
deraf .föga mer, än hälften af den inkomst, öfver orättvisa. Min åsigt är .derföre.,att
~lan beräkriatskola af ~lorska j-oi'dbruket till- man icke bör söka en allt fÖl· stor del af
f~na norska statskassan. ,statens inkomst på denna v'äg, i synnerhe:~
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der~' s1som . hos oss~' det ännu: finnes fl:ere Vis8.n~ligen har detta. stigande under en läu·
stOrä .konsumtionsartiltlar, sonl dels: icke gre tid· visat sig \Tara temligen· konstan~
ä~o beskattade, dels) ut~n att dercigenom fram-men .sä har ,icke .. alltid varit förhållanGet.,
kalla klag.an,., ,,skulle kunna .beska.tt~s' ännll och det är icke osannolikt, 'att motsatsen kan
h(jgre, t. ex. tobak och öl. Härom. är dock komma att inträffa till fölJd af allt Jnera utveck~ .
egentligen nu icke fråga; öfverlaggningen l~de kommunikationer) hv~rigenom lned allt
söker huru man skall anordna förlnögenhets-. större .lätthet . arbetski'caft och kapital k;nana
s~catten så rättvis och billig, att den upp- bringas tHl .hittills slutna kontinent~r af Ger- ,
fyller de af de tvänne föregående talarne börd produktionsfQrm.åga. . Likavis,st, ,SORl

uppställde vilkoren. Och d.en frågan ä~~' detta ',m~tte betraktas ~R,som en vinst för meu'sk
ganska vigtig. Ty i hvilket fall so~ ~ helst UgheteIl: .i sin helhet, likliL visst är det o<J.k
- grundskatterna <och indelningsverket må .att ~sålunda ka;n komlna att vinnas, en .. neEl
qvarstå eller borttag'as' ---.:. kan denna skatt sättning i priset på jordbrukets alster, SOln

icke kastas å. sido ~; den är, såsom någon väl icke' blifver till fromma för de :gamla
fÖl~fattare yttl'at, att anse såsoln en krigs- jord.d;rottarne. , '
rustning, som i fredliga tider h.än.ges upp '. Hr R~dil1 har' vidare alunärkt, att den af
på väggen, 'men som i stormiga tider måste hono~n förordade fastighetlsskatt slt:ulie 'ko'uuna
finnas färdig att gripa till, ochäfven vi·hö- att verka på samma ·sätt och blifva, af lik-o
~a hafva en dylik skatt att i hebofvetb stund artad b.eskaffenhet med den nuV:arand~grnnd..
anlita. ,Tid sådant .'förhållande och då det räntan;' endast l,ika fördelad' på all fa~t:e·gell·:

icke kan bestridas, att nu gällande stadgan- dom.. Detta förefaher mig såsoln ett. förbi..
den angående bevIllningen: och framför allt· seende.' 'liy den h. 'v.. grundrä,utan är ~'n
det sätt, hvarpå dessa stadganden tillämpas, fix s.katt, 80m. utgår lned lika belopp: oheraa

, äro så beskaffade)' att de måste ersättas med ende af huru ä~. taxering'svärdet .eller . hil··
nya, ,torde det vara skäl att taga fl'äg.an i komstskatt .af fastigheten tnåtte s~egra$, ln~l\ ,
närmare betraktande.' J ag ber. derföre att, den föi'eshlgna fasti&-hetsskatten d~renlot skalle
utan att ingå- i någon egentlig kritik· af om ,jag icke' mis.sföl'stått hr RydiJ1S tnetling,
h.vad lltaf kÖIDlnitterade elle~' föregående ta- bli~va prop<?rtionel till .taxeringsvärdet, oell:
late. här blifvityttradt.) få i korthet angifva så äf~en till, .i~kolns:tbeYil1ll1ngen,,så att ·On;i·'.

några i lnin tanke oeft~rs:ifliga ,grun~er för' denne s.enare, i tldel~ af betryck fÖl; state]l
nu ifrågavarande refQ11m. . _. behöfde betydUgt) ..öJas öfve;r den llort,nälal

Första .frågan blir· då, huruvida lna,u)'vid skulle detta. ske .~fv~ti med, beVillningen :l
uppgörandet af dessa grun~er, skall, såsom, fastighet. Huru som helst syn~s mi'g de.t·
en reservant mot- 'skatt'ejemkningskom~tens di1enlma~ iafseende å den fÖl~esl!\gn~ fa$tig~

fÖrslag, hl" Rydin, föreslagit~ 'lä'gga särskild hetsskatten icke. kuntl~· u~dvikas, att ,:antiu:ren.
bevillning .pä . fastighet och särskild pä in· skall denna sättas· t~ll ett fixt ~ch lägt be"
komst, .. eller, i öfvel'ensstämmelse med majo- lopp, i allt g'ifvan(Le 1,2ÖO,OOO k,~:, slsom af
ritetens .af samma komite åsigt, i likhet med hr R. antydts, eller ännu lägr-e al,som. är
hvad nu är förhällandet, - nöja sig med. en kammarrättens;. mening~, och jag . hemställer
enda inkomstbevillning. ,_' Fastighetsskatten huruvida .det kan vara skäl att för. vin'sten
har· af hr Rydin blifvit pä ett, i mänga hän- af ett jemförelsevis så ringa 'ekonomiskt l'e~:'
seend~n utmärkt sät~ förord~d; och 8käle~ sultat fortfarande hålla vid' .lif Q..en~ politiska
härför kunna vara k~aftiga nog. Ett af des- söndring~ som .til~ största .,dele~ af· just den.
sa skäl är att, då den skatt' som skall ·er- nu varande grundskatten fr~lD:kallats) eller
sättas, hvilar på. fastigheterna, och denna ock skt~ll den stiga prop·orti<?,nelt. med bevill·
skatt öfverklag~s, icke' derförea~tden hvilar ningen å inkolns~,· och den har dä kommit
på dem, utan derföre att den är ojemnt för- 'att blifvR verkligen' tryckand'e oc1l orättvi.s~
delad, så bör den ers~tt~s lued en annan fa-' Jag för .m'!n del ,ansei~sål~des.· en dylik,
stigh'etsskatt, ,.. me~ jem~~re' fördelad. . Hr sär~kild fastighe~sskatt icke bör~ införas,
Rydin hal," äfveu' framhållit, att fastighet ·är utan. 'vill i det hänSeendet helll'~ biträda skat
ett särskildt, lälnpligt beskåttningsföremål, tejelnkningskomitens förslag, att basera den
emedan densamma städse. ~t~ger i vär~e,. u,n- direkta <beskattningen. u~eslutande,.på bevill-:
der det all annan egendom· sjunker. Hvad ning, af \ inkomst. 'Utgåi', man fråndellna .
fill beträffar det sist anförda af dessa skäl, ståndpunkt, 'så blir första frågan: huru skall
fastighetsvärdets. oupphörliga stigande, så får denna skatt vara beskaffad? Skoia alla in
man icke antag'a detta· såsoln något axiom. .koln~tel' ~ta.n hänsyn till deras olika·natRl'
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he.skattas P1J opol'tion:aliter och ii.ka? Detta: }elllknillgs-kol1i.iten har af sa.l~111a skälle.muat
äi". ~eil ItU ,gällande bevillnillgsförordllingensl bevillningsförordnihgens st~:g'·and.ea id@tta,
gl}l1UllGSats. ..' af$een~le orörda och . sålunda l§,tit uddaV.ara
. J ag" Ägar dock' tro; att en så beska.ffad jelnnt. Nu gällande b~villningsförordllfngkunde

haJuwimHtbevillniug' icke ,kan blifva rättvis eller hafv~ någon grund till ett s~dant förfal~an(i'edå
biII~g~; .~tt ,det icke kan vitra rättvist, a~t lika bevi11n:ing af inkolnst af jord är så betyd~igt

h0skatta 'dfen inKomst, som flyter af ett re.: nlil1dre än af au.nan och d~rjellite jOI'(lbl'uks
d'aJlbtl€l:ant kapital, och de.n som härledes af näringen befriad .från bevillning,' men vill
arheteJ af hvilket arbetes pl"odrikt ju kapitnJ!lnan nu seen sådatl refo:rnl att inkom':
·skall bildas... Referenten h,ar redan fralnhål- i sten af fastighet beskattas högre ellerät
~it, att af. 11e1"8 fta111stående författare yrkats nlinstone lika lned all' a.nnan iilkomst 'och
,O,~l åtminstone' i 'ett land tillämpats en iukc:nnst- vill IDan del'jelDte behåliå grundsatsen, att
b«n'T'fllnin;g efter en-gl:adera& skala, der till- .endast den behållna inkonlstenbeskatta~, så
bö:tH~ britUSYR fäi'Sres' vid de olika källor~ ur måste väl den fastigheten goraverande skuld,
};niIk-a inkomsten flyter, och inkomstens ·der- s[$'0Ul inverkande .på behållna·' inkomsten
på beroende' stabilitet. Nattll'lig't är att b(jra' afdragas. ICKe heller synes mig 'SVft,

en s.ådan skala kan indelas i'maugfaldiga righetern~ i tillälnpningen" böra' vara ,så oöf·
'gra;,€leI',bel'oende 'På. hvad i oliku; ·ländet sär- vel'vinlleliga. Åtminstone bör· väl ~knld till

. 8ki~q:a·. 'föl~hål1anflen kunna kr~fva~ meli fö.!'" hypoteksbanken 'och hypoieksförcningarne', lik
min del ansei~ jag, 'atit en såd'au ·skäla' i 8 .s~om äfven den der uorgen:Lren uppglf,·.e,s,
gradter, så att inkomst äf f~st egendolh be· kunna, både utfinnas och kontioaheras.
s.k"aftas ~högst med t. ex. l, deruäs't inkomst, Af hufvudsakligen samniå skäl synes ll1ig
af ~il~t'lfgtkapital m·ed 0,8. bcn glutligen' af äfve,il bevillning. af an slags inkomst böra
R.l'befe men Oj6, ~sk.ulle kOlnma att temligen eftergifvasj då irtkolD'sten endast l1ppgär till
tiliftea:sBt'ä11a billi'gh~te~:s kraf - skatteJelnk· ett 'visst mini.mum och afdl'ag medg-ifvas då'
tdJllgsKQmiten hal~ icke lemnat obeaktad:e far· inkomsten uppgår till ett visst begränsådt
dlin,g:al"'ll>e pl ·en sådan grttdel'ad~kalit,lnen' l"ingat'8 belopp. .
SkJNti\t åsldo '. desämina hufvudsakligen i an~ Tillslut äfven l1ågraol:d o:n de skattskyl
ledlliJl'g af Ge stora svårigheter, ~om hValje dig-es .sj-elfdeklaratioll j deräs skydighet att
praktiilk' til1ibnpuing af denna gi'und skulle sjelflnant till beskattning angi(va sina ink'oma

v;A:Ua. ~ Jag är vfsserligen långt 'ifr~n att ster, Hi" Rydill har s~i'ällgt fralllhtllitu6d.vän
tl&~~tkärnliJ·a betydelsen af dessa svål':igheier digheteli af' denna skyldighet j ·o~lr Jåg ställer
_OSil .rötyeekling,art - lnen. anser likväl att m,an :ml~ i. dettaltänseende till emb med helt och hållet
mlbt., aJn\Tal",ga~m;t·strltfva. att '1::ln'<iinl~tij;a den}., :p1 hans s·ida. R~l~ ill' jag långt .ifrån don tron. '
ty <let är ·dl~ck a;lltf6r klart; .a~t. ·en inkGm'st-! att åerigenO'lu allt ska;ttesvek mot stat~n och
hevillcni'ng} fotad ·pa en ollättvls grll114~ antid 1~omm~un(ell. skulle upphöra, o,ch jag Vlt ·att
1111~te blifV'& orUtvis,ooh jtl sk rp,are och! .g§,som af 111' Palme blifvit, anfördt, .äfven i
tY'Gld:itg'tlre fuR'Da kontFolIer man kan för dess d~, läntl~,", deJ!. denna skyldlghet är stadgad,
tl1~lmt:rat1}g6rhållat des,to st6:rre och kännbtt· dytika 'be:ciNtgeri-er i stor skala ganska' fth'e~
raa'6 mAs~ i sJelfv&' v~rket dena& orättvisa komma. 1\1en detta ligger i .skatt'en's agen
bllt'Vi. natul't -ty, såsom jag redan haft äran sägaj

hu ,&Dnan fråga Rynes lnig äfven bl)Ta förutsätter' hvarje l'ättvi~ tillämpning af -en
ei'lrrå113 en ny ·och n:6ggra~nare g:l"anSklliI1g, irtkolnstbevil1ning', huru idealiskt väl äfven
så vidi8, bmighet~och rättvisa sitall blifv'a alla dess stadganden niå vara uppg,jordat en
g'l1il1td f<f-r en ny inkom,stbevil1-1ting. Den så hög anmäll IDedborgerlig uppfostran, en
l1äm~jg,en; om ieke äfvenvid bevillnlngaft'astlg- så sträng känsla af lnedborge;l'lig pligt gent
Jr~tsinlt(Hnstafdrag skall' tiHgQdonj'utas för elDat l11edborgerliga rättigheter,' att· den .
s:k1il(t Nu gällande bevillningsföl'ordning med- samma ännu väl knapt någorstädes är att

-gif:y;,&l' icke· :s,ä,dant afdra.g i fölJd af svårighe- finna - jäg vågar äfven tro, att just i
ten 'att kontraHera den skuld ~onl verkligen denna skyldighet ligger en stark maning titl
bel\as1Jar fastig-heten, då inteckniri=gsprotokollelf el1sådal1 allt högre. lnedhorgerlig uppfostran,
.väl . g:ff;'a '\Tid hand:en d.e gravationer, SOln och jag ser derförett be'vis i det af hr
häf:bt -·vJd egend.omen, Iuen icke huru mycket Pallne anförda. faktulll, att årligen i Eng
nf deg;sä vel~kligen. äro räntebärande skuld, land icke obetydliga belopp insändas till
eil1är ,ei'ld~~l af dessa inteck.ningar kunna skatteuppbÖl"dsmännen i fo:rm af »samvets
ligga oanvärrd'a i e~ål'ens gömmor. Skatte- .pe~ningar»; 'det 'är ersättning för undansn'il-
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lade skattemedel} hvilka en vaknad känsla· att .ae s-iffror kOlniten fraullagtL och 80tn ::tf.
ar' pligt emot salnhället nlanat att Äterbära. hr .RYdin här fralnhållits,angående utfallet
Hr ·Rydin har d:el'Jemte velat hafva sjelfde- af den nu' varande taxeringen absoltlt för
klaratiollen. kontrollerad af vederbtrral1de döma de existerande f~rhållandena, ooll att
taxerings- och pl'öfnil1gsnälnnder; och jåg tror nya stadganden lnåste ..tl~äda i de gamlas'
äfyen att sådane äro behö:flig-a SåSOlll ett llÖ- plats, så fralut annars 'de~ främsta fordran
digt .~omplement för gr~nskl1h~g af de skatt- !)~an ställer. p~ d~l1n~ b~s;k~ttning8 form., näIn,.
skyldIges lelnnade uppgIfter.· . Illgen ·en bIllIg och rattVIS uppskattnIng' af

I. afseende slutligen. å desse organ för pröf- hvars och ens inkolnst, skall vara annat än-
ning och fastställelde af individernas bes,katt- I ett tOlllt ord». . . .
:nirigsbara inkomst, vågar jag icke ingå i något I SOIf! tiden nu befanns långt framskriden
beaölnande af det sätt, hvarp.å denna frt\ga I och· flera af FÖlieningens .1edalnÖter begärt·
af skattejenlkningskolniten tlifvit lös~, då det ordet, beslöts, på hemställan af herr ordfö
är syårt~ att säga, i hvad l11ån den kritik, I randen att öfverläggningen .skulle afbrytas
80m mött de~s förslag, kan vara grundad~ Iför att fortsättas vid ett extra salnluanträde
Men så Iuycket kan' dock med visshet sägas, lnågot längre fraln i månaden.

I •
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Ordförande: Herr Statsrådet FORSSELL.

Till led:amöter af Föreningen invaldes: annlärkningar voro särskildt riktade m,ot mitt
.Herr Grosshandlaren G. Ab,"amson. f~rslag i ämnet,' och nägra af dem 'sylla-s'

~ Fabriksidkaren Oscar Almg1"en. mig hafva berott pä missförstånd. Hvad DU

) RiksdagSID·apnen .Ola Ande1"sson först·' angär sjelfva debattering.en af frAgan,
i Nordan!. . Iså har lnan anföl't den politiska sönd·ringen

» Hand!. J. O. Beckman. säsolfn ett slags anledning, hvarför frågan
» Kamreraren Aug. Beskou). omastighetsskatt icke borde göras till före,.
» Bankdirektören Jens Bing. InA.l för närmare öfverläggning. Jag der-
~ Åudltören G. B;'~1IOklund. emot anser, att uti en förening". s'ådan som
» J. E~ BQhnstedt.· denna, man icke bör det ringaste fästa sig
) Ryttmästaren A. B1.a-unerhielm. vid den politiska söndringen,- utan att man
}) Löjtnanten Ii Cede~·schiöld.> häl' bör betl'akta frågan endast \l.r. ailhnln
» Stadsmäklaren H. F01Its.sne~". ' och ekonolnisk synpllnkt. '

~ v. Häradshöfding B. K. G7"enande?". En af de ärade talal'n.e, 80m sist. yttrade
» Riksdagsmannen ..A •. H~in" .'0 '. sig, har beträffailde det ombildad:e skatte.
». G.rossbandlanden O.. O. Levert~n. systemet, SOffi, i häu~else gru~d~kat'~rna
). Filosofie Doktorn C. Montan, blefvo afskaffade skulle kom.ma i des'sas ställe
» Filoso,fie Doktorn E. lY: Montan. understödt lnig i tva' punkter, näulligen ftlirst
) Brukegar~n R. N. G. Mongorne1"Y" i fräga {)ln sjelfdeklal'ation~n o.ch vidare i

Cede7!'h~elm, .' fråga de1101U -:- oC'h i dettaaf~e»nde vor~
» : 8,ta,dsmäklaren M. J. Ne'LJbe?". vi alla då ense - att., i fall maIl' skall in~
I Expedltlous.Chefen O. NO?"denfäl.k.· fira en enda inko.mstskatt, so:m skall i' sig
) General-Konsuln. v: ReiUi.ch, upptaga all direkt heskattning, 'så mäste m,an.

Grefve Gustqj Spa''!1~e+ taga hänsyn till olika' slag af ink:e;m~t.'bv&:r..
» G~enera~en. O. Weidenhielm.. t vid inkomst af fastighet b61~ baskatt.a'Shli;gre
~ LandshUfdlDgen G. Wenne1~berg. Iän af annat kapital, och ..inkomst af._ .ka:pi~al

Häraftel' fortsattes ·den vid senaste saln.1 högre än inkomst. af~ ll!"ring ~?ll ~l1fällligt
man:trädet började öfve!'läggningen Iarbete., I afse~nde pl sJelfv-a l'lktn~llge~ af

_ . __ ' _ _. _. . t reform@n voro vi sälades. ense, mell sk11lak,-
o;m inko,mstskatt med anle,dnlng af1tigheten i äsigtpr gjorde sig i,ällande b.eträf-

de .ifi'åg&satta förändringarne i jfan~e det steg som nu bOi"de t~a.S, hVilket
. . g. _ b- ',' 'lIn"• ': . fö-', - d-···" .: alltid måste l~ler eller mindre bllfva ett öf·

VllT eVI. < lJ:lgs -for nl1l~. !vergAngsstadium. I fråga här01U ansågo
Pretesspr Rydln : Jag .hegärde ordet vid Ibåda de ärade talal'ne, att nlan icke borde

ailta 'salum,antl'äldet lne.d anledning af ll1gra hafva nägon .fastighetsskatt,o,m ock .ink()m~t

.•mi~kningart s,om gJor4es mot ftJrslaget 'om I' :af _fastighet bordehijg1'8 1?esk:attas, .och. ·att
IIt1gbet~8katt Jemte inkolnsts.k~tt, Dissa :slledes ftb'slaret ·om 81:1 .slldnou borcle. k-amma
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utom räkningen. Jag vill lned anledning afseende'· --på, taxerillgss~tt och dylikt., det.
d~raf söka at.t ytterligare försvara de åsig- skall vara någ-on ulöjlighet för, att ett 8'å·
tel" som jag i denna punkt förut uttalat, och dant fÖI~slag, SOlU de ärade .talarnes, skulle
skall dervid ' icke länge upptaga föreniu- kunna för'v~rklig-as - nälnligeli om en Bra-' _

-g~ns tid. . de14 ad inkornstskatt. lYlan hehöfver blott' er'"
Jag vill tlå först fästa uPPluärksanlheten iura s~g för'hållandena år 1861, då en så

på hvad i fråga varande .vigtiga fråga om dan gradering i vissa hänseenden farins, men
skattereformen . i sig innesluter. Den inne· utan ·att frälnja dernled' afse'«!da änd,amål. Jag
bär. såsom bekant, borttaganlie.t af alla grund-- befarar nemUgen~ att hvarje åtgär~ i 'den- rikt~
skatter och dessa skatters supplerande, med ningen, icke skulle slå bättre ut än Oarl XII:s
annan- dh'ekt skatt, men 'härvid tlppstår frå·, fÖl'sök att införa en rationel inkolustskatt eilet'
gan, huruvida man sk1tll besluta sig för att det försök, som år .1809gj::ordes att inföl'a
.grun.da den förökade beskattningen pä blott en sådan, hvilka båda försök 11eit och häilet
inkolDstskatt,' eller annan direkt skatt del~· slogo fel. Resultatf3t af' ett dylikt i våra
Jemte, huruvida Juan skall tag'a en inkomst· tider skulle, så~edes endast blifva dtlt. att
skatt och cn förnlögenhetsskatt, eller en in-. nlan tnåste gå' tillbaka till de gamla 'skatte
kOlustskatt och en fastighetsskatt~ I 'våra 'förb.ållandena, och \Qms§, grlllldskatter'na vore
grannriken Norge och Danmark, del' den di.; afskaft'ade, blefve den sista vil1~n. värre än
rekta beskattningen egel1tligen 'användes för den första. Det är till följd' af ,sldana JÖr.
kommunernas behof, har man jemte· inkomst- hällB.nden, som jag ansett att, ifall .gru: ~
'skatt äfven förmögenhetsskatt, hvarvid sä väl skatterna skola af politiska skäl .afs~a J\8
den fasta eg-endomen SOIU det lösa kapitalet och en tltjemning ske medelst införati~ af
s'ärskildt ingå i beskattningelloch betala 1/4 en direkt, beskattni~g, ersätta~lde gtundska~
af de kommunala utskylderna., innan inkom-o terna, en fastighetsskatt icke -kan un.dv~ikas,

· sten träder in såsom skatteobjekt. Dessutom J~g ber nu att ytter:lig.are få utveckla,- 's,kä..
är att lniil'ka, att man i båda dessa länder len derför, och vill då såsom det förllämsta
lägger de1l vigt vid jordbruksfastigheten; att skälet påpeka., att de~ ic}<.e är möjligt' att
i Danmark, oakta(lt der finnes grundskatt åstadkomlna en ordentlig värdering af Jo~d-

·oeh denna dertill ganska betydlig, en mängd bJ'ukets afkastning, så länge en ordentlig och
komn1unala utskylder utgå efter samma mått, efter samma grunder företage.n uppskattning
som del' gäller för gruudskattens utgående, af jordbr'llksfastighet.el'na saknas; ej allenast
nälnligen s. k. Ha'rtko1/On, och i Norge, oak- för hela riket utan för län, härad och socken.
,ta~t l11an der afskaffat grllndskatterna, dock :på en rättvis värdering af inko111~t-enafjol'd·

: ansett sig böra förskaffa sig' en särSkildka-j bruket svärlig'en kall erhål1as,ml'ste man
lueralml.ttstoCk för beskattning af jordbruks.. · alltså g& till en värdering afsJelfva .f~$~ig.
fastighet. Landet har - derför underkastat heterna och, antaga, att dessa gifva -en viss

· sig en jemförelsevis kostsam värdering af. inkom$t i förhållaIide till ett viss~ 1.1pp,skat!l
Jor~brt\ksfastigheter ~ dels för att Jl1öta det i tadt kapitalvärde. Onl en skattel'efor~skall

, framtidenmöjlig'a 'behofvet af grundskatt till aga rum, som någorlunda sk8tl1 kunna upp
staten, dels såsom grund för beräkning 'och fylla den l'ättmäti~a fordran pä, en ~~ättYis be-

· utgörande af komnl,unala skatter och besvär. skattning af den inkornst, jordbruket lamDar" 
, Denna den norska jordens värdering i ,s. k. I kunna- vi sålunda icke undgå att fÖl~t"~&

sk1/lddale1" Ilar af både norska regering~n en .ordentlig Qch noggrann uppskatt1lillg ar
· och pluraliteten i den komitt~, som i Norge. jordbruksfastigheten. IIvarje försök att för.,
har ,skattefrågan Oln hand; fth~eslagits, att bigå en sådan skall medföra ~tt misslycltan'l
lägg'as, till grund föl' bei~äknfngen af den de afsjelfva beskatt-ningen~ ,rag ,ber att i
dlrektn brskattningen'å jordbruket. Dessqto.ul detta hänseende få, anföra de 'skäl, SOUl. bIff-

'bör nlärkas, att så' väl' norska fegeringen vit framställda af ..norska regeri~gen, och
som' stol'tingskomitens' samtliga ledamÖteIl hvilka verkligen innebäl'aslående bevis' för
äro eJ,tse ~tt bredvicf den ifrågasatta inko1llst- omöjlighet~n att åst~dkoIJ!.ma el:1: . ,ordentli~

, skatten apt,aga en särskild förmögenhets&katt, ll~pskatt~ing af jordbrukets afka~t~ip.i.~· :N01't~

,tt utgä af sä väl det i .fast~gllet ,placerade, ska regeringe.n yttrar sig u~,~~fä~.. p~ föl~
S<ilU det rörliga kapitalet. 01n vinn i Sve· jande frätt:,
riga- 'sk~le ersätta grundskattel'na med en Att väl1del"a ~jordbrll~e~s. ~ett~i~k:Qmst. i
d1l'teltt b~s~~ttningJ s'ä, vägar. jag betvifla. pt'uningar är fqrb\l~~e~ 1!1e<l ~fvervägande
il U:\e4de tJJaditionel', gOnl häl" fÖl'efinllas i l 8vårigheter~ - ~v~d so;m fi~~rnbrinitUJ;- använ..

---.....'""'--- 4_tr·_14_NI1_·.,n....~_ ..;:tsP.'lh 2'idqkM/t. ~
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des mera än eljest direkt till ~producentens]'blir . det . dock alltid nödV~Iid~t att för vin
beh0f af föda, .~äder ..m..m.; ?ost~~ oc~ved- nandet ~f ett l'ättvistbeskattnillgsresultat, for
bra~d t~gas ~J 1 be~~aknlng VId va;rderlngen skaffa SIg ~n ordentlig uppskattning af j~rd
~f Inkomster utaf Jordegendomen. Rä,.~ fe- 'egendomen. Detta bör icke heller blifva så
las ·den· produkte]~nas omsättni~g 'i,pennin- dyrbart, att kostnaden kan anses lägga oöf
gal", so~ vi~ andl~a yrken ~Öl' ~et 'så lä~t. v?l'vi.nnerligt hinde~ i vägen; den, upps)ratt
att be.stamma Inkomstens .penn~gvarde.Sa- DIUg, ·som skedde l Norge och hvilken var
vij;l på grund ~äraf, som emedan prod~kterDa ganska nog,gr.ann, har kostat nå§ot öfver
framkommll ' på ett sådant . sätt, ,att det är 330,000 sneciedaler., : '
svårt att fa~thålla hvad som så ;åtgått, er- , Det var d'essa svårighete]' vid. uppsk.ått-·
~;rdrasett vidlyftigt ,oeh (letaljeradt' räken- ningen ~f jordbrukets afkastning, som föra.n-

.ska])sväsen, hvartil1' ett. fåtal JopdbTukare ·ledde komiterade att öfvergifva försöket .att
ej hafva till, ,till .och llled om de del'tiIl hafva å_stadkolllllla en gTadel'~d inkomstskatt. Detta
erforderli;g insigt. fijrsök af.' komiteraae~plural\tet att åstad-

,H\r~d somgäHer ~mqvantitete~ 'och pen- komma en så ra~~~~el och..sl vilr~ande in;
nmgvardet af bruttomkömsten, gäller .6eks~k?U1st~k~tt, som mOJ~lgt" sto~ ~essutom pa
öm. -dI"lltkostfitt'den som ock tiil störde!' "'be- den svarlgheten att) sasorn en foreg~end-etal~l~e
$trid~s af naturaptestationer. 'GrinsEHl mel: :anmärkt, uti,.en f~llt r~tionel inkom~tskatt ingå
lan hvad Som är att :hänföl1a' till omkostnad såsom oundgängliga moment.förat rättigheten
vtd sjelf-va JOTdol'uket och till 'underhåll-eller för hvar oc~ en att vilt beräkningen af ,sin in
komfort ~r jordbrukaren ochbans fainiljt. ex. k-o~st .afdf3;ga ~i~ sk~?, och vidare sje~e.
hästar, tJenare ID. m., är obe'Stämdoch omöjlig klalatlonen.~ FOl ett fOl'slag, -som skulle In..

rit upp·draga.Få landtin'än ~finnas ·som hafva nellålla båda dessa, llloment, baxBadeB: komi..
"u§,gor}l1ndR tillförlitlig reda pl, h~i1ketunge. ftemde, ,och dera;' plur~itet fann. sig illke

fä1'ligt ,penningbelopp, som' motsval'ar dess 1~~~' mgl o~erp.~.; . men l. och med detsamma
. afbstmng. De flesta taga· ej lDed i räk-l folioll. ocksa mOJhgh~tenatt antaga en he

ningen. bostad) ved, vivre, utan räkna blott I·~kattnlng,gl'undad.la en 'upp~~a~t~ing af
penningbehållningen f<ör försålda produkter. jJordbr~k.ets <o a~kastn~ng, nt~n kQm~terades

.Jemfl}relse mellan det'as lefnadasätt oChaildl'a Iplnral~tetnodga~es .a~rg~ ~looh blbeh&lla
näringsidkares äfvensom mellan dem sjelfva, den g~ml~a fast~~hetsbeVlllnlngen.Fastig

. gil'v~r icke n~~ säker let'lning, ty jOl'dbrn- ,~~ts~?v1l1nmg.en. sadan d:?nn~ är bestä.Jnd~
,karen, som l forsta rummet 'tillfredsställer al va~ emellertld.d~t vasentllgaste felet 1

sin~ ach sin familjs lefnadsb'ebof' direkte ':af 'llugällande l!evl11n~ng~fijroidning., D&D. äl~
Jordbrukets alster, har icke samma grad af hvark.en.någ.on. fastighetss~at~.ej heller ~å.
fl~fhettnl att inom- sina ekonomiska vilkors J·go~ -lnkotn,stskatt. D-en är Icke nlgon lnM

.qvantitativa gränser sje1f- välJa den felsin,Ikomstskatt, .tyden ve~'k~l: så ol~ättvist, att
i\'v-a.1'i han. vill tiUgoaogörR sig sina inkom" en paJ'son ~8.J? h~fva tlQganger sl stm' tn
Rtel~ . som fallet är med den hval~s inkom- komst af. ·SIn (astighet, som en annan af en
!Mter' inflyta i form· af pent4ingat'. Dessasvll.. fl lika ~Ycket värd; och ~oc~ icke derffil' be'
righeter, som i sig sjelfva äro agnade att tala. högre skatt. Den ~r Icke heller någon

r 11lo.tVir1ra .en tillfredsställande besk,attning,J.f~st!ghetsskatt,. elnedan den ål'· ~. när~ i~;.
ök:as, då det är jordlJrukarne, ·somgÖl'R vitr.. forllfv~d 'med ~nk?lnsten a,f derå ldkadt JO},(i,.,
clerb)Igeneftel' den herskande uppfattningen ?1"11;!r, att .de~ l SIg. tlppSu~eI. en. stQ~ del. ~f
inom sin synkrets. hvarVid dessutom gäll'el' lnkomstskat~en af denna närmg, ~J11. fU1J1l
slsom regel, att allt. omtvistbart tolkas .till ~f den Syå,l lp-het, s~ml enligt ,bvad Jag ·visat,
den ,skattskyldiges f'Öl'del. fijl~e1il1nes v~d beskattandet af inkomst ellir

