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N A.TION ALEKONOMISKA' FÖ"RENI,NGENS

'sammanträde den 30 januari 1 890.

Ordförande: Justitierådet C. G. HAMMARSKJÖLD.

Sammallkomsten öppnades' af her.r VIce ordföranden, Justitierådet

Hammal·skjöld med följande ord: '

Såsom förenillgell nogsan~t känller och säkerligen .också bekla~ar, ~r

vår ordförande af sjukdom. hindrad att i dag här närvara. Det tillkolnmer

då lnig att i egenskap af f@renillgens vice ordförande helsa Eder, mina

11errar, välkomila .till åre.ts första salllmallträde.

,Vår tid är rik på intressanta ekonomiska frågor. Den uppställer

en mångfald af problem, som fordra sin lösning.. Amnen 'fattas ,således

icke för en förening,' som vill arb'eta inom den nationalekoll0lniskå vetell~

"skapen. 'Svåriglleten är att kunna så begrä~sa och så bearbeta ämnena,

att de blifva fruktbriilgande äfvell för dem blalld föreningens medlelnmar,

som icke hafva så mycken tid att egna åt förhaildling"arna.

'Skall detta kunlla s~e, är det tydligt, att det fordras ~tt' samarbete

emellan många; ett samarbete, 'så att- icke' blott en enda åsigt gör

sig gällande, utan att meningar lltbytas angående' den framstäIda åsig

ten. Det vore kanske för mycket begärdt, att' vi äfven med' ett sådant

lneningsutbyte -skulle i 11ågon väsentlig måll befordra vetenskapens' frain

steg, i synnerhet ullder de förhållanden, 'under hvilka vi arbeta, men att

. föreningen gel10m föredrag o?h 'diskus~ioner må bidraga _till att vidga'

illsigterna hos' sina -111edlemmar idågells eköllomiska frågor,' en sådan

önskall torde det icke vara förinätet att uttala, då jag nu ber att, få öppna

detta årets förhalldlingar inolll den 11ationalekonömiska -föreningeil.

1
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Till ledamM.er af fOreningen invaldes:

H. Exc. Herr Norske Statsministern G. lV. 1fT. Gram,

» » » MinisOOm for ntrikes 1l.rendena, Grefve C. Lnunhaupl.

Herr Norske Statsnidet U. F. C. Arneberg,

» KommerserA.det, Fil. D:r C. F. T. Korels/rom,

» Revisionssekreteraren H. Bohman,

» Civilingenioren G. Rennerfelt,

» Bruksegaren H. P. 'lV. Gahn och

» Grossbandlaren L Hammarberg.

Till revisorer for granskning af niistlidet ars rakenskaper utsAgos herr

Profes'soren R. Akerman och herr Med. D:rn Chm'[es Dickson.

Herr Byrachefen, Grefve n. Hamilton holl harefOOT ctt foredrag:

Om tramasseindustrien i Sveriee.

Herr Ordforandel Mina herrar!
Inuan jag ofvergar till sjelfva amnet fOr aftoncns fOl'cdrag, skall

jag anhAlla aU fA forutskicka en fOrklaring angAende detta fijredrags till

komst, hvilken fijrklarilig pA samma gA.ng rnA. galla som en slags ursakt.

fijr att jag infor denna lirade forsamling vAgar behandla 'ett sA. specielt.

amne som detta, ehurll jag saknar den praktiska erfarenhet, som ovilkor

ligen borde fijreflnnas, fijI' att jag skulle kllnna gura l.imnet full rattvisa.

Vid nationfLlekonomiska fijreningens sammantraden ha ofta fOrekom

mit sakrika utredningar till belysande af olika sidor hos vAl' tids

hastiga och storartade ekonomiska utveckling. Sakerligen hafven J alia,

mina. berrar, dervid iakttagit, att, huTU skilda de omrAden varit, pt\. hvilka

man rort sig, och huru olika Asigter, man i ofrigt forfaktat, man dock alI~

tid forI' eller senare liksom oemotstAndligt fijrls till en och samma punkt,

del' den fullsllindigaste enighet I'Mt. Sa snart mall skolat angifva de

ytt.ersta orsakema till den ekonomiska omhvalfning och utveckling, som

den nu lefvande generationen bevittnat, har man alltid i sisla hand hall

visat till var tids storartade industriella uppfinningar.
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Dellila så ofta och så enstämnligt' tlttalade sanning har 'emellertid i

Illärkligt ringfi grad återverkat befrllkt~nde på diskussionell och på d~ll.

allmänna uppfattningen öm de åtgärder, hvilka 'böra vidtagas för dell

illdustriella utvecklillgens fräDljande.' Man" har åtnöjt sig med att kOll

statera sjelfva sakförhållandet för att sedermera' genast åter öfvergå till
andra fakto~~er, hvilka' mall ansett hafva inverkat på" utvecklingen, '

Detta. egendomliga ,förhållande torde i väselltlig måll.kunna förklaras

deraf, ått l11a11 vid talet Oln uppfillningarnas 11ationalekonolniska betydelse

nästan l1teslutand~"tänker på det" fåtal uppfinllin~ar, hvilkas nanln på
grulld af deras sIlillrikhet och storartade betydelse äro i hvar illans mUll;

Ocll hvilka lätt förefalla dell ytlige ,betraktareil, såsom Ilågot lika fjärrall

och f~ämlnallde för de åtgärder, hvil~a af folken och individerila kunna

'vidtagas till det industriella lifvets höjande bell skyddande, som om frågall

gälde de- tillfälliga. och oberäkneliga yttringarna af· någoll okontrollerbar,

llemlighetsfull Ilaturkraft.

Dellilauppfattning' är emellertid lika oriktig och skadlig som _del1

är yanlig. Ty det är i sj~lfva verket här ingalunda fråga onlnågot, 'som

ligger oss fjärran eller är för våra åtgörandell främmållde. Det är icke fråga om

Ilågot tillfälligt eller oberäkneligt. Frågan gäller tvartoni Ilågot, som ligger

o~s luycket nära och SOln i hög grad förtjenar att utgöra föremål .så väl

för den ellskilde, yrkesidkarens ständiga omtanke som för llatiollalekono

lnernas oell" statsmäIlnens -forsk'llingar och rådslag. De stora, epokgörande

uppfinningarna äro jll i sjelfva verke~ intet allnat än de' mest lysande

länkarna i eli oändlig kedja af 111edvetet tekniskt arbete -. resultatet af

del1 tekniskå uppfostran, Elom folken vetat att bereda sina söner, och af

den öfriga omvårdnad, 11varmed de förstått att främja det tekniska llpp

finnarearbetet.

Om man väljer .någon blalld de industrier, som llllder de senare

.årtiondeila hunllit en mera betydande' utveckling, och studerar dess -inre

historia under sam~a tid, skall" det säkerligen lätt kunll~ hällda, att man

icke påträffar någon end~ bland de llppfillningar, hvilka gemenligen räknas

til~ de epokgörallde. Men icke destomindre skall man SIlart ~l1~a, att dell
ojämförligt vigtigaste faktorll i denna industris utvecklillg likväl utgjorts

af uppfinnandet, d. v. s. af det arbete, sonl -teknici nedlagt på möjlig

heter att öka produktionen, sänka dess kostnader och förbättra dess qva

litet. OC11 ju mer mall lltsträeker en dylik llndersökning, dess tydligare
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skall det stå fram, att dell 'verkliga motorn till vårt århundrades storartade

ekonomiska ,utveckliJJg utgöres icke a~ några få verldsberömda,uppfinnlllgar

utan af,'dess.a tusell silloln tu~en, dag'för dag och timm~.för timme fortgåend~"

ofta hvar för sig obetydliga 'detaljförbättringar af maskiner, redskap och

arbetsmetoder, genom' hvilka den. ene yrkesidkaren oaflåtligt söker och'·

oaflåtligt tvingas att söka vinna ett försteg framför den 'andre. Detta,

·~fver ell oändlighet af små, obetydliga detaljer framgåerlde, aldrig 11vilallde

tekniska arbete är det också, som Ilumera oemotståndligt och ohjälpligt

tvingar oss att fortsatta med denna könkurrellskamp, öfverhvilken vi så

ofta beskärma oss och, niot hvilkell lagstiftarna just för närvarande så

ifrigt ,och så fruktlöst rikta. sina bemödallden - de~na konkurrenskamp,
som, trots' alla försök att, åvägabrillga en annan sakernas ordning, lika

mycket ,för den enskilde yrkesidkaren måste, förblifva ell· anlednil~g' ,till

ständig o~'o, ,som, den för menniskoslägtet,i dess helhet:, varit, är och ,alltid

sk~ll förblifva en källa till ställdig välsigll'else.

Mell har man en gållg till fullo insett detta ~ och den" som på

allvar vill sysselsätta sig med ämnet, skall icke kunna Ulldgå a.tt inse

det -, då skall niall äfven nödgas erkänna, att. hur gagneliga än alldra

åtg~rder till stärkaude af, krafterna för 'konkurrenskampen må vara, 'så

finI).es 'det, dock icke mer än ett 'vapell, hvarigenom vi idelllla kalnp ,

kUllna fortf~rande tilltvinga oss ~ramgållg. Det är samma ,vapell, hvar

med vi anfallas och trots allt alltid skola anfallas - det oafiåtliga, ener

giska uppfillnarearbetet. Ly~kligtvis är detta vapen icke oåtkorriligt för

'något folk, ,som vill på allvar derefte'r utsträcka handell_,

Det är den lifiiga- öfvertygelsell om, d~nna uppfattllings riktighet,

,som föranledt mig att söka ,påvisa, i hvilken .hög grad äfvell vår indu

striella utveckling under de senaste' årtiondeila ,framkallats och främjats

af Uppfill1larearbetet, hvilket ·på grulld häraf är förtjeiit af ,långt större

intresse OCll olnvårdnad än som hittills kommit detsamma till deL För en dylik
, , ,

undersöklling lämpar· sig dell svenska trälnasseilldustriens his~oria synner-

ligell väl~ Den~a indust;ri är, så att säga, Uppfullilen inföl~ våra ögon;

den' har på en otroligt kort tid fråll 'ett intet arbetat sig upp till en blall,d

landets mest betydallde 11äringsgrellar; dell har år från år kunnat erbjuda
, ,

· ~olisumelltel:na,icke blott en allt billigare och'billigare utall ock en allt bättre'

·och bättre vara, 'och den har kunllat verkställa dellila utveckling, trots d'e

stq};sta svårigheter, trots nästan oafbrutet sjunkallde: kOlljullkturer, i fräln-

. !
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sta rUlllnet, för at~ icke säga uteslutande? på grund af' det lifliga upp

finnarearbete, som in6m denna illdustri varit verksalnt och SOIn förallledt

ett oafbrutet förbättrande af" dess teknik.

*'* **
Med' hvarje ål~' ökas numera allt ,hastigare och hastigare' verldens

könsumtioll af papper. 'För omkring" femton år sedan beräknad~s den-',

samma till 900 millioner kilogram om året; och det hette då, att konsum

tionen vuxit nled illemot 25 :{ på tio år. Redall år 1885 ansågs del} . '

emellertid hafva stegl~ats till n~rmare halfallllall milliard kilogr~nl., Och lik- '

väl hafva just und~r' de "följa~de årell nästan alla pappersproducerande

länder ökat Sill ,papperstillverkning högst betydligt, utan ,att ännll konsunl

tionens förmåga' att absorbera allt, SOln prO,duceras,' i ringaste n1ån SYlles
hafva millskats. '

Det kap ju vara af intresse att söka göra sig ell föreställlling om

hvad halfalll1al1 ,milliard kilogram papper vill' säga. Om' allt detta papper

lltgjorde~ af svenskt tidningspapper, skuret i Aftonbladets forinat, hvaraf

] 71 / 2 ark', gå, på. ett kilogram, skulle man genonl att lägga Aftonblad

vid Aftonblad Illed kortsidorna emot livarandra erhålla en pappersremsa

af 33,469,000 kilolneters längd, nlotsvarande 836 hvarf kring jorden. Med,

andra ord: Oln mall på ett år skulle 'nysta' upp allt det~ 'papper på jord

klotet" finge Inan slå mer äll två hvarf om dygnet.. ·Ett ex.presståg filed 60

kilometers fart j timmen måste för. att löpa denna pappersballa 'i ända

gå oafbrutet l1att och dag llnder 63 års tid.

I främsta rUlnnlet har del111a, omättliga pappershunger framkallats,

af den periodiska pressen, som Ilumera af hela den årligen producer,ade

lnyckenheten torde förbrllka illemot, 40, %. .' ,
Denna märkliga utveckli:ng har SOln bekant endast n1öjliggjorts deri

genoln, att det lyckats uppfil1n~rearbetet att framställ~ alldra material för

tillverkningen af papper än det ursprullgliga,eller lU1J~p, l1varaf tillgångell

länge varit otillräcklig för bellofvet., Redall för Iner än etthundrafemtio

år sedan hade bristen på detta råämne äfven här i landet, der dockpappers~

konsumtionen vid, denna tid säkerligen var mycket obetydlig*, blifvit så stor,

* Den bekante prost~n Samuel Wiesel, Oln hvilken S. Ödman förtäljer, 'att i -hans
-pastorsexpedition en bok' papper, räckte i två år, var väl dock- äfven för denna tid ett exeInpel ,
på ovanlig -återhållsamhet i' fråga om pappersförbrukning .



1890 den 30 JanuarL'

att regeriug~ll med ~nledllillg deraf allsåg sig' böra tillgripa:utolllordent~

liga åtgärder~' Det 'V'ar ioke ~ nog 1ned att ,mall' strängeligen förbjöd ~ll

'utförsel af lUlllp -- ett förbud 11vilket 80111. bekallt, qvarstod långt in i

värt århundrade, -; Ullder ell del af sjuttonhundratalet 'var det"i Sverige

rellt ar ell allmäll l11edborgerlig pligt att sall~la lump åt pappersbrukell.

Dellna pligt ålåg»alle" af .h.ushållell så 11ögre som lägr~, samt torpare»,

,. såsoni. det heter i en gammal länsklulgörelse i ämiH~t,' mel1 i frän1sta ,

rummet OCll tYIlgSt dra~bade den dock - pigorila. Af kOllgl. förordilingen '

den 13' januari 1738 OCll dithöra11de författllingar får man veta, att i

hvarje hushåll en piga s,kulle llafva till särskild uppgift att samla klutar

till lump. Brast h011 i detta åliggande, egde husbollden att å helliles

årslöll afdraga ,2 daler S:lut~ Dell llUsbolide, SOl11 i?ke vid krollouppb~rds

stämman: 111ed ell tryckt, qvittells från, o~teils legitiluerade -lumpsainlare

kUllde , s(yr,ka, sig till 110non1 hafva afyttrat lump Ullder året, skulle böta

4 daler s:mt,. ?Cll ,de pappersbruk, som, se~all' »denne insamling k0111nlit

i, gång», icke 'tillverl(ade papper efter' yttersta förluåga, skulle mista silla

privilegier. . . , '
Dell brist på papperSll1.aterial, som 110S oss framkallade denna egell-

, !

dOluliga lags~iftnillg, gjorde sig naturligtvis, änllU skarpare känd i de stora

kulturländerna. 'r midtell af sjuttonhundratalet, filula vi derfö~' också upp

finnar~a i dessa lällder ifrigt sysselsatta lued att 'uppleta ett surrogat för

lump; OCll rätt snart började nIall söka dertill anvällda trä. Redan år'

1752 föreslog sålullda superintendelltell Schceffel~ i Regensburg, att nlall

till pappersmaterial skulle begagna," kross'ad såg'~påll. Ål~' 1801, erl1öll'

M(t~hia8 1(001)8.1 Englalld ett. patellt, i hvilket d~t 11ete~, att man kall'erhåll~

ett godt lnaterial' till .papper, onl lila11' ~ok~r yissa,' ej bar~zrika trä

slag, i en lös~1i~1g af soda, och kalk. 'Det var' första uppslaget till den '

för ,pappersfabrikatiollen sederIllera " så ,.betydelsefulla .na~r~l1cenulosa

metodell.

Koops synes dock siiart llafv~ vänqt- Sill lJppluär~s'amll~t företrädes

vis till, ett allilat luateriai för tillverkning af papper, nämligell haltn; ?ch '
törhällda var ,detta orsaken till att problellletatt dertill ailvända .trä icke

på praktiskt', sätt 'löstes förr än omkrillg feIiltio år sellal~e.' Det var' 'då

icke I~oops' utail Scl100ffers, ide, SOl11 fullföljdes. Trämassan'· gjorde sitt

,inträde i pappersilldustrien, först 'ullde'r, fOrlnen af s. k. mekanisk eller

sli~ad ma~sa.
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~"örsta uppslaget till. dell11a fabrikation gaf ·en sachsare vid l1amn

Fried'f1:ch Gottlob Keller en lnångfrestande illall llvilkell' för· öfrigt lefver.

ällnu i dag i' gallska anspråkslösa o111ständigheter. ·On1kring år. 1840 var

-det SO111 , Keller,' enligt egell. uppgift, gellol11. att reflektera öfver huru

getingarna bygga sina nästell, ~Oll1 'på dell tallkell, att 111all på lnekål1is~

väg sk-q.lle kU11na af trä framställa e11. Illassa, SOln borde ·kuulla san1mau-

~fogas ·till papper. Trots' aktnil1gsvärda försök lyc~ades hall do~k icke

:fullt praktiskt lösa .._sin uppgift. Detta skedde först, sedan Keller sa~n1au

träffat med ell m,an, SOl11 111ed allt skär kan kallas för trämassefa~rikatio

nel1S f.ader, ,"'tlrtembergar'~11 ..Heinl"ich . Voelter. Reda~1 år '1846, erhöll

Voelter' i å~skilliga tyska stater .patellt å .ett af. honom kOllstrueradt, slip-,

verk för framställilillg af slipad träulassa. .l\tIen det dröjde ytterligare. tio

.å~, inna11 hall'. så fullkoml1ftt detta slip~e~k, att llans uppfinlli11g kunde

vi11na allulä11l1are al1vä11dl1ing.

. Det' var år 1856, SOl11'"\T?elter å detta fullstä11digar.e slipverk erhöll

'p~tent i flera. lä11der, deribland äfve11 i Sverige; och ~~~dan.·· året derpå,

'el~er år 1857, anlades Sveriges första trä111assefabrik, i det grosshalldlareu

..J.' E.. Francke då för Rosendal~ ,bolags .räkning i11köpte Voelters patenträtt

för Sverige OCll derpå grulldade anläggningen af e11~. tr-ämassefabrik vid

'Trollhättan, hvilkell fabrik;. äl1nu är. elI blånd'landets största. sliperier, Till

€11 börjall arbetade 'denlla fabrik. för bolagets stora pappersbruk vid Möln- , .

, ·dal. .. Numera .llar .den· öfvergått till anllall egare OCll är känd u11der nalnn

.af. Önans fabrik~

I llufyudsak lIvilar all fabrikati<?ll af slipad trämassa fo~..tfar~11de på

Voelters uppfillning, I största korthet angifvet tillgår delllla, tillvetkning

=så, att n1a~1 1110t el1 roterande slipst'en ulider rikligt tillflöde af vatten

'sidv~s l1årdt "pressar, .till ved sÖllderskllret. trä. Med vattnet föres den

.afslipade massan SåSOll1. ~11 hvit 'vällil1g från slipstenell eller defibrörell till

.sorteringsverket, SOl11 utgöres "af en serie terrassforll1igt a110rd11ade silar,

.,.gell0~1 hvilka vattnet af~kiljes OCll 11lassa11 sorteras efter olika finhet. Den

,gröfsta massa~' föres gen1enligen till elI särskild. apparat, raffinören, der

·den sÖ11derll1ales för att.. sedall å 11yO sorteras.... . .

Skalllnas's~ll på stället anvälldas för tillverkning af- papper, är fabrika

tione11 11ärmed afslutad. Skall dell Ater afyttras,. formas dell gelnenligen .

.i . e11 pappnlaskin till pappskifvor, hvarefter~et llufvudsakligaste' af det

.återståeilde .vattnet utpressas med hydrauliskt tryck.
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, ,Voelters slipverk ha ~ndergått en mängd .förändringar· och förbätt

, rillgar med afseende å så 'väl de anordningar, genom hvilka träet pressa~,

mot stenarlia, som sorteriIlgsverken och torkapparaterna. I fråga om sjelfva

slipstellarna grunda sig' de .konstru:ktioner, so~ mest afvika fråll Voelters,
, .

på en uppfinning af G. A. Siebrec1tt, som derå erhöll patent i Sverige år'

1869. Under det att enligt Vo~l~ers syst€m stenarna äro stående, placerade

på h~risontal axel, och ett fåtal p!ess-ar är anordnadt endast 'mot en de~

af öfre hälften af stenens periferi, äro enligt Siebrechts system,' stenarna

liggande, placerade på vertikal axel, och. flera, pressar anordn:ade r':lndt.

kring stenens periferi. Det första sliperi, hvilket. i Sverige anordnades

enligt Siebrechts system, yar Fors'vik 'i Vestergöt~and, anl~gdt år 1870.

Eljest. begagnades Voelters slipverk vid alla våra äldsta sliperier. .Detta

system tillämpas jämväl fortfarande här' i 'lalldet i gansk~ vidsträckt om

fattning.' -De yngre fabrikerna' äro dock 11ästall lItan. undantag anordnade

enligt Sieprechts system, hvi}ket. d~ls för~nklar sjelfva anläggningen, dels

niedgifver, större produktioll så väl ab~ohlt, på. grund af det störr:e ant~tlet.

pressar; 'som ock i förhållande till antalet för st~nell begagnade hästkrafter.

Ehuru den slipade trämassan spelat" och "fortfarande spe~ar en mycket

vigtig roI .inom· pappersindtlstriell, är dell 'dock ingal~nda idealet för ett,

,pappersmaterial. . Den del af träet, man' vill göra sig', till godo, är ~ess

,'hufvudsakligen af celltIlosa bestående fibrer. Ju längre och mera isolerade
, ,

,dessa' fibrer kunna erhållas, ',dess bättre.· Dess lättare filtar sig luassan

till papper. Men .ge~om slip.ningen afslitas fibrerila i små, korta stycken;

och derjämte har mall.ej gjort något för att ':l.r" träet aflägsna. dess, s. k.

inkrusterallde' beståndsdelar, hartzer och ~y]ikt? hvilka göra fibrern.a tjocka

och oböjliga. Man har på. flera olik~ sätt sökt "afhjälpa dessa olägenheter

tItan att dock frångå den mekalliska behandlillgel1~.· Bland annat kokar

l~la~ träet med ,vatten, eller basar. det med ållga, h~arigenoln. dels siip

'ning<:ni underlättas" dels fibrerila blifva'l~ngre o~h bättre isolerade. Denn~

s. k. häl(kerhiska 111etod lemnar ell. ~å god niassa, att densamina .till och'

med .oblalldad, med fqrde~ kall allvä~das' till åtskilliga slag af papper,

hvilket icke kan' ske 'med ~en på vanligt sätt slipade 'm.assan. ,Dylikt

,papper framställes' ~. ex. vid Jfunkedal i Bohuslän. Metoden har dock'

det yäsentliga felet., att massan' geilo~ kolrningen eller basningen ,er4åller
. en mörkbrun färg, som icke genom blekning kan förändras. För sådant

P~Pper, för hvilket hvitheten icke spelar någon roI, är metodell,deremot

" \

.1



Om trämassei~dustrien i Sverige:

mycket anvälldbar, och dell tillämpas också af flera bland våra fab~iker,

hvilka tillverka olllslagspapper eller massa, för dylikt papper, så t. ex. af
en del af de in~i:lga .f~briker, som äro belägna s~rax söder om Jönköping~

,af Emsfors vi.d PåskalIavik, af Önan m.. fl .

. Ett annat uppslag att på mekanisk~väg'e~hålla mera'långfibrig ma~sa,

har gifvits a~ direktören J. H. /3ch1nidt i Bockau. 'Upder det att Voelter',

och alla hans efterföljare slipa träet tvärs öfver fiprerna, vill Schln.ldt slipa'

,i deras längdriktIling. Dellila llppfinning, som i', Tyskland benämiles

»Langschlifi», har der llllder senaste åren rätt mycket låtit tala OIIlSig. Hu~u

vida del~ verkligeil inllebär ett framsteg, torde dock ännlI få öfverlemnas

,!it framtidell att afgöra.

Under .fabrikatiollens fortsat~a' utvecklil1g Ilar eineIlertid äfven den

på, vanligt sätt slipade, hvita trälnassan i allt större 'OCll större procel1t

, ingått i papperstillverkningen~ Under fabrik,ationens tidigare skeden llpp

gifves a~mänt fe$tiö procent vara den.myckenllet trämassa, s'on1 kunde

tillsättas IUlllpmassal1, derest papperet skulle blifva Ilågot så när allvänd

bart. 'År 1878 ~ppgifver ,deremot 'e~ svensk s~kkllnl1ig författare, att i

sämre ~ryckpapper 75 ,ex med fördel anväl1des. 'År 1886', säger ell allnall

: sakkunnig,' att i »ordiIlärt tryckpapper» utan olägel1het kall allvändas ärida .

till 90 /%', slipad massa. ~' El1dastdelvis torde dock denna utveckling vara'

beroende deraf, 'att den' slipade massans qvalitet .blifvit bättre. Framför

allt torde den bero deraf, att vi lärt oss att för vissa bell0f 11öja oss med

lllilldre hållbart papper,' OCll att tidningarna, SOlU naturligtvis i dell vägell

ej , behöfvft hafva synnerligen stoi"a. anspråk, varit eJl så vigtig faktor för

papp~rsproduktio~lensökande.

Den slipade, hvita. trämassan är och förblir emellertid icke a11nat äll

'ett .surl~ogat, som luan allvänder i brist på bättre och på grulld af dess,

prisbillighet. I{ort efter det Voelter ko~struerat sina slipverk, framträdde

derföi~ också, åtskilliga' fÖi'sök' ~tt. på. keluisk ,räg bättre tillgodogöra sig

träets cellulosa för :papper.stillverkl1ingell~. Af dessa tidigare försök är det

dock endast· natroncellulosametoden, som fortlefvat till vår tid. ... Enligt

denila metod, ~~vilkell som ofvan nämllts redall föresväfvade Mathias.,

K~ops, framställes trämassan' derigell0111, att det, från bark och qvistar

befriade och Rönderskurna träet lInder högt tryck kokas i ell lösI~ing af .

, llatron.,Redall i börjall eller ,mediet 'af 1850-talet lär denila Uppfill~ling ,

hafva i praktikell tillälllpats af åtskilliga .llppfillilare i Jj'"'rallkrike, Ellgland
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~ch Nordarrle~"ika. Hit till lalldet infördes 111etodell i början af 1870-t~let

d~ls af fabrikör Frans Flensb1.lrg i Gefie, , dels af, grefve Sten Le't()e7zh~U1J't

Dch il1g~n.iör Alb. SebeTg.