. , . '1' .afkastn!ng af jordbJ'uket, måste hV81j-e fa tig"
Dessa f6rhällanden; som fullkomligt be-' lle~sskatt, Bom isigäfven, likt den aäillva-

vi'8& omöjligheten af ~tt fÖl~ näl~varanae åsta,d- rande .. fastighetsbevillllingen., beflial~· frAn
, ko.mmaen lloggl'ann och ordentlig uppskatt- skatt för inkomst lieraf, ovilkorligen lJlifva

ullig af jordbrukets afkastnillg, föranleda iill en. orä~tvis beskat~-, i det den mlste be·
~tt man m,äste vidtaga en uppskattning', af fria mera_ af jordbl"llkets afkastning Mu
fastighetel"uas konstanta afkastningsföl~lnäga att utgölll.a ~katt, än bvad l"ättvistär 1 för·'
l1ndelll en .längre tid och del~af räkna sig h~llande till den inkomst" h -artlb: man fAr
,till den ungefärliga i~komstJ .SOln jordbl'uket ~katta lnom andra Jlälingar, bvUket jemväl
j.lcetnnal't Huru man slledes. än vill bete sig, bekräftas :tf jemföl~el'o > en bevUl
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n,Ing" 80m, utg~'l' af jordhrukets afkastning l' kopplad ~ed inkqlnstskatt. ;Detta m!ste do.ck
o.ch af annan inkö~st. , .. bero på ett misstag" ty" fastighetsskatten Jtr,

Dessa svådg-heter hafva gjort, att Ja:g! eft~~' hvad jag utvecklat, alldeles skild 'från
ansett nödvändigt att bibehålla en /astig.hets-jl inkomst8ka~tp.n. Särskild lag med be,stämdt
sl.:att, härvid vägledd af ,förhållandet inom belopp för hvarje 100 kr. fastighetsvärde är

'andra länder. I alla 'länder har lnan insett! f~reslagen, skild fran lagen för inkomstskatt
riktigheten af den .grund~atsen, att inkomst loch .. deri . bestämda. belopp, hvarmed denna
at fastighet och kapital bör betala mera i skatt l skall i förhallande till inkomst, utgöt'as. -

, af ,inkomst än af 'arbete, men man har icke,i l ' ~astigheten ~år uti den förra in såsom
någ6t 'annat, land än Italien sökt att ~stad-) ett sä:r~kildt objekt, 'och denna 'skatt är äf
kQmma en härpå-grundad inkomstskatt - oC~'1 v~~ ' så ~ till vida fix, som, sed~n den, blifvit
äfve~ i I.talien h~r man, efter hvad jag IörlJt J bestämd rör tio, _~ såsom jag föreslagit, eller
nämnt, m~~t bibeli~llaen särskild. fastig' , ~vad" hindJ'ar o att om man s~ vill ~.a .20 ell?r
hetsskatt tIll samma belopp,' som Inkomst- l 39. ar, sa far ,den en g,anska oforändel'll.g
sk'l,tten - 'utan man har a11-sett sig nödgad att karakter. ,Icke heller är den, såsonl sagdt,
villn~ detta af_rättvisan' uppstälda mål på i ringaste nlån sammankopplad med inkom'st~

indirekt väg, d. v.' s. lnan har stadgat ~äl'-, sk~tten. Jag bar icke ens i .mitt förslag
s~ild grundskatt, särskild byggnadsskatt, sär:- till bevillningsstadga för tillä,ggsbevilln~ngen,

skitd yrkes- ellerpatentskatt, i afsigt att på föres~a,git, att bevill~ingen ovilkorligdn s,kall
d~tta sätt beska;tt~·de meri inkomstgifvande, läggas lika mycket pa fastighet som på ill
fÖTt'Ifiålen högre 'än tillfälligt arbete, lön och komst, 'U.ta~ lemn~it öppen: frihet för lagstifta
dylikt. Jemför jag nu dessa förhållanden 'i ren 'att bestämma, huruvida den bör läggas på;
andra ländei' och särskildt fäster mig vid' fastighet, eller på inkomst, eller· på båda de
d~m i våra grannriken, så synes det natur- larne~ Det, enda fall, der jag anse~t, att
ligt att,' om vi i Sverige skola §.stadkömma fastighet och inkomst böra i lika förhållande
811' l~ättvis besk~ttning, vi måste fÖl'fai~a'på lä.ggas till grund ftir utskylder,na, är.· inom
säIffina sätt som de. Dervidmöter oss' frå· kommunen, Qch' detta af det skäl) att koJD.~

g'an onl att antaga flera dire~ta 'skatter än, mnnalutskyldernas utgöi"ande utgår ifrån den
fastighetsskatten jemte inkomstskatten, t. ex... grundsats, att jorab~"uksfastighetenskall ~katta
pat~llt.. eller yrkesskatt, förinögenhetsskatt. dubbelt mot annat beskattningsförernål, ocli i de
Som emellertid hos oss ic~e på länge fun~ ,städer som ej ,ännu .genomfört likställighet ~' .
nits någon yrkesskatt, åtminstone icke sedan' grundsatsen ingår fastigheten såsom säl'sktldt
den var förenad med den personliga skydds-. s~a:tteobjekt vid utgörand~ af flera b;esvär.
a,fgift en, 'så måste tanken på en ,sådan föl'- Att fastigheter, i likhet med hvad förhållandet
falla; 'den. är icke känd för folket. Derefter var före de nya kommunallagarnes irif6:
uppställer 'sig frågan om förmögenhetsskatt gå.. rande, ing~ m~d högre skatt än andl'a
som 1 Norge och Dann1al'k. Svåi"igheten att ~eskattningsftii'emal vid kommunalskatts ut
med beskattning ätkomnia' allt kapit'al hal' 19örande~ är af förhållandenas egen natur pI,
dock gjort, att jag i detta hänseende sett Ifordradt. Det kan näml~gen icke bestridas,
mig nödsak'ad att hålla mig tUl t hvad sOln att något så kohstant och best1ende som en
är, och icke 'ansett skäl att g& längre ån att l fastigh~t ovilkorligen maste' hafva, större för
hibeh~lla fastighe~sskatten, tltje~na densamma ld~l af den k?~mu?ala,' utveckling, .'som .kr~f- "
och SHtta den så lAgt, a~t Ingen lned fog rver beskattnIng; an den person, so~ tIllfal-.
kan lieklaga sig der~fver... Jag har neln- ligtvis vis~a~ inom' kommunen och der har
ligen föreslågit att den icke sättes högre, än sitt arbete.' Den kOlnmunala gemensa:mheten
att densalIlma, tillsamUlans med skatt å in- grundar sig på territoriala förhållanden. Jord-
komsto~ af egendomen, uppgår' till de~ helopp~ oin-råden OC~l tomter spela der hufvudroilen.
som fastighetsbevillilingen utgjorde före 1861 Sås'om e~empel på de orimligheter, till hvilka
års författning och' med den lindring 1 ut- tillänipningen af en motsatt 'åsigt kunna le-
görandet af skatt utaf inkomst af fastigl1e- da, lnå föras, 'hurusonl för några år :sedan -
ter, so"tU innebäres i rättigheten 'att vid be-' lYlotala .verkstads arbetare giIigo inm~dbe

rakning af beskattningsbat inkolust få afdragp., svär deröfver;' t:""tt de nödgades utgöra' den
ränta' å skuld. " " skatt, .som, erfordrades för att 'betala skulden

l[ot den föreslagna fastighetsskatten har j på Hallsb{3rg'-Motala -Mjölby-banan, och i
bli~vit anmärkt af hr Arnberg', att den icke'} dessa dagar huru vid ~ekostandetafen skol~
VOTe en fix skatt, och att den vore sfunlllan-.: 'husbyggnad presten i församlingen fick be·



tala lika, mycket, dertill, som den byggande heterna komma a,tt undel"g! en .ol'dentlig upp
församlingen gifver hononl ~ lön för tre år, skattning och, efterhvad jag utvecklat, fastig
och folkskollärarell nck under ett år sakna hetsskatten, enligt rättvisans fordringar inom
sin nödtorftiga berg'ning, i det han fick af8tå kommunen komme att ingå i det förhåll:tnde,
två tredjedelar af sin årslöll. Del~af ser lnan, SOlU ~akens natur fordi'ar, så kOluma de
till bvilka orhnlighetel' nlan ledes, Oln skatte- salnina att uti· den kO.111nlUUala bes'kattlliIigen
reformen skulle lelnna .utan hänsyn den ställ- blifvaaf ganska. väsentlig betydelse, "sedan
ning fastigheten såsOt» förlnögenhetssllbjekt en fästighetsskatt blifvitn,ntag'en, och man
bör. vid beskattning intaga. .I andra läniler sålunda' fått ett bestälndt lnätt för fastighe
är. också kou}muual~katten så bestämd, att tens värdering.
,den icke såsoDl'hos oss utgår endast af ett en.da . Det är på dessa föl'hallanden , jag velat f~

slag af direkt skatt., utan 'ilen utgår såsom sta uppmäl'ksalnhet. Jag ansel" att luan
et tillägg till de särskilila sIa-len af beskatt- icke kan från vårt nR varande grundskatte·
ning, t. ex. i Preusseri och Frankrike, hvil- system olnedelbart öfvergå till ett rationelt
kat tillägg kan vara ol1ka fQr olika slag af illkomstskatte8y~ten), om man ock ansel" ett
anslag. I ~nglalld vetå. vi, att kO"mnlUnal- sådant systeln kunna af oss adopter'as" utan
skatten 11.vnarhufvud~akligen på fastigheten. att· ett öfvergångssta.diuin är nödvändigt, eller
I p·anmatk och NOlige tltgöres kommunalska,tt med andra ord, att vi måste bibeh§,l1a något
i. föirhllla.nde dels tUl i1'ledborgarnes upp- af det gamla på samma gång vi bÖl'j:a ord-

.-sKattade förmögenhAt, dels till ,hartkol'll, ma- nandet af det nya. När folket blilvit sä
trikelskyld, dels till inko111st, hvarvid inkomst uppfosiradt, att sjelfdeklarationen kan blifva'
af fastighet· icke -s~801n hos oss g~r fri. . Be- en möjiighet och inkomstskatten blifvit inför..
ho/vet af att mali hos oss erhåller ett skatte- Hfvad nled det politiska me(lvetandet och den

_.Iuått föl' fastigheten, så att de 'kommunala niedborgerliga pligtkäIislan, då kan det gå lätt
utskyldel~nå och onera kunna el'h~lla en rättvis för sig' att småningom låtu fastighetsskatten
f6l'(lellling, vi~as jelllväl af "de hinder, som stryka, men förr än känslan af hvars och
lnöta -i fi'äga satta och välbehöfliga reformer ens pligt att betala skatt i förhållande till

,1 . en·. lnäugd ol1 el'a., s~som skjutsning, väg'- sin inkomst genonlt.rängt folket, ål" det icke
byggn.ad '111. In., vid den nu varande orättvisa möjligt, att uled förstöra-ndet af det galula
fÖrdelu.in«ell af skattskyldigheten och bevill· skattesysteinet och utan att använda några an..
niuten efter art. II. dra slags direkta skatter, våga antagandet af

Vi:d föregående tillfälle gjordes, med afse· en enda direkt inkomstskatt-. l"Iati åberop.al' .
end" på de teoretiska skäl, jag- anfört för' eu Norges exempel och säger, att det gick s~

fa,stighet-sskatt, den anlnäl'kning, att uppfatt- enkelt oc~ bra att der afskrifva grundskat..
ningell af fastighetens företräde f'ralut'ör annan terna. Dervid rilå anmärkas, att dessa skat..

'förlnögenbet vore frälun1ailde för vårt land, och ter först och främst icke hade san1ma bety ..
a~t det egentligen vore i Eng·land,som man be.. delse SOln hos oss, och vidare att den skatt.
tr~.ktade fa~nig'het såsom någo~ lner oförändel'- SOln kom i stället, när de afskrefvos, bIef en
ligt och' af större värde än annat kapital. ~1en repartitionsskatt, hvarvid landsbygden -åtog
att m.an hos oss anser de rättigheter och de si.g~ fyra femtedelar af den nya .skatten, o~h

stora <fördelar, som inbegripas uti egandet af på städe1"na.'l del konl blott en femtedel, Eli
fastigh.et, af särskild betydelse i .ienlför~ls.e andra utväg. att öfvergå från let. gamla.
~ed anllat. slag" af förl~lög'enhet, bevisar just skattesystemet till ett nytt är således reptl1"·

,11titnnet på vår nu varaude fasti ~hetsbevill- titionssystemet. Hqrnvida nu fa$tighets.skatt
ning, n~lnligen ega;nde1"ätt~bevillningJeller den eller repartitiol1ssysteln är att föt'edraga, lem
bevillning, SOln utgöres för rättigheten att- nar jag för tillfället ~elt och hållet å sida.
ega. -n~got så dyrbart som fastighet. - Vi-
dare har anlnärkts, att fastighetsskatt; till > • Herr Palme: Innan.Jag upptager till
det belopp, som Jag föresla~it skulle blifva besvarande de anmärkningar, som den siste •
en alltför obetydlii och. dålig ersättning för ärade talaren f.·amställt mot det system fÖl'
grund'skattel'na. Det 'är väl doek bätt.re att uttaxering af inkomstskatt, som jag tillatit
få något än intet, och bytet är för öfl'igt mig att ifl'ågasätht, så ber jag att till ·en
ieke. s§, oföl'delaktigt, SOln man påstår, ty bÖJ:jan få egna·några ord ·åt ~en preliminära
bakom de 1,200,OQOkr., .hval'till jag ansett fragan OIn det nuvarande hevillning'ssyste
f31sti~hetsskatten till ~tatell böra uppgå, stå 111ets hållbarbet. Jag förutsätter, att iler
~,800',OOO kr. ikoml~1.tlualskatt~ Om fasti-g- 'rarne litet hvar haf1va J{ännedoul om den sak..
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rika 'utredning afseende pä beskattnings~ 72' p~ocent ai pefolkningen, som äro syssel. -
frågorna., som. är åstndkolUlnen af fÖl'bere.. satta'" nled jordbruksltäl'ingen, bära endast
·dande skattejemkning't'komiten. Genoln den- l/ö-del af alhuänna bevilhiing'en enligt 2 ~t1ti
na 'utl'edniIJg' har ett klart lju~ blifvit }{a-' keln, under det att de öfl'iga 4/5-delarne af
stadt Öf\Tel~ betydande lnissföl'hål1andeu, SOlll beyillnil1g'en träffa' de 28 procent af befulk
stå i sanllnanbang med Vål't nuvarande be- uing-en, SOlU hemta sina inkolDster fran an
villnings:--ystenl" Dessa lTIissföl'hållau,rlen bära dra källor än jOl'dbruksnäring-en. ·Låtom oss nu
tltan tvifvel yittllesLörd om, att "äfven> vid se till~· huru dessa 4/5-delar af bevillningen äro
våra gallll}}, ståndsriksdagar jOl'clbruksnäl'in- förd~lade på' de 28 procent· at' befolkningen,
gens intressen V01'O l'epre~entei'ade_på ett sätt, SOll} för' närvarande bära desanuua. Jag ber
SOln hade till följd, att dessa iIJtl'~sstJn bIet'·' i det af'S€ende till en början få erinra om
vo mycket väl tillgodosedda. Både ide .nu ··det förhållande, som jag redan förra gången
gällaude bevillningsgrunderna och i det sätt, påviM~.de, nelnligen att rättigheten till befr'i~

på, hvilket d.essa grundel: b.li..fVit tilIälnpade Ielse från ink.olnstskatt. e.ller afdrag del'å.' som
r~Jer sig en tydlig inflytelse af föreställnin-' nu är medgifven # de små inkolnsterna, har
gen, att,· jOl'dbi'uket vore belastadt lIled sär- till följ il, att ett betydligt belopp a.f befolk
skilda bördor) och att rättvisan derföre kläf- ~il1gen:s inkoln~ter blir fullkomligt skatt~lö~t.

de, att ~ afseende på inkomstbeskattlJing den- Vår besk~ttningsstatistik gifver icke, så
na näring borde behandlas mera skonsalnt' vidt jag fnnnit, ledning föl' bedö'mandet af .
än alla andra inkomstkällor i landet, . En det relativa värdet af de små inkomster, som'
sådan uppfattning har utan tvifvel legat till så blifva befriade från inkomstbevillning,
grund för bestälnmelsen, att. bevilhling af 111en att ile äro betydande kan man sluta re- .
jordbruk skall utgå med 3 öre för hval'je dan deraf att, enligt hvad ska~tejemknings·

hundrade kronor af t&xeringsvtlrdet, då elen kOlniten visar, de inkomster, som lig-ga ll1e1·
af annan fastighet utgår nled 5 öre för ~val'je .lan 400 och 1,800 kronor utg'öl'a icke min·
hundrade kronor af samma värde. I ännu dre. än' 40 procent af sammanräknade taxe
högre. grad har jordbruksnäringen blifvit rade bevillniilg-sinkomsten. I detta afseende.
g'ynnad derig'enOltl, att från lnkolnstbeskatt- torde man ock~å kunna hemta nå'g'ön ledning
nlng. fritagits icke blott hela det rörelseka-\ af andra länders l;eskattnin~sstatistil~. I
'pital, som användes i jordbruksnäringen, utan IPl'eussen visar det sig, att Klassensteuer,.,
'äfven allt det personliga arbete, SalU använ· SOUl träffar inkomster under 1000 thaltn~·

des i denna näring'. Om betydelsen af den· lenlnar staten vida större reveny än Einko1n·
na befrielse fl'ån inkorns skatt för det person- 'inensteuer som ~drabbar inkolllster öfver 1000
liga arbete' som anvi;indes i jordbl'uksnärin· th.aler, och' i Frankrike ber~1\nas, att om
gen kan man göra sig en föreställning', då der den engelska inkomsttaxan skulle til·
Inan .betänker, att icke mindre än 72 pro- Htlllpas, ooh sålunda de. inkomster, som Un"
cent af landets befolkning äro sysselsåtta i derstiger 100· pund eller 2,500 fran~s, skulle
denna näring. Den uppfattning, hvarom jag befrias från illkomstskatt, så' skulle detta
nyss talade, har äfven gjort sig gällande vid medföra, att icke" mindre än 4/5-delen af fran
tillämp;ningen af bevillningsgrundel'ua, så Iska folkets SaJllll1anl'äknade inkolnstel' skulle
att den föranledt, att jordbruksfastighet blif- . blifva' befriade från jnkomstskatt Dessa upp
vit ytterst lågt uppskattad. Af den beskatt- gifter kunna ju i någon nlån tjena till led
ningsstatistik, som knUliten fl'filnlagt., fill- ning .föl' bedölnandet a.f de snlå illko~ster·

ner man, att urider åren 1862-1.875' hal' nas' relativa betydenhet. Att borttaga den
sammanräknade taxeringsvärdet å rik~tsjord- hos oss för dess~ inkomster nu lnedgit'na fri
bruksfastigheter sj unkit med olnkring 40 heter från inkorristskatt har icke blifvit ifJ'å
millioner, nnd~r det att just under dennå gasatt .och' lärer väl icke' heller töra ifl'å..
tid svensl{a jordbruksnäringeB8 afkastning i gakomma. Jag.delar visserligen icke den
högst väsentlig lnån· ökats och äfven salu~ Iofta uttalade åsigten,' att. dessa inkomster
värdet på' jordbruksfastigheter väsentligen böra va.ra fria fJ:ån skatt deI'föl~e, att rätt·
stig-it. De' sakförhållanden, hvarpå jag hän- visan fordrar, att hv~d som är, nö4vändig't
tydt,' torde. innebära tillräcklig förklaring, för. lifvets uppehälle .. skall lemllas obeskat
htlruledes vid tillämpningen af nu gälla~de tat - detta är endast en filautl'opi:;k fras)
bevillningsstadga, man kunnat kOllllna till så länge staten fortfar att hemta siiJa egent·
ett så vidul1d,e)'ligt result:,tt, som det af skatte- liga och vigtig-~ste' inkomster fi'ån de i ndl
jemkningsk~miten påvisade, eller' att de l'ekta skatterna, ilvilka j ust hårdast träffa
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ae. sm§, inkomsterna. lVIen det finnes ett p~ samma,gå~gsklll1e,s!somjag.nyss nä·ronde,
annat ,skäl, hvarför man .icke -bör med in- bevillningen å. Jordbru~sfastighet höj~s från.
kam:stskatten tränga ned -till de djupaste 3 till 5. öre. ~ Der~~enoln skulle jordbruksnäl'in
samhällslagren, och detta skäl beror på svå- gens °id~are kon1ma att betala 1/4-(1e1 och,
ri~heten att från de små inkonlsterna pressa landets öfrige innebyggare s/4-delar 'af bevill
ut en. direkt skatt. Den' indirekta skatten ningssumman, hvaraf ,l~esultåtet skulle blifva,
g~r lätt .att ~tkräfva, ty hvarje gång jag att de förra skulle betala 2 nlillioner och de
uthetaJ-ar oför inköp, af en beskattad artikel sednare 6 millioner, istället för att dessa'
ett tio eller tjug~femöre) ~r statskassan, nu betal~ 2 1/2. Under sådana förhållanden
gftnast ,franlme och tager ut sin andeL lYren faller det klart i ögoilen, att de~ ifrågava
a!'lnat är förhållandet med inkolnstskatten; rande 'förhöjning.en i bevillningen, t1tan an
den måste utbetale-s i en salnIad skilling, nan ändring i grnnderna ·derför än Andra'
och --:för i11luehafvareaf sm'å inkomster är det r kanuual'ens lnajoi~itet ifrågasatt, skulle leda

- mycket svårt att åstadkomma en' s,amiad skil- del'til1, att· den börda, som lyftades från jord
liE.g, vare sig för det eJt-a eller andra än- bruksnäl'ingen, 'komma, att m~d sin egentliga
aa,;1I1.ålet. Att ut.kräfva ~nkomstskatt af de tyngd falla på andra näringar och andra
sm'§; in~o,tnstern~' 5'kul1e derföre lnedföra be- I samhällskl~sser~ .Jag ber dessutom att i af
tydliga lfostnader ocll D;ödvändiggöl'a utpress- seende på sättet för den nuvarande bevil~
ningsm~delJ Bom :sk~llle blifva i hög grad llingens fördelning. få el:inra, att af de' 28
förhatliga. D.erföxe anser jag, att luan fOlot- .procent, ~01U för näl~val~ande bära, 4/5-delar af
farallq.e bör, bibehålla, skat~efrihet för inkom- bevillningen, utgöres 'en nlycket stor anpart ,af
stel' undel'~tt' viset belopp, Inen qet tord~ den al'betarebafolkning', som användes uti stä~

på samma gång icke böt.. lemnas ur sigte att dern,a och i de industriela etablissementen
,'de~ll~ sk~ttefrihet,medf.ör en mycket bety- på landsbygden, och denna arbetarebefolkning
, d-3fud~ minskning i summan af de inkomster, är antingen helt och hållet fri från bevi1l~

so,m ,drahb3ts af inkomstskatie~ o,ch att det ning eller åtnjuter ~tminstone afdrag vid be
derför Eir så mycket angelägnare', att skatten villningens utgörande.,'. 'Det fåtal, som 'skattar
är rälttvist fördelad pi), de~sa senare ink,Om-, för inkomster öfver 1,800 kr., utgöres, hufvud
ster. . sakligen af kapitalister) köpmän, ind~striidkare

,Ja~i har nyss' påvisat, att enligt skatte- och löntagare. Taga vi nu häIisyn till, hUl"U skat·
jemkJiingskomitens utredning d-et endast är ten drabbar dessa olika k~tegorieraf skattskyl
28 pr.o~cent af landets befolkning" SOln för dige, så skola 'VI finna, att kapitalisten, närings
närvarande, b~ra de ~/6-delarne af bevillnin.. idkaren och köpmannen hl;tr stOl' utsigt att
gen_, Jag ber dock att aervid få erinra, att icke blifva beskattade för sin fulla inkomst,
Andra kammarep.s, lllajoritet hai- ifl'!gasatt, ty det är alldel~B klart" att man icke i hvarje
att, o'mgl'und$katterp.a afskrifvas, i samman- enskildt fall kan komma till exakt uppskatt
hang 'derm~d bevillningen af jordbrllksfastig· ning af aägaD3t inkomster, utan att de upp
~et hijr höjas från 3 toUI 5 öre'. lVIeJ? gehom skattas antingen' för högt eller för llgt.
detta liberala medgifvande skulle i~ke någon Uppskattas de .för högt, så är det antagligt,
stÖ'rre .förändring ega rum, än att i stället, att rätterse sker p§; grund af den skattskyl
för ,att jordbru~snäringens'idkåre. för 'närva- "diges klagomål, men llpp~kattar man dem fÖl1l

ran,de Sk~tta 1/5-del af allmänna. beVIllningen, I lågt, så tlteblifva i de flesta fall klagomälen
så<~kuJle der~s andel stegr'as till·1/4-del, och de' och rättelsen äfven i följ'd deraf. 'Följden
öfriga "28 procenten skulle ~å få slippa med S/4- 'blir således den, att kapitalistens, närings
delal' i stället för 4/5-delai'" !Ylen taga vi hänsyn I idkarens och- köpmannens ink<nnster kOlnllla
til,l de fal:itis,ka Siff,rorna, så st,åller sig sa-I' att, öfv~r hUfV,Ud bli"rv",'a fÖr. 'lågt, 'beSk,',attad,,e,
kan så, att för. närvarande, d. v. s. enligt under det, att löntagare och pensionstagare
187.5 ål:S beviliningssanl1Uandrag, utgör all- IkOIDlna att; blifva beskatta~c ända till sl~ta
männa bevillningen ~irka 3 millioner. °neraf! öret 'afsina inkomster. Sålunda hafva vi ftaln-

Sk,.at~a",Jo.rd,p"rU~"ets, idk~re, n~g~t, Öf,ver en hal,J I f,Ö,.r, ?SS ,~d6,jt' faok,tum, att 3/4-de,la,r af den, a,l,lmänna
millIon,. under det att de ofrIga 28 procen- beVlllnID,geI). skulle lned hela Sill tyngd falla
ten af befolkningen skatta 2 1/2 lnillioner. på: en liten grupp af landets befolkning; och
Nil vore ju fi'åga o,m att m~d ett belopp af att inolll .denna grupp skulle bördan falla. '
~i~;k~ 5 mi~iol:@r ,:h.Öj~ sta~s' ill~Olnst. a~ all~l' t~ng,.st ~å lönt~g,,'are oc~ d~ al~betare, sP~ åt
månna beVIllnIngen. I stallet fOT 3 IDlllio- llJuta en bestämd 'årlIg °Inkomst, eller Just
n~~" ~:kulle således uttagas 8 l1lillionel') och: på dem, ° SOUl pä grund af hvad jag förtlt
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llaftä~'an anföi'a, b~n~de lin~b.'igast drabbas af dor" . SQln skulle ·rlr:tbQR de. skattsikylqi~e ge
,en ink@IDstskatt, .och. detta derför~ att d,eras nOln .kORlffiUnalskatten:: .sa förbättrar det icke·
inkomster ärQ llundre· .våraktiga än' sådana, förhållandena, ty _det gör denna. fastighets
sem harflyta ur ett redan skapadt kapital. skatt· end~st så. luycket mer tl'yckailde för •
Det- är just derföTe jag anser att, om' nIan dem, son~ icke erhål~a någon lindring genom'
'\7,il1 genom allmänna,. bevillningen söka er- g-rnndskattens af~,krifniJ1g. Pro~fcssor Rydin
stittning för förluster på grund af· grun~- har för öfrigt. vid s.ista samm.~J1trä~et· au
skatternas .afskrifning" så luåste detta ovii- tyd~ SåSOlll skäl för den nya f,stighetsska:ttens
'korligen föregås af geno~gripande reformer lälnpiighet, att sed·an denna' en gåJlg V~l~e

r vål,t beviltningsväs.e~, och att· detll1a reform till sitt belQPP fixerad; och pålagd,·;gå skulte
, bör' gå,' d~rpå ut, att d~ olika inkolnsterna den verka mera såsom en intecknad ränta. än

beskattas -icke, ~blott, llled hänsyn till -deras .såsoln en skatt, o'ch sålu,ndablifv~ mindre
olika helopp, utan. äfvell lned hänsyn, till de- kännbar. ' I afse{3nc1e, på del1l1~ å~igt > onl _fa-

, deJ"~s .olika: .varaktigb.8t och säkerhet.. Pro- stighetsskåttell är j~g fullt ·ense. IU.ed profe-~
f~ssor :aydin har fOl'tfar~nde bestridt nlöjlig- SOT Rydin. .Äfvel1. ~lag anser att, när d~n

hetan af att praktiskt genolnföra denna grund- blifvit för längre tid pålagd, så ve.~kar ,den
sats, kvars l'iktighet ban ur teor.etisk syn- på alldel~s s·amma ~ätt ~om eJ!. l~iinta. lYten
punkt m,edgif'veti .Tag tro.r likväl icke, att häraf vill jag ,·dl1aga ~11. ',slutsats ~ ldeles.Plo~
de skäl, SOIU af honom blifvit anförda, kunna satt den, hvartill r;rof~ISSQl~ .Ryd~n:_1:{'om..p,(tt
AnS~.$ tillräckligt bevisande gent emot det är nämligen .gifvet;, att .om·, fastighetsskatten
faktum, att detta sysWln reilan blifvit uti ett verkar såsom en intecknad ränta, så lnå~te
land. t~lämpadt, nemligen -qti It;;tlien. den samma, med hela sin tyngd dr~bba d~p.