Grefve LeV\renhaupt, SOlll ,förut 111ed frall1gållg arbetat på~yllefabrika

tiollells olllråde, lär håfva förts ill på trämasseilldllstrien derigenom, att hall

af ,en hälldelse fick källnedoll1 o~ att det olllslagspapper, , so~ dell källda:

€ngelska firlnan' Huntley & Pallner begagilade för silla verldsberÖll1da

biscuits, var tillverka.dt af natrolicellulosa. Sedan han' år 1871 på ort

Dch ställe (vid' HUlltle~y & Palmers trälnassefabrik i Leeds) ta.git källlle

dom 0111 lnetoden,' som' sederinera der ytterligare studer~des af il1gelliör

'Seberg, grep hall, sig an med att söka' införa densamma i Sverige... Redall

nyårsdagen år 1872 anlände till Göteborg från England fullständiga a?pa

Tatel' till icke lnindre än· fyra n~trol1cellulosafabrikel',hvilka 'grefve Lewell-:-

'11aupt bragt till Stålld i olika delar' af land.et. 'Af desså nedlades snart

Br~lxahol1n iSmåland~' De ,öfrig tre, JVer1nb~hl i ~ödermanland, Del~ryd

i Smålalld OCll ]{rontorp (llumera Bäckllan1mar) i Verlnland äro ällnu i

··v'erksamIlet OCll arbeta numera nled, ell 'framgång, SOln deras ellergiske

grulldläggare icke ullder sin lifstid hann få bevittna.'

Natrollcellulosallletodells Ilistoria erbjuder "det vackraste exelupel på.

hvad ett intelligellt och oförtröttadt ~Ppfillnarearbete förn1år åstadko~llla.

Dellila metods utöfvare Ila haft att besegra otaliga, svårigheter så väl i

fråga Oln sjelfva teklliken scnn med afseellde å lnöjlig~letel1- att fralllställa

ett Inaterial, S0111 ,var tillräckligt billigt för att med framgång kUllna, upp

taga kOl~kurrensell llled äldre' pappersn1aterial. Ännu när metoden i prak-

, tikell, tillämpats omkring tjugufenl år, eller' i slutet af 1870-talet, före

kommer SåSOl11 en stående 'fras i 11ästan alla fackskrifter det omdÖnlet,
, ,

'att »d~llna l~etod måste ällllU allse,s 'Tara ill1le på experiln,entets onlråde». '

Och när det slutligen lyckats, uppfillnarlla att, föra metoden längre,- just

då uppträdde ell llY 'medtäflare, son1 sYlltes 'fruktansvä~dare ä~i de äldre:

ett 11ytt' sätt att på kemisk -väg framställa trämass~, d~ll s. k. Sul{tt111etoden.

Uppfirinarearbetet har emellertid förmått h~lla äfvell denna n1edtäflare

stångep; och, bästa be-yiset för att' så skett- är a~t, trots sulfitnletodens

hastiga och storart~de framgång" äll11U i- dag nya 11atrollc~llulosafabrik,er

allläggas, ej blott i utlandet .utall äfvell i, Sverige, der förutsättningarIla_

för el~ dylik fabrikation, l h~ttills åtnlillstone, illgalullda varit de nlest gYll- '

saUlma.

\' ,

I
I
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En kortfattad ~fversigt af de u'ppfillllillgar, llvarigenom denna utveck

ling nlöjliggjorts, torde icke vara utå~ intresse.. .Det äl~lle, som i 11atroll

eellulosaDletodells första .skede begagnades för at~ upplösa träet, var kau

'Stikt. Ilatron (natl~0111lydrat). Mell detta ämlle var. icke blott mycket dyrt;

{less anvälldande är derjälnte förkllippadt lll'ed del} oläge1111et, att det under

1uftellS' illverkan lätt öfvergår till kolsyradt natron, som. långt mindre kraf

tigt än natronhydratet angriper träet.'. }\tIan fann derför gallska snart på

att i stället för hydratet använda: soda,. som är kolsyradt Ilatroll och S0111

Il1all genolll tillsats af, kalk. utdref ur dess' förelling .m~d kolsyran, för att'

på detta sätt tillgodogör~ sig natronhydratet vid kokllingell. '. Mell' äfvell

'Sodall är ett dyrbart änlne. Dell blef alltför dyr, sedan sulfitllletoden

'uppträdt och prisen fortfarande SjÖllko.

Mall ll1åste då söka nya hjälpm~del; och lnan fann ett sådaD:t i

:svafvelnatr~uln" SOln lika ki"aftigt som"' natronhydratet inverkar. 'på .träet.

Detta ämlle behöfver mall ej .särs~ildt fralllställa. Mall tillgodogör sig det

genonl att fÖl~ kokriingell allvällda del1 billigare mellanprodukten vid soda

fabrikati~llell, lleutrait svafvelsyradt. n~tron (glaubersalt eller neutralt na

trium .sulfat), 11vilket' är ell förelliilg af svafvel, syre och llatrium. Nästall
'. J . .

alla svellska 11!1trollcellulosafabriker hafva· ullder .de senaste årell i lner
. .'

eller lnindre n1åll öfvergått till :denlla s. k. .slil(at1netod, som ej får för-

vexlas med dell .ofvan olllnämllda sulfitmetodell.

Men uppfinllarna' spalla alltjänlt efter. änllU 'billigare hjälplnedel.

Blalld 'allllat har man funnit, att man· for sulfatmetodens tilläll1plling med

fördel kall al~vällda surt svafvelsyrligt Ilatroll, ~Olll är ell·ytter~t billig

och hittills 11ästan värdelös affallsprodukt vid salpetersyre- och 'dYllamit

fabrikerila. Denna llppfinlling bör våra ai synllerlig vigt· särskildt för de

svenska 11,troncellp.losafabrikerlla, enär' de härigel10m illom landet.· kUllila

erhålla .sitt beredning'sälllne, som de· förut 'måst dyit. köpa i utlandet.

Uppfilll1ingeri lär också. 'redalI här va:a uppmärksalnnlad; i det åtlnillstone

ell fabrik i llär~etell' af Stockl10lnl· är ullder anläggnillg ~ör fralnstälhling

~f lleutl~alt 11atriumsulfat ur affallet fråll 'våra dyllamitfabriker. I Tysk

land lär mall på. sista tidel1 med anledning af .denlla Uppfinlllllg f!111nit

det. fördelaktigt. att .föreila tillverkn.ipgen af salpetersyra" eller dYllamit

llled .tillverkllillge11 af natro"ncellulosa.· '.

Sallltidigt med att mali på detta sätt uppsökt billigare och billigare

beredningsämnen, har man äfven genom andra uppfinningar i väsentlig
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lnån' bidragit till' p~~dukti9nskostnadernas'nedsättande.· I fabrikationens

tidigaste skede ;ansågs den för 'träets kokIlll1g b'egagnade luten värdelös ..

Snart sökte .man dock lIr denna lut återvinna det begagllade natronet för'

att kausticera oqh å nyo· använda ~e~' för kokningen. . Detta var ~~t myc

ket vigtigt problem, ty ·hvarje. kilogram natron: SOlll ur lute~ kan åter-

. vil1nas för lägr~ kostnad än dess il1köpspris, representerar naturligtvis

.en motsvaran~e. ren vinst fÖr fabrikanten. Våra äldsta fabriker. lära till

en början icke kunna~ ~tervin~a mer än högst 40 %, och kostnadell för- .
detta arbete var derjämte skäligen dryg. Numera har man hunnit ~ill

en ätervinlling af mer än .85 ./%, hvarjämte återvi~nil1gskostnaden högst.
'~etydligt nedsatts. Jämte det att kokapparaterna ?ch Öfriga aJ?ordllingar
för metodens. tillämpl1i~g genoln. fortsatta uppfi~ningar äfven i flera af- .
seendel} förbättrats,' har lnan sllltligen äfvell utfunnit åtskilliga, sätt att,

·.fördelak~igt allvälldade. llppkolnmande affallsprodukterl1a.

J.9u1fitrnetode'tl, det yngsta, hittills mera allmänt begagnade sättet att.

framställa trämassa, 'måst~ i ~äsentlig måll anses såsom en svensk .. upp

finning. . Visserligen erhöll en ame~ikanare v~d namn Bel1ja.rrLin Ghew

Thilg1nan red~n år 1866 i El1gland ett patent, i hvilket han antydningsvis

·angifver· ~llfvuddragen .af denna metod, .enligt hvilkel1 trämas~an fran1-· .

ställes gel10m ~räets kokning i e:1 lösning ~f· sur svafvelsyrlig kalk. ~ en .

på 'sin tid mycket o.Intala~. proc~ss Inot den kände' tyske uppfinnaren;

pr?fessor .Ale~.~der ]f.itscherlich, 'hyilken i slutet. af 1870-talet. lltbildade
en sulfitmetod~ som patenterats o·ch få~~ vidstJ;äckt användning' i flera län-··

der, har till och med Thilgmall af tyska rikets högsta domstol uttryckligen.

.förklaråts för sulfitmetodens egentlige uppfinnar.e. Mel1 lik~oln Mitscher- .

lichs stora förtjenster .om metodel} i trots häraf måste anses' obestridliga,.

så täflar med Miscflterlich i. dettaafseende en svensk uppfinnare, ingeniör'en

Carl· Daniel. Eknzan, hvilke~ efter mångåriga 'experiment sjelfstäI?-digt ut

bildade en s~fit~etod vid .Bergvik invid Söderha~n~ Äfven' fram~tående-

tyska fiwkskrifter, so.m eljest icke piäga vara spara att gifva en utJänding

priset I:>å ett o~råde, der något. dugande utförts a~ <;leras egl1a lal1dsmä~,.

hafva.. uttr!ckligen erkänt, att Ekman va~ den' förste, SOln 'i stort tillämpade' .

denna'· metod och på ett fllllt tillfredsställande sätt·l.öste problemet.. '7id

Bergvik. hölls metodell länge hemlig. Det var. först sedall Mitscherlich

och andra framträdt, som "'Ekman år 1882 sökte patent å Sill·uppfinnil1g.

E~ligt detta patent använder h~ll vid kokningen magnesia i stället f?r .

~
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kalk. El1 anllall svel1sk,' som äfvel1 inlagt stora förtjenster 0111 sulfit

lnetoden, är ~ngenöien .Carl' Waldelnar Flodqvist., till el1 början föreståIidare

för fabrikerila vid Mölndal. På Flodqvists patel1t äro flera svellska sulfit:.

fabriker grul1dade, bland andra Forsbacka i Elfsbo~gs läll o~h den af ett
engelskt' bolag' (]-'lodqvist's patel1t sulpllite pulp 0:0 L:d) anlagda stora

fabriken vid HJerpen'i Jelntland~

'För franlställning af tränlassa' kunna många olika träslag allvändas

Fördelaktigast anses dock poppelarterna' och· barrträden. När trämasse

111dustriel1 först gjor~e sitt inträde här i landet, använde. man lued för

kärlek aspved. MeJl snart' öfvergick man till granveden, hvaraf Ilumera '

nästan all svensk trämassa fralllställes. Asp uteslutallde anvälldes fortfarande

endast vid ~orsvik, i Vestergötland, Hån i Vermlalld och' del1 i 11ärbetel~

af, Forsvik, nyalllagda ,fabriken vid Sätra. För de 'kellliska fabrikernå

anses asp i öfrigt "mindr~ lämplig, enär' ,den på kelnisk.·väg- framstäIda .

aspmassan icke lär erhålla, IlÖdig konsistel1s. Tall anses i allmänhet ej

heller läluplig, på' grund de'r~f att dell med svårighet befrias från ~en

ymniga kådan. Tillsalnmans lned' annall :ved anvälldes dock tall. af .två

svellsk~ s. k .. halfkeluiska fabriker, ·'Klifpan. och Munkedål samt·af två

l1atrol1cellulosafabriker, .:-l1unksjö och .Gustaf'3fors i Södermanlalld.

Den mekaniska och del1 kemiska massan skilja sig högst väselltligt

från hvarandra icke blott med afseende å användbarheten utal1 o"ck i fråga

Dill utseen.det. Vllder det att i den slipade massall de korta, afslitlla fibrerlla

..knappast kunna urskiljaslued .blotta, ögat och särskildt aspluassall' med lätt~

,het kan brytas sönder stycke för stycke, är den kelniska nlassall af en

l1ästan otrolig seg~et,och de långa fibrerna framträda v~d sönderslitning

tydligt såson1hårfina, mjuka' trådar. Äfven de 'skilda slageil af kelllisk

lllassa äro rätt mycket.' olika och sätta hvar sin' särskilda prägel ·på.det
papper; som af dem tillverkas. . . !

Trämassan säljes antingen »våt» med olukring' 5~ % fuktighet eller

»torr», torkad,' anting'el1, då årstiden och utrylnlnet.det medgifver, helt

tH1kelt genom .luftens illverkall eller ock i särskild torkapparat med varln .

luft. ~ästan 'all slipad lnassa, som hittills, exporterats fråll Sverige, har

varit »torr» .. Elldast några få fabriker med sYllnerligt gynsan1ma tran~,

sportförhållanden, .såsom Rydö i Halland och Önan, liafva kuimat .expor"

tera »vat\), massa. I .Norge har förhållandet varit alldeles motsatt. Af
den torra trämassa, som utförts från. Norge, torde det rnesta.,hafva utgjorts'
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af svensk massa, SOln gått' öfver Norge.·' p~ sista tiden har emellertid

ell förälldring. inträdt i Sverige' derigel10m, att fabrike'rna så. stegrat sin

. tillverk11illg, att de icke i silla torkapparater kunnat torka allt' bvad de

producerat.··· Vllder år 1889 har derför äfven från Sverige utförts e~ stor
mycke11het våt'· vara.

*

De .för'11ämsta producel1terna af träDlassa äro för närvarande de 1101"

diska länderna. (Sverige, .Norge och Finland), Tyskla1ld, der Sachsell sär

skildt' intager ett framståen~erum~ samt Nor4amerika. Men äfven i Öster
rike, Schweiz, Frankrike, Belgien och England tillverkas ej obetydligt af

denna vara.

.För· Sverige är särskildt den lnekaniska tränlasseindustrie1~ ell i llÖg

grad naturlig lläring.. Dess. främsta fÖ~lltsättningar ä!o nämligell vattell

kraft och god tillgång på länlpligt trä,. och som bek~n~ sakna vi intetdera.

'A-nled11ingen till vår trälna~seindllstris hastiga 'utveckling .är dock icke att

söka e~dast.i dessa olnständigheter.. Uppfinnarearbetet på ett .helt annat

områd~ har här ingripit högst väsentligt. Denomhvälfning, sonl under

de senaste tjugufem årell försiggått. inom järnindustrien o'Cll som' för en.

mängd af våra' mindre' järnverk. varit så ödesdiger, har tvingat dessas
. .

innehafvare att utfi11l1a alldra sätt' att. draga nytta af sina vattenfall och

sin k61skog; och af lätt insedda skäl hafya de dervid i frälnsta rummet
vändt sig till trälnassei11dustrie~. .

Jag Ilar upprättat en karta öfver de nu i ~ål1g eller under anlägg

ning varande trämassefabrikernas belägenhet, hvilken ~arta återfinnes bland

bilagorna.. De olika slagen af fabriker äro der utmärkta med olika f.ärger.

Enligt hvad de11na karta utvisar, äro träsliperierna hufvudsakligell belägna

i norra. Småland (traktell kring Taberg), 'i .Dalsla11d, Verlnland och vestra

delell. af Örebro län,. eller ~ed alldra ord j~'st i de trakter, der de för

ändrade järnkonjunkturerna v~rkat hårdast Mycket allmänt ha de så

'väl i dessa orter som anll0rstädes rent af fått ersätta' nedlagda järnverk~

särskildt stångjärnshammare. Så har uppfinnarearbetet här liksom 'på så.

många .andra områden tagit med ena banden och· gifvit med den andra~

Sverjges äldsta. träulassefabrik är, som. redån bl.ifvit nämlldt,. Önan .

vid Trollhättan; som anlades re~all år' 1857. ]""örst 1lio år senare eller år



Om trämasseindustrien l Sverige. 1&

1866 uppsattes ännu ett af Voel~ers slipverk vid' Klippa'!'t i Kristiallstads

län. Sedermera Ilar lltvecklingen~ gått så mycket raskare. VIlder de närnlast
. '.

fö~jal~de åren' a~lades '~öljallde sliperier:' år 1867' Stensholtn ~ i Jönköpings

län, år 1868 DJupafors ,-i Blekillge, Enlsfol~S i Kalmar, Forså i Gefleborgs

OCll Vargö}~ i Elfsborgs l~n', år 1869 Holmen, i Linköpings och Torsv1~k i

Jönköpings läll, år .1870 Forsv1,:k i Skaraborgs, Långed i Elfshorgs,. Skär

blacka i Linköpings och Spå'J~ga i NyköpillgS läll, år 1871 Axelfors i Elfs-

.borgs', Lessebo i Kronobergs, J{unkedal i .Bohus och Kohlsäter i Vermlands

län, år 1872 ',Forshaga (numera Klarafors) , Jössefors, 'Töcksfors och Hån

i ' Verlnlands, 'Nynäs OCll Spånhult i. Jönköpings, Sörstafol~s i VestmaIl-'

lands OCll Hällefors i ~almar län. Från denna 'tid torde äfveIl förskrifva..

sig. de 'llumera nedlagda, slipe'I'ierna vid Torpshammar i Veste~norrlands,

Främmestad i Skaraborgs och lrsta{ors samt den äldre fabriken vidLi.lla

Edet i Elfsborgs läll~ När Alster1no i Kronobergs, läli, som ailtagligen

äfvell h.ör' till de äldre fabrikerna och som fortfarande torde vara i verk

samhet, anlades, har ej kUllnat 'llttönas.

Träslipningell hade 'kllappt 11ullnit få fast fot här i landet, förr äll

luan äfvell började uppmärksamlua de kemiska metoder~a. År 1870 all

lades Berg'1."ik i Gefleborgs län. Denna fabrik grundades ui~sprungligen

på en sedermera oduglig befunnen kemisk m~todi framstäld 'af en engelsk

uppfinilare vid namn George Fry. Bergvik öfvergick sedermera, såsom

redall blifvit nämlldt, till sulfitlnetodell. Vid samma tid anlades: äfven

Sveriges första natroncelllllosafabrik af fabrikörell Flensburg i Gefle. Denna.

fabl~ik är, 11l1mera Iledlagd. År 1872 anlades de fyra förut omllälunda.

LeweIlhallptska, natroncellulosafabrikerna (Delaryd, Vermbohl,. KfontOTP,

som numera benämnes Bäckhalnn1ar, samt BrltXahol.nl). Samma år anlades

äfven d'ylika fabriker vid Borkhltlt i~inköpiligs, 'Gustaf~{ors i Nyköpings

och Hög{ors i Verlulallds läll,~ Af dessa äro· Brllza'holm och Högfors

numera nedlagda. .År 187? anlades Gustafsfors i Elfsborgs län, hvilken
fabrik ~lrsprungligen grulldades på en mindre lämplig k~miskmetod, hvarå

patent här i riket meddelats engelsmannen D. A; Fyfe. Äfven detta

Gtistafsfors har sedermera öfvergått till natrollcellulosameto~en.

Mellall årell 1873 OCll' 1879 anlades ·elldast två llya fabriker, båda.

* Stensholm nedbrann i slutet af år 1889 oeh lär icke komnla att åter uppbyggas.
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-sliperier, l1älllligell år 1875 Karlsfors i JÖllköpings iän, som 11ittills, arbetat'

uteslutånde -för d~t närbelägna Stel~sholms pappersbruk, 'och år 1876 ·Len-.

11a1'tsfors i Verlnland,' 'som anlad,es af 'egaren af de båda äldre fabrikerna

vid IIån och Töcksfors.

.11ed .år ·1879 'vidtager anläggningshisten å 11yO;' och nu börja med

l~varje år sulfitfabrikerna spela ell allt mer 'och mer framståellde 1"01.'

Sliperierna. fråll 'den nu följande tiden håfva anlagts: år 1879 ff!obro

i Jönköpings .län~ 1880' Verperyd. i' Blekinge läl}, 1881 Hå(res'tröJn i' Elfs

borgs län, 1882. Åsafors i Jönköpillgs .och ,Lisefors i· yernllands län,

.. '1883 Fanhu:lt i Kronobergs, Götafors, Norrahan~nzar och Spaafors i Jön

köpings samt Trollhätte pappe1"sbruk i Elfsborgs län, 1884 Lilla .Edet i Elfs
borgs län, 1885' Upperud i 'Elfsborgs och Östan'å -i Kristiallstads' län, .

18.86 Hook (Lindefors) i Jönköpings, Rottneros och Torsby i Vermlands

. Dch llydö i Hal~alls läll, 1887 Fiskeby i Linköpings, Frykfors~ Noreborg,

Svaneholm och Hillr~:ngsberg i .Vermlands, Hökeru.m i 'Elfsborgs. ~amt Hulu

hamm.ar och Åsa i' JÖnköpings. län, 1888 ..Billi1~gsfors {Elfsborgs, .Adolfs-·

fors, Bosjön, ..ZV.J;ölnbacka och' Näsfors i 'Termlands, .Jlarbäck i Hallands,

Röksberg i Jönköpings, Brantafors i Blekinge och Stje-rnfors i Örebro län,

1889 BJörk'å i V'est~rnorrlallds, Lottefors i Gefieborgs, DeiJefors, Edsvalla,
](roppstad, Ransberg, O(orsen (Rämen), Koppom och .KYlnsberg i Verm

lallds, Hannebol i Elfsborgs, Nissaströ1n och' ÄOtr,afors i Hallands, Frö·1J~~,

Ställdale1~, Säfl.'enfors och Rockeshölin i Örebro;. Storgården, Tyfors och'

Fredriksberg f Kopparbergs, .SätTa.i Skaraborgs och Skorpa (Bjärka-Säby)

i Lillköpings län... . .
, . Vllder salnma tid hafva anlagts l~atrollcellulosafabriker: år. 1879 vid

.Munksjö illVid JÖllköping, år 1880' vid Va1"gö1~ i Elfsborgs län,· år 1882

~id.' Klarafors -i Vermlands läll, år 1884 vid Rillingsfors i, Elfsborgs län,'

år 1888 vid' St:jern'i \Tetlnlands och Hällefo~s'i Kalmar län.san1t år 1889

vid Ed i Kallnar län, . .
'Af sulfitfabrikeriia är," såsoln redall blifvit näffindt, ,Bergrik del}

äldsta, De öfriga' hafva anlagts: år 1881 Korndal i Bohus läl1,år 188~

Billerud i Vermlallds län, år 1884 Forsbacka i Elfsborgs och storebro i

KalUlar län, år 1886 Habo i' Skaraborgs och Hjerpen i Jerritlallds läll) år

,1887 Stön1ne i' Vermlallds län, år 1888 Drakulla i JÖl1.köpings,· ](onga i

I{ronobergs, Katrtinefors'i Skar~borgs och Stor-vik i Gefleborgs läil, år 1889

Gysinge,. Mackn1.yra och. StröJn i. Gefieborgs, Thurbo t Kopp~rbergs, ["axet
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l Örebro, 'M'llnkedal i Bohus, Kyrlceqvarn (Tidafors) i Skaraborgs; Bru/xa-.

fors i JÖllköpings och Långed samt Vargö'n i Elfsborgs län.

I den svellska trälllasseilldustriens utvecklingshistoria kan mall så

IUllda urskilja ,två lnycket skarpt begränsade perioder af industriel lif

aktighet. * Dell första börjar llled s~nare hälften af 1860-talet och uppnår

Sill höjdpUllkt år 1872 för att derefter llästan tvärt sluta. 'Dell senare

kall sägas begYllna' med 1880-talet och fortgår med nästan för hvarje .år.

flera och flera allläggnillgar till år 1889, då antalet llya anläggningar når

en höjd, sonl vida öfverträffar allt, sonl egt rum under Ilågot af de före

gåellde åreil. Efter all san110likhet kommer äfven 4elllla period att af

brytas lika abrupt som dell första.

Karakteristiskt för bvad jag yttrat. om järJ?-illd~striens förhållande

till trämasseindustriell är att nästall hela den stora fabriksanläggningell

i Vermlalld, på Dal och i Örebro läll faller illOln dell senare perioden.

Början af 1870-talet var icke en tid, då våra järnverksegare behöfde be

kynlra sig för 11uru de på l~krativt s~tt skulle använda sin, kolskog.

Rätt egelldorriligt är, att dell illdustriella lifaktigheten inonl de båda

perioderila står i nästan alldeles omvändt förhållande till Inarkiladens

ställnin·g. I slutet af 1860-talet voro prisell enligt nuvarande begrepp

orinlligt ·höga. De SjÖllko sederinera ullder hela perioden nästall 'år fråll

år. Åren 1877 ocll 1878 voro prisell åter relativt taget höga, höllo sig

llågorlullda uppe till år 1883, då de åter började brådstörtadt sjullka, till

dess de i slutet af år 1889 fallit så betydligt, att de; hvad den slipade lnassall

vidkominer, icke ellS utgjorde 25 ,~{ af hvad som betalades i slutet af

1860-talet. Mell just detta år synes lusten att anlägga trämassefabrikel;

OCll särskildt sliperier vara lifligare äll llågOllSill tillförene. Det är,. Olll

lnall så vill, ell ny illustratioll till dell galllla sat~ell, att »svellskarna äro

ell trög llatioll full af hetsigheter ». **

$ För å~kådliggörande af den följande fraulstäl1ningen hänvisas till den SåSOl~l bilaga
bifoga.de grafiska öfversigten af d~ nuvarande tränlassefabrikerna ordnade efter anläggningsår:

$$ I N orge har trämasseindustriens utveckling fortskridit luera lugnt än i Sverige.
N orges första träsliperi a.nlades år 1863 af Bentse pappersbruk vid Christi~nia. IntiU- nu·
varande tid hafva, i Norge följande antal sliperier anlagts: .

'år 1863 65 66 68 69 71 72 73' 7,4 75'

1 ·1 1 1 3 1 7, 2 5 2

år 1876 78 80 81 82 84 86 87 88 och 89

4 1 5 5 5 3 5 3 13
2
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I sjelfva verket, har rusnillgell varit älll1U lifiigare äll hvad det nyss,

a~lförda gifver" ,v~d ,'hallden. Just under de sellaste åren hafva 11äl11ligell

äfvell flera 'af de 'äldre fabrikerna betydligt lltvidgats och ökat Sill pro

dukti0Il; på d~ll grafiska framställnillgen har detta icke' angifvits i

all1lat ,fall än då utvidgningell bestått i införalldet af ell ny metod.

Dylika utvidgnillgar ha exempe~vis egt rUIn vid MUllksjö, Vargön, Svane

berg, Hillringsberg, Holnlen och Trollhätte pappersbruk, med flera fabriker.

'Mellan de båda. rusningsperiodernå förekolnmer ell tid af sex år,

under hvilka l1ästan icke llågra llya fabriker alllades. Denna tid, lnidten

och slutet af 1870-talet, var ju ock' en tid af allmäll depression på det

ekonomiska området. Men att dell särskildt för våra trämassefabriker var
el1 ,be'dröfvelselis' tid, dertill 'bidrogo särskilda omständigheter. Mållga af

dessa äldre fgbriker voro orimligt dyrt anlagda. Och äfven' de fabriker, I

som alllagts lned större försigtighet och som beräknat sina försäljnillgspi·is

lågt ullder dell nivå, som gälde, då ,fabrikell' planlades, ernådde aldrig

ellS detta lägre pris., 'År från år SjÖllko prisell mer och mer, Hvad ·sär

skildt de kemiska fabrikerna vidkommer, voro de vid denna tid änllU

samtliga inl~e på »experimentets område». Härtill lär ytterligare hafva

kommit, att just i midt~n af 1870-talet hos vår förnämsta afIiämare,

Eligland, förspordes en viss obenägenhet mot trämassa, hvilket åtlnillstone

delvis torde hafva föranledts deraf, att samtidigt ett annat pappersmaterial,

l1äinligen '.esp~rtogräset, började mycket al~Yändas i "England.