. frofessor Ry>tij.h har vissel'l,igen anfört, fastjghetsinnehafvare~ unqel' hvars lifstid ~kat·

.lItt oq. man vill träffa de olika .inkomst- ten' .pålägges, : ty ·första gången de:nna 8ä· b~
arterna efter en olika P8skattningsnornl, sl fin-skattade fastighet gär i .köp eller i ~l'fl s§,
nes det en bättre utväg att välja, nämligen kommer fastighetens ,~apitalvä~de att m.ins~~s

'att anlita s;ärsk~l~a skatter, såsom man gjort .med det belopp, hvarpå skatten utgör ..ränta,
i Frankrike, der m'an hal' gr:unds~att, pa- ,un.der de~ att för de följande innehafv-a:r.ne
tentskatt, fönstel'· och dörrskatt tn. ID. sädant.. fastighetsskatten hal- alldeles samm_a karak· .
Jag ber dock att med afseende på det frän tel' 80m räntan. å ,en intecknad skuld., Men
F»ankrike hemtad@ ~xemplet få erinra, att f derar vill jag' d~~aga de!l. slutsatseR, att~ Ulan
Fran~l'ike finnes ic~e; någ0l:1 inkolnstsk~tt i å ena sidan 'bör nogaa~ta sig, innan man
Qfdets egentliga lnening, utan flera 'särskilda a1iyfter en l'edan. befintlig fastighetss.l~att, och
skatter,hvitkaäro afsedda att tillsalnlnans att man å andra s~dan b.ör lika s*'ä DPs-a akta
vel'ka säsom inko:l11stskatt. . ~ig; •. inp.,an man pålägg,er ell'J~ysädan; ty

. Professol' Rydin hal' till försvar för -den aflyfter man en gammal fastighetssk:att, d
af 'honom förordade fastighetsskatten anfört, .gör· ·m·an en re.n present åt d.~n .-~\l._ varande
att det vis'serligel1 k~n synas, SOlTI skulle fe;lstighetsinnehafvaren., och d.å man· p§.lä~g~y
denna' fastighetsskatt le~~la staten ett ringa en ny fastighetsskatt, så tager man i och
utbyte föl' den förlust, den samma skulle lida med, det samma ifrån fastighetsega:.:en .ett ka..
gene,m. g.l'un~skatternas afs;krifning. 1YI~l1l pitalbelopp på hvilket fikatten u~göi~ l~ä,nbl.
prof.essol- Rydin erinr~d~ om, att bakolll Under den föregående diskussiorie~har icke
c:le1ma &katt funnes kOmIJlllnalskatten, SOlTI Iblott prof.: Rydin .utan äfvel1 dr Arnbel'g n.~
skulle ut:gä pä grund af fa.stighetsskatten, got .vidrört de s~rskilda SY~l~.ig~etert' snm äro
men med ett vida högre helopp. Häreluot förenade r-ned en riktig \lpps.kattning af f~·
mA för$terinras, att 'uti vål' diskussion hafva stigheter till följd -af· omÖjligheten att vla
~i' ieke berört kpmmunalskattell; de~l går eå fastighetsbeskatt~ingen" ln9..d~~ifv~,~~~drag f~r
tIll vida pl sidan om vårt ärnne, att hvad vi hitecknad g'lild. D,l' Aruberg har till .och
hAl" hafva. att utrt>na är. frågan, huru stats- Ined l1Rset\', att vid d~n ~·eform -af vårt_be·
verket skall f& ersätt~ing för den förlust, ISkatt~ingSVäsen,so~ nu är nödvändig, ifall
O~l .1~Qmme~ ~tt upp~tä genom 'grtt1idskat-.t ~eslta~t.ilfn~e~ skall :~l~Jas, 'l)lan':.bör ta~.e. str

telaas afskrifUlng, och da. återstar det fak.. get fullt ut och medgl1va afdrag' fö.r luteck·
tum, att fÖl' en förlust af 1.0. millioner skulle nad Skllld, och han anser;, <att luot-. missbruk
statsverket få en ersättning af 1,200,000 skulle Ulan 'kunna ~kydda sig del'lgeilolnJ. att
kronol', hvi~ke~ vore en mycket d~lig .ersätt- man fÖl'es,kre~ve, d6t vedel'börahde fastighets.
alng. Tagel' man ltel1 hänsyn t.ill de bör- ;agara borde uppgiI\'& namnet pi de pel'8ow
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ner, och inrättningar, åt. hvilkalulh betular ld~~nu3 min. llppfattniB~l enr6(I,all, __ OUl _ den
räuta på sin intecknade skuld. Så går luan IsalillJla iiI' riktig, ,ett såd:rnt rJlllS tillkolllmet'
ti11väg·~ i, Preussen, och derigelloInkau nla~u) i bel1of"'et af en förälidrji1g~. att mall näppe-

• . ock i det näJ'lnaste förekon1ma J:lllssbru1<ell.11igen läR~l"e kan .di:5kutera f.-ågan a:Wl" a$:tn ."
lYIen derlned, äi"o svårigheterna långt .if ån endast fl"Agan l1iu'I"'U. Och ar nu. behofvet af
l~.~ta.;. ~,katteJ,"',eln,kningskomil,enpåvi6ar, ,a,ttI~n, skatteret~rm., ytter,st ,trängan,de, . 8å.Våg~1'
tIll, folJdaf det saulband.,· som låder nl~llan Jag deritfäfvei\ draga den sl~tsats, att man
h~vUlnil1gen ·efter II art. och kOlllmunal~kat· 'ieke fåt, alltför HJye*et hålla 'på att' på en
ten., skulle rättigbeten till afdrag fÖl~ inteek. 1gång ernå dttt bästa, .blott ·1113n sna~t erbå,l~ .
Ilad· skuld ',ovllk:Ol'ltgeil föranleda. mtt ltalllmtl· 'ler n~g'ot vida b:ättre än det nll varande.
RtU"ll& skullerå,ka i. fal'a :att gå mi':ste Q,m en Jag skall tillå~a, mig titt m-ed några siffror
~t'Or del af, deinkQl11lter, de nu äro btu"ät.ti· ,styr~a ll:iin nyss uttalade melting. SåsQll:l
I'tld.e att ltnjuta. tTag tr&r, att d'ettC1 hinder he,rra~"ll~ hafva sig bekant, betala S'v'erig:ee
i och ,för sig I,rsä svll,t att det icke 1fttel" jor4brukare, uppgående till 72 procent af,.
sig öfvm'vi:nna; sl lällg-e sambandet mella}} befolkningen, .17,3 'proc.ent ftf be'vi11ningen,
ko:pmllnalsk8.;ttea Gan. bevinning~en, efter II under det att atldra näringar och yt'ken på'
&lot. qV&l'stlr. Men 8värigheten skulle' efter ,lanit."Jollg.den med 15 procent af befolkuiu:g-en-,
mitt fO~mella.l1dekunlla 16S'as pI, en annan betala ~6t' procent af bevilln:in~gen.. I fi;1~·

vltg, Jag finn:er ,Utm-ligen 'intet hinder der- hällande till per$01l4ntalerllgg4 stled&$ de
fQr, att lIl&l1sk1iile kunna lll-edgifva a.fdra~. iQike jOl~db1'ukande 7 gånger sl hög bevill· '
för räntan på inttlcknade fOl1dl'ingal:. En niilg och 3 1/2 gång sä S'bora kom ffi llnalu:&
sldan be'Stämm,else akuUe vara, lika riktig Ut~ !'lkylder som jordbl'uksbefolkningeB. Man kall
priaeipiel syupunkt oöh lika lätt att prak- dock icke häl~utaf lned bestäuldhet sluta till
tl,gkt :verkställa) SOUl. den nu· i bevillnings- beskattningens billighet eller ebillighet.. Föl"
s-taggan beji1atliga föreskriften .om rättighet att kunna göra detta, )uåste l1J,an känna
till . afd1"äg fÖj" inkomst af aktier, Denna jordbruksnäringens inkolnster· i jemföJ'else·
b'estälnm~lse hvilål" ju också på grundsatsen m~ed andl'a lläl'in~Ars. Vi sakna ännu i
att icke samma skatteobjekt bör två gin,. Sverige några' '0iticiel~ $iifl'{)rangå~ild~ ~6.

gel' ''beskattas, 'och denna ,g~rlilldsats har jl1 förra, nlen- hal· jag med beg,agnande ,a-f deJ}
samllHli tilläulplighet i t'täga om intecknad statistik, vi ega,' ocll lned ledning' af den he
l!ällta. .A.fdr~get del'för låter. äfven lika lätt räkning 'af NOl~ges· Jordbruksinkomster, Bonl
'p>~a;}(tlBkt verkställa sig, ty det är lika lätt nOl'sk,a .regeriuggn 'l1Y:SS framlagt, uppl·ättat
att., köntrollel'a uppgit'tom räntor ä inteck.. den tablå (se bi:f0~8;de täbll), hvilk~n jag håft
lladtl fordringar, SOlU ·att kontrollera Ullpgif.. äran till hrr lad'am'ötel' utdela. Jag viJl ieke
'ttUlom egande aktier. Jag anse1", derför upptaga föreningens tid med att åelU&utltelta
.med.g:ifvandet af sådant afdrag· val~a ,synner" den samma,. HviIken inväadninr man in lIl§,
ligen läm·pligt·och egnadt att underlätta er· gÖl'QJ1lQt SUfl·o1'na) si i,eke kan den, med fog
b§,Ilanaet äten rättvis fastlghensbeskattning. göras), att4e äro· tit.r hl>gat Ul- man nu,

t1tgl1' fråu tabllns resllItat i afs8'&llde p1 jQ;rd~

Hr .Axellc Den ·Ji.rade talare., 80m· vid före.. bru&sniri·n~gen och'deJjemte an 111' Icke-jord·
gliende'S41uuutntl;äde illledd~ <1iskb.ssiouen om 1- bruroares, p'å landet ink&mster af faSti.gket,
ink.anls,tska~t (Jag, skall etter Ol'clWraBdensJI näring) .nskild och allmän tjenst enskild
ayss ~fgifna'yttrande ieke säga inkomsts.. OPB 'al1tnän pensi~n till Ila millioner kr~

od4 fastighetsskatt) angaf sä~onl bufvuds~kligtrell~r 10 ,procent bÖgl~e, än den nu varande
skäl för n:ij·avätidigneteu. -af en fÖ.rändl"ing· i taxeringen utvi~ar, hvilket jag an:ser' bllta
nu bestående..förhållanden behofvet att söka un~efäl' träffa det. rätta, .si tinnat' man att
Dll ersä,ttning föt" grundskattei~ samt rotering ~ f(jrhallande till swainJkomster; betala Ifrlga
och tustnin'g i den alhllänn·a hevillningen.. pel"soner 'på l:tndet falD ginger ~1 hög beviU·
.Jag medgifver villigt detta, ,onl vi bed'Önla .ni-tlg och tv! och en ba.lf png si, hög k:om·
fl'äga.n endast fl'ån stat~verkets s,ynpunkt, nlell! ffiuualskatt SOlU de jordb II d. Det k,
,taga vi ·äfven liäns~ till de 8kittteå1'!ag~ndes ldetta· Stlnal~e faktum j i fli1m lJummet
~rftI p~ en billl~ skattefördelnlng, .si TIl6ta '" vel-at- fl·amhllla, ty und r det l, b,g·
tti3 Oå,t\riI1ira 'skäl fttr renotnfötalldut af 6»1 <lena ~helftl bevillni,Disb lop ie p ,gir till
skattel'tefU1"lll, 'andeles obe1"~lt~nde at fJ:lgau,1 mer in 1.348,0,00 h a 11' ties
b'llr\Jv-id'ågrl1uaskatteltua Gell indelltlng rerltet: onl ·U la tt b a &ftel~
blSra afskri fva l 1- ,k t ~T 1~r i ·



Jordbruksnäringens· net~o ..inkQmster l-NorgH ,och,'Sverige
med afdrag af-i driftkostnaderna.

-(Allt r IOQO..tal.)

; l Årligt värde

l l af Arealenl Arealen å·kerbruksskörden naturlig
Täppen jord med afdrag äng
! i -af dragarnes i
I tunnland. utfodring och tunnland..

2/5-delar l 'i drift-:
kostnad.
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30,000 4 375,000 .
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m. m. för
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113

350
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3,060

10,000'1 24,500

25,000 36,000 3 .
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Arealen netto af "

t)nsklldes enskild~s JOrdbrUks-j Antal
skogar skogar jordbroks-

i med afdrag befolkning. familjer.
tunnland. af drift-

kostnad.

77,100

143,000

Årligt värde
af

boSkapsskötseln
, med afdrag'
af dragarnes

utfodring och "
~/5~delar 1 i drift~I kostnad,

I
l'

'"

1,000 1 2,000 I 100

2,100 1,700 400

Äntal Åntl\l .Åntal
horn- . får .

bo.. och flvi:Q"
skap. getter,'

i

2,400

4,000

44,300

166,000 2

550

5,5,00,
Norge "1
Sverige .

Obs. I ofvanstående beräkning' är ingen hänsyn tagen till jordbrukarens inkoIl\ster af jagt, fiske, körslor och annan tillfällig förtjenst.

1 Itäromyttrar _~orska Finansdepartementet': )De.partementet har Grund til at antage at det er Sagkyndiges och LokaIkyndiges Mening, at en gjen

:em8~nitlig Ansrettelse af Nettoudbytet i den her ang'ifne Forstand, til tre. Femtedele af Brottoudbytet er en lav Vurdering, naar hensees til at, for den store
lrengde Smaabragere, som ikke eller kun' i ringe Grad beny-tte Tjenethjffil:p,~ kan Fors~e~len mellan B,rutto og Netto ikke yrere samleles stor,.",

2 Denna" siffra~ som är erhållen från det af .skat~jemkningsk~mitten angifna ,bruttot (461,5 mill.)är tydlig'en för låg~ ~ven om man fäster behörigt

.fseende derpåatt Norges å~erbruk är mera intensift än Sveriges.
. s Då skogarnes ~ärde i Norge i medeltal torde vara högre än i ,Bve.ge, har 40 % lUgre afkomst blifvit berädnau.

4 Då värdet af bostad möjligen kan anses högre i NO:fg,e än i Bverig.e" nar- ie.tsamma nedsatts -med 30 % ..
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kr. Obilligheten i den nu varande kommu-, inkomst af löst' kapital och inkomst af ar
nala beskattningen 'är således fyrfaldt större bete" -lägga ytt~rIJgai~e 2 nel1l1igen Inkomst
än. obilligheten i den allniänna bevillningen af fast egendom plus arbete, och inkomst af
och följaktligen äfven dess· fordran· på en löst kapital plus' arbete~ Till den förra skulle
skattereform i samma proportion ~tarkare. då höra inkomst af sjelfbrukad jord .och till
O~fsedt således frågan, huruvida grundskat- den senare inkomst af rörelse, näring och
ter ·och indelningsverk böra' afskrifvas, , kräf- möjligen ~llmän tjenst. För värderandet ~f de
ver den kommunala beskattningen i 'och för natu;raförlnåner, hvilka utgöra en stor. 'del af
slg ovilkorligen' en genomgripande förändring svenska jordbrukarens inkomster" torde väl,
af vårt skattesystem. ' .. något lättare .än p~~ofessor Rydin fÖl~eställt

Den 'framlagda ~tablån påvisar äfven en sig, 'lämpliga föresk~ifter kunna utfinnas.
annan sak. Jordbrukets inkomstbelopp' eller Jag åhörde me<r· myck.en uppmärksamhet den
375, millioner kr. angifver, att för 'så vidt uppiäsning af norska ftnan~departem0)ltet Ind-,

- denna näring efter 'aflyftand6t af dess nu stilling, som professor ,Rydin gjo,rde, ..;inen
varande bördor icke skall intaga' en previ.. ber att få nänlDlla att efter allt detta, 'SODl
legierad ställning, så måste antingen jord- pl~ofessor Rydin cIterat, säger dock finans
bl~uksfastigheternas ta1:eringsvärde höJas från departeme~tet: ,».Med~ns. A.nsrettelsen a~' gen,
dess nu varande belopp af 1,800 millionell1

'. enkelte J ordbl~ugers ~f alskens tilfreldige in-
till 7,500 millioner, .hvilket motsva~~at· det dividuella Omstoondigheter af~rengige Induegt.
lt:apitali'serade värdet af inkomsternå, ' och og 'navnlig dens Vrerdsrettelse i Penge; sQm
.jordbruket i sådant fall vara fr~ från allovenfor nrermere udviklet, visersfg åt vrere
bevillning af inkomst, eller' också måste det forbunden med sreregne Vanskelighedel~,affor

skattjt för inkomst af kapital och arbete, skjellig Art; frembyder derimod den~e Ne-'
eller slutligen,- ~åsom professor Rydin före- ringsvrer nlange Betingelser for en, me~,e al
slågit,må nlan låta en fastighetsskatt supp- mindeiig og i store 'rrrek gaaende Bei~eg

lera' il}k~)}nstskatten. Den första utvägen ning af. densUdbytte ~oorlig forsaavidt, be-
'torde väl stöta på oöfvervinnerliga svarighe- trooffer det inbyrdes Forhold mellem 'de en
ter, äfve~ om Jordbrukarne kunde förmås att kelte Jordbrugere, i det denne Nrerings. om..
af'Stå 'sin nuvarande makt att icke blott fang viser ~ig i forskjellige ydre let i ~o·~nefal.~

taxera sig iljelfva utan äfven alla andra dande 'Kjende'mrerker, navnlig Jordens. Ud-'
sambällSkla-sser. Det blir derför nödvändigt strrekning och Beslraffenhed, -Be.sretningens
att välJa emellan antingen endast ,inkomst-o Störrelse o. desl» . .Man h.ar också redan.
skatt eller också inkomstskatt Jemte fastig- uti et~af Norges härad taxei~at 'jordbi~ukets

.. ,Jtetsskatt. Jag vn~ icke för egen del' veder- sär·skilda natura-förmånel' och t~ ex. uPPBkat-,
våga. ett omdöme, hvilkendera af dessa ut- tat jordbrukarens bostad till mella~ 120 och,
vägar vore bättre. Goda ikäl hafva å öm.se 400 kronor per år. Emellertid, svårighe-'
sidor blifvit anförda både förra gången och terna må nu vara .. större eller lnindre, så. _
den.na~ hvi~ka jag .anser lika tuna-t vägande. måste man lösa dem eller' öfverhoppa, dem,
Jag må dock bekänna, att Jag lutar åt 'den ty jag t~~or icke de böra få undanskymma
1si-gten att endast inkomstskatt vore bättre, nödvändigheten och fördelarna af en rationel '
särskildt ur den synpunkten, att. den skatt- inkomstbeskattning. Ett annat vilkor for en
skyldige enligt min uppfattning får en Ida- rättvis skatt å inkomst utgör sjelfdeklara
rare föreställning om vårt 'skattesystem om tionen, såsom professor Rydin föreslagit den
bl\Q~,t en enda dh~ekt skattfiilnes. samma; och' ber jag att få instämma uti de

Såsom ett oundgängligt vilkor för inkomst- skäl, som af honom och doktor 'Arnberg i
skatten anser jag, i likhet lned flere' före- afseende härå blifvit anförda. ·
gående talare, att densamma sättes olika för ,Skattejemkningskomiten har föreslagit åt
'Olika arter af inkomst.. Den' svårighet, som skilliga förändringar i taxeringsmyndigheter
skatteJemkningskomiten har framhållit i af- nas sammansättning. Bland des'sa ville jag en
seende på klassificeringen af sådan inkomst, dast påpeka en, som förefaller .mig oafvislig.
som. framför annan kan anses vara en pro~ Jag' anser nemligen i likhet Ined komitel~aie,

dukt af kapital och arbete, tror jag för min att maktförhållandet luelian staten s§,som den
~el icke vara. så stor, som komiteledamöter- ena parten och de skatts~yldige sågorn dell;
na halva föreställt sig. Man kunde måhän- andra bör hos dessa myndigheter vara så
·da till 'de tre klasser' som doktor Al~nberg Ijemt SOlU möjligt afvägt. Jag gör detta
föreslagit, nemligen inkolnst af fast egendom, icke blott emedan .. det synes lnig vara·enda

Nat.-EkQ_11.. Före1~. Tid87c1·ijt. 6
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sättet att akydda', statens .. l'~tt, utan äfyen ett 'så 'llättvist sätt som möjligt dl'abbår de
tijratt dt)rigen·om. omöjliggöra det majoritets· olika slagen af jnkomst. .
föitryek, som nu ~äder blom alla berednings-,
taxerin€is- och pröfningsnämnder, 'enär en HIS Hammarskiöld: Det ämne" som nt~

," endåriät'ing, 'jordtbruket, der är öfverväg,ande gör föremål fÖlS denna aftons öfverläggning
l~epl'eSentel~at. ; , och,. s~som j ag tror, äfvenell fäl·egående

. '. . ." , ' . .. afton llär~tädes behandlats, berör l1nfvudsak-
. Herl

s
~a~me har erInrat, derom, at~ gI:3:n- ligen det. slag af skatter, som med ett gemen-

sen. för Inkomstskattens afkastniBgsform~~a, samt namn benämnes inkolnstskatter.
s~art äis uppnådd,. att .den i tider af or~ o~~· Begreppet in}{oin~tsklttt synes '.enlellertid
betryck snart af~lnar och att :man derfore ~. om lnan gifverakt på d,els våra l'edan be-

'; a,llmänhet ,,:~rit.. tvu~gen oför ,·s~ds~ehofvens .. fiJltliga s~atter med netta J?;amn, dels de s. k'.
f!lla~de. att I vasentllg man .tag~ SIn regi"ess iakomstskatter, SOln afskattejemkningskGmitell
tIll ..IndIrekta, ska~ter... Han. ,~nsag~oek de~ och 'kr Rydin föreslagits vara enligt svenskt
,~llV3ra;nde' :l)elQPp~t·af~vår ~~~~mst ~~h fast- spr~kbruk .något sVäfvande., Man skilJ.e!' för

· ..tlghetssk~!tså .lagt, .," att:. ~~ utAn olagenh~t~ärva;rande enligt nu gällandeteorettska s~atte-
· ku~q:e, hGJa ..det m~d 5 ,mI1ho~er; som erfo.:t;- 'sys;tem emellan två slag af skatter SOlll i
,~'e,aSff)J.? attel~ät~ ~~nndskat~r o?~. in~el· Svel~ige sammanblandas.' Genom Odet 'enasta-..
~ng:sv~rk~. Jag I~s~mmer ;0 h~~~utl, ~huru get, h:vi]Jr~t inom Tys~aJi4 b~nämnes '»E1~tl~ag- 
-J·ar' 'b~farar, ,att, ..VI • afven,fa tänka p~ att stener», beskattar sjelfva ,s~attekällau,' under

, .(~n(j)~:.all:män 'b,evIllnlBg, anskaffa y~terllg~~"e d~t att det: andraslag'6t direkt träfar d,en'
1) m:t~~I'On~J'kr~l1or per lh;.so~ tordehe~of- från skattekällan hiirllytande'j,nkomsten. ,Att .

,vasfor ·var nyaarmeot:~a,HlsatlC?n.. , Men Jag skattekällan beskattas har väl sin gru.nd nä;l'"
~r 'cij;e1

tf' nog,. att ~~o,:det 'ä~en de~s~.,sk,u~~e .mast deri" att densamma är lätt att upp
~~11; syn~e.rllg pl~~e~J1et .~un~a .• astadk~m- t.äc~a.. Man ser j~rd,en och' dess inkQnlstg·~f.
mas.. J~ k!oan nainllgen Icke vardera Bve- vande beskaffenhet. Och man ser likale.des
tiges ,:beskattningsgil<la inkomst ti1~ l~re qe- om Gek mera med tanken än med .et lekalu:
lopp .ll,D.. '700 ~oner!.och om. vi ä~v.en a~- liga ögat, huruledes näringarneutg~a. källor
1iIlIIl~.a~/lenbes~attn~g.sme~od, .f{jJ:.~~l- för inkomster,. till hvars. belopp man kan

eken v~ m'a ~eslllta os~, / Icke formålatt t1 a~a sluta sig. N11' är 'det utan tvifvel ovisst
· ~erän, 5f7-~elar ,el~e~" 500 ~illioner, .sk~lle hvilk"8~ som få del af den, aflf.~stning,- sO;lli

, , VI blo~t, .behofv~ ä~a~a O~8. ~~~hel beVIllnIng j01~den eller uäriDigat:ne gifva.. Detkt~/n ~än:t
, .~tl~ .. a~, ',~ om man del!eIIl:tå. lnr~knar deI;l ~an- ligen ofta vara händelsen, ~tt jordb;l~llk~r:en"

npllKa· Inkomiststegrl,ng~nund~r de .. 15 ~r,. oeh 'I).äringsidkarep. kafva' sto~a skulder, oe~l',
8~m s~tll~eerfo~'~ras fö~ ..~ttgen~mfora ~ar- _att derföre en. stor del af ,den vel~kliga in
~g~ntSatl0nen" k.unL~ ID.ota utgIfterna med komsten kommer i .andra perSOllel~S häll!aer~

. allmin beif'il~ning.. Detta' bl~Y1~man ,sig dock' i fråg~ O~~l skatt ,
I>oktor Arnberg har· var:Qat för att söka å. sjelfva skattekällan icke om" .litande ,på'

.allt fÖl' 'stor del af statens intrader på. i1l- att d~t ekonomiska lifyet skall utj[e~ua,f01~",

.om&tskattens väg. Han har i samm~nhang hållandena.och att en inverkan'på r~Ble~o;ten
d.ermed, framlutstat den tanken, att det yore· skall .ega l'um, med det re.sultat,. att ärven .
lämpligt att jemte inkomst&,kattt'öl~höJa to- kapitalisten utan vetskap om,,- att kall, så att
baksskatten och införa ny ölskatt. . Jag är säga, betalar en skatt,1ikväl får bära siu
i detta afseende af en från hans alldeles af· anpart i 'bördan till staten. Den' egentliga

'vikande mening. Pr,opotionen mellan indi:- inkomg,tskatten återg:år enannatl.,v~€f.pervtd
rekta ;oell direkta skatter hvilken nu är 70 fäster "man sig icke vid skattekällan,,'utan.
mot '24, synes mig till de~,gradhög och orätt- taiel' istä]J:etreda på hvad hvarje fndiv~d,sjelf '
vis mot: de mindre bemedlade att jag hellre får -att behelsrska, och råda .öfver för sin ko.n·
ville s:änkaän höja de indirekta skatte~'na. sUlutipn' och sina ändamål. .En sådan skatt
Olii ,nU 'våra :tmanslella.förhållanden och de re- är. mycket modern och omtyckt. Man m~nar

former, som, förestå" icke tillåta detta" så vill a,tt, den äl~ d~n' rättvisaste, ty sälurtda, får en
Jag dock' icke annat än i högsta nödfall -va- hvar skatta. »efter'sip förmåga». Dertillk(}ln~

ra med om. en förhöjning. Och om man ~er måhända äfvell, en dunkel .föres~äl1ning
\. icke bör höja den indirekta besk~ttningen, Qln staten såsD.1n •ett bolag, hva~s utgifter hÖl~·a

hemtar jag' de.raf ett ytterligare stöd fij.f bestridas i förhållande till hval1je llle~niskas
Jlödvändigheten att· införa 'en skatt, som på intresse. Och detta intresse bestämlues efter .
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inkomsten. ,Det har likväl alltid visat sig, hela löl1~ ut~l1, få -göi'a'_ afdTåg för ränta l
att denna skattlnedföl'-, sin~_ stora svårig- skuld. Från, denna så" :godt Bl>m 'allmänna
heter. Inkomster kunna vara af helt olika reg-el funes såsom jag nälilnde blott ett enda
natur. En- del utgå: genast i p'enningar och' llndaIitag, nämligen 'i fråga 0Yl ~astigheter.
om dem får man ofta lätt nog fullständig Skälet härtill är· att, enligt, komite~ades för
kännedom. Men med andra är sådant icke menande, det- skulleblifva svårt att åstad
fallet, och då kan det ofta vara ofantligt svårt komma en noggrann kOiltroll öfver Jord
att bel'äkna huru stor den verkliga inkomsten bruket och attderföre missförhållanden skola
är'. Jag kan icke neka till att det stycke lätt kunna uppstå 'genon} ränteafdrags med
utur det norska komitebetänkandet, som hr gifvande äfven vid jordbruk, Utan tvifvel

-Rydin nyss uppläste, enligt min uppfattning är denna svåi'ighet stor och sannolikt OÖfV61··

utgjorde. en särdeles' åskå.dlig framställning vinnelig, men den -är dock icke större i:detta
af de hardt när oöfvervinnerliga svårigheter, fall än i fråga om näringsidkare,handtan«e
som uppstå, då Inan vill' få reda på det verk- -och löntagate. Skall man hafv-a en inkomst
liga vär4etaf .de i-den egna hushållningen skatt, då måste man taga ,steget fullt -ut
använda natura produkterna. Härvid bör äf- och till~ta afdrag vid alla tillfällen. I annat
-ven tagas i b.etraktande en, annan olikhet fall får man i sjelfva verk~t en tvetydig
hos inkomster, 'bestående deri att vissa af skatt, · som är inkomstskatt med hänsy-n till
de:m härflyta från, en ständig källa, men kapital och arbete, men en skatt & skattle
andra åter från en källa, som lätt försvinner, ,källan~ en »Ertragsteuer» ~ed ,hänsyn till
p'å hvilk,et senare fall kan såsom exempel an· fastighetel~. Hr Rydin har i sitt förslag be·
fÖl~as den eg-na arbetsförmågan. Men det trädt -en annan väg. Han tillåter alla närin~s·

svåraste af a~lt vid beskattning af den verk- idkare afdrag för skulder, men, så. vidt man
liga inkomsten är, att kunna rätt taga hän- får -döma af ordalagen i förslaget} dock icke
-syn till skuld -och _rttnta å skuld. Vill man fÖl~' andra än dem, som med Jordbruks- ..ener
vara riktigtkonseqvent vid inkomstskattens annan näring-stä l omedelbart sammanhang.
bestämmande, synes det mig, sem om det' Sålunda- skulle jordbrukaren eller närings
enda riktiga vore att då man skall beräkna idkaren, enligt hr Rydins forslag, ,få, njuta
enpe,rsons vel'kliga inkomst göra afdrag för afdrag för ränta å sådana skulder, som upp
den ränta som han måste utbetala till ancl.ra. kommit genom upplåning n,t'kapital för yrkets
Ty denna ränta representerar en värdemassa, eller näringens bedrifvande. Hafya skulderna
som han icke längre kan disponera, utan som deremot uppkommit· af annan orsak, medgifVa
gått, öfver i annans hand. Vår nuvarande be- o~~dalag'en icke något a,fdrag~ Förmodligen
vi11njngsstadga gör icke afseende på skuld vid är meningen den, att inkomst af jordbruk'
iIrkomst- af jordbruk och Ii~ring, men deremot eller näring skall betraktas såsom ett helt
vid ränta åf kapital, så att den, som hal~ att upp- för 'Sig, derifrån afdrag icke tillåtes för annan
bära ränta å utlånta penningar men på samma utg'i~ '-än som för jordbrukets eller näringens
g§,ng skall sjelf betala ränta å upplånta. bedrifvan de oundgängligen erfordras. Utgär 
medel, -f~r, enligt bevillningsstadgans före.. man från den synpunkten, så ·äro de begag
skrift $katta hllenast för det öfverskott, som nade ordalagen f~llt tydliga och 'korrekta.
uppstår, sedan det senare räntebeloppet från- Derelnot äro i fråga om jnkomst'af arbete,
;l;!äk-nats det förra. Men detta är till stön~e lön o. - s, v. ordalagen sådana, att afdrag
'«talen en skatt åskattekällorna, och -endast måste ,anses tillåtet for all ränta, ehva-d skul
skatteR å inkomst af utlånta penningar är den tillkommit för att tillgodogöra sig den
en _yerklig inkomstskatt. Skattejemknings- duglighet, som erfordias för inkomstens fÖl:·
komiteens förslag åter är mera liberalt, så värfvan4e, eller' förorsakats genom spel, slarf·
att enlig-t detsamma får afdrag ske för ränta 'Vigt -lefnadssätt eller - annan orsak, som med
l, SKuld vid ~all inkomst af kapital och afbete, inkomsten icke eger samband. , Sålunda, kom·
m-en _deremot' icke vid inkom-st af jordbruk. mel~ hr Rydin, med sin ställning till frågan,
Bavidt jag rätt förstar ordalagen i komiterades till- samma delade resultat, i· det att han i ena
firslag till författning skulle icke blott kapita· fallet vill medgifva afdrag för ränta å de
listen, söm har räntor att uppbära, få-åtnjuta ~kulder,'o-' som stå i samband med näringen,
afdr-ag för de räntol~, solp. han skall utbetåla, men i andra fallet deremot tillåter afdrag
utan enahanda rättighet skulle äfvQn tiller- för ränta å all skuld. Med ett sådant' till
kännas_ fabrikanten. Och till och med e~bets· vägagående står man dock icke längre qv,al·

AlUlel), ,skulle ick~ behötva .skatta' för sin på den l'ella inkomstskatten$ s~ndpunkt. pe't
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synes. mig 00.k leda iill OÖfv~l'vinnerl~gasvl-I den den, att..de .rent.' af. t.ving.~s. att lj ug:_
righeter, enär det' icke står l menskllg mak~ Och har man en gång bÖlJat ljuga, ~å gal'

. a,tt räkna ut, hvilka 'skulder tillhöra den det lätt att k~mma längl'e i !ögn, än som
ena eller andra kat6go1'ien. behöfves, ty man känner sjelf' att lage~ är

Skall man sMedes hafva en inkomstskatt, orättvis. Det kali .vara möjligt, att sjelf
dA m,lste man till,åta afdl'ag för ränta å all deklarationen under visS& förhå,llanden skulle
skuld. Men en s'ådan' inkomstskatt, vällar kunna utöfva en uppfostrande inJytelse till
älven flere betänkliga svårigheter vid genom- käns~a af större medborgerlig pligt.' l\rlen
fOl'andet. Det ·gifves nämligen icke mer än det kan också hända, att den komme att ut
t",l· sätt för inkomstens bestämmande. An- öfva en alldeles motsatt in1iytelse eller en
~ingenskall det ske genom sjelfdeklaration, uppfostran till mindre afseende ,på sanningen,
eller ock genom en af vissa personer vel'k- emedan man af lagen tvingas att s~ga hvaq
itänd uppskattning. Sjelfdeklarationen har man icke vet. .Och ju större inkomstskat~en

mycket som talar för sig och jag nekar icke blifver, desto större blifver ock frestelsen att,
'till att fÖl'hållanden kunna finnas, der denna 'under sken af att man icke. känner sannin
m:etod vo.re användbar. r' s'amhällen med gen, pressa ned den sannolika l inkomstens
någon pligtkänsla låter' det sig Inången gäng belopp så lågt SOln möjligt. Det· andra sättet
tätt väl gÖl"& att tillämpa densamma; och för inkomstskattens pestämmande är, såsom
dess l"esu1tater i England äro visst icke då- jttg nämnde, att .öfverlemna uppskattningens
liga. Men härvid böl" oc:ks'å tagas'i betrak- verkställande till vissa, för sådant ändamål
'tande, att .inkomstskatten. i E~gland icke utgår utsedda personer eller nämnder. lafseende
f1'1n: mycket små inkomstbelopp; och vidare på ,sam~ansättningen af dessa uppskattnings
att den jordbl'ukande klassen i England står nämnder måste Jag erkänna att Skatfujemk
pl en l&ngt högre grad af bildning än den ningskomitens ,och hr Rydins förslag inne-

> svenska, samt slutligen äfven' att jordbruket i bära 'väsentliga förbättringar. lVlen det oak
England drifves i mycket- större skala än hos tadt mä det. tillåtas. mig 'betvifla; att man
0S8 och -att .. derföre en bokföring. deröfver ens ~ed dessa förslag k:an uppnå något verk·
f5l'.ekpmmer mycket oftare der· än i vårt ligt godt resultat. Det förhåller sig för när
land. Jag tror icke, att jag. säger för mycket, val'ande· så, att det drygaste och grundligaste

- 'dtå Jag påstår att det vore .att pålägga vårt arbetet vid uppskattningen verkställes af be
$venska bondestånd en olidlig bÖl'da, om man villningsberedningen; ,och' dess sammansätt
förpligtade . dess medlemmar att gifva upp ning är, enligt S~attejemkningskolnitens för
sina inkQmster. Det är helt visst ett mycket slag, hufvudsakligen densamma som.hittills, om
ringa aI1ltal svenska bönder, som på siffran också antalet le.damö~er deriökats~ Uti dessa
känna' den. Väl skulle de möjligen kunna bevillningsberedningar är det ett enda intresse,
uppgifva, hur~ stor penningeinkomst de kunnat som ,åtminstone på landet kommer att fort
under år~t förvärfva sig genom försäljning farande beherrska och bestämma besluten.
af Jordbrukets alster, ehuru äfven detta långt Och då taxeringsnämnd~rna komma att om-
iirln. alltid. Men kommer man derjemte och fatta särskilda) af flere kommuner samman~

. tordrar, att de skola uppgifva de inkomster, satta distrikt, så är det icke s.annölikt att
som de åtnjutit åf landtmannaprodukter, dem de skola inlåta sig på. nå,gon grundligare ut
de sjelf-ta förbrukat,. af bostad o. s. v.då redRini" af de resultat, hvartill bevillnillgs
gll~ man :alldeles för lÄng.t. .Det tOl'de inga- beredningarne . kommit, utan fast 'hellre ått
luncla vara vanligt, :att bönderna veta huru dessa sistnämndas förslag blifva i allt vö'sent- .