. 'På tal om trämassefabrikernas vedermödor vid denna tid bör' rnall'

ej heller ,förgäta eldsolyckorna. Mellall årell 1872 och 1879, hade llära

e~ tredjedel af de då befintliga fabrikerna brunllit ned. Flera bland dem

hade brunllit upprepade gånger. I allmänhet torde dessa oly'ckor llafva

förorsakats af ell synnerligt eldfarlig allordning af torkapparaterlla, SOlTI

denila tid var i alllnänt bruk.

"Qllder dell period, hvarom l1U är fråga, upphö!de flera ~abr~ker

lned sin verksamhet, e11 del af dem för att icke vidare :upptaga del1samma.,

Den succesivt återuppvaknande anläggllingslust, som gjort sig gällande

eller sammanräknadt 68 fabriker, hvilka _dock' icke alla för närvarande äro i verksamhet,
Talrikast förekomma träsliperierna i Buskeruds och Bratsbe1'gs ajuter. Norges pl~odukti~n

af slipad trämassa, lär fö~ år 1890 kunna anslås till cirka 190,000,000 kilogram våt vigt.
För närvarande lära 'vidare i Norge finnas 4 natroncellulosafabriker och 10 sulfitfabriker.
Dessas årsproduktion lär kunna anslas till 9,500 kilogralTI torr natronccllulosa och 15,000
kilograIn t01T sulfitmassa. -
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Ullder det sellaste årtiondet har, såSOln- redan alltydts, icke åtföljts af· ett

fortsatt stigande af försäljllillgsprisel~. " Prisen '. hafva tvärtoln 111ed. några

få och· kortvai"iga aJbrott llästall hela tidell. 'oafbrutet .sjunkit. Att 111ed

fullt korrekta siffror illustl~era detta prisfall,- som i flera hänseendell är ell

sYllnerligt· lnärkelig och il1tressallt föret~else, luöter åtskilliga svårigheter."

Det är först ullder senare tider, SOln trälnassall kOlunlit till så allmäl~

anvälldlliJlg, att densalulna er1?-ållit 'särskilda 110terillgar ·på .. den utlälldska

luarknaden. De äldre prisuppgifter, SOIU beredvilligt lemllats af flera bland

våra äldre fabriker, hafva' dels varit tämligen ofl~llständiga, dels öck sins

elnellan mycket stridiga, hvilket sistllälnllda förhållande i främsta rUlnmet

torde orsakats deraf, att de afsett olika qval~teter af samnla slag .af trä

massa, utall att detta alltid otvetydligt angifvits. De- pris, som de olika

fabrikallterlla' samtidigt· erhålla för silla, fabrikat, äro. llälnligell llaturligtvis

mycket vexlallde-allt efter' dell grad af, förädlillg,' som varall 'ulldergått,

och. efter dess beskafIel1het i öfrigt. Mall ~kiljer llumera t. ex. mellall

våt och. torr vara, mellan oblekt, haIfblekt och- helblekt cellulosa, nlelhul

prima och sekunda af dessa olika slag. och till .och lued lnellail olika gra

der af prima och sekunda.. För att undvika de felaktigheter, som Ilär

igel10m vid ,ett allgifvallde af prisens ve~ingar kunlla 'uppstå; har ett

diagraln öfver prisfallet il10m träm~sseindustrie~l * sammanstälts uteslu

tande af prisuppgifter, hvilka lemllats a~ en blal1d vå~t lands' äldsta export

firmor inom denila branche.. De i detta diagram upptagna prisell äro icke

medelpris i egelltlig mening, utån har för. hvarje år upptagits det. pris,

som i största alltalet fall betalats för den qvalitet af de .olika slag af trä

lnassa, hvaronl här är fråga. ÅllIl1ärkas bör äfven, att ·agel1turprovisio

1lerna, så väl de svenska sonl de utländska agenternas, äro inberäknade

i dessa. prisuppgifter. Prisell äro berälnlade per deciton, torr vigt, f. o.

b. Göteborg. .

'År 1870 gälde ell decitall lufttorr ·slipad granmassa fritt onlbord i

Göteborg 32 kronor.' Feln' år senare hade' detta pris successivt SjUllkit

till hälftell. eller 16 krollor. .År 1877' steg. priset åter till 17 för att dock

snart åter falla till 15, hviiket pris sedermera i· allmänhet gäl~e. äl1da. till

år' 1883, då det SjÖllk till 12 kronor för att ullder de följallde .åre~l ä11

ytterligare g~ ned, så att· det i slutet 'af .år 1889 för leverans 1890 llPP-"

* Detta diagran1 återfinnes blan4- bUagarn·a.
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gick endast' till .8 krallar. Det är sålullda på tjugu års tid ett prisfall

af 75 .~ ellet llärmare 2 :% om året.

För natroncellulosa vidtaga uppgifterna först med år 1877. Då hade

prisfallet å dellila vara redan lällge .fortgått. År 1871 torde priset hafva

uppgått' till omkring 46 kronor: I slutet af år 1889 var det elldast 19,

kronor.

För sulfi,tcellulosa vidtaga uppgiftern.a med det år, då dylik vara

först torde hafva under eget Ilamil förekomnlit i den 'svellska marknaden,

eller år 1880. Priset å våt -sulfitmassa efter torr vigtberäknillg var då

29 kronor. Det har sedermera successivt sjunkit till 20 kronor, hvilket

pris i slutet af år 1889 betalades för leverans 1890.

Med skäl kan man fråga: hur. är det möjligt, att el1 näringsgrel1,

som så länge- och så oafbrutet varit 'utsatt för SJunkande kOl1jun~turer,

likväl fortfaral1de utöfvar ell sådan dragningskraft på våra illdustriidkare?

Månne detta kolossala prisfall endast utgjorts af dell utjä1llnillg af öfver

drifna vinster, som konkurre1lsell alltid förr eller 'seilare verkställer? Eller

arbetar man i~om trämasseindustrien för närvaral1de llled förlust elldast

i hopp om bätire tider?

Nej l Intetdera är häl1delsell. I stort sedt Ilar trälnasseindustriell

för l1ärvaral1de utan tvifvel en lnycket bättre ställning äl1 under de enor1nt

höga försäljnil1gsprisens tid, då vinsten allt för ofta uppslukades' af lika

ellormt höga produktiol1skostnader. Man har så slnåningonl' blifvit Iller

och mer förtrogell' lned fabrikatiollens alla, detaljer, lärt sig att både all-'

lägga fabrikerna billigare och allordna driften med större sparsamhet, 111en

framför allt hafva de fortsatta uppfinningarila bidragit att nedsätta produk

tionskostl1aderna. På samma plansch, der de nyss berörda diagramluen '

öfver prisfltiktuationerl1a äro upptagna, finiles ett diagrain, sonl är 'sa1nmall

stäldt af en del uppgifter rörande tillverkningskostl1adel1 för torkad lne~anisk

grallmassa under en följd af år, hvilka uppgifter lellln~ts af några af

våra äldsta fabriker. För att rätt uppskatta detta diagrams betydelse bör

mari ihågkomma, ått priset på vedell under dessa år visserligen, vexlat

men dock icke så, att det i n,ågot som helst afseellde kan' al1ses' hafva

bidragit'·tili proouktiollSkostlladerl1as successiva l1edsättande, salut att arbets

löllerna 'långt ifrån att sjul1ka tvärtoln ej obetydligt stigit. Vederbörande

hafva ock sjelfva uttryckligen angifvit de tekniska förbättringarila såsoln den

hufvudsakligaste orsakel1 till det· resultat, s'oln vunnits. En blick på
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diagramnlet visar, hur troget detsamma följer dell på planschen 'närmast

ofvanför gåellde kurvan, som anger prisfluktuationerna för slipad gran~'

ID.assa. Äfvell om lnall frå~l· denila aJräknar agenturprovisioner och frakter,

återstår dock el1 ganska aktningsvärd nlarginal för vinst och :.- fortsatt

prisfall.
För de kemiska industrierila har någoll dylik fortsatt 'fralnställning

af produktiollskostnadernas. sjunkande icke kunnat åsta"dkommas. Mell

otvifvelaktigt är, att dessa industrier änllU milldre än sliperierila kUllna klaga

öfver de älldrade konjullkturerna. När natronlnetodell först infördes, i

Sverige, uppgafs i ett uti England publiceradt prospekt, att m~n beräk

nade, att Ilatroncellulosa skulle i Sverige kunna framställas för ett pris

motsv~rallde ullgefär 24 kronor per 100 kilogram. När de första svenska

fabrikerna voro färdiga, funno de sig icke kUllna tillverka varall ens för

dubbla beloppet. För att affärell skulle gå ill0p, uppgifvas de hafva sett

sig nödsakade att beräkna ett pris af cirka 56 krollor per deciton. Men

på verldsmarknadell var priset då· redan llere i 46 kronor och sjönk sedall

oafbrutet. Huru väsentligt förhållande ändrats sedall dess, framgår t. ex.

deraf, att I(la.rafo1~s i Vermland, som l1yligell öfvei'Ogått i ett aktiebolags

ego, i ett offentliggjordt prospekt beräk~lat tillverkllingskostnaden för

100 kilogram l1atroncelllllosa till 13 krollor, hvilket ingalunda lär vara

för lågt. Efter ett. försäljningspris af 17 krOllor och 50 öre, gifver detta

el1 Vii1St per deciton af 45 krollor eller för el1 årstillverklling af 1,350

tons 60,000 krollor. .

På afkastningel1 af en stor. affär i dess helhet kUllila naturligtvis e11

mällgd andra omställdigheter inverka. Men i alla händelser lär man, om

lnall ihågkommer, hllrusom eildast för ett tiotal år sedall våra kemiska

trärnassefabriker ullder trycket af orimligt höga prodllktiol1skostnader samt

dyrba,ra OCll förlustbringande exp~rilnent framsläpade el1, som det ville

synas, nästan hopplös tillvaro, icke kUll:na bestrida" att uppfil1narearbetet

här firat ell blalld sina vackraste segrar.

* *
*

Den svellska trämassefabrikatiollell arbetar endast 'delvis för export.

Betydallde myckenlleier af vår trämassa fö.rädlas redall h~r i landet till

kartollg eller papper, förllälnligast omslags-,. tapet- och tidnillgspapper,-



22 1890 ·den 30 januari.

hvaraf för' våra förhållanden ej obetydliga q.van~iteter exporter~s.* '. Fråll

- år 1870 till år 1889 har vår, export af papper, papp: samt papp- och pap

,peTsarbeten ökats -från. cirka två till cirka'fjortoll lnill~oner kilogram. Flera

stora dagliga tidllili.gar i England hafya redan länge tryckts' uteslutal1de på

svel1skt tidningspapper.

Det vill nästall synas som om det skulle vara en nödvändighet för

våra trämassefabriker att förr 'eller' senare olnbilda sig till pappersbruk.

Vår äldsta fabrik, Öna'Ji, SOln ju i flera afseendell har en synnerligt gYll

sam belägenhet, tillverkar visserligen fortfarande oförädlad trämassa för '

export. .Men: alla fabrikerna från 1860-talet äro numera kartollg- eller

pappersfabriker. Af de 27 fabriker, som finn~s qvar från det nästföljande

årtiondet" tillverka 10 numera papper och, kartong, och af de öfriga fråll ~

samnla tid'· ·äro en del, såsom t. ex. Mobro och Karlsfors i Jönköpings

län, eg'entligell endast allilex till, närliggande pappersbruk. De äldsta fabri~

kerna från' 1880-talet hafva likaledes llästan samtliga redan h'unllit undergå

dellnaförvandling, som' äfven sträcker ,sig till åtskilliga af dell sellare

generatiollen; På samma' gång denna lltv~ckling, ur nationalekonomisk

synpunkt måste 'betecknas såsom sYllllerligel1 tillfredsställande, innebär den

tltall tvifvel, ett gif akt för våra yngsta fabriker, SOln det kallske torde

vara skäl att i tid b'eakta.'

NågOll afmattning i vår utförsel af trämassa har emellertid hittills

icke härigenom åstadkommits. ,'Delllla har tvärtom ökats i ännu högre

grad äll pappersexporten. ** År 1872, då trämassa först förekommer under

särskild rubrik i vår officiella statistik, uppgick utförseln till ej fullt _sex

millioller kilogram. År 1885 hade dell stigit till inemot sexton millio,ner.

Men år 1889 uppgick dell till mer äll femtiotvå millioller.. I sjeliva verket

har exportell varit äl1nu större, ty betydande qvantiteter svensk trämassa

hafva exporterats öfver Christiallia lltan att angifvas. De hafva i stället

bidragit· till att öka de 110rska exportsiffrorila.

Betydande som de senaste. åreIls Ökllillg af vår export SYlles vara,

kommer den dock utall tvifvel under inIlevarande och nästkommal1de år

* Ett diagram utvisande exporten af papper, papp samt papp- och pappe~sarbeten åter
finnes bland bilagorna.

** I det diagraIn öfver vår export af trämassa, som återfinnes bland bilagorna, har
särskildt angifvits exporten ti,ll 'våra tre förnämsta konsum.enter: England, Danmark och
Frankrike. För år 1889 har dock ~nd~st kunnat uppgifvas summan af exporten i des~ helhet.
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att ökas i ännu lller förvånande grad. ,Mycket få af de under' år 1889

anlagda fabrikerna ha änllll hunnit bringa sin produktion i marknaden.