-mlnga' tunnor. säd de skördat under året. ligt godkända. Och då stå vi, ju på salnma
Jag l~ar någon erfarenhet' härom 'från den punkt som förut. Ätt någon .förälldring till
~tid, då jag vistades på landsbygden. Det ett. bättre kan komma att vinnas genom för-

. ,'vis'ade $ig 'sålunda, då de statistiska uppgif- slagen,' medgifver jag villigt. lYlen å andra
tema angående ~ylika förhållanden, skulle sidan .måste jag äfven fästa uppmärks'am
iRB:amlas, att det- var omöjligt att, få säkra heten på att en uppskattning' under de för
ThPRlysningal', ty bönderna sjelfva visste icke ändrade förhållanden, som ~ed förslagen
huru mycket de sått och huru mycket ,de åsyftas, blifver långt svårare att verkställa
skör'dat. Och hvad man, icke vet, det kan .än hittills, enär det hädanefter skulle blifva
maJ} icke heller omtala. Då menniskorna icke fråga onl att taxel"a icke allenast fastighets
kuuna, lemlla, de uppgifter,· SQm man genom värdet,. utan äfven den' inkomst, som jord
sj:elf<1ekla,ratiQnen vill erhålla, så b1ifv~r' fölJ- brukaren har' af sitt på jorden nedlagda' al:-
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bete~ ' ...~f~en en ~~lllan f~~'älldl'illg enlig.t, kOllli-I b?r den liled~?l:gerliga pUgte'n fyHa; .och ,der
terades forslag ar, att -beakta. EnlIgt. nu vId kunde luoJhgen bland anara en lnkonlst
gällande ~evilll1ingsstadga skall jordbruks- skatt vara på sin plats. l\1en det finnes

'fastighet, SOlTI går i' salu, uppskattas till sitt också en icke oväsentlig' del af ·stitsutgif
saluvärde och andra fast~gheter i förhållande terna, som hufvudsakligen hlir till syfte nä
till denl, såvida man icke kan anföra sär- ringarnes befrämjande.. Och om man föl'
skilda skäl- for en ll*,dsättniIig tUlder ·detta deras bestridande beskattade de särskilda in
värde. Enligt de nya fbrslagen åter skulle komstkällorna,"· så vore väl sådant icke mer
andra principiela. skäl val'a i första hand orättvist inom. st:lten' än inom det mindre
best~lilmande för uppskattningen saDlt salu- samhället, kommunen. Jag skulle' derföl'e
värdet endast i andra rummet tagas i be- _--:- huru svårt det än är, att i en så omfat
räkning. ]\:Ien dessa andra beräkningsgrun- tande fråga som den förevarande hafv'a en
del· äro af den natur, att godtycket och lusten bestämd mening - .vara böjd. för en dubbel
att pressa ner den uppskattade, sannolika in- beskattning, nämligeu 'dels af .skattekällorna
kOll1sten' har mycket större spelrum. För och dels af inkomsten. Men inkomsten af
min del har jag icke stora förhoppningar skattekällorna skulle 'blifva ej blott en fastig-

'om, att, man med de föreslagna förändringarne hetsskatt; utan denna skulle kompletteras af
skall k.unna åstadko~ma några väsentliga en skatt älven å' andra näringar,. således af
förbättringar..· en »Gewerbesteuer» eller en skatt, svarande

Htiru ,man sålunda än går till väga, be- emot de franska »patentes»
fal'ar jag att inkomststatten kommer att med-

,,föra stora olägenheter. _ Och jag får bekänna:, Herr Wrern : Det förefallel:. mig' 'sås()ln
att jag är långt ifrån ötvertygad om denna ett synnerligen beaktansvärdt~ moment i af-'
beskattnings absoluta förträfflighet, dess »alle- seende på lagar i allmänhet och särskildt

~ na saliggörap.de» egenskap. Den är tvärtom, beskattningsiagar, att de böra up.pbäras af
efter min uppfattning, alldeles icke den flnda det· allmänna rättsmed:vetandet.. De. måste,
billiga. De ändamål, för hvilka skatter el'- föl' att detta lnål skall ~unna vinlias, vara
fordras, äro af olika natur. Om mari sär- lätt uppfattade; enkla, väl kända och ~nade att
skildt tänker på de kommunala skatterna;' tillYinna' sig folkets sympatier. De'rmed vill
hvilka, enligt hr grdförandens förklaring; jag ingalundab~striQ.a lämpligheten af 'att i
i~ke äro uteslutna från aftonens diskussion, en försaluling, sådan so:t;Il' denna, diskutel~a

så finner man, att ändamålet med en stor frågan, huruvida lagarpes innersta rätts
del af dem är att gagna de näringar, som grunder äro goda eller icke:': IVIan hu'ru
hl0Jll kommunen bedrifvas. Det' förefaller länge man än sysselsätter sig härmed, tror
mig d§,, som om det alldeles icke vore orätt- jag dock, att man till sist l~åste åtel'gå till
'vist -att bestrida den del af dessa utgifter, ~en' frågan, huruvida' de lagar" SOlll man vill
som afse b~främjande af produktiv verksam- stifta, kunna af folket omfa~tas med 'verkliga 
het inom kommunen, medelst beskattning af sympatier. Jag kommer ·till.denria'refiexioll,

_de inkomster, som från, sanhna produktiva em'edan de två " förslag, . som' här af. sär
verksamheter härflyta, så att man här finge skilda talare framhållits, det· ena .om olika
en 'beskattning- direkt på inkomstkällan. Så graderad skala föl' olika. 'slag af inkoulster
har man gått till väga i fJere främmande och det_andra om fastighetsskatt, synas mig
stater., 'Man skiljer d~r mell~n sådana kom- båda' behäftade med felet 'att svårligen kunna'
munala utgifter, hvilka äro gagnande för 'tillvinna sig allmänna' sympatier. .
medlemmarne såsom sådana och till hvilkas Hvad först angår, den graderade skalan,

.bestridande alla skatta, vanligtvis i förhål- efter hvilk~n bevillning skulle utgöras0lika
land~ hvar och en till sin inkomst, och så- för olika inkomster, allt efter som. dessa an
dana 'utgifter' som äro afsedda till gagn för ses ,mer eller mindre varaktiga.,. tillåter jag

.pI:oduktiv verksamhet, som inom kommunen mig uttala stora- t;vifvel om, att densamma
bedrifves. Till dessa.,. sistnämnda utgifter kan 1.1tgöra en rättvis grund, för beskattnin
'plägar man skaffa nledel genom någon forln gen. Jag kunde mycket väl följa' en fÖl'e
at »Ertragsteuel'». Det förefaller mig t som gående aktad talares tankegång, då han upp
om. man skulle kunna resonnera på ,salnma trädde till försvar för -detta heskattningssätt,
sätt i fråga om staten i sin helhet. En stor och jag inser, att många eX8111pel kunna an
del af statens utgifter afse behof, som icke föras, der detsamIna tyckes 'befogadt. M-en
tå i något samband med näringslifvet. Denl' min fantasi:'är genast färdi~ med andra rall,
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dB!' tilHtmpningen deraf skulle utfålla högst skall kunna blifva, bevis'ande för den grade
olika och ioke alltid l'ättv·ist. Och redan radeskalans ändamAlsenlighet, den premissen

'den öm'ständiglleten, att det är fr§,ga om vara klar, att beskattningssättet derstä<res
,en k:61nplicei~ad ol~dning och' om uppställan- slagit väl ut o'ch tillvllnnitsig alltnänna sym

det af olika 'gl~{;t~ler med olika siffrol' der- patier.
inom, hvilka aldrig ,kunna annat än god- Hvad förtjensten af kroppsarbetet beträf-
tycldigt bestämmas, gör, att Jag mycket fruk- far, m~ste det visserligen synas hårdt att'
tar, att en sädan lag aldrig kan g'å, in i det beskatta deHsamma lika med inkomst af

, ,allmänna rättsmedvetandet. Jag skall i min- kapital. IVlen man hal' ju' härvid bel·edt
ne~·~terföra llåg-ra af de förhållanden, som den lindring, att de lägsta ar~etsförtd'en-

,den äl'ade talaren berörde. Han ansåg, att sterna äro skattefria och d~, SOlU komma
inkoIDrtel'Ua af jordbruk och god,a obligationer dernäst, endast delvis eller efter visst af-
vore de ,förnämsta och bästa af alla. Men drag beskattas. . ' ,
inkomsten af jordbruk är ju i hög grad vex- Jag öfvergår nu till hr professor Rytdius

,lande, 'såsom ,beroende ar skördeförl1ållanden, förslag om fastighetsskatt. Det har måhga
konjullkturer lli. m~ Ochhvad obligationerna goda' skäl 'för sig, och jag är sjelf en varm

. beträffar, se vi alla dagar, huru de, som förut vän deraf. Dock vill jag icke hafva fastig
ansetts goda, visa sig icke längre vara. hetsskatten införd såsom bevillning utan' s!
det. Inkomsten, af dessa anser jagderförsom kommtinalsk~,tt, ty endast s§'lunda tr()l~

synuel'llgen prekär, oc~ jag tl'Of, icke att jag, att den kommer på sin rätta plats. :rYlen
det är förenadtmed billighet att alltid för att tillvinna sig sympatier, kommer: en
beskatta den hög-t. Ean talade äfven om såd~n lag på en svår tid. Det kan visser
Ufstidsräntor, hvilka han ansäg böra beskat- ligen till dess försvar an,föi;as - såsom här
t8iS' lllindi'e del'före, att den som betingat äfVE3~ skett - att då vi stå. i begrepp att
sig en sådan l'änta~ afstått ett kapital. _ Jag borttaga grundskattel1na, är just l'ätta 'tid
får säga, ,att Jag för min del icke anser punkten inne att bereda öfvergången till det
Qfättvist,att, om en person förvandlar sitt nya genom insättånde.af en fastighetsskatt i
ka;pita1 i ~n viss årlig ränta, han får skatta de' afskaffades ställe. Men då 'man i :århun-

,fOr denna inkomst. Bland de tillfälliga in- draden fäktat emo~ grundskatter eller fastig
'ko,lnste!", som den äl~ade talaren ville .sätta hetsskattel' och fralnhållit deras olämplig-het
i sista rumInet, var inkomst af lön. Men och 'då de, som burit dessa skatter och dei~ ..
$,ådan inkolllst litrer väl icke få anses af öfverständigt, klagat och protesterat, kommit
tillf~llig 'beskaffenhet. Vi hafva ju talrika sa, långt, att de' vunnit de starka sympatiel~,

',ex:empel på embetsm.än, som af lamhet eller som nu k.ommit dem till del, samt härtill
vansinne ,äro urståndsatta att' sköta sin komlner, att, frågan nu kommit så på dag
tj~n:st och dock till sin <löd äro i tl'ygg be- ordningen, att den synes ovilkorligen skola
'sitt»inge af lönen. Jag troi~, som sagdt, att inom kort tränga sig fram, maste jag'antaga,
d;et,'blifvel~ mycket svårt för allmänheten att att det nu ingår i den allmänna föi'eståll
sättå sig' in i detta förslag om den graderade ningen, att gI'undskatterna böra helt oO'h hål
skålan och, få :klalt för sig, att det är, rätt- let försvinna samt att det under sådana f6r
vi:st~ helst'SOlD det hittills är för vålt land hållanden måste, komma att medföra stata
helt. Q,ch h~lletfrämmande. , Talaren har an- svårigheter att i de förragrundskattel-n.as,

'·',tort, att.d.enna beskattningsgrund finnes iu- ställe 'införa en ny fastighet~skatt. ÄtV'el1
fÖTå i Italien. . Jag har visserligen icke rest emot de teoretiska skälen, f'ör denna nya fa
m,ya:~et i detta land och derför icke heller stighetsskatt har jag mina betänkligheter.
va1~it i 'tillfälle att sjeif förskaffa mig när- Det har af en talare här blifvft betonadt,
m,al'e kännedom Oln heskattningsföl'hållandena, att .tiotta förmånen at~ vara egare af Jord
derstädes. Men Jag har läst någorstäde3, att bör medföra särs~ild skattskyldighet. lYren
iaetär. svårigheten att'åstadkomma erforder-I i ett land sådant sumSverige, 'der jordell sä
liga sk~ttebelop'p,somförorsakar dederstädes ofta ombyter egare; fruktar Jag, att det all-

.@fta, förekommandeministerfötändringarne. 'lnänna rättsmedvetandet ickehnnnit så lång't,
'Och ,detta tyder på, att landets skatteväsende 'att man ka,Ll göra den förestäl~ningeIi mot- _
,icke äl~väl o.rdnad~, Att så är fallet med taglig hos folke;t, att för blotta rättigheten
iil'ågavarandeskatt.. ,vill jag icke 'bestämdt att. disponera' jord bör erläggas skatt~ V.i
,p~stå; meu' Jag misstänk.erdet~ Åtminstone dare har, blifvit sagdt, at~ jorden, i motsats '
bOl:de, för att detta, e~elnpel fr[tn ltalieu mot ·andra bes~attningsf~l'emå11 ständigtsti-



,ger i värde och derför bör särskildt bet;kat- tydliga delal' 'af. dessa .kommtlnalskatter be·
tas. Derom är rätt mycket att säga. Det stamma och: direkt. verka till höjande afj-ord
är , otvifvelaktigt, att om man tager llnga' värdet inom de särskilda komlnunerna. Vi

. tid:Sl'ym-der i betraktan:1e, ska~l man Iiödgas se, huru kOlnmuner skuldSätta sig för jern
medgifva, .att jordv~rdet på ~et hela är, i vigsföretag. Det har varit mycket ~tviivel

ständigt stigande. Men detta äl; ic:kenågon underkastadt, om sådant är rätt eller icke.
ovilkorlig princip. Den är underkastad vex- Det har emellertid skett och kan icke .heller
lingar. Man hal' de mest iklatantaexempel vidare för fraIntiden undvikas. På samma gång
"P~,-.att fastighetsvärdets st.igande är be~oende som jordväl'det inom en kOnl!llUn höjes genom
p.å· iadana omständigheter, som mera tl~ä:ffa ett s~d~nt företag, medföres deraf ökade lef
den ena orten än den andra, såsom t. ex. nadskostnader för löntagare och andra inom
ftll'bättra;de kommunik,ationer, uppbyggande af kommunen bosatta personer, hvilka .der hafva
stjd.,er och byar, anläggning af faoliker i en endast tillfälliga, inkomster. De hafva vis
fas~i;ghetsnärhet, gepo,m hvilka' samt~iga 10- serligen agremanget af Iätuu'e komlncun,ika
kala f(jrhäl1anden dess v~rde höjes, under det tioner, men någon direkt' vinst af dem få de
att skatten, som skall utgöras; drabbar alla icke. På samma sätt är förhållandet med
fastigheter lika. Under sådana förhällanden, bygg,llader, som för kommunens räkning upp
och då ann.an jord, som icke' komlner i åt-, föi:~as. Detta sker vanligen med större Kost
nJ~~Iuie 8,f dylika lokala förmåner,' snara,re nader och i sy~te att åstadkomma val~akti

fall'tu· itn stig~r i värde, relativt taget, blif~gare förmåner, än. som motsvaral'i vinsten föi"
ver fet l~ätt 'svårt ,att tillämpa en sl.dan be- den, hvilken . temporärt lefver inom kommu
$kattriiJ!lg.smetod. Man vet äfven,: att jorden nen" men som lika med. fastighetsegare skall .
kan. blifva utsugen. Det är nog sant, att deltaga i byggnadsföretaget. Hvad man har
f~let då är d~ns, som illa sköter sin jord. svårt att påpeka inom 'det större' området,
Irren tnången är af fattigdom eller okunnig- eller staten, går lättare .att åskådliggöra inoni
het fÖranledd dertill ; och' det är hårdt att det mindre, eller kGmmunep.. Der .bör man
bes~tta honom för ett stigande jordvärde, således kunna vänta större sYlupatier ~Öl~ en
som' alls icke kommer' honoln till deL.' Det sådan' skatt., Dock måste, jag säga, att det
,är ärven många näringsgrenar, som numera alltid' blifver svårt att bestämma det förhll
iG'k~ lÖna sig i vårt land, emedan ~e bedrif- lande,..i hvilket dellna fastighetsskatt bör
vas· i stöl~re skala och under gynsammare higå mot kommunens öfriga utsky~der. Kunde
ftirhållande<n i andra länder. 8vinafveln t. man verkställa denna' fördelning så, att vissa
ex. här sfg icke längre, 'emed~n det: ameri- utgifter,såsom' för d.eltagaride..i jernvägs~ o'ch
kans.ka flasket säljeR' så billigt. Amerikan~k kanal-anläggningar, vis~a husbyggnad~ o. '"
maJs ned,sätter priset på den svenska hafren dyL lades' uteslutande på fastigheter, oc~ de
i utlandet. Man har' exempel på, att färsk,t 'äfriga 'utskylderna åter utginge efter annan
&Gtt kunnat transporteras från aflägsna län- grund, '. sA,' tror jag, att saken dermed ,blefve
d'&X' utan att taga skada, och det' är derför bäst ordnad. J ag skall icke med större' vid
m:öjligt och icke utan fara, att ladugårdssköt- lyftighet. ingå i detta ämne, bvilket icke di
Sf}hi i landet kommer attgifva mindre af- rekt utgör föremål föraftOl).ens öfverlägg
kQ;stf!l~ng. Saluvärdet af sågverk och skogs- l\ing.
ecead<>~ är långt ifrån så högt nu SOlU för Nu är det· egentligen fråga Oln, .huru de
någr~ 'år sedan, till följd, deraf att de län- orij,ttvisor, som den förberedande skattejemk-.
<ler, som ·konsumei~a mest 'deraf, under de si- ningskomiten funnit i vår, bevillningsförord
s~ iren blifvit öfversvämlllade af virke från ning, skola förekommas, och hUl~U vi skqla
Åmerika.' Sådana förhållanden kunna' in- kURna få, rättvisare och bättre grunder f(jr
v~i'lta mycket, och hui~u villigt, man än må bevillningen. Utan att jäfva hvad kommit~

e1~känna ;riktigheten af, .. att' jorden i allmän- rade sagt' och tillika ta-cksam för hvad de
h~ har tendens att stiga i värde;' torde det Igjort, och ö'nskande, att man måtte arbeta vi
dook' vara mycket tvifvelaktigt, .om man på dal~e på, denna grund, för att allt mer upp~

ett sådant förhållande rättvisligen. kan åläg-- daga befintliga ojemnheter och derigenonl ut
ta aU jOl~den Särskild fastighetsskatt. MAn finna det-,bästa sättet att öfvervinlla dem ocl}.

.' Jag nyss yttrade, att jag var vän atden- lösa svårighp.terna, vill jag dock säga.' a~t

na skatt,. ehuru för andra ändamål, nämligen jag tro~~,t att i kOlnmitterades förslag finnes
ffr komm,unalbeskattningen, så ber Jag 'att litet öfverdrift: Det har förefallit mig, SOlU

SOm skäl härför. få äberopa,' 9tt h,ögst be- GIn den. beräkningen, att 72 pro~ent af he-
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f<?lkningen endast äro jordbrukal~e och att öf- genom i likhet m~d kOlnmitterade beräkna
riga ,28 pI'ocent deraf bära all annan bevillning jordens' afkastning till 'nio. procent, deraifeln
än den af jordbruksfastighet, är af den be- procent skulle falla på jordens egare och fyra
s~affenhet, 'att dep. omöjligen kan vara fullt procent på dess bi"ukare. Emot en sådan
'eocakt, 0011 att de modifikationer del'af, som beräkning har; såsOIJl jag tror, lned rätta
måst-e medgifvas, böra minska strängheten erinl~ats Säl~kildt af konungel!S befanning~

af det på det antagna förhållandet glllndade, hafvande i Blekinge län, att vårt svensk:a
(}indö.met~ FÖ1"hållandet äl" nämligen det, att jordbru~ icke lelnnar så hög afkastning, och
en ,g~nska- betyq1ig del af befolkningen är att följaktligen en beskattning enligt. denna
b~d:e j.ordbr~llrare och idkare af annan näring. beräkningsgrund svårli~en kan tillämpäs, och
Och jag förstår d~rföl" icke" huru" procenten vinna sympatier. Jag tror, att arrendatol"n
kuunat beräknas. Alla fabriker på lands- kan åtkommas med tillämpning ~f annail
by'gden äro fastigheter. Alla. bruk likaså. rättsg~nd. Grunden, hvarför' han icke blif
$~gverken: .eta ganska betyd1~ga, skogsmar- vit beskattad, är den, att då jOi'den utan "afse
kLer, som - likaled:es utgöl:a fast egendom.. ende på den skuld, som hvilar p~ den samtna,
,Huru har undel" .sådana förhållanden procen- b~räknats gifva tre procellt eller enligt kom
t~n kt1;nnat uträkn:as? Äro i dessa i2pr~cent Ihit~rades, förslag fem procent' af dess värde.
inräknad~ alla möjltga fastighetsegal'e på .ochefter denna procent beskattas,s·[ kan·
lan<.let; sl 'måste procenten af delli~ SOIU' ute- annat' förhållande, icke antagas, än attarre~

sluta11de, äro Jqt"dbl"likare, uppgå till en vida datorn utaf sjn inkomst lltlemnali till jord~'

~~re si:fl~a. Äro åter 'alla de, -som tillika egaren så stor 'del, < att deri inbegripes den'
m~e'd att de äro jord'btukare äfve~ hafva andra skatt å fastigheten,. för hvilken' jordega-rell
inkomster, fråm"älrnade från jordb1"ukarnes är ansvarig. l)eremot har man glömt 'en
anta}) s§,· är ilet' ieke rätt att debitera de sak, kanske derför att iuan dervid icke fäst
åteistående för inkomsten af landets alla nog vigt - nänlligen den, att de inventarier af

~ 'j:ordbruksfastigheter. Men jag lemnar detta: kreatriroch redskap m. m., som begagnas yid,~tt

åisid:0. Kommittel'ade 'hafva s§, tydligt visat, atrellde, icke, såsom ~u är förhållandet; 'böra
a~t stora orättvisor 'O(}ll ojemnheter för närva- vara skattefl~ia. Sådant innebär en orättvisa,
randa eg~, l'UID, att vl tC'~e kunna, annat'.än ty med afseende på dem är arrelld·atoTl:l. 'att

. på" det högsta yara dem tacksamma bärför :betrakta såsom sjce'lfständig- .egare.. ':Irör in-o
och käRna. OSS UflI>fol'dr'lde att tänka ,på, Komst af sina kreatur och sin ålr~rredsk.ap
hurq. felen i bevillningsförordningen, må kun- hör .artendatorn sjelf skatta. , Sådant h~ar:

.n~ Öfvel~vinnas och en jemnai'e och bäittre keu:kan eller bör innefattas i jordegar€us skatt.
beskattning 'erhållas. Den första frågan' blifc Man skulle, om man så vill, kunna tiiläg;ga,
ver 'då, om .vi skola, behålla eller ö:fvel~gifvå fö~' att åstadkomma likhet i detta,hänseend.e
de princip'er, som hittills varit rådande, att mellan arrendator och den, som sjelf brukar
nämlig~n jorden icke beskattas efter den in- sin jord, att man bOTde jemväl taga hänsY.ll
kO:IDst, som den lemna,r, :titan efter dess värde till den sistnämndes uppsättning af inventa
och att afdrag icke skel" för den s'amma vidlå· tier. :Men f-ö.l~ min del kan jag iek~ ~gilla
dande gäld. Kommitterade hafva i sitt be~ detta och jag .tror icke, ·att det är',möjligt att'
tänkande fi"amdragit 'denna fråga under· för- häri gör.a någon förändring" så länge j.ord- .
klaring, att en af de. skarpaste orättvisor, egaren icke ~r göra afdrag fÖl· sin.. skuld
'som ~ommitterade ,påträffat, synts dem ligga på fastigheten.. 'Hos :ll"rendatorn deremot
~ .det förhållande., att al'ren~atorn, ,som t bru- måste jag förutsätta, att han verkligen ·är
kar jOI"den och uppbär dess,afkastning, icke' egare af de inventarier, som h~n, 'begagnar;
rör sin' inkomst erlägger någon bevillning. och då" han, derest han be'skattas för inkoIl1~t

))et är sant, att <len oegentlighet, som ligger åf rörelse i motsatt fall är bel'ättigad att
häl'uti, är, g·anska stor. Men jag t.ror, att från ,siri' beskattningsbara inkOlllst afdraga
man lan afhjelpa den på annat. sätt än ge- i·änta för skuld, så har jag inga betänkligheter
nom att afskaffa den hittills antagna princi- emot att för inkomst af rörelse beskatta ar
pen. Jag tror icke; att man kan komma l'endatorn .men icke' jordegare~. l?å samma
ifrån svål~igheteIi.'genomatt, pä sätt plura- sätt.' är Q:et med inkomsten af det egna ar
liteten inomkomiten föreslagit, bibehålla betet. : Hvarför skall icke a:rrendatornskatta
taxeringen på j-ordväl"det och, del~.jemte lägga föl' denna? Icke, skall j~ väl detför att
en tax~ring. på brukaren, J;1an må vara arren- jag icke beskattar jordegaren ro,r dennes ar·

t dator· eller egal~e :af järden. Man skulle deri- l bete, utan för väJ"det af hans .jord, :undel'låta
L~__ ,~~~.....:_,



ntG taga 8ka~t af. arreudatotll ·för .d.en in-! .ett j Öl'd-väl'de, 80111 'iiI' lnycket ·Jluktuerandc;
kOlnst, SOlU 11un har af sitt arbete; ty detta ,äi'" är lätt 'förldt1l'ligt, att så stor hetydelse till
viclt skilrla saker. ..\1' det så, att jorde~raren : skrifvf's första dåliga skörd och ännu lller
icke vill nedlägg'n, sitt arbete pa sin jprd, ien serie..nf dåliga skördar, att taxering-sYäl'
så väuder han det till något annat företag';: dena i följd af denl nedsKttas. Jag' tror, att
0eh härför får ban betala skatt.. J.Jikaså böl' j största felet härvid i vår. bevillning'sförol'd
ttl'rendatol'n skatta för sitt. arbe'te.. Jag tror: ning' äl~ att denna' uppsl~attlling sker Inern..
derföJ', att )nun lned ganska goda rättsskäl ~ tillfälligt af en ln~ingd personer, S0111 under
kan taga beYillning. af. arrendatorn, utan att l kort tid äro 'l1salTIlnanS och llvilka för sitt
g'öra clet i större u1ån än hittills af jordega- ; arbete hafva allt för svaga för~skl'ifter. Och
ren.. ' . ~ jag- tror, att det 1?ästa luan kan göra, för' att

Huru. skall llUlll nu kunna få ut skatten! få en bättre hevillning, är att, innan lnfil)

af Jordegaren ~ ·l{varföl; har Ulan hittills j antager nya grundsatser, söka g'ö~'a det nle~

icke' fått ·ut ·d(,'n till sitt rätta belopp? 01'- ; sta luöjliga af vår hevillningsförol'clning', så·
sakerna härtill äro flere. En af denl är, att: dan .den är, och att bygga på elen g'ruud.,
j-ol"dbl'uket hittills varit betungadt af· betycl- j SO}11 finnes, till dess den äfven eftel~ gJorda
liga. gl'undskat.ter; och derför '!lar Ulan ned--; }'ättelser . visar sig till ~in gTund OH1Qjlig.
8iatt dess bevillning till a öre, under det föl' !tfag .tror äfven, att lnål1ga skäl.finnas fHr
annan fastighet erlägg'ps 5 öre, allt för hval'je ; det antagande, att den i~ke är 0111 öjlig', 0'111

flllla 100 kronor af taxerillgsväl'(let. Häraf Ulan blott botar de svag-heter, UHUl ser. Det
·är 'då äf\'"en lätt att förstå, att jOl'c1egarne har af förhei'edand(-~ skattejenlkningskoulite:en
aj-elfve anse, att nUUl bör utsträcka detta ännu föreslagits att sanuuallsätta beskattnin~snäln

längre; så att jOl'clen icke lllJpskattas till sitt. <1ernå pr" annat sätt., och jag vill ieke bestl'i
fulla värde. Och härvid har jag en lit~n I da lälnplig-heten deraf.' 1\.le11 jag' fruktar, att
hetänklighet e1l1ot hr ]{ydins fclstigltetsskatt, ir.ke rätt lnycket derllled vinneR. Dereulot
nihn!igell att 0111 <1ensaunna- kOlnnle att lufö- skulle jag' vilJa gå en annan väg, SOI11 jag'
ras, så .skulle Jordeg'al'lle alldeles AlOlll de nu tror vara lättare åtko111lig oeh 111el'fi verkSalll.
llled häuRyn till gTluldskattel'na g'öra, anstj sig; ,J ag skulle vilja. från bevHlning-sberedningarllfi
berättigade att sätta. jordYärdet lågt. ~Jn 'borttaga det ti11fällig~ i uppdraget, s?t att de
annan oI'sak har luan' trott sig- ..firina i taxe- kronoOlllbnd, SOUl använrlas, eller ännu hellre,
l"ing-s-kOlniteel'nas sanl1uansättnil1g. Dessa särskildt tillsatta elnbetslnän fiugeställdigt
k0111iteer tillsätta~ af de skattskyldige sjelfva. uppdrag att l'lå eget all~Val' 'Verkställa llPP
.( )~h utan att klandra någon särskildt, niåste skattning'arne och att detta blefve deras vä
UHUl dock af det salnlnanhang, i hvilket det sentlig'a g.örolllål. Jag' skulle vilja, att det
sj.unkande värdet lJå jOl~den står till dessas uppdrages. åt tjensteUJäll, SOBl i sådant af
verk~alnl1et, draga den slutsats, att jordeg'ar- i seende :finge fasta anställningar, ätt hvar
ne illOlil denl äro alltfö1.' luäktiga oQh icke 1 inom sitt särskilda distrikt 'Olnbesörja denna
nog samvetsgrant uppgifva jordens verkliga: uppskattning; att dessa icke skulle sitta på
vårde... .Tag- vill iC'ke försvara jordegarne' sina kontor och hafva en lllängd andra göro
luoten sådan beskyllnlng. ~Ien j~ser ,Inål jelnte denna befattning, ~ltan att de skulle,
111ig' böra nä111Un, att ulldeT de första åreli 0111 icke uteslutande, så <lock hufvaflsaklig'en
efter 18G2 föll icke jordvärdet. . Detta in- ~gna sig- åt clensallllna och deraf hafva Sill
träffade först under åren 1866-1868, då fnlla bergning, lnen också fllllt ansvar för
det var 111issväxt i lan4et. ~rag tror, att det att ol'ättvisor och oeg'entligheter icke ·sl\.oht
retbtu. då sänktes något 111ycket. lYIen hvad tålas. pettn skulle visserligen nledföra kost
Jt\g är fullt öfvel'tygad onl, är att det· var nacler för stat~n, n1e11 jag tror,. att Juan skulle
ftl1deles orätt att d.etsanlllla, långt. ifrån att få delU väl ersatta.' Des~a tJenstell1än skulle

.ll'ftjas nnder de 'goda åren 1871--1873, allt- lefva bland 'de skattskyldige, taga reda <på
j:P,'llilt fortfol' att sjunka. alla deras förhållanden oc4 föra förteckllin-'

.rng nälnner detta förhållande, derfölt att g-ar öfver alla· salnvä.rden på eg'endomar,
,det synes l11ig påvisa ett väsentligt fel i vårt tillverkliingslllängden och försäljning-svärden
Hf\skattningsfSysteln,. nämligen den i1npresRion) af fabTik~sprodukter Bl. In. d. "Vidare skullt;
.-fln! t, ex. någTa. l11issväxtår och andra dy- i bevillningsförordningen inför~s en bestäUlll
lika, {Hrhållanden kunna utöfva på skatte- föreskrift, att saluvärdet bör lig,ga till grund
vi·s~]}(Ief.. Så. salnlnan,sil;tta, SOlU taxerings- .för taxering af fastighet, och att i de fall,
kODliterna äro, der nio till tio perSOl1er~ kom- der tiil följd af skyldskap mellan .köpare