För 11ärvarallde filll1aS i' verksamhet eller under anlägglling 83 sliperier, '13

11atroncellulosafabriker och 22 sulfitfabriker. De flesta af dessa fabriker

hafva på derom gjord anhållan beredvilligt lemllat uppgift å Sill arstill~

verkning. De felande äro i sjelfva verket så få, att man, lltall risk att

i 11älnllvärd· mån Inisstaga' ,sig,' för dem' kall allvända medeltillverkningen

per fabrik J10s de öfriga. På grund häraf kan beräknas, att, Ilar alla dessa

fabriker kOlnma i full gållg, ,:i årligell här i .landet skola tillverka cirka

101,437,000 kilogram slipad massa, 23,600,000 kilograin 11atron- och

23,875,000 kilogram sulfitcellulosa, eller tillsammans sålun,da i rUlldt tal

149 millioner kilograin trämassa, al~t torr vigtberäkning. .

För att gifva 11ågon föreställning om hvad detta vill säga, må lläm~

nas, att om lnan skulle lasta all dellna tr.ämassa på ett och samma järn

vägståg samt dertill använda godsvagnar af 5 tons ,bärjghet och 8,~6 J71eters

längd, skulle dertill erfordras 29,800 godsvagnar. Om dessa stäldes efter

hvaralldra, skulle de, utall att spelrummell elnellan dem toges med i be

räkningell, upptaga en' väglängd a~' 243 kilometer, elier' med ålldra ord,

när dell sista vagnell lemnat Stockholms ce~ntralsta~ion, skulle lokolnot~vet

hafva· passerat Bankeberg, ,söder om Lillköpillg.

. Då man, redall llU ofta hört framställas farhågor för, tr,ämasseindu~

striells inverkan på våra skogars bestålld, kall det vara af intre~se att

söka göra sig en föreställning Olll huru mycket skog årligell måste kon

sumeras för att f~a:mställa dessa 149 millioller kilogram trälnassa. ,Af eli

kubikfamil massved lär man i alllnällbet beräkila sig kUllila erhålla vid

träsliperierila cirka 25, vid de keIl?-iska fabr~kern~ .cirka 15 celltl~er massa.

Hur mycket trämasseved, som kall skördas på ett tunnland, är llaturligtvis

beroende på olika växtliglletsförllålla~ldel1. Enligt uppgifter fråll flera

skilda' trakter torde lnall dock' i alllnällhet med ell återväxt af 50 a 60

år å ett tunnland kunlla afverka 25 kllbikfamllar massyed.' Lägger man

dessa siffror till grund för e11 beräkiling, fill1ler man, att för framstälJ-andet

af ofvannäIDllda 149 millioner kilogram träm~ssa erfordras ell årlig af

verklling af 6,798 tunnland. Med en cirkulatioll af' 50' år skulle sålunda

för trämasseindustriens beböf tagas i ans~råk ~39,900 tUl1nl~l1d skog, hvil

ket i sjelfva verket icke är mer än -0,93 % af ,Sveriges hela skogsbärande

areal. Då trämasseilldustriel1 såsom hos 'oss hufvudsakligen' är koncentrerad
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i vissa -landsändar, der den unga skogell äfven för alldra ä11da:t;nål strängt

tages i anspråk, torde dess i1lverkan dock icke vara så obetydlig, om

·ock våra· skogars beställd icke egentligell deraf kan sägas vara hotadt.

-Anmärkas bör för öfrigt, att trämassefabrikerna ll0g konsumera ytterligare

e11 del skog under fornle1l -af bränsle för torkapparaterna m. ID. Härtill

användes dock nllmera i mycket vidsträckt omfattni1lg vid många fabriker

utesluta1lde det vid massvedells förberedande behandling och sjelfva fabrika

tionen uppkoID1nande aftallet.

I * * *

Af hvad jag anfört framgår, att uppfil1narearbetet. endast på detta

olnråde ullder loppet af de s~naste tjugu årell högst betydligt ökat Sverig~s

industriella produktiollsförll1åga. D~t är icke endast trämasseindllstriell,

som skapats och. utvecklats. Dess uppblo~stri11g har återverkat på vår

pappersiIldustri och på detta område .frambragt en för våra förhållande11

betydande utveckling; och slutligen har trämasseindustrien öppllat nya

fält för våra mekaniska verkstäder, af hvilka några nästall uteslutande

arbe4t, för trämassefabrikerna. Maskiller och apparater för trämasseiIldu

striell tillverkas sålullda i, stor skala af Karlstad, Forsvi1c., Hellefolrs, S~rörns

fors, Borås, Halmstad lned flera verkstäder. I rundt tal torde de1lna på

tjugu år skedda, af uppfinnarearbetet på endast ett ellda område fram

.kallade Ökllillg af vår årliga i1ldustriella produktion tryggt kunna anslås

~ill ett värde af mer ä11 25 millio11er kro1lor; och detta ehllru prisfallet å

den förllälnsta artikel11 eller slipad trämassa samtidigt, såsom blifvit nälllndt,
uppgått ällda till 75 :%J. -.

Af hyad jag anfört torde äfvell framgå, 'att OIn också den nuvarande

tidpunktell icke lär kUllna å1lses lämplig för anläggalldet af nya fabriker

och särskildt icke för a1lläggandet af sliperier, så befinna sig dock de

redall alllagda fabrikerna, 11ämligen de rationelt och för rimlig kostnad'

al?lagda, och särskildt de äldre bland dem, der läroåren redan äro passe

rade, i en allt a~111at än ogYllsam ställning. Af de mållga tränlassefabrikanter,

hvilkas åsigter jag inhemtat, blicka också de flesta ganska förtröstansfullt

~ot framtiden, och som det vill ~ynas, hafva de dertill full' anledning.

Att åtskilliga svårigheter under den närlllaste framtidell kunna före

stå, lär dock icke kunna bestridas. _I första band torde en del af våra .
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trälnassefabriker ,nu få känlla ell ga~ska obehaglig återverkall frå~lden

industri, SOlll trämassefabrikationell 'på så mållga ställen i landet fått

ersätta, nämligen järnindustrien. De under sista året så 11astigt och ellormt

stegrande kolprisen rnåste llaturligtvis hafva ett gallska ogYllsamt in.flytallde .'

på de fabriker, hvilka för fyllandet af sitt vedbehof uteslutande eller i

öfvervägallde lllåll äro hällvisade till köpskog. Vill man emellertid äfven

llär uppsöka ell ljuspunkt, så erbjudes ell sådan i dell omständighet, att

denna prisstegring ll~ll tvifvel i hög grad bidragit till att hejd.a anlägg

ningsraseriet. Från mer äll ett håll har jag, på förfrågall om planlagda'

fabriker, fått till svar, att anläggnillgen tills' vidare illstälts, emedall det

llnder nuvarande förhållandell befunllits fördelaktigare att tillgodogöra sig

skogens afkastlling llnder formen· af kol.

Sjelfva den enorma ökilingen af vår prodllktion skulle lltan tvifvel

icke i och för sig vara egllad att väcka bekymlner, om dell icke komme så

plötsligt. Ty nog ökas papperskonsumtiollen numera så llastigt, att den myc

ket snart bellöfver ytterligare 100 lnillioller kilogram råämnen. MeIl såsom

ell dosis att taga på en gång äro dock 100 millioner kilogram äfven fÖr

pappersindustrien en så pass stor IllUllsbit, att det icke må förefalla under

ligt, om. den åtu;J.illstone för ett ögonblick fastilar i halsen. En sådan

.stagnatioll kan för oss blifva fårli.g nog,. Olll, såsom troligt är, åtskilliga

bland de 11yaste fabrikerila tillkomilit på grulld af 110g lättvindiga kalkyler.

Med den fullständiga brist på samverkan mel~all landets fabrikallter, som

förefillnes inom vår trälnasseilldllstri, komlne dessa svaga fabriker vid

stocklling i markiladen lätt nog att förledas till att ikonkurrensändamål

förhastadt sänka prisen till skada både för sig OCll andra.

Absorberandet af dellIla ökade produktioll skulle dock detta oaktadt

kanske gå ganska lätt, Olll vi blott vore säkra att få vara i oqvald besitt

ning af våra hittillsvarande 111arkllader. Af våra konkurrenter behöfv&

vi nämligen knappast frukta ökad täflan. I Norge hafva visserligen äfven

anlagts e11 del nya. fabriker, dock ej synnerligen många.' I detta lalld

synes inall för öfrigt för Ilärvarallde vara mer llpptagell af planer att i

landet förädla dell derstädes prodllcerade lIlassan .till papper .än att hastigt

ytterligare öka lnassexporten. Tysklands trämasseexpor~ lär näppeligen

Ilumera kunna. ökas i nämnvärd grad. Snarare torde dess växande

pappersproduktion och konsumtioll nödgas att för framtiden i allt högre

'och högre grad taga lltlalldets produktioll i allspråk.
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Lika tillfredsställande ter sig e'lnellertid icke lltsigterna i fråga om "

våra hittillsvarande markIlader. Åtminstone synes' det fara värdt, att vi

stå i b~grepp' att förlora en afsättllingsort, som vi ny~igen 'eröfrat, näm

ligen Nordalnerika. I Förellta Staterna var trälnassefabrikationen till år

1883 skyddad genom ell tull af 20 % af värdet, och bakoln den.na skydds

mur förde de fåtaliga inhemska fabrikanterna ett stillsaint lif, hvars lugn

ej stördes af. dell obetydliga importen. År 1883 nedsattes emellertid tullen

till 10 :{, hvilket naturligtvis väckte mycket bekymlner bland de llord-

.amerikailska trämassefabrik~llterna. Inför ell kommission i Washingtoll

sökte. de visa, att trämassa i de flesta alldra lällder kUl1de tillverkas billigare

än i Nordamerika, och att de följaktligen oundvikligell skulle bli ruinerade,

om tullen icke åter höjdes. På~tåendet var egel1domligt nog, ty Nord

amerika eger tvärtoln i llög grad de nödiga förutsättllingarlla för tillverk

ning af trämassa: rik tillgång på vattel1kraft och lämpliga träslag samt

en skogbärande areal" SOll, äfven om Canada och det skogrika Alaska ej

medräknas, är tre ganger så stor som· Tyskland. Så till vida fillg0 emel-.

lertid trämassefabrikallterna rätt, att importell efter tullnedsättningel1 år

frål1 år ökades högst betydligt. Men denl1a skärpta konklIrrens hade en

helt anllan verkan än de väntat. Under· dess inverkan väcktes inom kort

i Nordamerika ett rastlöst uppfinnarearbete till lif, och med dess hjälp

kunde' snart icke blott de äldre fabrikerna bety~ligt lItvidga sin verksam- .

het, utan äfven nya anläggas. Det har under de senaste åren i Förenta'

Staterna förekOlnmit el1 rusnillg till trälnasseindustrien, som varit fullt lIt

lika häftig som den vi qevittl1at här i' lalldet. Enligt el1 mig nyligelI till

hal1dakommel1 nOlninativ förteclnling öfver. Förenta .Staternas trälnasse

fabrikanter skulle deras antal för llä~varallde uppgå till 210, af hvilka

182 tillverka slipad trämassa, 15 Ilatrollcellulosa o~h 13 sulfitcellulosa.

Mållga af dessa fabrikanter äro dock, egar'e af flera f~briker, och åtskilliga

af de nordamerikanska 'fabrikerna äro derjämte efter våra begrepp e110rmt

stora. Det har lyckats dessa fabriker att så öka produktionen och ned
sätta dess kostnade~".,· att de för 'llärv"arande helt och 11ållet lItestängt dell',

utläl1dska slipade ma.ssan. Det är rätt egendomligt att i marklladsbe

rättelserila se, huru. de under det sista året kunnat mållad för mållad bjuda

lInder de utlälldska' fabrikanterilas sjlll1kande pris, till dess de slutligen

lyckats alldeles uteställga delIl. Under de senaste målladerna af år 1~89

ingicK' icke elI enda ton slipad massa i New-Yorks halnn. " Utländsk ke-
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misk massa synes deremot fortfarande hafva rätt god afsättlling i Nord

alnerika, och ej obetydliga qvalltiteter utföras fortfarande dit från. de

110rdiska läl1derna. Den 8 januari i .år hördes åtskilliga representallter

för trämasseil1dustrien inför ett af k~ngressen. i Washil1gtori tillsatt utskott.,

Mr John L. Mc Cabe, represental1t för import~rmorl1a, uppgaf dervid, att

Förenta Stater11as 1,100 pappersbruk för l1ärvarande kOl1sumera mer äl1

60,000 tons sulfitmassa om året, mel1· att de inhemska sulfitfabrikerna

el1dast förInå producera omkring 30,000 toilS, hvadal1 sålunda ,en lika stor

qvalltitet af denna vara måste importeras. NågOl1 .säkerhet· för att. denna

import fortfaral1de skall ega rum filln.es dock· icke, ty agitationen för tull-

.förhöjnillg å cellulosa är just för närvarande. mycket stark och påstås

hafva stora sYInpatier i Washington.* Dell nuvarande tullen utgör icke

något nänlnvärdt hinder för importen, emedan den nordiska cellulosall äl111l1

lär vara den l10rdamerikanska så pass öfverlägsel1, att den utall svårighet

bär den' af tullel1 förorsakade prisskilnaden, mel1 förhållalldet torde blifva

ett annat, om tullen sättes upp till 20 Et 25 J{. Det är derför fara värdt,

~tt· äfven exporten af cellulosa till ·Nordamerika inom ko~t kommer att

upphöra eller åtminstone betydligt minskas; och denna fara ökas ytter

ligare af det rastlösa uppfinl1arearbete, son1 för llärvarållde der pågår äfven

illom tlenl1a branche af industrien. Amerikanarna 'drömma för öfrigt

redall om att i den närmaste framtiden till och med kunl1a upptaga täf

lingen med oss äfven på den europeiska markiladen. Mel1 ;dermed torde

näppeligell vara 11ågon fara. Med del1 hastighet hvarmed papperskonsuln

t.iollen alltjälnt ökas i Förel1ta Staterna, är det sanllerligen vackert nog,

om de' kUllna hålla jämna steg med den.

En anllall marknad, som för oss' är af mycket större bety'delse än

Nordamerika, är Frankrike. Under skyddet af dell tullfrihet, som den

franska halldelstraktatel1 garanterar oss, hafva vi, SåS0111. det bifogade

diagrammet utvisar,. till Frallkrike utfört allt mer och Iner trämassa. Den

franska traktatell är ju emellertid för llärvaralidefråll visst håll sedd lned

ganska oblida ögon både härstädes och i Frankrike. Man försäkrar oss

emellertid, att åtminstolle icke trärnassefabrikanterna hafva något att frukta

af dess tillilltetgörelse. Frankrikes pappersfabrikanter behöfva ovilkorligen

$ I det förslag till tulltaxa, som numera, i april 1890, framlagts af representanthusets
finanskomite, hafva följande tullsatser för trämassa upptagits: slipad nlassa doll. 2~ per ton;
kemisk massa, oblekt, doll. 6 per ton, blekt doll. 7 per ton, allt torr vigt.
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vår tralnassa, mel1ar man; och Frankrike kommer derför liog. i alla hän

delser att bibehålla tullfrihetell för trämassa. Huru härmed förhåller sig,

torde emellertid ej vara så lätt at~ på förhand afgöra. Förbises bör icke,'

att om också Fral1krike icke kall bjuda till att täfla med oss i fråga om

slipad massa, så finnes dock redall i Frankrike en ej alldeles. obetydlig

tillverkning af kemisk massa, och just under' sista året· hafva derstädes

kommit till stånd några mycket stora kemiska fabriker, hvilka lära arbeta

uteslutal1de med i'mporterad nordisk trämasseved. Detta föredöme kall

lnöjligell villila efterföljd, och det får väl ~j alltagas såsom alldeles afgjordt,

att dessa' fabriker, sedan frailska traktaten upphört, icke skulle begära

något skydd mot den utländska konkurrensell äfven för ,sin näring och

jämväl härutiililan vinila gellör.

Äfven här· Ilemina kunna trämassefabrikanterna möjligell haEva att

frllkta. svårigheter af protektiollislnen. I friskt minile är, hurusom mall

nyligen .satte ell hög tllll på juteväf, som vid trälnassefabrikerlla begagnas

till emballage., i det ovissa hoppet att dymedelst uppfostra .el1 inhelnsk jute

väfnadsil1dustri. På grulld af e11 från frihalldelsvänligt håll framstäld
•

motion beviljade man visserligen restitlltion vid utförsel, men hittills åtluin-
. . /

stolle har erhållandet af restitutioll varit förknippadt med så många om.-

gållgar ochkostllader, att det ej lÖllat sig att söka restitntioll, OUl icke det

exporterade partiet uppgått till cirka 30,000 kilogram. Men våra tränlasse

fabriker måste ofta afsärida Sill produktion i lnycket lnindre poster. De '

fabriker, sOln. arbeta för den inllemska marklladen, llafva derjämte natllr

ligtvis fått bära denna tllllskatt oafkortad. Då restitlltionell fö~ 1,000

kilogram massa beräknas till cirka 70 öre, fillner man," att den årliga

beskattllingen för en: fabrik med ell tillverknillg af 2,000 tOllS, OCll sådana

hafva vi mållga, llppgår till. omkrll.1g 1,400 krollor· - en ganska aktnings

värd skattebörda för en ellda fabrik till en alll1anS fördeL, Med dellna

erfarenhet för ögonen och ~ed käll11edom om det lifliga illtresse, hvarmed

mall just 1111 sysselsätter sig med planer att genom tullskydd främja den

kemiska. illdustriell, kall man med skäl frukta, 'att vederbörallde äfvel~

skola kOllIna på dell för öfrigt från protektionistisk synpunkt allt anllat

äll orimliga tallken att gel10m tullar 11jälpa våra kelniska trämassefabriker

att så vidt möjligt få sitt behof af kelnikalier fyldt inom lalldet, hvilket

utall tvifvel' för dem skulle vara ell hård stöt. Hurllvida man verkligen

planerar något dylikt, deroni är jag. dock alldeles okullnig.
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Det finnes elnellertid en lnycket större' fara, SOln alldeles otvifvel

aktigt hotar våra trälnassefabriker. Huru ellergiskt lnan här i lalldet

arbetat inom trämasseindustrien, kall det dock icke bestridas, att nästan

alla förbättringar a~ någoll betydenhet, SOln illom denna illdustri tillämpats,

hafva sitt ursprung på utländsk botten. Vi bafva ganska flitigt importerat'

uppfinningar; mell, SOln det oftast går ed dylik import, llafva vi sällall

hUllnit få käl11ledoln Oln och sätta oss i besittning af en förbättring, förr

än Ulall i .utlandet redan hunnit ett steg längre. Särskildt lned ,d~t nu

pågående lifliga amerikaIlska uppfinnarearbetet förögollell' kan inall va'i'a

fullt förvissad, att tekllikell ännu ingalullda sagt sitt sista ord vare sig i

fråga om den slipade eller den kemiska trämassall, utall att efter all sanno

likhet just dell l1ärmaste fraultidell kOlnrner att fralnalstra åtskilliga värde- .

rika uppfinningar på dessa områden. Detta betyder ännu billigare fabrikat

och ,änilu skarpare konkurrens. Men ju billigare fabrikatet blir, desto

farligare blir det också att llöra till dem, som kOlnIna med förbättrillgar

i efterhand. 1tlarginalen lnellall villstell OCll tillverkningskostnaden blir

hastigt allt smalare OCll smalare. För dell, som dröjer, llotar deI~ lätt att

alldeles försvinna; och· Sedarl beror det på om lnan har rygg att stå ut

lned den kapplöplling, som fordras för att vinlla igen dell.

För våra trämassefabrikallter är det derför för närvarande utan tvifvel

det vigtigaste problelnet, huruledes, 'liksOJ11 de 11U stå i fräulsta ledet l11ed

afseel1de å fabrikatiollens lnyckellhet, de äfvell skola kunlla tränga sig

fram till frollte11 i fråga 0111 origiIleila och vägledande uppfinningar. 'l"'y

här S0111 på alldra alnråden gäller det,' att e·ndast den förstkon~tnande

eröfrar priset.
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Härefter företogs det för aftone1l bestän1da .öfverläggningsä1TInet:

Senaste. bankkomites .betänkande.

.Öfverlägg11ingell inleddes af Redaktör~n, Fil. D:r Herslow:
Ba1lkfråga1l i dess egenskap af en· 11U .snart 60-årig, ja, i visst af

see1lde nlera ä1l lOO-årig stri~sfräga här i landet, har Sill utgångspunkt i

tväl111e hvara1ldra motsatta grundåskådningar.

. Stödd på både teori och praktik, resonnerar den ena af dessa åskåd

11ingar .ungefär så här: ekollomi och politik äro två skilda _olnråden.

Natio1lells jälnna, dagliga näringsverksamhet, sträfvandet att gel10m arbete

förvärfva sanlt att bevara och förkofra arbetets frukter begär att ej blifva

indraget i politikens strider. Det. ek01101niska lifvet kan endast lefva af

egen kraft och måste derföre få följa sina eglla lagar. Mell i ett lands



Senaste bankkomites betänkande. 31

ekÖll0111iska lif är ballksystelnet 11ärmast att jäluföra lned pulssystemet. De
färdiga näringssafter, soin l1utritio11sorgane11 fralnbri11ga, uppsanlIas, . föras

till cel1tralorganet och. drifvas derifråll ut till organislllells alla punkter
för att underhålla lifvet~ tjena till 11äring för 11y verksaUlhet, uy produk

tion. Detta vigtiga organ får då ej i sina fUllktioner störas af fränl1nande

illflytande. Det fungerar då' ej längre 1!ornialt och Inister snart den

elastiska kraft, SOln,' är 11ödvändig för det helas helsa och utveckling.
Mell är bankverksalnhet~ll en rent 'ekono1nisk verksamhet, så är den..

också el1 väsentligen privat verksalnhet och, kalllika litet 111e<;1 fördel drifvas af

statell som annan näringsverksanlhet. Den har öfverallt uppkolnnlit privat

och förblef så ~änge, äfveIl under ell bög grad af utveckling: de berölnda

ganlla hufvudbankerna i Italien, Hollal1d, Hamburg, England voro rena

priv"atinstitut. Legitirnerade af statell och ofta i ell eller allllan affärs

förbilldelse lned staten, egdes de af enskilda, fÖl'v~tltades af ellskilda och

rörde sig i full frihet fi"åll all statens il1blalldlling.

Dellna bankernas frihet var fullt befogad,eftersoln den, ·särskildt

u11der dåvarallde statsförbålhlnden; var för .deln i egelltlig mening ett

lifsvilkor; och den skulle vä~ ock hafva oantastad fortfarit, Oln dell form,.

'hvari bankverksamlleten 'uppsamlar och omflyttar näringsarbetets disponibla

öfverskott, det s. k. lösa eller rörliga kapitalet,- förblifvit del} ursprungliga:

mYlltet, nietalllnyntet. Men just genom bankerna böijade detta utbytas

mot myntrepreselltativet, pappersrnyntet. Bankel~lla voro tillverkare af detta

l1ya afsättningsmedel~ blefvo lllJrntverk: mel1 myntverk kunna 'ej unlbära

statens gara.nti och kontroll. Ui" denna synpullkt grep staten' in, tog öfver

vakning, vinstandel, snart äfvell ledning oel?- eganderätt i ballkerna, sär

skildt i de l1ya, som bildades. 'Bankerna konlffio från sin egentliga verk

samhet .. in på ett område, SOlll icke odeladt var deras; här grep staten in

och träng4e sig derifrål1, in på ·verksamlletsgr~nar, SOIU iGke egel1tligell
tillhöra statell.' Sedelutgifningen var ett gränsområde deln enlellan, OCll

. grällsolnrådell blifva ofta stridsområdeil.

Ilet är icke inför en församling som denlla som jag behöfver redo

göra för banksedelns llatur. Jag erinrar blott derom, att sedelll är ett

kreditpapper', som i vigtiga delar skiljer sig fråll andra sådana. Vid aIidra

kreditpapper Ilar jag befogenhet, ja, skyldighet att granska kreditberät

tigalld~t hos dell jag gifver' kredit: min~ utborgning :är fullständigt fri-o

villig. Så är knappast förhållandet med del) i allmänna rörelsellutelöpande.
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banksedeln, den tränger sig på oss, mall tällker knappast på att gral1ska,

och de flesta ,äro fullkonlligt ur stånd att graIlska det illStituts soliditet,

S0111 de genom sedelns mottagal1de gifva kredit,' och de böra derföre Oln

lnöjligt vara fritagna fråll a~t behöfva göra det. Sedelns säkerhet bör
vara guvell a priori.

Samma k:raf har mall rät~ att ställa på sedeln äfven derföre, ,att den

är ett kreditpapper, som löper utan ränta. Anspråk på rällta oell anspråk

på säkerhet stå rättvisligen i olnvändt förhållallde till hvarandra; der j~g

icke fordrar någon ränta alls, bör jag deI'före ha anspråk på absolut
säkerhet.

Slutligen är sedelll ett omsättningsmedel ; den löper vid sidall af

lnetalllnyntet och har blifvit dess ställföreträdare. Skall dell i dellna Sill

fUllktioll göra nytta, .ja, tolereras, så bör dell vara lika god SOln lnetall

InYIltet sjelf.

Dessa sedelns egenskaper och. uppgifter göra, att' man måste fordra~

att den ställes så säker SOln lnellsklig olntänksamllet och beräknillg kunna

göra dell. . Detta uppnåddes i fofIla dagar på ett mycket eIlkelt sätt, deri

genolll att sedelutgifvaren illnellade metallvaluta för hvarje utlöpande

sedel. Mel1 detta var dy~t, sedelutgifningell var el1 förlustbrillgande i

stället för vinstgifvallde affär, och mall lärde sig snart den 11U rådande

Inetodell, att hålla räl1tebärallde valutor lnot ell del af sin sec1elelnissioll

och endast' hålla InYl1tnletall 1l10t den del deraf, SOln rilnligtvis kall välltas

presenterad.