,--,-~__l_lu_a_ti_ll_s_alnlnans. ~eh heskatta.' sig sjtelt'va för ell(~l' säljare eller' af al}lilan anledniIlg', detta
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att det vore falla värdt,' att hvalje försök: förhöjning 'i' saUllna P.l~opol'tiol1 eger rum l,
att införa en sådan skulle Inisslyekas, ftt· tfåistig-hets· och' inkolnst~katten, hvarjelllte äf
minstone 0111 Ulan ej kunde räkna på d~' ven vid kOnl111Unalbeskatt~lin~- båda dessa
luedborgerlig'tl, pligtkänslall SåSOlll lnedhjel~ skatter uöra i saUllna fÖl'hå~lande läggäs till
paTa; jag har darför trott, att man hos oss grund för de bidrag, sonl_ till kOllununens
likasoJn i audra länder lnåste bygga på d~t; genlensauuna utgifter skola af de skattskyl ~

g'alulaoch på ett eller annat sätt· utveckla ~ dig'e l11edlenllnarne g'ifvas». .Tag har anfört
detta. :Farligt blir att låta denl, SOlU lnak·l. detta endast, fÖ~l_ att visa, att jag' icke läser
ten hafva, efter g'odtfinna.nde bestäuulla den: alltför illa, och derför att det a,f lllig påpe
nya skatt, 80111 skall ersätta grnndskattel~,lkade förhållandet enligt lui.!l uppfattning- ut
innan JIlall kOllnner på det klara, lnu'u n)yc~ ! gör det vigtigaste g'l'aValnen _elnot den före-
ket sotn bÖl" i direkt skatt utg-öras, och livad : slagna fastighetsskatten. "
af det galula skattebeloppet bör räddas. "; lVIed afseende på inkonlsts~atten ber, jag'

, ; att få nälnnn, att jag' i likhet llled hr Pabne
Hr .A.rnberg: lvIed hr ordförandens till- i anser, att 0111 vi skola l?ibeh~tlla den sanuna

låtelse ber jag' att~ ffL yttra några ord 111ed; vare. sig' såsonl suppleluentäl'-skatt eller föl'
afseende å den af hr R.ydin föreslag:na· fa- att lJel'eda statsverket 'hetydliga inkoIllster,
stignetsskatten för att ben1öta 'en af honOlll så behöfver den undergå' en gTtlndlig l'efornl.
fra~nstäld anlnäl'kning. . 1\'Iensär&kildt önskar jag få betona, att huru

.Tag anförde elllot fastig'lletsskattell, sådan IDan än vill reformeru dessa gTullder, så lnå
elen saUllna föreslag-its, att den erbj uller ett ste nlan, för att verkligen få en l'ättvi:; och
dilenuna, SOlll är s\,ål't att ·kolluna ifrån, billig' beskattning, i alla händelser hafva flillt
nämlig'en att den antingen 111åste sättas till ett läll1pliga organer fÖl' uppskattning och taxe
fixt och lågt belopp, i hvilket fall den kom- ~ l'ing~, och detta erl)juder så stora svårigheter,
lHer att lell1naett så sing~ ekolionliskt re· att jag anser nära olnöjligt att på denna väg'
sultat, att det· icke g~rna 1{)llai' lnödall' att åstadkonuna någon betydlig ~tatsjnkolust.

fÖl~ det sannnas ernående upplifva de .l)oliti- Ett stöd föl' denna luin uppfattning'. hCllltar
ska tvister, SOIU n1<;\11 ll1ell skatterefol'lnen i jag bland annat nr den kritik, s~)ln kalllula.r

fl'älllsta rUIUluet afsett att undanrödja, eller rätten underkastat skattejeulkning'skol1liteellS
ock att den skall till lJelOl)pet höjas eller förslag aUg'äende sättet för uppskattning och
sitnkas, i proportion till, illkolustskatten, i taxering'· af inkolllster. Denna kritik är ~å

11vilket fall åter den kan kOlllma att blifva dan, . att det icke låter sig göra att uncler
b..åde tryckande och i hög' grad orättvis. Och känna den stora betydelsen deraf. lVlell icke
detta skall så 11lycket sälu-ale kOlllllla att desto· lninclre tror jag, att det icke vore 'svårt
blifva händelsen, jllfnllständigare vi lyckas att elllot kalnUlalTättens förslag J cletta änlue
a.tt få en riktig' uppskattning af jordbrukets uppställa lika stora och vigtiga betänklighe
inkolllster, så att, des~a redan gen0111 inkolllst- ter. ~å stora äro dessa svårig'heter, och så
beskattningen ulit\ a . lika högt eller, såsoln vigtigt är det, att de' öfvervinnas, att denna
Ja.g önskar, till och lued högre beskattade olnständig'het eU$alll föl' sig nig'ör tillräcklig;
än. annali inkoll1st. OclL det är afsigten att gTnnd för l11ig- att påstå, att 0111 svenska st:!
uppnå nyss nälnnda., senare alternativ) SOln ten får bellof af större skattebidrag, så är
Jag al1tag'it vara hr l{.ydins. Han förklarar det bättre och riktigare att söka åstadkoinnut
yiss'~rlig'en, att han icke har en sådan afsigt, denl g'enonl att anlita den stora förlnåga hos
utan att lIan vill ställa fastighetsskatten obe· salnhället., hvilken sällan sviker, eller kon
l'Gende af inkomstskatten saInt untlvika' all sUll1tionsförillåg'an,
slag's sauIDlanulandning 'år dessa båda. .Jag~ Jag tog'. ll1ig- friheten förra gången j ag'
skall derför, för ~tt gifva st~d åt lnin upp- hade ordet· att antyda, att vi' hade två stora
fattning, anhållä att få u})pUisa några få ra· konSullltiollsartiklar, sorn tftlde väl vid att be
cle~r utur hallS Yid skattejelnknillgskolniteells skattas. Och ja.g nälll11de' dervid särskildt
utlåtande fogade reservation. lIan anför der öl. .F'Öl' att kOlnplettel'ft denna del af 11litt
111\ sid.' 3H. ~"\7' i lUlfva ansett, att den säl'- i föt'ra anföi'anc1e, ber jag att nu få tillägg'a,
s,kildc"t fastighetsskatt, sonl såltinda fastställes, ; att anting'en Ulan är vän af kOllstUl1tions~

böl' stå i det saluballd 111ed inkolllstskattell, lskatter eller icke, torcle det blifva uödvän
att 50 öre })1' lnille af fa,stighetens taxel'ing's· : digt att »bita i elen nöteu) , att jell1väl IJå öl
väl·cle svarar' enlot l procent af inkomsten,! lägg'a, tillverkningsskatt ,SåSOlll ett nödvän
hvadan vid. ifråga kOll1ITlallde -tilläggsbevill~ !digt komplelnent till den alltje.111t stiganrle
mu i n.lbnitllhet l.)öl' gälla säsom res'el, att; sk~ttf!n på bl'&llVin, llr ~~xell vtu: af lHQt-
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!låiuva~'~e sättes ~nde~: jordens vel'kliga-"är?e, . l'ingsllämnden ""ugal', sa lllU" ,jag j bitf'Mlt
Ulan ,~,O~: .g~no~1. .l~ll1~Ol'else ..llled an~ra fastlg- : k?llUnittel'ades. fO~·slag ,(JUl bevillniugsbered
hetsfolSal,)Jungal .l olten soka utrona detta nmge.ns org:nl1Satlon 0(.;11 borde M1(l(les ej iD.-
samnla värde. I städerna skulle dessa tjen- -begripas untler lnärkllingen. rrvel'toin 'bar
stetnän hålla reda på de s~rskil<1a köpnlän- jag'fflreslagit, n.tt beredningen skulle skt:'
nens export och ilnpolt. De skulle icke sitta .ungeflir }>å salluna sätt, SfUll ften siste tab\~
stilla och vänta, ,att de skattskyldige afgif-' ren utvecklat niimIigen ntt den skulle verk
va uppgifter på sina inkolnster utan sjelfve: ställas af en 'person, och att taxeliuO'skoDl1
gå från luan till lIlan och tuta reda pä des- f teus bestyr skulle ~ara att llT-Ö-f'V-3 lU~lls fö.·"
sas inkolDster. -Jag tror icke, att dett.<\;skulle islag. Hvad&Wl' beträffa)' tJfli~B &nlJläl.knin
blifva för de1n omöjligt elle}.., sedan man ell: gal', så vill jag itirbigå d~ln, som blifvit
gång vant sig' via denna ordning, synlmerli- gjorda' enlot Jlanluet i'1l/cI'ltJl6fBkatt.1 <leD. af
gen svårt. lför en edsvuren tjensteman, som m~iA" föreslagna., oaktadt k(}mmitterad~ hafvf\
icke har. annat att syssla: lued, uppgel' jag vid skatt-ens ~Ilordning tagit bl1l6yn tut a.F
~'En~lla mina inkomstel' och kan· till och med, kf!l,st-ningen af särskilda inkoulStkiilo1\ och blott
SåS0111 köpman ellel' falu"ikallt utan betink· .fästa' mig yidd~n mot 'rätt till a:fdI-ag ror

. lighet lägga fraln mili~t böcker octl visa -skuld' gjorda.. I d~ttA Jlånseende tr6~~ j'ag,
ndn vinst. l\I~n f(jr taxeringsnäll111derna.iBed, att <len skilnad, sonl }n-ofessor HalDUlarskjöW
s.in talrika. personal, b.varibland .Dlöjligen kon_of fralllstätde lnellan rätt tiU afdrag B; ~j61liSte*

kllrenter, gör man il~t ogerna.. . mans skuld o'ell å kttpifalisteusocb. 'näringsid-
\7idare skulle jag (lnska, att 'sjelfva be-; karens 'skuld förfaller; ty Imasonl tjeRste

skattningen icke uppgjordes af nä1Ulldel'na, lnarinellsskuld kan vara åSRln-kad till talJfl
sedan de tilläf:ventyrs förut -hört krono-ombu.- af öfverftödigt lefnadssätt, så .älven varllid
den, utan att dessa sist näuluda v'erkstälde karens eller flere, S0111 kunna visa,. att skuld
de erforderliga bei-äkningai'ue och upprättade blifvit g'jord för näl'ing'en, U18n deJ1Il6S skuld
förslagen, och att. lläll1nderna i följd af denna sättning kan hafva berott derpå, att han ,au
arbetsol",dning icke skulle få annat att göra vändt sin inkolllst på spel eller. anllat· .dylikt;
än att pi'(jfYR de besvär, S01n enlot de upp- afdrag'et för skulden kall således' i ell~ fal..
gJorda förslagen anfördes af de skattdra.. : let 80111 i det alldra vara obefogadt, på Sall1-.

gande. iUla gång' S0111 afdrag' på grund af tJenste-
Hl' Rydil1s förslag, att. den, SOlll icke vill lmannens· skuldsättning för stuclier bör egt~

lelUlla sl{attenälnnd uppgift öfver sina in-; r1.U11, "lika väl S01n afdrag för skuld å närillgs
komster, skulle l)ft' 'grtuHl af denna sin iidkal~ellS l'örelsekclfpitaL -~ Vietare vill la.g'~
vägran frånkännas rätt att besvära sig'; aUlnärka 'beträffande pl'esidenten ''v,rrerns ytt~

öfver nälllndens beslut, anser jag' yai'a en ~ rande, att de 111lpg-ifter heträffande besiatt·
nlltför drakonisk lag'stiftning'. Dereul0t an-! l1ingens fördelning-, som i konlluittel"ades be
ser jag att enligt 'lnitt förslag- OUl inrättande! t.änkande förekolllIna, icke skulle vara fullt
af ständiga krollo;-olnbud nUlll luycket väll pålitliga, att dessa uppgifter i hvad d~ aUg"!fl

kunde fÖl'es]n'ifvu, att skattskyldig', SO)l1 vill: uppgifterne OUl procentantalet af jorcibruks
anföra besvär öfver den af krollo-ombudet verk: Ihef1 [kningen, stöda sig" på 1870 års befolk
stäIda taxering', skall för att viIula rättelse; niugs statistik, - 80111 särskildt uI)ptag'erstol~"

val"a skyldig- att för 2 eller ;) af skatte- ; leken af ,jordbl'uksklasserna 0('11 de. öfriga
nälnndens ledaluöter, <lenl han sjelf 'lnå utse, klasserna. Der Rl'O äfven j,ol'dbl'llkarB6 skil·
åstadkolnnla verklig Levislling d. v. s.lenula da från bl'uksegarne. ()111 också icke n~goll
alla de uppgifter, de kunna önska., och när oOlntvistbar gräns kunnat uppgöras uleHan
han ::\r skyldig' föra -bok, visa lIen salUlna. vissa saluhällskl~c:.;ser, så stÄ döck föJjand'e _

.På sådant ~ätt oeh l11ed användande af siffror qvar: 35H,OOO .ior<1eg·al~e, eller. vi skola
flel'-e andra utvägnl' att öfverviullR befintliga,! för riktighetens skull ltalla det j{)r·degendo
svArigheter tror Jag', att yår g'ällande hevill-; Inar, betala icke Iner },Ln,584,OOO kr01l01' i
Jlingsf.ö:roi·dnin~; ka.n i det stora hela fOl'tfa-; bevillning,' då dere·rilot ink{nnstbevillningen ~f

rande bibehållas., och att den utan" itlltföl' ; kapital och arbete erlägges 'med 1,12'0,.842
stnra rubbning'ar sknlle kunna lel)llla ett g'an- . kronor af 207,000 personer. D~ssa si1tl:ol'
ska g'odt resultat. ; kunna väl icke lllisstydas ocll ieke 'heller be-

I stpidas. - Svål~igheterl1a a~ ersätta en gam
Professor BydiJl: tlttg' hel~ blott att få nial· skatt llled en helt ooli håIl~t li~rr skatt,

säga några ol~d lltecl anledning' af hvad pl~O· i synnelillet- lned e11 iDlrolDst$katt . ri&.'t sig
" fASR01~. Hamrn,arskJöl(l_ y~~rade. lIvac1 taxe- em:eUe11tid') huru man vill bete sig, så stora,
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satt lUening' lned llli~' beträffande anlitallc1et o såsom illl{olnstkäll<t· år varaktigare ätl tin
af kOllS~l1ntionsskatter och ansåg', att hos oss; fälligt arbete. :
<len direkta beskattningen spelade så liten: Herr W({~rllo anförde äfven att lön vore o
roll i fÖl~hållande till den indirekta, att, On1! en inkonu;t af fast natur, hvilken utginge
statens ökade bellof af skattebidrag ~kal1 fyl- o; under lönta.garens llela lifstid. Det är nog'
las lnlfvlldsaklige~genoll1 konsluntionsskatter, : sanning'. ' :l\Iell det är å andra sidan helt
dessa lätt kuuna blifva orättvisa. Det -kan; naturligt att, 0111 l?uitagaren vill tänka på
väl så vara, 111en å andi'a sidan får väl äf- i sin familjs franltid~ så lnåste han år från
ven gälla såsoni l'eg-el, att den skatt är den, år aflägga någ'ot af lönen för att få ett saln-

orättvisaste, hvilken kännes så. Och (let kan, laclt kapital. I SRunna belägenhet befinner
icke bestridas, 'att detta är förhållandet med; sig icke den SOln redan njuter af detta salll
konsumtionsskattel'na. En praktisk statsman' lade kapital. ~\.fvell här lnåste Ulan sålunda- o

hal' sagt, att dessa tag'as från folket l)å I taga hänsyn till inkolnstkällans varaktig-het.
samlna "sätt, o SOIU folket sjelf tager sina in-: Herr 'V<;ern yttrade jelllväl att Italieus
komster, det vill säga, att likasoln stöt:sta de- . affärer stode i sall1band 11led det sätt hvarpå
len af inkolllsterna bildas aroppe för drQPpe, i dess skatteväseude vore ordnadt, och serskildt
s§, tag'a konsluntiollsskatterna sina andelar: 11led de ofta derstädes förekollilnande mini
deraf dl'oppe för droppe, I sterkriserna. Jag- ber att härvid få erinra

Det skulle vara frestande att upptaga till att inko111stskatten i Italien utgör en olle:
besvarande åtskilliga andra anll1äl'kllingar, tydlig del af statsverkets illkolnstt~r oeh att
S0111 fralllstälts elllot o clet af hr Palme och· det lnycket väl låter tänka sig' att en stat kan
lnig antydda förslaget ang'ående inkolnstbe· l laborera Iued dåliga finanser, änskönt dess in
villning, afseende att olika högt beskatta in- !komstskatt är ordnad efter rigtiga grunder.
kon1sterna efter deras olika natur. lYIen dels; Jag skall icke längTe upptag-a herral'nes tid.
kan försallllillg'en vara trött af" elen långa! o 1

~iskussj.onen, dels såg jag äfven, att hr Palule : Pl\ofessor Rydill: .Jag- vill blott 11led au·
under .111' ',\Trerns yttrande gjorde åtskilliga ledning af doktor .l~rnbergs påstående, att
anteckning-ar, lned anledning' hvaraf jag för- nlin fastigshetsskatt vore sammal~kopplad lllea
utser, att hall älllnå.r begära ordet. Oeh inkolllstskatt, och hans citat ur lnin reser~

derför skall jag icke läng-re upptaga tidell, vation fästa upplllärksalllheten })å: hvad jag.
utan öfverlenlnar åt hononl med fullt för- yttrat": »Dennå ihstighetsskatt blir en skatt
troende hans och ·nlin g-elnensaUllua talan. på fa.stigheten SåSOlll' ett särsl{ildt skatte-

objekt, hvilken fastighetseg'aren har att er-
Hel-r Odelberg : j lägga för oåtnjutancle af den företi"ädesrä.tt,.

-- - - - - .- - - - - S0111 innebäres i dispositionsrätten af en del
utaf statens fasta -olnråde». \Tidt\re har jag

oo Hel-r PalIlIe : o.J ag hade icke tänkt att föreslagit en särskild lag' 0111 fastighetsskatt,
vidare begära ordet o i afton. l\Ien då herr och i aTseende l)å den har jag' yttrat, att'
Arnberg- gifvit 11lig i uppdrag att fÖl~å vår »fastig-heten skall värcleras efter Sill 5a;fkast
gelnen~alllnla talan i afseende I)å de aninärk- nillg.sförnlågn, oberoende af elen llöjning' eller
ningar, S0111 af herr 'V001'n blifvit gjorda neclsätt.llil1g af sjelfva afkastningell, SOUl hlir

. mot den graderade inkolllst-skalal1, kUli jag len följd af eg'arens elLer brukal'\ens bättre
icke undandrag-a lllig-· att i någon mohn! eller sänn'e oUlvårdnad af ellel~ hushållning
söka 1110tsvarn hans förtroende oell ber der·: med densanllna i: • :Jag tror &åle<les ielte, att
före att i största korthet få g;eull1äla de j ulan· skall knnna säg-a~ att jag sanlnlanbull
fraulställda an1l1ärknin;;1arne. .f)en ena af! dit fastighetsskatt och inkoDlstskn.tt. H vad
clenl gi~k ut på att visa att Inan ol1löjlig-en 1 SOUl föra111eclt doktor Arnbergr3 UPI,fattning,
kunde on1 någ-ou enda illko111St sägä att den är att vid frågan om} huru grundskatteTna
V01'C absolut säker, ty till och lned iBkoln- skola ersättas, jag bal' ans6tt) att så v~il

sten af jordbruk, hvilken enligt vårt förslag fastig-hetsskattell "SOUl inkomstskatten böra
skulle utgöra den säkraste och varaktigaste jelnnlikt ökas för att le'lnna den el'~fittning',

af alla inkolllster, vexlade. Deremot ber; SOlD fordras. ::\leu frågan, buru "Ot~b i Il rad
jag att få erinra att det varaktiga hos in- ~ förhållande till hvarandra de sätökilda skat-

. kOl1lstell icke belor på densanlmas belopp, . tel'naböra användas, är ett, frågan VIn, en
utan på sjelfva Källan, hvarifrånden här-! fastighetsskatt,osåsom. en från inkomstskatten
fiytel"; och då, är det t.ydligt att fastigllft o särskild skatt, Ui~ ett annat,



· föreningens· sammanträde den 29 Oktober 1878;
'Or{lföl'au{le: Herr Stat$rådet :,F()H~SEl.L.

Protokollet föl' senaste salnlnantl'ä~let juste-lliqvidel'as med silfver, SOlU del'för under
l'afles. . !åren 18()2-1866 exporterades från Europn

: till. Ostindien i större luällgd än vanligt..
:rill iedaluöter af ~Föreningen invaldes:· Den stora efterfrågan' å silfver, med dfrraf
~'labrikören Oarl Bolinder. följande stegring' i' dess pris) SOlU - sålunda
l11g'eniörenEr'nst Hi1"sch. uppkonunit, fick dock ett snart slut, i den
l)rofessoren Gustaf Retzhts. lnåll som efter det amerikanska krigets upp-
<3-rossllandlandell F. Sybe1"g. hörande bOlnullstillförseln till JiJlu'opa åter-
frl'osshandlanden C. A. TlTahUJl.. kOlll i sitt norlliala skick) o~h efterträddes af
Löjtnanten KnutWallenbe1"g. ett betydligt fall i silfvel'priset, SOlU, vissel'-
Grefve Hans Hansson lJTac1ttJJlfister. 11ig-en lued åtskillig'a vexlingal' upp och ned,

l te l a,tionell'l,' nrvllt YOllferellSell. . ~ock, o oakt~dt silfv~l'utförsel~ till.,Ostindieu.
Il Iln ,( J ' k.; aterg'att tln den forut vanlIga mangden) af

Herr presidenten 'Vrern, hvilken såsoln Iorsaker, SOl11 jag nu går att angifva, på det
~.veriges ombud deltagit' i den internationella; hela alltjelllt sedan. dess fOl'tfal'it. Först
luyntkJnferens) SOlD sistlidue S0l1ll11ar egt runl :' anser jag lllig dock böra påpeka deu kon
i Paris, lenlnade följande redogörelse för g'~n- : trust, SOlll de hastiga och betydl!ga för
gen af förhandlingarne vid denna konferens l ändringarna under nämnda förhållanden i
0011 för de dervid fattade beslnt: : silf\rerpriset utvisade emot den större stadga.)

Ett g'anska betydande och nu sedan flere ~ 'SOlU i priset fl, gnId egt rum och blifvit be
år fortfarande prisfall å silfver har i alla: lnäl'kt äfven under så abnorma förhållanden)
'länder, 11vilkas lllyntväsende val' grundadt; SO,ln de hvilka under ett föreg'ående årtionde
på endast silfyer eller "på silfvel' och g'uId-: i följd af upptäckten af de stora gul(Uagl"en
gemensamt vållat betydande olägenheter och: i .4.~nstralien och I{ali fornien intl'ätit, ocb då
cl~ åtgärder, SOD1 i följd häraf blifvit af nå~ 'föranledde en alhnän fÖl'lUodall onl ett betyd
gl'a stater vidtagna, synas hafra 'ökat svå- lig:t fall i närnnde lnetalls värde" S0111 dock
righeterlla i de öfl'ig-a, hYilka af särskild,a utebIef. Guldet hade 'således bättre bestått
(Jl'~tker ännu icke kunnat ändi'a eller slntli- ))l'ofvet ,oeh visat större värdefastllet än
gell ordna sina lnyntföl'hållanden.' sUfret... "

Ilen första störl'e förändring, SOlU egue 'Denna erfarenhet bIef beaktad och har
tllm i silrrets pl'is på den vesterländska llutl'k- utan tvifvel haft stort inflytande på se·'
11ad~D) var en -följd af ,det inbördes kriget i nare ,tiael's tilldragelser. ,För att söka
}1örellta Staterna i Nordalnerika och je egen- åstadko111Ula ett för hela den civiliserade
dOlnliga handels- och produktionsförhållanden, V81'1dell gelnensalut lnyn'tsysteul och sålunda
bvHka ~uppkonuno, då tillgången på bOlnull i ! äfvell l)å detta område underlätta samfärdseln
cttinåiell Dlåste tagas i anspråk föl' att fylla! luellan nationerna sanlmanträdde 18f17 i Pet..
kO"lSuwtiouens behof i anseende till den, un- ; ris en stor lnyntkonferens) sonl med värlna
er näulnda krig upphörda bonUlllsodling'en utt.alade sig'. för inför.ande af ett 'universelt.

" f ~dstat~rna och denuC:\ betydliga införsel lnynt, hvill\et b{)rde grundas på' ~111d såsom
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ensanl värdelnätal'e, År 1871 fattade ock bekant, än~u bibehåller silfvermyntfot, Sveri
Tyskland principielt och 1873 definitivt be-: ges och Norges' re~erillg antog ock inbjud
slut 0111 ~fvergång från en~el silfvel'luyntfot ~ ningen och af öfrige inbjudna länder var det
~ill enkel guldlnYlltfot, hvarig'eno1l1 en stor; endast ~ryskland, SOUl, ~fter ntt från börjali
myckenhet silfver bIef för 'ryskiand öf,rer-; hafva vägrat, ej antog inbjudningen, Tysk
flödigt och ledigt till afsaln, De skandinavi- ; lands närvaro ansågs dock af lätt inseddn
ska länderna följde strax derefter ~rysklands: skäl så önsklig, att konferensen, sedan den
föreJöule, l11e11 till följd af för oss i detta: trädt tillsalnmtU1S oell erkänt" den föreliggande
afseend.e särdeles' g'ynsamma 0111ständigheter i fråg'ans. stora betydelse och vigten af Tysk
var den silfverluängd, som vi i följd af lllynt- ~ lands delta~al1de dernti, beslöt anhålla hos
förändringen hade anledning att till andra; franska regoel'ingell, att den lnåtte inbjuda.
länder sälja, jelnförelsevis ringa, Också lyc- !den tyska att jenlväl sända olnbud, luen äf- .
kades det oss att ganska hastigt g'enomföra! ven nu blef 'svalet nekande,
vår;" inyntrefoI'IU, under det att Tyskland ännu Konferensen utgjordes således af. Olllbud
icke afslutat sin lllyntföl'ändring. För afsätt- från följande länder, nelnligen från Frank
ning' af öfverflödigt silfver erbjödo naturli- ~"'ike finanslnillistel'll Leon S ay, ln~nistI'e

geu lllyntvel'ken i den latinska llnionens län- plenipotentaire J a g e l' s c 11 In i-d t och lnyntdi
(ler, så länge dessa lnyntverk voro för en- rektörell R ua 11; ftftn Englanrl den väJkände
skildp.s utulyntning öppna, en särdeles be- statsekon~)1nen och f, d. lninistern G os che ll,

qvänl utväg, nlen till följd af det tyska silf- . förre guvernören i Englands bank Gi b b.s
rets häl'af föranledda påträngning på dem, och sir T h oDl a s Secc om b e; från FÖ110enfa
sågo sig näulnde länder redan 1874 tvungna Staterna' förre sellatoren och guvernören öf
att vägra all lnyntning af silfver för enskil- vel' staten Ne,vyork :P e n t on, förre kon
des l:äkning - en åtgärd, som naturligen gressledam"oten Gr oe s b e ck och generalen
Blåste betydligt minska metallens saluvärde, 'Valker sanlt hl' Dana HOI"ton, d-e båda
Året" 1873 beslöto äfven Förenta Staterna sistnälnnde kände statsekonomer ; från Belg-ien
att utbyta den dubbla standarden mot enkel förre inrikeslniuisten Pi r UJ e,z och legatioRs
g-uldstandard, luen denna åtgärd väckte del'- rådet vid beskickningen iPal'is G a r n i e r;
städes senal'e ett stort lnissnöje och fÖl'her- från Sclu.veitz likaledes tvänue olnbud, den i.
skande . önskan ~ltt få silfret tillbaka såsoln luyntlitteraturen kände oeh serdeles framstå
lagligt; betalnings.tuedel, för att sålunda" söka ende nledlelnmel af förbundsrådet· .:B' ee1'
fö;).'hincll'a ett stig'ande myntvärde och under- H e r z og, och leg'ationsrådet vid beskicknin
lätta den till 1879 års början beslutade in- g'en i Paris La!' d y; från {jste7 107"ike och från
lösningen af utgifna sedlar med metalliskt G1"ekland de båda ländernas diplolnatiska OB1

lnynt. bud i Paris, neluligen" från det förra grefve
l.Jnder dessa olllständigheter fattade ]'Ö1'- K nefs tein och herr Hen gellnUllel' sanlt

enta .Staterna .beslut att återgå till den dtlbbla fråll ,det sellai-e hr D elyall n i; från Italien
luyntfoteu och inbjödo med anledning d(\l'af förre lninistern gl'efve R ns c on i, ·lny-ntdi··
de eUTopeiska staterna till en konferells för rektören i lVlilano B a l' a l i s och a'mbassttd
att taga i öfrervägande, ändrunålsenligheten sekreteraren lt es s In a n ; från Ryssland ge~

att äfven fÖl' Europa antaga den dubbla; heimerådet Thoerner salut från Holla/lul
standarden och derig-enom söka Ul)pi'ätthålla bankdirektören lVI ees, De skand'inavisl,a län
silfrets värde, Illbjlldningen afgick i April del'na reprGsentel'ades af tvänneombtt<l" båda
detta. år till de europeiska regeringarne, för detta statsråd, nemiigen af d:r O, J.
l~llgland visade sig' betänksault och tvekande, B r oc h och n1ig,
Oln det skulle antaga inbjHdnirigen, och äfven ! Det befanns, att nästan all~ de eupopeb
för. Sverig'e och Norge tycktes frågån för.; ska oll1buden 'Toro gelloln sina fttHD.lakter fÖl"

sig' vara fög~a intresseväckande, då vål' mynt- 1. bundne att ickB inlåta sig J,å fattande af
reforl'U nu val' fnllbordad, Då ~n1ellertid åt inågra bestäu1Claoch för de respektiva s'ta
inbjudningen gafs en större o111fattning,: tel'lJa bindande beslut, lItan 'endB1st a'tt utbyta
så att konferel1~sen derjelllte skulle kunna! åslgter, oell, Olll anledning dertill fÖ'rekomme,
taga hänsyn till 111öJlig'hetell' af ett nnivel'-.: afgifva förslag och Ufverlägg'a {HU grulldeJ',
salt verldsluyut, gic:k engelska reg'eriugen in : hval'på i en framtid gt.nneus"anulla. beslut U1:öj- .
derpå, ~d;sonl (let dock sedermera visade sig,! Hg'en kunde f,\ttas. Dettn varäfvell f~Uet

hufvndsakligen lned afSOOllde å Ostindien I tned A1Uel-ikas o~llbnd,· "hvilka. {lock f1tl~'k la·
ooh dess förhållanden, del' England, SåSOU1: ra.de, att ()ln någon öfv~renskoltUlltla~ -h;~\l



Detta förslag g"åf nattu'ligeu anledning tUl '
lllycket utförliga öfverlägg'uing-ar, och 0111 .äf·
ven Ulan ttnsåg',att de an1erikaliska olTlbudell
hade långt ifrån rätt i til1t, ansågs dock all
mänt, att ställningen vai' högst betänklig·.;.
kanske icke 111inst del~före att -de foreslagll'n,
botenledlen befunnos i sig" sjelfva olänlpliga. .
För ll1in' del kOll1 jag äfven till denna fl,sigt.

Af de rubbningar och olägenll'eter, SOJU

åtfölja ett" sjunkande sHf~ervärde,' hafv,a,' vi
sjelfva lidit, OC11 Finland·s öfvergång till guld..
luyhtfot betingades Ju~t af de kursfall, SOD1.

d~ , 61l1topelska länael'lla knntte åstadkolllluaS,l,:l'äknas, uppg'å' till 15 el 16 .luilt :'.;t st. ltelll'
.de Förenta Staternas regering vore beredd! ansåg denna 'qvantitet, SOUl enligt denleln
att ftalnlägg'a förslaget f(jr kongressen och lnade uppgiften skulle' .. vara: sista återstoden
tl~tllde sig knnna försäkra, att det skulle J af ''l'ysldands silfverbehållniilg, icke böra SYll
konuna att antag'as; i nerligen inverka å silfverpriset, lnen andre

K.onferensen, sonr började .del) 1OAug~usti, ! lnenade, att just eluetlan de~ta silfver icke
böll inalles 7 salllmantl'äden, och 111)plöste Ivore ullderkastadt sanll:na lag sonl produktio
sig den 27 sanuna luånad. ,; nen, hvilken' fortginge normalt och efter"hand

1\!an sökte först. göra sig- reda för ställ-" kOlnlllC i konsnmenter~las egoo, utan tillhörde
Diugen och orsakerl~a till det stora prisfallet ien ega.re, SOlll ville. sälja hela den lll)pgifna
på 'silfver. ,Dertill a.ngåfvos flera olika an·! qvantiteten och när' sonl helst kupde helt
ledningar, hvilkadock redan förut V'OllO tenI- Iplötsligt dermed öfversviilnulR verldslnal'kllR
U~en' utredda, och i syullel'het framhölls af Iden, lllåste befintligheten af' detta förråd, hl
(le '. amerikanska och äfven de engelska. OU1- i nebära en fara och vara egnad att på denna

, b1:\tlen det depreciel~allde inflytande p1i silfrets llnarknad utöfva ett störande inflytande, .Förr
våliåe,7 so111 den tyska lnyntföräridrin~en ut- iän 'ryskland .sålt allt sitt öfverflödiga silf
Öifva:t. Hr ]'eer-Herzog erkände visserli-j vel". vore derför ock den latinska unionens
~enäfyen, att 'l'ysklands stora silfverförsälj-Iläncler icke benägna att lnedg'ifva någ'on fÖ,I'"

ning' vore i detta hänseende mycket beak- rändring af ~en l1lodifikation i sitt dubbla
,ta;I:rsVäl~d, DIetl han ville dock sätta densalnma Illlyntsystem, .att silfver ej eUlottog-es till ut-

d
l •.

i' sista rllmlnet bland orsaker, 80111' Ine ver· llnyntlllug-., . ,
kaie t.ill silfyervärdets sjunkande. Större! Det,förslag-, soni de alllel'ikanska olnbu·
bet7delse fäste han vid <let förhållandet, att den framställde, ilulehöU hufvu~sakligen, att
d.en. .årUg'a pl'oduktiol1p.n af silfver, syullerli- konferensen 'skulle öfverenskornlna' derolu: att

'gRSt från }"'örenta Staterna, befunne sig i silfret icke borde uteslntas från användning
8,t:i;g:~uHie, så att, då denna produktion i för utbytets bellof; att konferensen fasthellre
ltiIPnd:e "1and för .G år tillbaka utgjort 8 skulle uttala önskligheten deraf, att ntlnynt·
millioner, den nu uppginge till 16 lnillioner uin&en af silfver icke upphörde' lltan åter
"g st" lafseende häJ'å

o
bief .. emellertid ~f de upptoges, del' den blif'vit inställd; 'samt den öf~

amerIkanska ombuden adag'alagdtr att, Jemte vertygelse att bruket af bådp. silfver och guld
d<et en 'de~ af den årliga silfvertillverkningen såsom olitniteradt betalning'suledel kll'1lde nled

.s,ttlnnade i jförenta Staterna, en stör.re del åter trygghet antag'as genonI att, fastställa ett visst
'ö:fver San ~'rallcisco bortförd~s. i synnerhet värdeföI'hållande lnellan gl\ld och silfver samt
till Kinå, IDell nlöjligen äfven. till andra af- behandla båda dessa metaller lika i afseellde
':litgsna länder i Orienten, så att exporten af fL utmyntningen. Såson1 1110ti v anfördes de
,silfvel~ från }"örenta Staterna till marknaden svårigheter, SOlD nppkonlmit· geno'm prisfallet
.i LOB:doll icke vai'it serdeles luera het}rdande å silfver; huru detta rubbat alla lnöjliga
eitet· .än före tillväxten i produktionen af förhållanden, gjOl~t kurserna osäkra, llledfört

, d~n:n:a ·-metall.. lYren i all synnerhet ansåg' hr fall i vurnprisen, ökandet af staters 'och en·
Feer·Herzog. fluktuationerna i silfverpl~iset skildes skulder,. depreciatioll af silfvermyntet,
vara, beroende af den större eller. lniudre ,ex· såmt sktllle förorsaka svårigheter för de lnin..
p01~~n deraf till ()rielltell. J a.g' har i det dre rika staterna att bibellålla sitt g'uld~

fÖI'eg:åeud;e riäln~t-, att utförseln af silfvel' till förråd.
O.stincUe», SOln under aluel'ikanska inbördes
k,piget vat-it större och efter' dess slut betyd
l~i"t mindre än tillförseln till ']Jul'op:a, nu..
Dlt1ra återgått till sina g9alnla dhnensiollrer.
:.D;erelllo.t. är från Tyskland ganska lnycket
stlfV'er äl1nuatt förvänta i lnarknaden. I
t\fse~Rd:e derpå·lueddelades af bl' }-' eer- Her
zog,att Tyskland till för<ra årets slutsålt
s.nfve;r" 'till. ett belopp af 579 IniIlionel' francs
oeh att 500 millioner francs .fuunos qv~r, så
att efti6r afräkningaf hvad 'det .sjelft fö,r
ktljemynt. benöfåe, den värdemänga, som
terstlt- f~:l'detta lan(l att försälJa, kan be-
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.vållades af dess förra lllyntsysteln, der silf- k er, .S0111 framställde detta påstående och
-I'et yal' ensatn värdelnätare. ' ; del'åt ville gifva.[)etydelse. Han förnlenade,

Beträffande frågan onl den i-nverka.n, SOlD att silfvernlynt då vore ännu sälnre än pap
sUfrets denl0netisati~1l lnöjligen" redan 111ed- "pel'Slllynt, eluedan det senare representerade
fthot och, 0111 del~ fol"tfore, ytterlig'are skulle fnlla Yärdet, Inen det förra. icke.
föranleåcl. å ~tt alhnänt -fall i varuprisen och I fÖl'll1odali att han' lnenade billoneradt
ökande af tyngden af skulder, så väl enskildes sHfver-skiljemynt, gennläldes häl'å, att silf
som staternas, voro åsigterna delade sålunda, 'yerlnyntet icke heller vore annat ~n ett re-

:.att general Wa l k e l' ansåg detta fÖL- en af vresentaUv, och att det icke vore någ'ot ondt"
",ile största olyckor, af hvilka lnenskligbetell uti, Oln -o.etta i och .för sig' hade högre vär(le
hotades, i det att varuprisens f:.l·ll skulle be- än de ·pappel·slapl)a.l~ af 11vilka pappersmyntet
tydligt 'lninska eller alldeles tillintetgöra den, utgjo ·de~. Hans åsigter i denna del .förIda
vinst å detas tillverkningar för industri-id-' rades' då nIirillare af den andra amerikanska
kare, S0111 dock vore den verkliga källan till statsekonomen, hr H ort 011, och det visade
nationalrlkedolnens tillvext, och -·ökandet af sig', att deras verkliga rnening var, att, då
alla skuldel~s och afgiftel's tyngd väsentligen silfret föll" i värde, lllåste ock värdet af .alla
försvåra vilkoren föl' UtKOll1st g'enonl al"bete 5-fra.ncs-styckell likasonl af Hollands silfver
för den nu lefvande generationen, hvarelllot gulden oell ~l'yskla.nds tllaler förnlinskas.
d:1' B r och lnenade att on1 Juan Dled anta- TJetta antagande var ock riktigt, för så vidt
gande af dubbelt standard förenade en obe- fråga vore 0111 e.xport af det i sitt l11etaU
p'ränsad rätt till ntInyntuing af silfver såväl värde fallna l11yntet, Inen eljest icke. Ännu
sonl af guld, skulle prisen på näl'ingslnedel' nliIidre giltig'het kunde enligt lllin upfattnintr
likasom af alla nÖdvändiglH~tsvaror stiga.,. l11edgifvas åt den likaledes af general \r· a.l
hvilket efter hans förnlenande" vore en vida; k e r fl'aUlställda varningen, att, 0111 .ingen
större olycka än ett allmänt prisfall, enär' förändring skedde, de l11indre rika staterna
d,et ej blott skulle drabba egendolnseg-are och. skulle få. ,svårt att bevara sitt" guldförråcl.
iudu.stl'i-itlkare utan hela massan af konsn- Jag svul'udebonolll härpå, att l11Öjligheten
lnetltei-, ,arbetare, tjenste- OCll en1betS111än., lned ä.fven för en lrlindre rik nation att få be-

.ettord1\lla, 'som 11åde fast inkoll1st eller af-: hålla .sitt gula icke berodde af "uågon knlnp
lö~ing; hva~jelnte han i afseende å ökandet Ioch strid, i·hvilken rikare nationer lnåste v.inna
af skuldernas tyngd endast anulål'kte, att; öfvel'hand, utan. af den klokhet och försig..
d~tta visserligen vore en beaktansvärd Olll-: tighet, S@l11 iakttogs i afseende å nlynt~ och
ständighet för länder, hvilka SåSOlTI ~Förenta, kredhlagstiftning-en sault impotten. _
Rtaterna hade en betydlig- statsskuld. . ~ Jag öfverg'år nu till· frågan 0111 det ulPt1el,

Hr G os ch e n ingick i bedönland~t af den- :genolu hvilket det onda anså~'s khnna undan-
na fråga under en lTIotsatt förntsättll;ing, neIn- :rödjas. Det aluerikanska" förslaget var häl'
Ji.gen 0111 silfret öfverallt och på en gång. ntinnaD fullt tydligt. Det hänYisade till an
skulle delnonetiReras. Han frågade, Il lll'li vida tagande af dubbel standard eller -- 'SåSOl1l

Jnan kunde påräkna, att ex~sterancle qvalltitet . man i Alllerik~ älskar att säga - bimetal-
'~111d då kunde hlifva tilll'äc~li.g~ för' ch-kula- 'lism, och det fralug'ick verkligen af förhalld
tJonens behof, oeh ej behöfva frukta ett all-: lingarne) att, 0111 Sverige orh ,Norge a,nses .
nltänt fall i alla varuvärden. Han tog sig; SåSOlll en, lnakt i .hvRd angår l~yntförhåUan
häraf anledning att varna för f.ortsatta åt-' den, meningarne iuonl konferenaen voro jeulnt
~ärder att - bel'öfva silfret sitt värde 'SåSOlll , delade..
1Uynt~netall; uteslutande guldstandarcl vore. Hr S ay förklar:ade,att, så vidt han kunde
en falsk utojJi; verldens intresse fordrade så se, Frankrike, sedan 'J'yskland sålt sitt öfver
väl -snfrets som gUld'ets bibel1ålla.ncle. så"Som- fl~dig'a' silfver, och lugnare förbftllanden in-'_

. luyntnietalfer" OCll o-m än ell eller' tyå stater trä(lt, skulle återgå till d'en dubbla standar
sknll'e saklöst kunna .dell1onetisera silfver, vore: den -och för franltiden .all~ielllt vidhålla det
allulHn öf"vergållg frålt silfverstandard. till'; nn endast provi'sol'iskt modifierade myntsy..
guldst~ndard visst icke att tillråda. . steulet. lVledllonom instäIi1:de hr D ely anni,"

Beträffande det förhållande, att" g-enoIn' 811r-- deleg'erad': från ·Ci--rekla.n.d. Italiens olnbud,
v~rvärdets fallande 'OC11 Uppböl'ande'- af ut-' grefve R u s con i oeh hr B a r fl. l i ~, ytttadce

'. 'nlytltning:endet .i gång varande· silfverlllsn- sig' med ~Jnnel~lig ifvei~ till förmån- fi.r dllb~
tet skulle" hå/va blirvit depr~cieradt elle}" för-"; belstandar<1en oell ville "derför icke bit,!!:äda
h>ra i värde, var det äfven general' "T al~ det slutliga svaret, utan reserverade sig', el1~t)-



ci.ul konferensen, enligt deras lnening, fäst !träffade, t'öljileu- föl" det ,1tt iHl,- SORl' eg'cie dl~b~
ulLt för litet afseellde .,å det aUlerikanska för· !bel standard, blefy~, den, att det alitid fin~'e

11lg1i\t. Ombuden föl' Os~.el:l'ike-lJng~rn delade Ibehål~~ det säl~~re lnyntet, hYilk~t llttl'nng<1e
de italienaka o111budens aSlgt, men forl~larade, det hattre Hl' l'orelsen. , '
att. de icke ville skilja sig- från de öfrig-a'j Den f1rf~renhet, SOln hittills vunnits ang'å't
ellTopeiska olnbnden, då de «nsågo ' svarets Iende. den dubbla standardens inflytRnde på
l..flb'l.se kke innebära..absolut hinder motden mYl1t~'ä~endet, ,hlef också föremålf?l' ett gan
dubbla Jnylltfotel1. .A.fvenHollands ombud ska hfhgt melllngsuthyte. /~.. :ena sIdan, fl'alll

llr M e es, hyste sYlupatier för den dubbla hölls, att den dubbla 111yntfot~n <existerat i
standarden. Österrike-l}ng-arn, Frankrike, 1000 år utan att hafva vållat några mera
Itlllien, Hollancl och G-l~€k]and voro således ~lämnvärda olägenheter. .L1. andra sidan er-o
rit" dubbel standard. . Derelnot uttalade OU1- irira(les åter, dels att förhållandena tillförne
buden från ~JDg'land, de skandinaviskq" sta- varit helt andra än de närvarande., dels att
t~rna, Belgien, Ryssland och Schv{eitz en 'dubbels'tandal'den icke fnnnits i 1000 fl)', och
bestämd fÖI'kitl'lek för den enkla standarden., delt1 äfven att, de länder, SODl användt den
}t"eln 'europeiska stater således mot fem. sam 111a, haft att bekänlpa lnånga svårigheter,

HVlld åter angår sjelfva, al'gunicntatiollen SOln dess tillälnpning- ll1edfört. Särskildt
rörande biInetallisinens ellei~ dubbelstalldar-, påstod hr ~'eer~Ilerzog, att dnbbelsyste-:
dem fel oC;11 fÖ'rtjenster. bl~f denna i viss l11et äfven i forna tider vållat l1Jyeket ondt,
1I1ån luiudre vetenskaplig-, derför att konfe- hVare1110t åbel'o]')ades' det fakttun, att Fran]{~"
llel\S&1l:S ledamöter alluläl1t erkände,. att· de rike ulider detta århundrade öfver 70' ål' haft
icke- inflUlllit sig till någån akadelnisk dispu- dnhbel standard och lyc;klig'en geno~lfört, sy
tationsakt, utan snarare vore att anse såsom stenlet, under det att det .på tvänl1P, sidor
en diplolll:ttisk fStUnlillg, hvilken hade att var, onlgifvet af länder - 'TJTskland och
tillse, 0111 Ulan klUhle kOlnlna öfverells 0111 ~Jng-la11d, af hvilka det ena hade enkel silf
f<irslag- till någon åtgärd eller ,. icke, hvilket verstanc1al'd och det andra enkel g"llldstall
e·mell~xtifl naturligtvis icke kunde ske utan da.rd, utan att det rönt synnerlig oläg~nbet

diskussion äfven Olll de princil)iella grunderna. deraf. Italienal'ne gåfvo tillkänna, ntt, lta-.'
,l ag bö'r dOGk ftån början säg-a, att alneri- lif}n vore belåtet lned den dubbla lllyntfoten.
kanarlle bestäln.dt och tydligt g-åfvo tillkänna, Äfven Olnbuden fdtll Österrike, 801n tillhörde .
a,tt de illg,al~lnda hyste någon vetenskaplig- bhnetallislllens anhängare, påstodo att. allta
etl~l" pl"incipiel förkärlek för den dubbla lnynt- gandet :lf den dubbla standarc1en SkUl1fl u:t~

f:Ot.el\; att de åtnlinstone ickeanlä'ndt till jemna sv~righeterna af rnbbniug~u'ne i sill,:
:}{luro.pa för att g-öl'a propaganda för dellSalll- rets värd~. 1""tterligare uppgaf ett nf de
llh'\t lnen att de omfattade den såsom ett me- alnel'ikanske 0111bnden, nll~ -F e n t o n, att den

. dttl till silfvervärdets hojande, då de icke silfverlnäng-d, SODl för näl'val'ande funnes uti
kundtj fiuna någ-ot annat. myntad fornl i· verlden, nppgillge till 500 .

De skäl, 80111 anfördes luot. den dubbla luillioner .,g st. och att dpn ål'lig'a tillvel~k-.

tan<larden, voro hufvudsakligen, att den ningen utgjorde H tt 1(~ 111illionel' ,f' st., ~l

1(. f l nlejning' till agiotage; att tillkoDlsten ler i lnedeltal o111kl'ing 1~ lnillioner. Han
at, ttstadgadt lnyntväsende' derigenolll för- tillade, att det särskilda förhållandet son) UPl)
dl'\fdes; att ett fast värdeföl'hållande lnellan kOlllmit g-ellOln ~l'ysklands öfvergållg till dr-t .
~tlld o~b. silfver i verkligheten vore olnöjligt rena guldmyritsystelnet, endast vore tenlporä,t,
f tt Upprätthålla så väl lued hänsyn till för- saInt att 11lan del~före Yi.d bedömande af <1~nnft,.
:tutil·lngal~ l denårlig'a produktionen och fiuk 4 fråg~ borde företrärlesvis fästa sig ·\~id den.
tluttiouel' i indllstriens oehof af dessa metaller, svårighet, som förlnenades härflyt.a af d~n
Hm lsy·nnel"'llet lned hänsyn till.olnöjligheten ökade silfv,erproduktionen; och då denna en

tt t r n~ sig, ~tt de asiatiska länderna någonsin das~ utg'Joi~de 21/2 ojf} af heIn den luyntade
i ull Ingå pa ett sådant syst8111, utan säker- silfverlllassan, förestäUdr ,han sig-, att, ;-orrl
r~en komm~ att allt framgent föredraga oell flertalet af de större ländt~rna slöt.e sig till~
• lIn nkal silfverstandard, till följd hyaraf sanUllans, nlan icke heh<-ifile på grul}c1 del'åf

tf Jrft vexling"a.rne i deras export och im- befara n~gra allt för stora fi5rändringal'· i
Utid skulle komlna att medföra en olle- silfrets metlallvärde. '<,_'

11 lig, anting-ell. höjande eller nedtryclraniJe lVlycket talades naturligtvis itfvell,'~lll· d~n
IIlVlarKJl\lt el silfverpl'iset; salut slutligen att, ,; stadga, som kunde upprätthållas g·e~nom· an- '

pli fall å någonderamyntmetallen iii- ;vändande af dubbel stanclard. Df', som föt·-,
, -}~j,·Oil. Fii1'en.. Tidsltrift. 8
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sval'ad~ 'den enkla standarden, fäate up'plnäl'k- :båda lnetallerlla., SOlll dubbelstanda.rcten eller
~amheten derå, att den. dubbla standardens: den s. k. bimetallislnen utgtlorde, hölle denl
fÖl~eträde s\tulle ligga i. dess föränderlighet, ej fast tillsanul1ans utan v()}'e att likna vid
så att i lnån' SOln den ena 111etallen öfverflö-, kautschuk. Det l3.te tänja sig och g'å.f\?·e
dada' ~~ Dlarknaden, den utträng"de den an- ,ing-eu' jell1nhet i rörelsen af de båda lnetal-
dra. Å bimetallisternas' sida svarades, att le1"nas värden.. . .'
det just vore derigenom, ~om vexlingarne i' Å andra sidan 'påstods, .Ätt de l'ubbningar
de båda nletall~rnas. iilböl~des värde utJemna- myntvärdet i 1änderlned enkel standal'd llU

,d~s, Iuen det 'erinrades'då, att föränderlighet . dergåt~ och deraf följande öfvergången från
v~:)1~e motsats till stadga sauIt att den~ SO·JR· en standal"d till en annan åstadkolllmit långt
lån.ade ut i guld~ borde lutfva säkerhflt att större och mera omfattande skakningar än den
få igen i guld och icke i silfver. l sam: dubbla myntfoten Inedfört inom de länder,
m:anhang del"med anföl~des af en blancl kon· som användt den.
ferallsens ledamöter, Ulr P i r ID ez, ettexelU- I öfrigt erinrar jag 0111 ·de alnel"ikanska
p,el. Onl verkligen, sade han, den svårigllet, . ombudens förklaring, att bim,etallisll:len för
som. EKg"rand rönte af den yexlande kursfor- dem. gällde icke såsoln syfteluål utan blott
ä'n.dringen å varoi"na från Ostindien, vore sft I såsom lnedel. '
stor,'att kraftigaåtgi\l"der deremot påkalla- I afseende å frågan om önskligheteu'
des., VOl~e hlgenting enklare än att göra l'upien deraf, att sUfret bibehölleB SåSOlll lnynt
till lagli'gt betalningSlnedel i England, och, fot fralnhölls lned' synnerlig styrka af de

. k~tsen skulle genast blifva. reglerad och föga; flesta ledall1öter, hvilka djupare inträngt
vexlande, men slutre~ultatet bJefve 'snart) att i .ä111uet, att det alldeles icke vore ef
ef~' någl'a .ål' i England ick(~ funnes något: tersträfvansvärdt, att .silfret Upphöllde att
guld utrm endast silfver. Det, voi'e visst l användas såsoln lnynt111etall.' Hr Gosch en
,möjligt, .. fortfor han, att det ~unde kännas var, såsoln jag redan nälnnt, afgj:ordt. af
tiUfJ.'edsställanae ,att sli))l)a ifrån stora och: denna mening'. Han pånlinte Oln de V8l'k·

hastig:a kursförändringar, men han befarade: liga uppoffringar .'England underkastat sig
dock, ~tt denna känsla af belåtenhet ol1lsider ; i Ostindiell fÖl~' att, så vidt möjligt vore,

. komme att blifva bra nära likartad lned den, : ~PPl'ätthålla silfrets värde, och .fl'alnböll sär
som en pelison erfar, hvilken köpt: ett stycke skildt.,. att, då andra länder stängt sina mynt.;
tyg, under förutsättning att detsanlDla hade vel'k för fri utlnyntning af silfv~r, bade.Eng'-, ,
(let vid l~öpet 'uppgifna innehållet, lllen då land fortfarande hållit sina i Ostindien öppna
han sedel'mera funne, att l1an fått för litet, för fl~f Inyntning-, ellledan det befal"ade, att
afskar sft lnyeket af sin aln att vid förnyad silfl'ets. väl~de iluorsatt fnll skulle ytterligare
mätning- dermed intet saknades. 'l'ill en bör- ;fallit lued 15 el 20 % och .förhålland-eua.
jan kunde han måhända vara nöjd, men någ-on blifvit långt svåral'e. IJika Inad de ameri
varaktig- tillfredsställelse blefve det icke. ]Jn kanska onlbnden tycktes hall hysa den åsigt
annan liknelse gjordes af ,hr' P i r n1 e z. :Han att demonetisation af silfver luåste åtfölj,as af
fästade uppmärksamheten å kroppårs dynanli- fall i. alla varupris med deraf llärtlytållde
ska f~lihållan~enoch gJol'de den jemförelsel1, att förökade ekonomiska' svårigheter. I SalUDUl.

om en kropp rörde sig m.ed en viss 111indre 'Och syfte yttrade sig icke blott de t\lliel"ikanska
en annan med en större hastighet och de båda ombuden, utan också hr 1\'1ees, k1~ftigt ia
fästades vid hvarandl~a, så blefve den genIen- stämmande med hr Gosellen oell äfven bime
samm,a, hastigheten större än den mindl'e ha- tallismens spirituelle nl0tståDdal~e hrP i r
stighet, med hvilken den .ena krop~en dittills' me'z. Dr B r o c 11, son1 icke delade dessa
l"öt"t sig, lnen 111an torde neraf icke förledas åsigter, alls&,g dock, att önskligt' VOI'e, OJll
till den föreställning, att en verkligen s'törra man kunde få ett .univel"Selt mynt å guld och
hastighet på det hela' uppkomlnit~ enär .ge- ett år sUfver, gällande det förra i alla länder
nom förening"eu den ena kroppen förlorade som hade guldnlyntfot eller dubbel standard
lika mycket i sin hastighet., SOlll den andra lned fri utmyntning" af guld., och det senare
i sin vunne, OC]l han påstod att denna:dyna· i alla' länder, sonl hade silfverlnyntfot e11e1'
miska lag kunde tillälnpas äfvenpå guldets dubbel standard med fri uttnyntning af silf
och' silfrets värden. Om silfvei' genolll att ver. Endast hr, ]' eer· Her zog' tyckte~

fÖl~enas· i fast väl~deförhållandetill guld stege åsyfta en fortgående demonetisering af sil±'''''
i värde måste . således guldet fÖTlora ·lika ret och mel'a allmänt antag"ande af enkel
mycket. Men det föreningsband mellan de guldmyntfot. Hall förmenade, att silfverstan-



59 -,
"

dard iJl;lssade en'dast för stater," som vOl:e! att bibehålla sUfrets roll SÄSOlll lllyut lika
stadda på §,tergång, fraluhöll g~uldlnyntets; väl, SOlll' guldets; lneu att valet af den ena
oomtvistelig~a företräden frainför silfvel'myn-,: eller den. andra l11etallen eller af, båda san1:
tet ooh påstod, att silfret. 111er än 'g-nIdet tidigt borde ega rum efter hvarje stats eller
galve anledning till en större och lätt öfver- gl'UPIJS af stater särskilda förhållanden; att
dI~ifven luassa papperslnynt, derföre att det fl'ågan 0111 inskränkning i silfverutmyntllin-·
",Uloe mindre lätt transportabelt. ,g'en likaledes borde lelnnas till' fritt åfgö- ·

I det slutlig-a talet S0111 llölls" ,vid kOl1fe- ! 1'an<1e' af hval'je ~tat eller'grupp af stater;
rensens näst sista sammanträde' af det aIne-~' allt efter, deras olika fÖl'hållandell, så lnycket
rikanska olllbndet hr ,F' e n ~o Ii ~ näulllde han hellre S0111' prisfallet å' silfver. olika afftcie
lflaDel annat att 'i verldscirklllatiollen ing'inge rat' sttl'skilda stater; saInt slutligen att i be·
12'1/2, 'lllilliarder francs lnyntadt silfver, ,och: traktande, af de olika luellingar, SQill under
att man knapl)astkullde öfverdrifva vigten :~ konferensens salnluanvaro gjort sig g-ällallde"
af dess bibehåJlallde såsoln, effektiv mynt·: äfvel1S0111 af oll1öjligheten 'föl' de stater, S0111

uletall. ' ! hade, dubbel standard, att nu fatta ett för'.
Dessa och andra hithörande, frågor, SOln i ; frallltiden bindaiide genere~t beslut om obe.

stöt~l~e eller lniildre grad ~oro eg'uade att; g'l'iinsad utlllyntning af silfver, det icke syn
åcitagasig' UPPlll~irksalnhet, utgjorde förelnål ; tes vara skäl att vidare diskutera frågan 0111

fÖl' konrel"ensens förhandlingar, af hvilka i: fastställande af' ett bestäludt yärdeförhållande
öIl'igt tydligt fraIngick) att inga öfvel'ens·': lnellan guld och silfver., Olnbuden för flel'e
kODl1l1elser i sådana fråg'or kunde 'träffas i stater, SOl11 hade enkel standard, gåfvo säl'-.
denna fÖ'rs~unling', och äfven 0111 så· annars skildt tillkänna, att de gått sft långt 80111

nl~j1ig'en kunnat lllellan de lnest intl'eSSel~ade: det . ellkla- 111yntsystelnet kunc1e illpassås i
&tat~l'na ske, var det alldeles omöjligt i en: dessa' förhållanden; och några af de stater,
tidpUl1kt, då silfverpriset vore så vacklande,: SOlU hade dubbel standard, afgåfvo' enahanda
~Ojm nu är händelsen, och i synnerhet då en: förklaring- lned hänsyn till del~as lnyntsystenl .
.1l stor qvantitet silfver, S0111 den Tyskland; Endast Italiens ombud reserverade sig, SåSOlll

ännu har att aflåta, kan förväntas blifva förr: jag fÖl~Ut olnnälnnt. .
, el1e1' senare kastad in i, lnarknaden. De , De alnerikanska olnbuden betygade sin
, ~. t~ter, SORl tillhöra latinska ·unionen,. hafva Itackscunhet för de eUrOlJeiska stater, SOlll au

fli)l' ,:\tt l1lota den öfversvämning', som redan I tag'it deras l'egering's ..inbjudning', ,och' till tIo
,j;gat sig, stängt sina 111yntverk föl' fri silf· olubucl t SOUl lueel' denl deltagit i 'öfvel'Hig~_

yeJfttItlnyntning. Och då nlan tager i betrak- ningar 0111 den vigtig'a frågaD, men bekla·
u111de hvad hr Jl e er -H er zo g- meddelaae, gade att icke helt och hållet kunna sluta sig
}ulrU8oID, då' ål' 1872 endast utlnyntats 5 till niajoriteten af de europeiska· staternas
lldllioner francs i Paris och 3rl millioner francs' svar. De förklarade, att de äfven för siu'"
i BI'lissel; den fria silfvel'lnyntningell föl· del till fullo instälnde i konfereR'sens beslutt , '

Jand~ .åT så enOrlllt stegrades, att den upp- för så, vidt det rörde llttalandet, 'att silfret
~ick ,i Paris till 111 1nilliollel' och i Brits- så väl SOUl g'uldet borde bibehållas vid aess .
sel tHI 135 lnillioner francs, kan Ulan roll SåSOlll nlyntllletall, och de önskade .att
fatta, snart sag~dt,· nödvändigheten likasoln snart vinna sarnVel'kall för en åtgärd f denua
e-rk.änna 'befogenheten _af stängningsåtgärden, syftnillg. De tillade, att ae väl icke kunde
ty i:&tet land .kan hafva skyldighet ått till sätta sig ,elnot, att hvarje stat eller grupp
egen sk'ada låta vid sina eg'na verkst:idel' ett af stater härutinnan fattade sjelfständig-a ·be· ,
an1l:at land tillgodogöra dess egendoln. slut efter för elenl varande särSKilda förhål-

Det slutlig-a svare't p~ det aUlerikanska landen, luell om det, såsom förklaradt, be
ktlnfereusföl'slag'et blef efter enskild öfvel'lägg- funnes nödvändigt att bibehå,lla båda Dletal-
)inr sinsemellan af öfrig-a makters ombud lernus lnYlltfullktiol1, ville de uttrycka, den
JD.ed.d~ladt olubnden för de' alllerikanska sta· vörclSallllna lnenill~r, att staternas särskilda ...
f naocli var af följande innehåll: att de förllållandell vore af underordnad, betydelse,

opeiskastaternas' delegerade uttalade 'sin Qch de ånsåg'o icke, att det anförda. skälet.
äg~lse till }'öl'enta Staternas styrelse, att pi'isfallet å silfver 'ojelllut afficierat olika
fijranleclt ett illtel'nationelt utbyte af l11e- lltltioue)', borde hindrat en öfverenskolnluelse,

gJJJ i en så vigtig' fl'åg'a; att de tag'it de utan tro(Ide, att en g'emensalll politik skullfj
ikanSka o111budens förslag i ,111oget öfver- Hllpbäft de' störande inverkningar af hvilka.

& '~P Ot11 ans~g'Q1 att (lot' Y0l'e llöc1v~lldj~'t oje.llluhetern» fQrallledt~f De llH~dgåfvo Slllt-
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'Hgen _ att några af de stater, SOllt hade dnll- ; llAS och silfl'et således anting'ell ftnyo blifvtt
bel JIlYntt'ot, eller" SåS0111 de hellre skulle 1 ellSålnt den lllliversela l11yntfoten eller i vär
vilja uttrycka det, gjorde bruk af båda ll1J11t.. : stH, fall åtn1il1stone »stnlldard:, Jelnte g'uIdet.
lnetall~rua, kunde fbina oluöjligt att förbinda I lVlen efter konfere'usens snöplig'a slut sjönk
sig till att luedgifva fri utnlyntning' af sUf· silfvel'})riset åtel' ända till 50 1/2. J)en,'aIl
ver. De h~{de dock kOlnmit till konferensen: lnäluia 11lening'en inOlU silfverllH~rknadell ål'
för detta ändaluål och svårigheten att el'nå I således tydlig-en den, att kOl1ferenaell totalt
(letsanllna låge icke hos denl. ' De hoppades l11isslycknts. Det kall valla lofligt för en
Gck att, den snart skulle llP}lhöl'tl. lTuder 'producent att fUl'söka få störl'e l1Htl'knad och
dessa förhållanden insUhnde de i slutsatsen, ~ hättre betaldt för sin vara - sådant ål' till
att det skulle Y31'a g-ag'lllöst att fatta genlen· : låtet i affärsvel'lden i:alhnänhet och hvarf9r
samt beslut OUt ett fast väl'deföt'hållande luel· :då icke äfven i fråg-u OUl den vara., 80111 kal
lan l11yntlnetallel;na utan att del'åt g'ifva,kraft: .. las silfver - lnen etfsåc1ant försök som det att
De 111åste gft' sin väg och de europeiska sta· 'förändra lllyntfoten, d, y, f-!. vllrcle1näta9"e1'~) Ur,
tel'na sin.' "efter lnin åsigt. ni.lrnlast jelllförligt lned t. ex.

Hvad särskildt betl~äffnr Sveriges ställning: :försöket af en 111ätstocksfabrikant ~tt genolu
till de fråg'ol', S0111 vid 1878 års lnyntkon-; lagstiftande lnaktens tillbJelp få 1neter'ns längd
f'erens i Paris förelågo till b6handling, vill j förkortt),d, del'för att han köpt bnxbol1i SOlU·

,jag slutlig'en för eg'en del llälnnn, att en· l endast dug-de till lnållg-a tusen lnätstockar af '
lig't luin uppfattning- under' hela konferensen i exenlpelvis 95 centi1neters'läng'd. }(onfel'eu
icke förekoln något son1 kunde innebära an-; sen har fraUlkallats endast af handelsspeku
l~dning för oss att förändra' Vrt!' lnYllt.! lation eller 111ed åndra. o~Jd varit' ett aft'ärs
I)olitik. ' : försök; och såsoln ett sådant har den äf'ven

! blifvit lJetraktacl illOUl de kretsar, del' Dian
I anledning häraf begärrle herr Lankdirek· ianser antagandet af en inte1"1Utt'ionel 1ny:nten-

tören 'Vallenbel'g ordet och yttrade: :het såsom en stOl' tanke.'
D~t var väl icke lllill afsigt att nu yttra ~ H v"a(l nu angår den dubbla lnyntfoten,så

111ig i denna .fråga, utan endast att stillati- I är det för lnig en glädje erkänna, att aldrig'
gande ål~61'u hvad hr .\Vrern' och andl'a kunde någon vetenskaplig' finansiel auktol'it.et i vårt
hafva att i densaullua uliföra; lllen fråg'an är land uttalat sig' för en sådan absurditet.
föl' ulig' af så stort intresse, att jag icke kan Faktiskt är nälnlig'el1, att det o111öjligen låter
'blifva 11lin föresats trogen, utan allhållel' -att! sig göra att g-enorn lag en gång· för alla
l'örancle henne få. anföra någTa ord. \bestämnla g'uldets och sUfrets värde i förhål-

Till en bÖl'jan anhåller jag 0111 ursäkt der';.. lande till hvaralldl~a, detta helt 'enkelt derföl'
för, att j ~tg älnnar »nälllua saken vid dess att detta värde beror på helt andra, af lag'·
rätta nanlll~; och alldeles icke' behandla stiftning'en oberoende förhållanden) hvilka äl'O
den så förskräckligt Hti'dt, SOUl konferensen 111ycket föränderlig-a. 'Jföljdel1 af en dllbbe~
i Paris gjort - SåS0111 Ulan på diplolnatiskt 1l1yntfot i ett land blir sålunda, j vel'klighe
språk brukar säg'a ~ af undseende 1110t hvar- ten, att den ena luetallens värde trots lag- ,
andra. Det är inge11 hellllighet, att silfvel'- [stiftningen förr eller senare faller i' förhål
grl1.fyeintressena i NOl'dalnel'ika fÖl'Ullledt den j lande till den, andtas, att det bättre lnyntet
senaste ändringen i :Föl'enta staternas lnynt· Iuttränges af det sämre, och att lalldetöfver
lag;stiftning, genoln att genollldrifvu i kon- i svänlnlas 'af 'det senare, detta lnå nu vara af
gresseu den, s. k. »Bland bill ;). Ej heller j hvilken lnetal1 SOD1 helst. Så har i alla ti
är det någon hell1lig'het, att allclra intressen t cler ekett, och så kOlluner äfven att ske..Den
i Europa sökt fr~t111kalla en fttergång till den; dubbla lnyntfotell lu~r, säger ulan, fått ett
dllbbla lnyntfoten, så vidt Ulan ej kunde lyc- lnäktigt stÖd i den nuvill'ancle franske finans-

, kas åtel' få silil'et till ensalll 111Ylltfot~ I-Ivul'je lninistel'll. Ja, han val' en bland de få bi·
försök att öfverskyla aessa ,sanningar är att metallisterne i, konferensen -.- det är sa1i~

t-:()rvända språket. Det bästa beviset på att - Inen han har varit bimetallist långt 1u
fÖl-hållandet är det nu upp?;ifna, är den märk- : nan han blef fil1anSlninister, så att det. är

. liga, omständigheten ntt,. då konferensen salll- i icke de ökade silfvartillgångaTlla i AUlerika,
Inankallades, stod silfyerpriset på 52 1/2 saInt 80rn nu inverkat p~ hans ~sk~dni.Itg's~~tt~

steg' till 54 under förhoppning'al'nes tid, då kon- Jag tror <lock !3j, att l~an OC~l de llled hqn~nl

fepensen pågick och silfvel'i.ntl'essenas fQl'fäk.. liktänkande äl'o 'st~r~a nog att stå emot afUl
tal'e t~~.~(~{~~i at~ ~o}lfere~lSeJ~~ ~~~dqUl~l s~qlle y~n: . stl'Qnl~ hyal's~lrlfkråft ·~r. de~ Sal~1linB",..att,
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vill ·lll8.U skapa, en 'Vil1"(le71lilt(l9~e, s1' 11låste UHUl 'f9l' det landet at t snart kunna 'få en ,faiSt
tUl myntenhet använda en,· enda metall; så-, lllyntfot förefinnes ej; så länge del' bedrifves
tidt '~l'clenlätal'ens Yärde skall. bero af ett' e'n stol'slagenyttl'e politik 9ch landet' fortfar
genoln lag-en till halt och vigt beståuldt 1ne-: att leka storlni~kt och vilja, va.ra l11ed OUt

tallstyeke. J\:Iå vura att Yärde)nätal'en på; allting' saInt hålla en fil'111e, ~Oll1 kostar vida.
fle.tta sätt blir någ'onting konventionelt; ·den: ll1era än tillgållgarlle lnedgifva, så får det
blir dock en bestäuld lnetall af bestän1d vigt: allt vänta på en fast lllyntfot. ()stel'l'ike bar
och halt, en våruelnRtare i. förl1ål1ande till: således för silt del haft fullt skäl att an
andra varors värden, i hvilken i'ubunillg' ej kan' sInta sig .till något SOln liknar den dubbla
ske g'enonl att allt enlellanåt .substituera en: lllyntfoten. . '.
annan 111etall i stället för den, p~ hvilken' . Italien har sin egen, beB)TUnel'lig.H, lllynt
luyntsJstelllet .gTunda~. . politik. Det skulle göra en bankl'efol'lll

]{onferensen hade fÖl'klarat, att det är nöd.. ' föl' någl~a ål' sedan. Reformen slutaue
vändig't, '»att silfl'et allt fl'Ulngent bibehålles 111ed att se-x banker tillätos utgifva tusen
sasQJll nlyntnlet~ll ~. Den fOi'kla.l'ing'en är . lnillionel' lires eller f'l'ancs i sedlar, son1
&ändligt na.iv! Hade konferensens sal11tliga: tillerkä~ldes t'vångskur.~j- och bankerna nng'o

.al~dlemlllar afgifvit en' 1110tsatt förklaring,.· SåSOlll säkerhet för de utelöpande ett .tns-en
oell sag't att silfret ej vidare borde användas tiU :lnillionerna i oinlösbara sedlar hålla i sina'
lUj"Ut, så skulle icke desto' lnindre stora qvan- . hvalf qval'lig'gande och inlästa tio 'procent

, titeter silfvcrblifvit förnlyntade, ty det läln-: del'af i g'uld: Detta förvaras. under auk
par sig till skiljeH1Yllt alldeles förträffligt.. tOl'itetel'IlaS kontrolL })e1' ligger nu gul
-F'orklaringen .var också i sjelfva verket en-. det;· 111en g'uldlUYllt ståT icke att få annat
dast .ett evasiyt uttryck. Konferensen ville än' D10t ett högt agio, . l~· å 15' proc., och
icke säga rent ut, att silfret borde bibehål-: landet är öfversvämmadt af silfvel'luynt och
las enclast SåSOlll skiljelnynt, ·och begagnade: sedlar af ända till så låg' .valör sonl 25

, <lerför ett tvetsdigt uttryck. l\len OUl Ulan, 1 centime!'. Såuallt är Italiens l'öl'elsenleael'
SiSODl jag, lnedluy'l1t fÖl'står sjelfva vlirde·mil- l för närvarande. Ingen banksedel inlöses
fet·ren och ieke dess ullderafdelningar i skilje.. : lned· guld, o.ch i rörelsen eil'knler'u, endast
ulynt, så betyda dylika förklaring'ar ing',en- : sedlar och silfverskiljelnynt. Att Italien
ting. Det hal' olllnämnts, '>att fel1l europei- vill vara' luecl on1 den dubbla lnyntfoten,
ska stater på. konferensen varit' afsanl111R ; kan' således ej förundl'a någon. l\Ied ett
nl.e~nillg SOUl }'örenta staterna rörande den' sådant luyntväsen, SOln det. landet för när
du.bbla. lllyntfoten ~. Hvad nu angår den l varande har, kan d€t föl" öfl'igt lätt' hända,
först nänlllda af dessa stater, Holland, så: att det blir uteslutet från t'örnyandet af
har .denna stat under senare .tider haft en: 18{j5 års latinska. ln)''lltkonvention,. ty tiet
Dlycket besynnerlig' myntlag'stiftlling. '~'örst! är j II en orbnlighet, att ett sådant land, SODl

blefvo hol1ändal~ne förskräckta för guldet och : i verkligheten icke' Ilar något guldlnynt,
se,dan för silfret; nu fundera de ])å att åter~! skall hafva 'en g'uldlnyntkonvelltioll 11lecl så
g,å till gnIdet. Det skulle del'föl' icke för-; dana länder sonl ]'rankrike, Belgien och
u,udra lnig, OU1 de slutlig-en stannade så' att: Sclnveiz, hvilka verkligen hafva ett sådant
sig~ luidt emellan g'uldet o'ch silfret d. v. s. mynt. tJag' 'har nyligen i tidning'arne . läst
beslöto sig' för den dubbla ·lnyntfoten. Något; en notis, .hvars tillförlitlighet jtt~· dock natur
heslq.t onl den saken är dock ännu ej d~r ligtvis icke kan gal'antera~ del'om att ~'rallk
fattadt. Österrike var den andra af defenl :. rikes bank yttrat sig' 'inot l1yssnänlnde l11ynt
ellropeiska staterna, SOlD på ~onfel'el1sen utta- :konvention:s förnyal1de, föl' så' vidt den .angår
lat sig för den dubbla lnyntfoten.· 1\len 0111.; silfverskiljemyntet. Och detta är gau$ka
det landet kan med fullt sl{äl säg'as, att det; naturligt. Det är en ganska tung. borda
för d,et salllnla är alldeles likg-iltigt, huruvida! för :b'rankl'ikes bank att, såsoln ·nu, bära
luj11ltfoten är enkel eller dubbel. SUfret är! alla· oläg-enheterna deraf, att undra länder
väl lagligen. Österrikes mYlitfot, 11Ien i verk-,; pr~gla In,era. silfvermynt än de pehöfvH)'
,ligketen förekolnnler det· der endast såsolll :hvilket ströuUllar oupphörligen Hll., Frank..
8Ritjenlynt, och det är högst sällsynt <att der· ; l'ike~. hvars bank får. gifva,. grrld i stä~~et;

,lädes få se vare sig' 10.. eller 20-francs-' ja det- har. till oeh lued· händt, att i ~"rank

l'Jty-ekeu. Rörelseluedlet utgöres lulfvudsakli.. ; rikes bank funnits ,äll~tt till tre . hundra
00 af billlksedlar, SOIU icke invexlas hva.rkeul millioner franps i fräninlan~e silf~erlnynt..

L-- ._,oo._._g_ll~d elle).' ·silfver. ~ Någ'Oll f~rhoPNning 'lV!~~ ic·~~4YSS l~~~d~~~ l~w-'(1~t llc~~t~ ~(nl1f
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keri att ltpprätthålln: sina sedlars kredit så, I och inlösa silfve;rskiljeulyntet vi4 anfordral1
att agiot luellan bankens sedlal' och guldet i. med'l gnldlnynt. .
allmänhet icke :varit större än 1: 1000. I ' Jag' skall nu be att få säga ett lJar 01'<1

lällgden går detta dock ej för sig utan allt: onl carolinerllH. HOIU bekant, är det af riks
fijr' stora olukostuader. Den latinska luynt-; dagen 1868. beslutadt och af ]\.~ l\f:t sanktio
kon veutionen lllåste' d~rför begl'~tnsas till de ~ uel'ndt, att caroliller skulle preg'las. 1\1an-'

~ lälldeJ\ SOl11 verkligen }lafva gnId i ch'kula- hOPl)ades vid elen tiden allnlällt, att caroli
tioll, eller sorn vilja förbinda sig at't infria (nen skulle blifva landets 1nynt-enhet.
sitt öfverfiödig-a silt\?erskiljenlynt 1l1ed guld. Den kOlnite, som yttrade sig öfver lnynt-

.Det är en .förunderlig sak fÖJ' lnången, frågan,' uttalade· sig Val'lnt och ytterst väl
h varför silfl'et lHl~' så stora förespråkare i taligt salnt logiskt bindande för den fÖl'äu
} rankl'ike, Orsaken deltill iiI' helt enkelt dring' att guldet antoges till ll1yntlnetall,
att' det af ganllualt varit och är, så lällg'e I gl'anlmen till vigtenhet och ca'l"olinen till
hV8Ul 80111 helst får låta pI'egla silfver pft! n~iJntenhet. l\:Ienandra 111akter uppträdde ;
statens lnyntvel'k, en gifvande inkolnstkälla oah resultatet blefett annat. J.\.Ian nöJdt3. sig'
fÖll .-dem 80m handla. nied silfver.· De inför-: med att antaga gnId tillluynhnetall, oeli 111an
skrif~H, silfver' till· ett betydligt lägre pris' ska.pade en ny lnyntenliet i g'uld, sonl skulle
än 11\~ad 111yntadt silfver är värdt, Det är I stl i den l1ärn1aste öfverensstäullnelse idå
jnen gor} affär,- på hvilken alltid kunnat varande' värde lned den förut varande 1l1Yllt·

vinilas, 111en aldrig förloras, och en vinst, . enheten i silfver. Jag- tror att detta var en
OU1 också lnilldre, är ju alltid en affär, så åtgärd, ~onl vållade, att vi få göra onl 1'e
snart lnan är betryggad 1ll0t förlust. Här- forInen. l{,eforlllen var hal! i stället för hel;
llled tillgår sålunda. En francs väger 41/2, steget borde hafv~ ,tag'its fullt ut i stället
·gTanl. fint silfver. Silfl'et inköpes i utlan-: för till hälften. Al' 1854 föreslogs af lnig
de·t för ett piis så lågt, att, llled tillägg af: till införande .det luetriska systemet; nle11
traus'pol't- och nlYIltning~skostllad salnt ränte- 1 riksdag'en och re~el~ing'en tyckte, att det va~~

. f'6rl'tlst ; köparen aldrig får betala mera än; för mycket, hvarför luan bibehöll skålpundet
. en francs för 5&,1'4\111, utau vanlig'en ll1inc1re. :och foten, hvilka· indelades i tioudedelar.

~'tige·r nu silfret. i 1)1'i8, så att exporten deraf 1 Dessa enheter stå likväl icke i någon öfvel'
t.illO.stindiell,. China, Japan o. s. v. lönar .sig, !ensSitämlllelse lned det metriska systeInet.
så' expoi"teras silfret dit och fÖl'tjensten på affä· :Den halfl~etsl'efol'nlell hal' räckt. i tjugnfenl
ren blifvel~ gifven; fallel~ l)l'iset, så bär Dlan: ål'; längre' ha vi ej kunnat hålla ut
Bitt silfvel' till Dlyntvel'ket och låter göra pen- :med den, utan vi bafya nödgats, göra re·
g'al' deraf åt sig'. }]ll1ellertid har regeringen; fOl'liien 'fnllstäl1cljg' och nu ändtlig'en taga det
i', J~'r·ankrike llödg'ats fö:rst begTänsa och se- i steg' fullt ut, 801n vi kuunat göra redan år
dRll helt och hållet förneka enskildes rätt ~ 1854. Hade vi 1854 öf\fergått till det lIte
att låta llreg-la silfverulYnt. Genolll elen fria j. triska systeInet rent och oblandadt, så hade
nlynbl1ingen i lfl'aukl'ike blef banken öfvel'--: vi nu· varit vana dervid, och folket hade'
hopad af feu1-francs-stycken; lnen·. i spekulan-: slltppit ifrån kostnaderna för ny uppsättniug
te:l'JJleS intresse lig'ger det naturligtvis ej att: af nlätning's- och väg-ningsappurater, SOlU UU

·borttaga felll-francs-styckena SåS01U lag'ligt lnåste kassel'as. }\rIen då, SOIU nu,. tog nlajl

hetalning'sule<lel till obegränsade belopp. Der-: endast ett halft steg' fralnät, ,. för att lä~gl'e
tör· -, qvarstår ännu i ]'l'ankrike den dubbla' flj;'im tagit det andra halfva, i stället fÖl~ att
myntfoten-. ~'rankrike8 bank hal' Iniidrat' taga hela, steget på en gång', Nu skapade
olägenheterna deraf;. lllen OUl han, upphörde" luan ål' 1tS7B en ny lnyntellhet för åtta lnil
derm'ed o.ch, Bin' eg~el1t1iga uppg'ift' trogen, lionel' ln~nniskor, nnder det att hela verlden
endast inlöste sina -hanksedlar nleLl silfver: sträfvar till en lllyntenhet, SOIU skall yal'a
och. sålde sitt guld till utlalidet, så skulle inter'nationel, d. v. s. onlfattas af hundratals
lIlal'l:' 'snart få höra. an annan Iftt i landet, lnillioner och lända delu alla till nytta. ]lör
j'opet sk1.111~. då'.snart blifva alldeles elnot den lnig' ä~' det elnellel'tid innerligen g'lädj,allde,
dtlbbla . nlyntfotell~ Detta är, 'SOlU jag' sagt,: såväl att vårt lands regering'· låtit reIJresell~

orsaKerl till den dubbla myntfotens bihehål-' tern, sig vid den intet'-nat'ionela l11yntkouferen
lallde. i .1trallkrike 00h ol'S~tkell till att jag sen i J)al'is, hvars lnelliugsbyte angåend~

trol~, att den latinska lnyntkonventiouen kOHI- ; silfl'ets olälnplig'het till standard alltip lllåste
. mer att inskrit'Bkas till de stater, SOUl visat: vara af stort intresse, som ännu mera att

L__ _ sig -vel·klig-ell. killUH\ h~lla g"nId i cil'ktl1~\tiori .Bvei'ig'f{s representant vi4 elen konfereuseu
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Vt\ltjt hr presidelitell \\Tcerll. Hl' \Vffirll var; nlall ·här i' låndet .åtlninstolle .tlnge n1yuta
nämligen "dep. som i .egenskap af statsl~åcl carQlinen på salnina vilkol' sorq lnan i ()ster-

-(lQhchef för finansdepartementet 1873 slog rike får l11yrita och ända sedan 1780 fått
illJel carolinel'na~ Jag' hoppas, och jag är de~~·. mynta l\Iaria-Thel~esiå-thall'al': att' hvenI sorB
(lDl fullt öfvertygad, ntt han nu skall hafva helst får niynta metallen, Oln han bä,r den
&anlma fraIngång i sina sträfvanden" -sedan till myntverket. Sådana lnynt kunde ,ej: fö)'
h:an intresserar sig' för den. intm"naiio'nela blandas, med de öfrig'a'g'ångbara 111ynte11, så
Jnyutreforlnen. , som hafvande Sill 'egen tJTP; lllen för SC:1111-

Vid 1867 års lllYlltkonferens' i -Paris "var färdseln lned grannlandet i, öster 'och .fi":uropa
.de:t endast två delegerade sonl påyrkade, att i öfrigt, undantagandes England, \?ore ett
tlo..francs-stycket ,skulle erkännas såsoin "{n- sådant .lnynt. af en' stor betydelse. Vi hafva
~e?J·nationel ~nyntenhet; och dessa voro re}3re· gjort lnycket stora uppoffringar för vårt
S61ltanterne för' England och Sverige. Kon- grannland i söder, då vi tillsaluman 111ed
ftn~ensen i Öfl"igt ville, att alla lnyntstycken det bildat en särskild luyntenhet för den
af guld, sonl ipnehöllo nio tiondedelar fint korta tid, som behöfve3, innan en mera all
guld. och S0111 voro l11ultiplar af [). francs, män inte,"nationel myntenhet kom'lner till stånd.
skulle emotta.g-as SåSOlll la.gligt bet.alnings- Måtte vi då också göra något för' vår egen
niadel uti alla ländel'. ' . skull, då det kan ske utan den ringaste UP})-'

Ganska lnärkvärdigt iir.', eIneilertid att se,/ offring, min 'skulle bereda ganska väsent·
»tUtti man nu yid den s. k. »conference libre» !liga besparingar åt de svenskar" sonl besöka
i Paris antog utan synnerligt lTIotstånd den! främmande länder. '
.luening att, för att underlätta sanlfärdseln, Jag' har tillåtit Blig dessa' uttalanden an·
ett internationelt lllynt 'i hva'rje lancl b01"lle gående' lnyntfrågan. J\ilin öfvertygelse äl',
gi/:vas en laglig kU1~e och till det 1nynt9tycke att den fråg'an icke kan falla, och att den
antogs det, F;orn' nu gällm" t-io francs ejtm" elen redan nu gör fraInsteg i albnänna nlening~ell.

jro..nska ,typen. 1\1:ell \detta myntstycke är in· ,
16ntipg nle1' eller nlindre än, den här be-; Härefter ~lölls af. .E'öl·eliingtH~S sek~~etel'are,

lainta ca1l'olinen. Jag' sade »laglig' kurs» . l herr bankdirektören Pallne följap.de· före
I)etta betyder, enligt ll1itt förmenande, en- Idrag~' Oln

-tlast., att nlan .. s~ulle gifva den i jelnfö~~else;' stridell' ulellall fi~illa,lldelll och nro-
111:6d landets ofrIga guldmynt en betalnlngs-.'_ ~ .'.. J'

kraft lämpad efteI' g·nldväl~aet. När' caroli-': tektlolllSlllell.
nerna först utkolumohär, satte sig' en StOl~·: Den protektionistiska vind, son~: under de
lnakt i sinnet, att af den saken intet skulle l sista åren blåst öfver verlden, hal' icke hel ..
blifva.. Riksbanken skyndade att besluta att I ler lelnnat vårt land ~ll~eles oberördt. Vid
den ena dagen utlenlna' earolinen tilllu'. 1','2o! vår ~ista riksdag' ,väck,~es, SOln bekallt.,en
och den andra dag"en elnottaga den föl' 7,15. ',motion ,åsyftande en tetnl!gen 1ftngt gående
ll.et var ett vexlingsarvode af ,2/3 pro'cent! lprotektionistisk förändring" i tullag'8tiftningen;
..Att riksbanken, lyckades härigenom hos all-j och såväl under riksdagen S0111 äfven sedel'·
mänlleten väcka afvoghet mot carolinen, var! nlera hafva· försök blifvit gjorda, att till fÖl'·
n~tu.rligt. ()ln banken ~ade taxel'at' det nya 1 mån för en sådan reforln bearbettt den, all ..
myntet till 7,25, då det ntlemnades, och in- ~ l11änna 0llinionen inom landet. ·Det är vis
.löst det med 7,20,. hade detta varit "mycket j serlig'en sant,' att resultaten af dessa försök
l~hnligare; lnyntet hade då åtininstone blifvit 1,icke ha,t'va val'it egllade att uppväcka några
emottaget till' sitt ve1"kliga vär'rle. SOlU .det ~ synnerligen liflig'a farhågor, hos frihall~el~s
Jut gi9k till, var .carolinens öde redan från' vänner; Inen striden mellan pr'ote'ktionis~' och
början afgjordt. frihandel pågår' föl' närvarande med )nyc~en

I Vål~t grannland F'inland har lnyntrefor· ~ liflighet i en stor,' del af den civiliserade vel'}
lJum l~önt en bättre 'framgång'; tio·francs·~en, '@ch med hänsyn till lltgången af denna
tycket i g'uld lik~ 111ed carolinen, är nu ~ strid kunna, våra farhågor och förhopp.nin~

Finlands 1nyntenhet,' oeh t.iondedelen af detta" g-ar naturligtvis ej' vara' inskränkta till före
Uer 'marken I, dess rlikneenllet. Finlands teelserna, in0111 våra egna, landalllären.' .Det

nu varande Dlyntsystelu. är det bästa SOUl, är nälnlig'en klart" att hvarje seg"er, SORl

BD:es och just det SOUl 'framdeles blir Bve-: protektioriisnlen kunde kOIDlna att vinna i
's ooh Norges. ' Emellertid vore det. ett: lä~deI', 80m stå i handelsförbindelse m·ed vårt,
'kning8mål~ väl väl~dt att bebjertas~ att' .skulle känbal't återvel~ka på våra egna eko-
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n.AllliskH, fÖl'hål1,Htll(len. . Jag lwJ' derföl' trott, fÖl'f't np])stod i ..t}ug-lantl i bÖljan af ,18!lO
att, det kun~e. yara,' af intresse' att eg~na el~' talet, val" denna i första halul riktad Blot
stunds:, :npPlllitt'ksalnhet ,åt de fingTel1l), för ett lnål; son1 då var ytterst ])opuläl't lios den
hv11ka' frihandeln .under de siRta åren var~t engelska allhlänheten. Ilett::\ 111ål val' SPUll
ff5'remål i andra länder. ~ nl~Hslflgal'neS nfskaffande. l)et var nattH~ligt,

,',I)e' flesta af- de int~l'l1ationela hall~e}strak- att i ](an1pen för detta l11ål fr·handeln sklllle
tatel',. 'som ännu fÖl~ två år sedan existerade, ;få den .stora. allnlI~nnfl .n1enin~en för sig~.

hafva SOlU bekant sederulera l~ä~tan sal11tidigt Cobclen och hans anhHngal'e kunde på dett,a
gått till· ända.· Xatllrligtvis val' det att ,ränta, sätt åstadkolnma, d~t öfverväldig-ande opini
att (let . protektionistiska lH\rtiet i de olika on~trJck, SOUl slutligen förlnåc1de den engel
länderna ~kulle begag'na denna -tidpunkt till ska reg'ering'en och det eng.elska pal'lfi~l1eiitet
att, försöka: en alhnänstorn11öpning luot de. att icke allenast npphäfva spanUlålslag'arne,
positioner, S0111 under de sista årtiondena blif- : utan })å saUll11a gång' också öfvergå till ett
vit -runna åt 'frihandeln. thnständigheterna . friare tnllsystelll i alhnänhet. Xär seder
hafva .dessutolU fogat så, att Jnst vid SftllUna : Inern. fl'ihandelsl'örelsen spl~idde sig till de
tidrinnkt de nlllnäliua' ekonomiska oeh politi- öfl'iga ·europeiska sanlhällenu, så bIef denna
ska förhållandena gAstaltat sig på ett sätt, i rörelse' äfvell der g-ynnad -af särskilda och
"80n1 nr högligen egnadt att främja de ])1'0- tillfälliga· ornständigheter. lTrihanc1elsl'örelsen
tektionistiska sti~äfvalldena: ])e h~tI:jan<1e I gick llänlligen i SU11111l,a l'iktning n1ed den
Ini·g-, IU7ilka under det sista årtiondet skakat· tidens öfrig-a strärvanden efter en utvidgad
våT verldsdel, ~H\'fva· nödvändigtvis i folI.rens ~ frihet inoll1 Iiäl'ingslifvets alla o111rådöll, Iuen
inbördes känsla och tänkesätt frUlllkallat för ,lllålen föl' dessa sträfvanden haf\Ta numera
ändringar, SOln' lllåRte llndel~lt.ttta protektionis· : inoul de flesta europeiska sal11hällen redan
nlBlis belnödanden att åter llppresa de ganlla blitvit uppnådda, och i striden för fi~ihan

tullskra~lkol'na lnellan· folken. I ännu högTe. delns sftk kan derföre ej längre l'äkllaS på
g-rad ·har detta st~'äfvande gynnats genoln l biståndet af alla de 'krafter; son1 unc1er de
iiu1l:ytelsen af den industriela kris, S0111 Ull- föregående ~h'tionden satte.s i l'örel~e af de
del" de sista åren varit rådande ino111 hela nyss antydda sträfvandena..
elen civilisel'ade yerlden. Nattu'!igt är, att. I)et är sålunda lned lnånga och betydande
elen pessiUlistiska åskådning', so111 denna kris; fördelar pft sin sida, soin protektionislnen
franlk~lla~ bland inc1ustriidkarne, skall göra; börj~tt det nya finttåg,~t 1110t frihandell~. ()be-.
dessa .mera beiläg'ue än förut att ly~sna till; stl'idligt. är också, att redan de första a.n..
])1~otB]{tionislnens löften och förespeglingar.: gre])pen krönts D1ed frulngångar, S0111 i vi~s

på, saU1DHt gåilg~ har Inan in0111 det lJrotek- i.luåll rättfärdiga de liiliga förhoPIJningar, åt
tiouistiska . läg-ret också haft anledning' att i hvilka lnrul ]Jå sista tiden syneR hängifva
li{)IJpas, att v' äfven i de öfriga saluhällsklas-' sig' i det protektionistiska lägret. In01TI den
'sefllas' ställning~ tftl striden l11ellan protektio- t.yska, riksdagen förfog'al' det l}Totektionisti·
nism och· frihandel skall under de sista åren ~ska partiet l1umel'ft öfver i det näl'lnaste lika
'lUtfva föregått en sådan förändring, att det: l11ål1ga röster son1 frihandelspal'tiet., och 0111 ,~

'protektionistiska stl'äfvandet nuniei~a kan från: det nu genast kon1 till en afg{5rallde strid
dessa' salnhällsklasser påräkna- om också icke: lnellan dessa paltier, vore derför utgång'eJl

'et.t 'effektivt bistånd, så åtlninstolloJ en väl- oviss. l\Ien af de senaste underrättelserna
. vj~lig neutralitet. \Tisserlfgen ~tl' det s~ult,: vill det synas, att luan inOln det prö~ektio
::it.t' . uncler den senaste stora ki:unpen l~lel1an: nistiska partiet ,rid tyska riksdag'en konlmit
iJi~otektionisln och frihandel d.en allnlänllu, me- i öfverens on1 att uppskjuta anfallet i afvak

:'ningeil inaDl de flesta länder i }Jul'opå telll1i- i tan !)ft resultaten af några för närvRl;ande
~ten' ·:itfgJordt stäldc sig på > frihalldeln's sida,' påg'ftende ekonoDliska utredning'ar, hyilka stå
'och det val' just' histftndet af clenTla mäktiga: i sanunanhang med tul1ft'ågan. I)etär nlöj
lrundsfHrvanc1t, SO111 åt frihandelns sak för-: ligt och till oc;l1 me« sannolikt, at~, innau
skaffade så ha8tig~t,. och betydande fra.D1gån- denna först. går till ända, den älven i ]'rank-
:gttl'. ,: 1\1en vi fft· ieke förbise, att detta' bi- l l~ike .. pågående striden Dlelian protektionisnl
:siån(l' nu .en icke oväsentlig grad berodt1~ och frihandel ]UU\ hafva tagit en afgörnnqe
lY8, . tillfälliga o1l1stäl1digheter, 'SOln numera vändning, och i så fall måste ju tvifvels
.lIi:å;"händ-a,· icke finnas 'eller åtminstone nn icke utan: denna olnstäRdighet. komnla att utöfva
vel~k:a/ på' "sltuuna- sätt 80111 för ·20 eller ao· ett '.stort infiytandep~ btridens utgångäfven
år sedan. Då den stora frihandelS.rörelsen .i Tyskland.
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1 lfi'ankrike iUlli kampell- luellanpl'()tektio· 'de nu .nänluda indu&'trlerna .torde !lbt börd.
ulsterna och frihandlarne under senaste ti· anmärkas, .att de följt en .ganska klo, politik,
den hufvudsakligeil. vänt sig kring frlgan, då ~e fÖl'klarat sig nöJda' med det nu gäl·
om -: ant-ag~uide af en generel tulltariff, För lande' 'tullskyddet, eftersom' detta skydd är,.
denna frågas utredande nedsatte deputerade~ så ansenligt" att det inom några af. dessa
kammaren mot: slutet af sistlidet är en af industrier .möjliggjort skördandetO af myck~t

33 ledamöter· bestående'~ uIidel"sökningskom· b.etydande. vin.~tel'. "Särskildt är detta' för·
JDissiQIl. .. Flel"talet .af deI;lna' komlIJ.i~sions liållandet med stenkolsindnstlien, som genQ.Ri
medlemmal~ äro mer eller mindl"e ifriga pro· Itullskyddet blifvit så gifvande, att· för när·
tektionister, ,och detta' har naturligtvis haft varande aktie'rna i stenkolsgl'ufvebolagen säl
till följd, att undersökningen redan"från bör· Ijas till pris, som i allmänhet mycket ijfver·
Jan blifvit le~d i den riktning, som syntes .stiga pari OCll för några af bolagen 8tigit'"
bäst egnad . att gynna de protektionist.jaka Iända till 40· a 50 g~nger aktiernas nomi·
sträfvandena. Kommissionens första beelut nela,värde. . '
blef att kalla inför sig representanter för alla l Vi komma nu till ~e indtlstri~rt hvllkas
de franska indl:lstrierna och att låta dem re· Irepresentanter inf6r undersökningskommissio~
dogöra för del~as resp. industriers tillstånd Il nen stält sig på frihandelns sida. De fol'- '
och behof. Man trodde sig på detta sntt nämsta af dessa äro: ylle- oen sidenindustt'i
kunna åstadkomma en på den allmänna nle· Iel~na, bomulls.väfnadsilldustrien, -de så kallade
ningen kraftigt verkande yttring af de pro· pariserindustrierna, beklädnadsind~lstrlerna

tektionistiska önskningar och sträfvanden, sftmt Vill~ och. spritindllstrierna Dl. fl. Denna
80m man förutsatte skulle finnas· hos" llerta- grupp omfatt.ar· icke allenast de llestat utan
let af de franska industriidkarne. Det är äfven de i afseende å tillverkningsvärdena
derför så mycket mera betecknande, att resul· ojemförligt mest betydande af de franska in·

. tatet af undersökningen blifvlt alldeles mot· dustriel'na.. Ensa.nIt inom ylleindustrien upp·
satt det, som kommissionens' majoritet väntat. går- det årliga tillverkningsvärdet till 1,300
och hoppats. millioner francs. Vinindllstriens årliga till-

•• G . • j vel~kningsvärde visar en ännu högre siffra,
, Det .har n.ämhge~ pa det. mes~ -otv~~ydlga I och den mängd af småindustlier, hvilka sam'.

sätt Vls~t SIg,. att ~ell VIda. öfv~rvagande manfattas under benämning~en ,)Pariserindu.
delen ~~ d~n .l~dustrlt ~om tör näl'Va!ande strier». deltager Dled Iller än en tiondedel i
tinnes l Frankr~ket antlng~~. UPPVUXlt ur Frankrikes årliga export. Det bör vidare '
eller sammanvuxIt med de fOIhålla~d?n>J som uppmärksammast att alla dessa industrier. äro
alstrats gen~m den e~~l' 18~1 . tIllämpade antingen såd~na, för hvilka -Frankrikes lla
friare tullreg.lmen. .Infor ~O~ml.~Slo~enhafva turföl"h!llanden äro sJnnerHg'en gynsamma
eJldast .två. ~dustl'ler" namll~en .linne- och l~ såson1 vin· och spritindustl'ierna -~ eller
~?mullslndustIlern~J uttalat sIg fö: en steg., ock sådana, SOln lemlla .ett stort utrymme
ting. ~f d~ nu g,ällande tullsatselna. .A~a för tillgodogörandet af den naturliga s.mak
de.. ön~ga lndus?,lern~ hafva deremot antIn· och fyndighet., som icke allenast den franska
gen förklarat sIg nÖjda med det tullskyd~, fabrikanten utan också den franske arbeta
SQ:pi de .för ~ärvarande ~tnjuta, eller också ren besittel: i högre grad än de flesta andra
~ttalat s~g' för ett ytterligal'e fortgående på länders fabrikanter och arbetare. Först un.
trihande18vä~en, ~et är för ~frig~ icke ens der den friare tnllregim,- som efter 1861
hel~. b~m~lslndustrlen, 80m stält· SIg på pro· varit i ::E'rankrike rådande, hafva dessa na.
~ektl(m18tlsk .8tåndp~k~. ~n betydande gt·upp turliga fördelaP kunnat i någon"idsträckta1~
~om denna lndust~l, onämllgen bomullsvafve· män göras gällande, och för att. dessa förde.
flerna, har, långt lfran att yrka någon tull~ lar skola komma till sin fulla l'ätt' fordrag
.förhöj.ning, -tVäl~om !fri~ u:talat sig för en ännu dels minskande eller· upphäf~ande af"
ytterllgB:re utst~~acknlng l frihandelsgrundsat· de skyddstullar, 80m för nä1'varande fördyra
sernas tillämp,nlng. många af de råämnen, hvilka de i frAga

De industrier t hvilkas representanter för- vai"ande. industrierna måste använda, och dels
klarat sig nöjde med det nu gällande tull· att Frankrike genom 'afslt\tande af allt llel'a
skyddet, men icke heller velat medgifva nä· och mera libel'alp. tulltrak1ater vldga1~ den
goa :minskningaf detta skydd, äro: stenkols· t marknad. der dessa industriers alster kunna
.jern- ~ch stålindustrierna, garfverierna och finna afsättning'. Att en l~iktig uppfattning

kemikaliska indJlstrlerna. I afseende å af dessa förhällanden numera gjort sig gJll
.. >Pat.~Ekon. För~. ''Picl8t'1''i'lf. ~ 9
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landa ino·m de tlesta och 'mest betydande af Det .Q&de, -v$it .min· .afsfgt att· i afton äf..
slt(fransk.a.. ind118tp~ernaJ ,det framglr ju tyd~ ~en nlgot, vidrÖl"a de, stl'idig:& men~gar. s~:

.: littr af.. 4e, uttalanden, 80m egt rum inför un.. un4er 8~naate' tiden uttalats &ngle_de. v6»k..
.~ d~r8lj~JUngsko,mmis8ionen. ,OCh i denna om· ningar1l8 af den i. .Ame~ika: tllläJJ)pade. pr<>::

',' åtllndighet . l,ärer ,ligga, e~tilli"äc~ig borgen tek~ioni8~i$ka tulh~egiDlenJ ine~~~den' är· ~u
_~ll~ ~tt itminstone~ i ,Fra,~rlk~, de ·pl!otektio· redan s.1 lbgt fr~nj.~kI-~~e~J att iag·.m~ .
.~ 'Il.,ia str-äf\tånden&' ej bafy;a nlgon, .u~~gt ·aah&11!,' att:' tdll,ett' ko~'iD~de, sa__ä~,

. 'ati.,r~~·~ ·f:r~Pag.· . '. t~· "~pplk:lu~ d~a ~l f$: mill·-redog~.

; .
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Ordförande: -Herr Statsrådet FORS8E·LJ.J~;

Protokollet för senaste sannnanträdet juste-II talåren, fÖl" att lamna ett bidl'ag till demfå."
raA-es.' , fl'lgas belysning, tagit sig före att på r~l1:t

till ledamöter 'åf Foreningen invaldes; im~temat~~k och. statistisk, väg ~öka ·~tr~?a,
* '.' '. :. ',: ' !hYllka varden olIka slag af den svenska J01-:-
"nerrD~s~o~~~ten Oscar ~rlsone !den uppgifvas ,ega,, då dessa vätden be9täm~

DlrektorenEdv. ,Fräncke~e !,mas fdr beskattniRgsändamå.l. De 'bufvud;'
. J; Gr{)ssh.a~dl~r.en 1;;. O. K~nberg. !~sa1iliga resultaten" af denna undersöknlng

Ban~~~Iekt~le~ J. Moll; '. lville tal. 'nu'sö~a framställa, oak~d~, han
}) ~.., ~~Iadshofdlngen P. Satnzel~use väl visste, att statistiska framställningar, s§;~ .

~rosshan~an"n Jac. Wedberg. dana som de i 'frågavarandej icke synnellllr.. :
:Helllr Ordföranden tillkännagaf att enligt gen väl lämpade sig tdr formen. J1f ett fÖre~

. § 6, af Föreningens stadgar val af embets- drag,'bland annat derfölll att siffel!1<lataliel$t -
'm@n ,för följande' året borde vid detta sam- borde nr 'ta.bellermed 'ögat uppfatms, hvil.. -,
mQntl~äde verkställas; och anmälde hr Ordto- ket för, tillfållet, icke vore möjligt. ':, ". .
randen i sammanhang häl"med att han af sina ' Sammanfattande derefter de i gällande be·
u.'ll.p.a. embetsgöromål fann sig vara fOl'bin-j villningsförol'dninggifna föreskrifterna '.'1. '
arad att vidareutöfva Or<\förandebefattnin- fråga om taxering af' jOllldbruksfasfighetel\ .
gen ,i;nom Föreningen) hvarför han 'anhöll utvecklade fÖredraganden, hUlllusom upp~katt· ~<::',

dti,eke "blifva dertill återvald. ,ningenaf en vanlig jordegendommedåbygg: ' '
, lIttrefter foretogs i, stadgad ordning nyss- nada}" redueel"al' sig till e~ vär~ering af r9m:"

'1Jäl1U'n~a val,' del'vid utsågos:. fånget och' beskaffenheten af' deolik'a ego:'·:·
till Ordförande: H~rl" Generaltulldirektören slag, hval~af :jollldegendomen bestär. 'Den ~

N. G:SON :BENNIOH;' fråga, som i följd hällafskulle nu besväras,
'till vice Ordfdrande: Herr BankofuUmäk-blefve allts§, egentligen tvärine, nämligen:,'.

~tigen.J. W. AaNBERGj' ': i, l) hvad är taxeringsva,~det i olika delat
.M:I~Sekreterare: .Herr Bankdirektören Jel af landet', å (1 tunnlan<}) åker, äng O,'Ch ut..

Il., PALME; samt· 'mark? och . "
till l~~möter afredaktionskomiten: Harr l 2) i ~v~d' fÖ~llhållan~e, står detta taxel!ings.. :

. Pre81denten C.F. WlERN och Herr Pro-, värde tIll ve"kl-tga va"det? .... ..
" ,,~~s~oren c. G. HA~IMARSKIÖLDe" I. En bland de '8~ör8~ svårigbetern~,f~i' ~e~~~ ,;,',~'
. Ordet lemnades dereftelll åt ,sekl~eterarenIfrågol"s ,besvarande lIgger i saknaden' af ni· .."
i $t.atistisk.;a,c~ntralbyrån ,d:r ~.' Sidenbladb:, gOll'säke~~ grund 'fÖ,r bedöm~ndet ar, de ?~k~,"
somh<tll följande föredrag (Hl} egosl'agens värden sinsemellan. . .." ~'

'T: ,', ,.,: .. '~1 t o S' .' • d" : - 'Såsom'allmän 'regel ,kan m'an tlock' antagit~, "
,3xe~lngsvarQe a '-~ ve~~lges Jor. j1ätt 'ett 'visst 'omfång (t. eX.' 1'tunnland) fHie~·:. ' '

, D~: ,fr.',Agan, om jO,rdens ,beskattning und~r bar "]ltigre vål"de, än samm.·,'a .vidd 'lIa~ttf_ ,,:,', .
il ,ftflj4 1'1 år val·it för~m§;l fÖl" lUliga öf~", äng, och 'att ~n'gen' 'är 'af bögt"e' V~l'ae 'ä~" ,t:,_

erläffinin:~al· $nom det offentliga lifvet,bac1e i uttJfarken (skog) betesba,g,al' In. m.)l
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Oln Ulan del'föl' vid t. ex, ett egendoJl1s~: Skulle någon vilja påstå, att medelvärdet å
köp fordeIår· det fordrade priset ensamt å 1 tId §,ker i Upsala län är (enligt taxel'in·
.1kerareal~nt så blir naturligtvis ett sålunda gen) 250 kr. "eller del'omkl'ing, så visar ofvan
beräknadt, ,åkerpris högre än det rätta, eller stående tab~l1) att detta är omöjli.gt, likasom
med andra ord: åkern kan eJ' hafva· ett så ock att taxe,ringen i Skåne ingalunda kan
högt värde, 80m på detta sätt el'hålles. Ge- uppgå till rätta värdet., om detta antages
nom att på enahanda sätt fördela den. till· vara 400' a 500 kr. pr tunnland å.ker. I.
h.~pasla.gna åker· och ängsal'ealen fås ett Non'bottens -län (Låppmarken ob~räknadt) är
m~ximi..värde,som ängen ej kal~ uppnå, och taxeringen 1 skog och annan utmark sådan,
genom -likartad fö~rdelning af hela egendo· att' den ej binner 'upp till 5 kr~ pr tId. I
mens P!~i8. pil .summan af åker, i äng och ut- JeIIitlands län äro redan 3 kl'. för högt taxe·
Ula~~k erhålles lnaximi·värdet för utluarken. l'ingsv.ärde 1 skog och dylik mark,
SistBämnda värde är tillika det lägsta, hval'· Htu·u \~ärderika dessa llpplysningal' in äro,
ti11 det bästa. jordslaget, eller åkerD, kan kan .man dock ej låta sir Böja härnl'ea, utan
nedgft Minimi·värdena för' äng och utmark mäste man söka att närmare bestämma vaa.t

•

k~nna deremot aätt.as sä'lågt som hels~·, ända dena, hvarför ·erfol'dras i sådant fall kunsknp
till noll. , ', om relationen nlellan jordvärden& i olika de
O": Utbjudes nu exempelvis för 45,000 kr. en lar af landet.. För den skull hade föredra..
.eg~ndQm orrJ 500 tunnl.) hvaraf 100 tunn!. ganden våndt siK till husbA,llningssällskapens
,åker, . 50 tunni. äng och 350 tunn!. utegor, brr sekreteral'e med begäran om benägen
.,så Uggellt åkerns pl~is pr tunn1. mellan· ~o uppgift om de i ~)}'ten gängse ·prisen å olika
.9Gh: 450 kr., ängens mellan O och 300 kr. egoslag, hvarur sedan de sökta relationerna
samt u~markens 111ellall.0 och 90 kr., men för hvarje län· kunnat beräknas. Emellel'tid
llnFu' nära V~l'~ sig den ena eller andra har det visat sig vid kalkylens fullföljande,
grji,nsen priset å' hvaJ'je egoslag i sjelfva att de" på dett~ sätt erb§,llna slutresultaten
v~rket li~ger, kan ej afgöras, förr' än man ickeutiollo "tillfredsställande, bufvudsakligen
l;festämt någon viss relation mellan värdena till följd deraf, att man vid prisuppgifternas
l, d,e o.lika jOl'6S]agen. Frågan kan då al· aflemnande anta.gligen låtit sjelfva skogskapi·
.g~bra~skt uttryckas genoln 3 eqvationer med talet och icke skogens bestående afkastning
:g. obekantå;. och blir sålunda möjlig att full- göra sitt inflytande mest gällande.
·~;tälld'igt iösas. Men· äfven utan kunskap om Under sadana förhällanden blef det nödigt
d~ilna värdel"elation kunna åtskilliga för det att o söka någon annan· fördelningsgrund, och
f~re8atta problemets lösning vigtig'a upplys- hade talaren härvid tl'ott sig kunna -utgå
ni~g~r inbemtas enda.st ge:riolu den nu an· frän den all~änna ekonomiska lagen., att en
~y~l~~, beräkningen af gränsvärdena. varas pris står i viss l~elation till efterfrågan
, @~ ~ämligen" hy'ad nu' här bevisats gälla och tillgå.ng. Med förutsättning sä.lllndaatt
.Oln 811- epskild egendom, tillämpas på rikets ett visst mltt af olika egoslag är fÖl' ett
län, OC~l h.varvid egendomspriset blir länets jordbruk nödvändigt, kan skog i en skogs
taxering-svä:rde å jordbruksfastighet, dock Dled bygd icke vara så eftersökt ,som .åslättbyg
åtsttilliga :korrektioJleJ',~å visa)· kalkylen, att den, och llk'ale"des måste i ortet.. med vid·
taxeringsv~rdet o -icke kan uppgå å 1 ,t.unn!. sträckta kärringar den naturliga ängen be·

o åkel' äng' \l.tmal'k t,raktas såsom mindre värd, än der sådall
! Stockholms län till 406 kr, fl51 kr, ~9 kr. äng är i det hela mera sällsynt. o Hufvud-
~ Up~8a~"a ,~~ 231 ~ 150"} 06) egoslagens värden blifva sålunda i viss mån
1 .KnstlanstadM:: ~ . 340 ~ 244 ~ 97:l; '. .
i Malmöhus )- 39H }? 358» 260 ~ omvändt beroende af area~erIlas storlek, dock
i Norrbottens naturligtvis icke proportionaliter) enär vissa

kustland \ ~ o 38U,~ ~} 5, egoslag alltid· i o oell föl' ai'g sjelfva lutf,ra
Dessa siffror ,åfla.g-alägg'a nll~ a~..t exeUIIJel· högre värde än andra. . -

vis i StDckhohns län 1 tId åker skulle öfvel' En sådan koulbination, mellan al'eal och
.huf\yud taget enligt. taxering'en uppnå ett jordvärde låg till gr~nd,när lna.ximi- ocl~
värde af 406 kr. endast under den för öfrigt minimi-värdena för olika egoslag nyss söktes,
,o,hnlig& fÖl'lltsättl1ingell, att all annan mark och.. hade tal.' funnit, att ·medeltl\len mellan
.härstädes vore fullkomligt värdelös. Åkern dessa -värden 'g'ans;ktt väl lämpade sig för- be-

. i~m detta län 111åste 'alltså med nÖdvändig· l'äkning af de s,ökta l~elati'Onerna. Emeller·
het hafva ett. ,betydllgt lägre taxeringsvärd:e tii visa sig slutresnltate,n.med denna utgångs-
~~ {OG. ~l'.~ (~9pk eJ s~ l~~f ~~1} 5~ li)"oTlor, P\lnkt1 qm, "9Ck m;yc~et pJtr~re ~'p ni~l' mall
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t1t~ick -frln de direkta uppgifterna, dock icke Om', m-an nllför besvarande af'den senare
. fullt fi,ntagligaJ hufvudsakligen derför 'att äf· delen af frlgan tillämpar ,de funna taxe~ings

ven här skog och annan utmark får för h9gt värdena på l'iket i siri helhet (oafsedt: Stock·
värde i fÖrhållande till inegorna. Det blef holms 'stad och Lapp'marken).,' sä får' enligt
sålunda nödigt att sänka värdet å utmarke~ taxeringen hela arealen af "
för att kunna höja det å inegol'na, och hade . åkel· ett -väl·de-· l\f 1,167' mill. ' kr.' ',: ','
detta kunnat ske genom att taga behörig: . äng » . 284 '» lJ'

-lränsyn till skogens beskllffenbet, d. -v. B. hu.. : utmark 472 ' '»: '>t

l'tlvida utmal'ke~ är lnera ellel' mindre skog- ' Snöima~ 1-;923 "mill. kl:::" ",
,bärande., - .' , t Till taxering'ssummari för utrilal-ken ,till-

. Häl"af fls nu som slutresultat af bel'äk- Ikommer 'dock" värdet af de ej taxerade 'a11
ningarne och såsom svar på den första delen! männa skogarne, hvadan ulad' inberäkning
af frlgan, att '.af äfven dessa all utmark' i riket (tltölll

a) taxeringsv8J.'det å 1 tunnland åke/r iiI': · - 'L.~ppmarken) ~an anses, ega _et~ taxeri~gs-
öfver 300 kr. i 1 län (Malmöhus 348 kr.), , varde af omkrIng 5,10 mIll. ~r. , ~ - o

250--:-800 > i 1 län (Göteborg:8 och BohuS 288), Frågas nu hvad detta kapItal atkaitar, sa
200-250 ) i 9 län (Blekinge 233, Kristianstads blir svaret: nästan allt bränsle i vara 'bo-
. . 230, Östergötlands 224, Jönköpings städer, k~l till vårt bergsbruk, bränslet till
, 222, Stockholms 216, J emtlands ' ,.. d' d t·' l .' ··tt· · b·, 'd'206 (?) Skaraborg's 205 Kronoberg's en mang In tlS Ile a lnra n1ngal,. ygg~a s-

204, 'Gotlands 200), , , virket til~ bostäder, skeppsbyggnader, ID. m."
150--200 ) i 8 län (Hallands 188, Söderman- gärdesg'årdar, bete ät, kreaturen, o. S.'V. samt

lands 187, Örebro 187, Kalmar 186, hela trävaruexporten. Denna stOlta m'ång-
Vesternorrlands 175, Elfsborgs 171, . ,. e.'

Vestmanlands \62 Vesterbottens fald af mera eller mIndre ,olIkartade amnen
151), " - gör det mycket svårt att anställa några hål1-

lmder 150 ) i 5 län (NoI'rbottens 146, Koppar- bata beräkningar öfver',afkastningen,
bergs 143; Vermlands 140, Gefle- , Försöker man dock att' bet'äkna denna en-
borgs 138, Upsala 132); l· t d . h ' f '.

b) taxeringsvärdet å,l tunnland äng är: 19 samma grun OC e ter sa~m~ prIS, 80nl
öfver 150 kr. i 2 län (Malmöhus 177, ,G,ötebol'gs skogssty 'elsen det gjort för dl'} allmänna sko-

~61),.. . ".. '. gal'ne,' h sålunda med hänsyn, till den fort-
100-150 ) l 8 lan \O~tergotlands 128, 'BlekInge varande' virkesafkastningen, så erhålles nå.

123, KrIstianstads 115, Stockholms .. 18' ·1·'li' k' () . k' t
112 Södermanlands 107 .Örebro 107 got mera an mI oner r. sasom ID öms
Gotlands 104, Skarabol'g's 101), ' -af den mark, som anse~ vara elen egentl1g,:\ '

50--100 > i 11 lä.n (Vermlands 94, Kalmar 93,- skogen, och om härt.ill lägges omkring 2
Vestmanlands 92, Hallands 90, Elfs- mill. kre föl' de skorsprodukter (björkyed,-
borgs ~9, Gefleborgs 70, Upsala 67, · 'k tell te, d t' k", ,f ',) , "
Jönköplngs 67 Vesternorrlands61 aspvl1 e l ,nn s ·lC 01, tOl . m. , SOln
~opparbergs 60; Kronobergs 51), , helntas l~r skogar, tOl'fmossar, och dylikt, så

under 50' ~ ~ 3 län (Vesterbottens 32, Non'bot~ får, totala 'virkesafkQstJ1ingen ett värde' 'af
. te~s 25, ~Temtland8 23);. 20 mill. kr, " '

c) ta,xenngsvardet At 1 tunnland skog Jemte all D off • ä" d k' tvdl' lIt' ~.e, ,12-
ll,flnan utmark äl':, , enlla SIla I. OC '~ Igen a 101 Kg,
öfver 50 kr. i 1 län (Malnlöhus 74), emedan det är ieräknadt,- att endast for
.~"""'50 .. i 8 lä~ (~lekinge .-33,Ö5telogötlands bl'ännnlaterial samt för byggnads.. och ,slöjd·

~2, K1?-stlanstads 31), .. virke erfordras årligen vid pass 10 mill.
l-Q~-25 ) l 13 län (Skarabor2's 24, Soderman· . , o

lands 24, Upsala 24, Stockholms 23, famnar vlrkeslnassa, sonl å blott 3 ~r., a rot
'Testmanlands 23, Örebro 23, Got- skulle' l'epl'eSentelJa ',en skogarnes årsafkast
lands 20, Kalmar 18, Götebol'gs 17, ning af 30 mill. kr" och detta' utan att häl'i
Elfsbor?s 14, Jönköpings 13, -Verm· ingår något för trävarllexporteu. I medel·
lands 12, Hallands 11), - t l f··. o , 1871 ] S/"'!6 t. ~ tft

• ~ 'l' f >

llIlde-r 10 ) i 7 län (Kronobel'gs 8,ss, l1-efleborgs ,a, or aloen ~ '.' al ,n Ol~~ ,n a oaI-
5,72, Vestel'norrlands 4,82, KOPI)al'· betade" sag'ade elle1.J tIllhuggna tJ'[tvaror be
bergs 3,97, Vesterbottens 2,48, Norr· räknad 'till ett värde af nära.' 8S' mill. '; kr.
bottens 1,81, .Jelntla~d8 O,83~. l01n året,' hvaraf naturligtvis en'betydande

b'ör riket i sin helhet är taxeringsvärdet Il del faller påsjelfva virket.' 1"fen då, 's'~arka
för åker 207 kr., för 'äng 75 "kr.' Jsamt för röste!' '}löjas, ~om vilja påstå; att lnyck~t af
ROg, ,hagar ach all annan afrösning'sjord 'ör.. Il' vår tIJävaruexpol't. icke' är ~tt, "ti~lgo~onj,u"
er hufvl1d taget 11 kr. pr tunnland, de ,tanda af' afkastlllllgen utan" 'ett hejdlbst

•&: p ka fjellen häri likväl e.i inbel"äknade. ;plundrande af sjellva skogskåpltalet, kan man,
, . ;oH!: Ulan så vill) hä-r' l1älla si~ til~ endn,t 4e~
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iD.116m,'ska k~n.~umtio.·~en, ,8,'om väl icke fix be-II värde -botder.ätteugen höjas 'med ·~O ,:proo..,
s'kyl1a.s -rör' ~tt ensam. fÖl'· sig ödelägga våra om nämligen' man ,antagel' .en ,afkastJli;Dg :af
skog'ar., '.A:fkastningsbeloppet 30 'mill. kro 5 ·proc. l kapitalet: s&som den normala. Be
torde man derföi~ få antaga våra blott ett villIrl~g$förol~dningenbestämmer denna, ~&som
miriimuni. bekant är, . till blott,8 ,proc. f-Ö19 jopdbl.k~·

Men 'utom de ·egentliga 'skogsproclukterna; fastighet. lafseende 1 denna 'difl'el'ena ..-af
erhålles ur skog och mark en mycket vigtig 50 proc. menan ,taxel?i~gssi:tfranoch 'titta ,
sak, nämligen ,bete lt kIgeatm'en, hvilket af virdet, ,bör doek ej lemnRs oanmärkt, ätt elen
tal. bel"äknats för belä rikets kreatursstock slIunda funna differensen ej ,får, anses vaPa
~lI ett värde af minst 8 mill. kl") hvat'vii sl noga beräknad, att den ej kan tl1a''rid
sommarbetet för en ko räknats öfvel·' hufvud Atskilli'ga jemkningal'e Mlhända skulle ,40
tålt'et -till blott 3 kr. och fÖl" ett får till en- proc. eller 30 proc. befinn:as valla ,en lill-&'
(lagt ti'9ndedelen deraf, d. v. s. iiIl värdet af llämplig förhöjning.
l sk-ålpund. fårkött efter ingalunda öfverdl'if- ~ Detta i fråga om riket i Bin helhet. Hvad
vet 'pI"is. , - . de olika 'länen beträffa}" kan, saken enklfast
, Virkesafkastningen l'äknad netto till minst lbetl"aktas från en helt a~nan synpun.ltt. . .
3Q &Ch. m~lbetet till S ,mill, kl', gi,fv~r en to-! Antag dert'ör, att hvarje läns jor<d sliiiea
t~lafka8tnlng af" 3~, mIll. kr." ell~l v~d pass IpI, :arrende" motvilltor,'.'att. aI'l'endesumman
7. .. h proc" å ~ela skogskapltalet, taxeradt l gifver 5· proc, l\, tax.eringsvärdet, att arrende.
tIll 510 mIll. kl e , I' beloppet bel'äknas enåaåt efter arealen af
. Eno bel"äkni~~ a~ hela brutto.afka8!ninge~ ~en 'öppna jorden, h~arvi<l den nåtuI'liga an·

frln ~kel' och ang utfaller 'del'emo~ sålunda: Igen ~n8es i värde lika med blott hälften (i
. ,..' . . .. mIll. kr. !nlgra län endast O,S eller t. o. m. blott 0,1)

'Särd'es- .och rotfruktskorden o. ,233 . Iat åkern, och att, skogen. far nyttjas till
Afg§,r åt kreatur~n e,O' ~.:-!Q 203 husbebof. Arrendatorn ansvarar ror onera.
Ladu·glrdeD's afkastning.............. 73 Beräkningen utförd visar då, att en arrenEle·
Afgår 'för skogs- och ,hagbetet .... '8 65 summ·a efter 15,5o.kr. pr tid lke~ och 7,7&

Summa ,~ 268 kl'. Pl~' tld 'äng i ,Stockbolm~ län ~oeh efter

D o "d d. b '··k. e "d ~. · Il 9,11 kr. för lkel' och 4)56 kr. 'för ,äng i l!.~p-
.. ,a VI ?nna .,ela. nlng ~~ e$pIlse~. l a . aala län "o. s.' v.' lJifver 5 proc. å länets hela

~anhet tagIts ..1åga och mJolke~ beraknats taxeriu;gsvärde för jordbruksfastighet. .
tIll endast 10 O1'e pr k:a samt hästarnas &1'· 'le •• ..,

.bete icke alls tagits med i kalkylen, så bör ..'Då nu ta~ell~?ens~somen vardesatt~mg
en brlltto-afkas-tning om, 268 mill. kr. af in. for beskatt~Ing8andam~l må~ote e,a bÖjelse
egorna ·ej ara för högt tilltagen. För ogyn.. ~tt hålla, SIg lln~er rätta, vardet, sl måste
sammare ål' nedsätta vi dock beloppet med äfven .'d~ n.u a~~ydd~ a.rre~desu~morna, hvar
10 proc., desslikes fl"åndraga vi 21 mill. kl'. Ioch en .1 .SItt lan, Icke "öfv~rgå u~n~,era
för di s. k. grundskatterna, hvilka kunna an. elle~ m~ndre ,.~lltefter taxe)Olugens rIktIghet
,ses mera direkte tynga 'på produktione'n, då 11~~derstlga l~tta ~~l?ppet: > I ~n, ;~ru~p ,af
brutto.afkastningen sänkes till 220 mill. kr. lan, med såv~dt mOJbgt llka~ ~aturiö\båtlan.
Denna' summa hafva åket' och äng icke en- I d.en och dy.bk~, .måste den hogsUL ar_rende
samma gifvit, utan hafva härtill bidragit in· j sdl'ran dert:0r l s~e~fv~ verket ~eteckna en
vental:i~r af l"edskap och kl'eatul' ~amt hela! qast ·d,et. rätta mlnl~lbeloppet för dem alla.
det nödiga driftkapitalet i. penningar och ,ar-\. . När nu .bland Mälareprovinsel"na Stock
bete, men huru stor den totals11mman är, som Iholms ..län 'utvisar enlig·t taxal'ingen ett al"·

härmed representeras, kan ej uppgifvas. .MI,· II r~nde~arde af l~,åo ~. pr :tld åker ~ch Öre..
hända komlner man sanningen närmast, om bro län" af 14,04, hvsI'emdt mellaRlIggande
luaD del'för. antager nettoafkastningens stor· lSödel1manlands län företer 12;95, Vestm.an·
lek efter hälftenbruks-beräkningen, dä en Ilands 11,81 och. U~sala 9,11 ·kr., så vill det
summa af 110 mill. kr. erhålles, SOUl lUot- f synas, sonr om f"tmInstone ,någr'R bland dessa
svarar 'ungefål' 7 1}2 proc. å ett k'apital af lsiffror tåla vid åtskillig förhöj ning.
1,451 mill. kr., hvartill åkel'n och ängen: Östel~götlands läns arl'en:iesiffra om: ,16,~2:9
äro, ta~eradee . , kr. pr tId åker och Bohus läns Dlotsvarande

Dl :#n såväl in- ~ora ,Uteg'Ol" enli"g't beräk· tal .17,76 antyda,. att mellanliggande Skalla,.
nilig,_,g-ifya 7 1/2 proc. netto'afkastning å taxe- borgs läns 12,40 och Elfsborgs läns 1J,18
1'jiJl,g~$värdet} sä vill det synas} ·so~ OlJl (letta , tnåste y~rp. UOg' lå,ga siffror, . ,



-- 'l ._:.' . ~.

Malmöhus läns 18)85 och Blekinge' läns ~l1nda funna. skiln~den i .allmänhet 'icka varit
17,ö hänty.da ock, att Kristianstads siffra' el. betydande, som den 'framgltt enligt tala·
14)20 icke kan stå i riktigt förhållande till "Ilens beräkning. Utan att. gifv~ nlgot före
rätta värdet. Huruvida man i .allmänhet uti träde åt sina siffror och utan att på Dlinsta 
Malmöhus läh nöjel' sig med 'ettarreI;lde af ~tt vilja förringaftilånsd"epartementets be..
18,85 kr: 'pr tld"'å~er och 9,48 kr. pr tId äng, räkningar, ansåg sig "dock talaren' böra fram·
kall dessutom vara tvifvel und.el~kas~adt. Det-' ställa en häntydan om ol'sakerna, enligt hans
samma gäller väl ock om Hallands slff!'or fötmenande, till de olika tlndersöknin~arnes

resp. 10)78 och 5,59 kr.' l'esultat. Då' nämligen,' åtminstone under en
Utan att vilja 'fortsätta je~fö~'elsefna vi- kortare tidrymd~ i sjelfva v~i~ket ·enda~t·~~~,(§;tål

dare, ansåg tal. det, ~nförda vara tillr_~cJtUgt egendomar är förem~l."f~~" ~örs~jn~~~, ~P.dal"
för att visa, .det· .åt~kiniga misBfö.l~h~lla~den de~a .fåtal nästan" ~n g~'up~ .för ~~J. e;tter
tydligen ega rum l, fråga om bevllln~ngs- hVllken man har sv:å~t att ~fi~öJna, d~~ ~ela.
taxeringen af jordbr~ksf.astighet. Sldana egendo~llar, ~n gäng s§,l~~, ~. icke

Slutligen vidr,ördes med några ord· d.e lik- sällan från man' till. maD:" de'ådr~ga "f?Jg 'en
artade undersökningar, som i finan~departe· vi~s uppmärksa~,het o,ch kunna d~j~(~ill 'icke

. mentet nyligen' verkstälts. ~~rvid hade heller undgå taxerin,gsmännens, ~a($~~4~ lag..
man förfarit så, att man med taxer~ngsvär. stiftningens "föreskrifter ~: detta' l~l~~s~"~.l;lde,

d!t j~D).~I1i ' salupriset ä de unde;r s~n~te hvartill·kommer, att' eg~en tUI el! ~g~~~om,
ken lag1'arna köpe!!: ~f' j~~d~gen4o~~~. Af- 80m han vill f~.r~i!Ua, tor4e Qft~. lJ.~g ~CkA
ven pI, detta s,ätt, '\lJU'. 'd~~. visat 'sig .i. ~e.rta- ogerna se, o~. ~~~1~i~~sy~r4et ~öje~. ~ ~~ ·'öf..
let fall, att det för_~~" v.är.det:, ·~,ctJ:. eA~~ ~in- rigt finnas' m~~g~"" ~g~p:~~.~ar, ~m .~~41llig·
dre understeg de:t. $~_~~!ae; .q~ck b~4~~ ~~~.-'sl- kunna försäljas. ~'. .'~ . ..... .
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