Mel1 idell11a lnetod ligger det starkaste skälet för fordringarna. på

ett enbanksystem. Håller llvarje bank inneliggande gllld för hv~rje sedel

dell utgifvit, så kan' det gerna gifvas så lnånga sedelbanker r ett land

S0111 helst. Men grundar lnall sin sedelelnissioll på dell beräkilingen att

blott hålla guld för dell del af sedelstocken, sonl under svåra ,konjunk

turer, då' rörelsell krY111per sig, kan välltas vid ballkluckall all111äla sig

till inlösning, då blir förhållandet ett annat. Alltag att jag genonl' erfaren

het och' beräk'ning. komlnit till det resultat, att det i ett lalld utelöpande

sedellllyt1tet vall1igel1 uppgår till olllkring 100 lnillioner och StUlldo111 der

'öfver, 111eil derelno~ aldrig, icke el1S under tider af 'svårt tryck, inskräl~kt·

. omsättlling'- och förlalnad företagsalnIlet gått 11ed så lågt SOln till 60 lnillio

. l1el~, så bör man Inot dessa· 60 lnillioner, SOIU rörelsell alltid håller ute,

bUl1:dl1a i den' dagliga Olllsättningell, kunl1a llled trygghet hålla betäck-
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ningen i lätt Tealisabla räntebärallde valutor, förutsatt att man :Qåller lnetall

kassa för hvarenda sedel, som öfverskjute:r dessa 60 millioner och som

derföre kall väntas i svåra tider komnla tillbaka till 'luckan. Men denna

beräkning håller streck blott Ullder ell förutsättllillg, att sedelutgi:hlings-::

illstitutet är ett ellda. Jag kan i det ofvaIl allgifna exemplet, vid en sedel

stock af 100 Iniilioner, tltsläppt fråll ell ellda bank~ nledgifva denll a att för

, 60 ,% deraf illllehafva anllall betäcklling än lnetall; l11en tydligt är, att

jag icke med, salll1lla trygghet kall dela dellna 60-milliollers metalliskt

obetäckta' sedelutgifnulgsrätt i tiolldedelar och lemna den åt tio olika ban-

,kel' med 6 millioller till hvardera. Ty illgentillg hindrar, ,att beräknillgell

alltjämt visar sig riktig, så att alltjämt mil1st 60 millioner hållas ute i

cirkulationen, lnen att rörelsel1 tager ,dessa från 11ågra af bankerna, Inell

vänder sig mot el1 och all1lall af dem med kraf på illlösell af 11ästall hvar

eIlda sedel dell lltgifvit OCll så bringar dell till stOPPlling. 'Täl afvägdt,

fungerar systenlet bra OC11 säkert, då det opererar med en ellda sedelbank"

men opererar illa OC11 osäkert med ~era. Härtill komlner, att statens kOll

troll, som vi vid all sedelutgifllillg funllo önsklig och IlÖdig OC11 som

med ell eIlda sedelbank kan göras särdeles fullständig, blir lnycket svår

att göra effektiv vid ell mållgfald af sedelbanker.

Dell ratiolleIla regeln blir alltså dellila :

Gör bankverksaml1etel1 fri och priv~t!

Gör sedelutgifnillgell kOl1Celltrerad på en PUllkt, och förlägg del1 hos

staten!

Mycket, el1kelt! Mell - i v~rkligheten är illgenting så enkelt som det

låter .i teo1"ien. Detta sedelmyntverk skall ju utbyta silla sedlar ej blott

mot guld, utall äfven mot vexlar, obligationer lli. m .. Härigenonl blir det

en bank i valllig nlening och behöfver, som vi visat, frihetell och dell

priyata kraften. Härtill kommer en allnail sak. Statskontroll är 1l0g god,

state]l är en utlnärkt kontrollör; lnell när dell, som här, skall ega hela

bankel1, vara agel1t och disponent, hvem kOlltrollerar då state11? Och

olyckan är, att stateil här behöfver kOlltrolleras. Statell behöfver 11ämligell

pengar, mycket pengar; häri ligger frestelse11. Statell kä1lner sig dessuto~

lätt oansvarig. Och just derföre att del1 är »staten», d. v. s. representerar

alla, frestas den lätt, tillvälla sig dispositionsrätt öfver allas egendom. Har

lnan då ej satt bocken till trädgårdsmästare?

Det är intressant att se, huru dessa två sYllpunkter, behofvet af sta~

3



" J8W den 27 februari.

ten och fruJdan for staten, hafvfi pa olika satt graderat de olika central
bnnkernas sWJlning till staten. Lemna vi Asido Ryssland oeh Finland,

. del' bankerna aro rella statsinstitut, sa forete de ofriga europeiska. hufvud

hankerna, i '1'yskland, Norge, Danmark, Belgien, Italien, Frankrike oeh

England, en bel skala, fran den stAndpunkt, del' staten eger sWrsta an
delen aI banken ocb n1t.stan oinskrfl,nkt styI' den, till den stAndpunkt, del'

staten val icke eger Lanken, men andock styI' den; vidare del' staten
hvarken eger eller egentligen rAder orvel' banken, mell dock uWfvar ett

betydligt inAytande pit dess ledning, till dess vi slutligen i Ellglands
bRoken patrafIa en nationalbank, som nastAn ar belt oeb hallet. undan

ryckt alIt inflytande af staten.
I Sverige val' inrattandet at l'iksbankell sl'Lsom en Rikets Slanders Bank i

sjelfva verket en yttring af alldeles samma striifvan, att namligen satta banken
i skydd ~or politiken, for staten. Vi skola komma ibAg, att pa den tiden val'

konurigaruakten den egentliga, periodvis den enda statsmakten; i hvarje fall
varden den egeniliga politiska makten. Det kan icke nekas, att f01'bAllandena
i detta hanseende hafva i vArt ltrhundrade betydligen forandrats. Koounga
makten 111' nu foretradesvis den administrerande, 1'iksdagen mera den poli

tiska makten, lttminstone otvllvelaktigt den oroligaste politiska makten.
Politik oeb partistrid kunna li1.tta1'e frAn riksdagen an frAn regeringen in
komma i banken. Dessutom a1' riksdagen juridiskt oansvarig, konunga
makten ar ansvarig genom sina roinistrar. Sllltligen ar riksdagen den

penningbeviljande statsmakten; det a1' den, som skaU skaffa medel; oeb
det a1' hal', som faran itr sWrst. Tidel' kunna komma, dll 1andets skaLt.e
kiillor iiro hardt anlitade oeh dA. frestelsen ligger nara till hands aU for
8.11skaffande af nodiga medel hellre anlita okad sedelemission an okad be

skattning. Men med ofverdrifven sedelutgifning foljer kursfall pA sedlarna
och derefter, ,fOr att AtersUil.la myntvardet., realisation. FrAn vAl' egen
historia kanna vi tillr1l.ckligt denna euphonism: den betyder ingenting annat
an bankruU med tv/in9sackl)~d.

Det ar dessa faror for politikens oberattigade oeb vAd1iga bel'raviilde
olver centralbanken, hvilka hindrat Val' riksbank fran att, sAsom onskvardt
varit., b1i en verklig centralbank oeh som 111nge gjol't mera fjarl'b1ickande
fmansroan betanksamma mot den och obenagna att .M densamma Mvel'
lemna bela vArt penningvasen. SA hafva vi fatt tva konkurl'erande bank

system, det ena sta1dt under den ena af statsmakteroa, det andra under
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den andra: riksbanksystemet (riksbanken med dess afdelningskontor), skött

OCll ,kontrolleradt af representationen, och privatbanks~ystemet, skött af

ellskilda, lnell kontrolleradt af konungamakten. Båda drifva alla slags

bankaffärer, OCll båda utgifva sedlar.

Denna ullderliga, för vårt land alldeles egendonlliga dualism. k~n '
och bör ej -få fortfara. Hur lifligt mall nlå öllska bankverksamhetens

frihet t!yggad, ja, just derför att lIlan vill hafva den egentliga bankve~k

sarnhetell fri och tryggad, tryggad äEven i farans tider, måste ~an önska

att se sedelemissionen förlagd på en ellda punkt, :rp.en den punkten så stark,

så skyddad, som ln.ensklig olntällksamhet kall göra den.

Det är också i denna riktning,. som bankreformen i vårt land måste

gå. Ell verklig centralballk, ensaln sedelutgifval1de och starkt tryggad,

är det mål, dit reformsträfvandet nll fullt medvetet syftar.
Centralbankens trygghet skall vinnas dels genom dess fondering, dels

och änllU mera genom arten af dess rörelse, dels 'och aldramest gel10m

dess Irättsliga ställni'ng och formerna för dess förvaltning. .

Uppgiften ,att fondera riksbanken 'är den lättaste af' dessa uppgifter

och 'är i sjelfva verket redan löst. Vår svellska riksbank är i förhållande'

till omfånget af sin rörelse redall nu, en af de, s,tarkast fonderade banker
i Europa. När 1881 år's bankkomite detta oaktadt höjde grulldfonden till

60 nlillioller, var anledningen dertill, ,att mall ville bereda plats för enskilda

delegares tillskott; de sklllle hafva i i grundfonden eller 20 millioner och

. staten! eller 40 millioller kronor. ' Komiten erkände dock, att denna fond

var öfverfiödigt, ja till och med orimligt stor. Den senaste bankkomiten ned

satte derföre grundfondell till 50 millioner. Äfven med denna siffra blefve

dell svenska riksbanken, i förhållande till dell sedelutgifning den kan vän

tas få, starkare fonderad än någon annan ballk, med ulldantag af Bank

of England. Den senare 11ar ett eget kapital af 14,553 millioner ~ mot

'ell sedelemission, som vanligen fluktuerar mellall 23 och 26 millioller ~,

således e11 proportion af cirka 60 :;t af cirkulat~onen. Svenska riksbankell,

ensam sedelutgifvallde, sklllle alltagligen få en utelöpande sedelstock af

bortåt 100 millioner, således en proportion mellan' grundfond och sedel

stock af 50 %. Men härvid är att märka, att Ellglaridsballken har ute

sina depositionsbevis för en, (naturligtvis' rälltefri) a-vista-deposition, som

vanligen ,är 11 gållger så stor som 'liela dess sedelemissioD. London är

verldshandel?s hufvudpunkt, och EJ;lglandsbanken är omgifven af verldens
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rikaste privatballker OCll bankirhus, hvilka hålla sin kassa i Ellglands

hanken, Ined makt att 11är som helst kUlll1a taga dell ut. Någonting der

111ed jämförligt kall tydligtvis aldrig komlIla att ~ga runl 111ed Sveriges

riksbank, 11vars giroräkning alltagligell skallIlålla sig vid .ellganska

moderat siffra oell SOl1l derföre säkerligell kommer att visa ell ~tarkare

proportion luellan sin grulldfolld och sina samtliga a-vista-förbindelser äll

sjelfva Englalldsbankell, der dellna proportioll ofta ullderstiger 25 .%. FraIl

ska ballkeIls grundfolld, 182l millioner francs, utgör- vanligell blott cirka

6 % af. sedelstocken (för ögonblicket 3,139 millioner) och 4! % af ball

kens samtliga a-vista-förbilIdelser; och dock är franska bankell elI utom

ordentligt stark OCll välskött bank. Mell sakell är, att förhållandet 111ellall

grundfond och sedlar icke är af sYllllerlig vigt. Vida betydelsefullare 1"01

spelar förhållalldet Inellan sedelemission och metallkassa. Att llärmare redo

göra för huru detta slags fondering för sedlarna är i bankkomitens förslag

beräkilad skulle dock .föra mig för lållgt i detaljer. Jag får nöja mig

med att nälnll~, att man lnot det sedelqvantulll, SOlU erfarellhetell visat

rörelsen under vanliga kOlljunkturer hålla utelöpande, faststält en metallisk

b~täcknulg, 'som kan variera 11lellall 25 och 30 % af sedelstockell; för

hvad sedlar derutöfver, utgifves, skall ballken hålla inneliggallde guld

krona mot krOIla.

Vigtigare än fondering äro dock de grunder, SOln fastslås för dell

rörelse, SalU 111edgifves en sedelutgifvallde celltralbank. Hvad först be

träffar dess ill1ånillg är regeln enkel och klar. Ell sådall banks hela

rörelse måste bestälnmas ur synpullkten af dess hufvuduppgift, sedel

emissiollen. För att göra sedelll säkert kOllvertibel, lnåste mall alltid kunna

hålla den utelöpande sedelstoc~en i bestänld, 110rmal proportioll till kassan.

Sin utlållillg kall ballkell sjelf reglera och på dell vägen sjelf Iniilska eller

stoppa utflödet af SUla sedlar; Inell drifver dell depositionsrörelse, så har

dell gifvit illnehafvarllu af depositionsbevisen lnakten att öka bankens sedel

utgifning eller nlillska dess metallkassa. Är denila depositionsrörelse ränte

fri, är farall ringa eller ingen, för så vidt som bankell då icke bör eller

behöfver indraga dessa medel i Sill rörelse, åtluillstolle ··icke till någon

afsevärd del, utan ·här blott uppträder såsoln förvarare af andras kassa.

Men skall bankell förränta deponerade medel, så måste den också skafta

sig sjelf räJlta af dem och ,så}edes lägga denl i rörelsen; llärmed äro

vådorna och svårigheterna gifJ.1a. En stor sed€lban~, hvars hela organisa-
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tion är noga afvägd efter dellila dess hufvudverksamllet, sedelenlissionel1,

får alltså för Sill utlåningsrörelse endas~ afse det kapital, den inlånar mot

sina sedlar. I{rafvet på eli sådall bank, att den icke får hafva ränte

bärande inlåning, är också erkälldt af alla de stora centralbankerna. Hos

några af denl är det uttryckligen nedskrifvet i deras statllter. Och der

detta förblld icke är af lagstiltarell gifvet, der iakttages det lika fullställ..

digt, son1 onl det flllines i ~.tatuterlla.

Beträffande utlåningsrörelsen gäller, att bankells lnedel icke få låsas

fast i egentlig förla.gsrörelse. För kassabehof kall ballken skaffa sig till

gångar i första klassells obligationer, hvilka när som belst klll1na realiseras

till metalliskt mynt. l\len utöfv~r illköp af dylika och SåS0111 hufvudform

för sin utlållingsrörelse drifver dell diskontering af verkliga affärspapper

-- dessa inoln kort tid förfallande betall1ingslöften, llvilka äro grul1dade på

och franlalstras af ett verkligt affärslif. Dessa papper tillbyter sig bal1ken

lnot sina' sedlar för att, sedall vexlarna förfallit, mot delll få silla sedlar

tillbaka. Det blir ell ständig kretsrörelse, som kastar ut sedlar mot vexlar

och vexlar luOt. ~edlar. på detta sätt förlägger ballkell o'Jnsättningen

l11en en sedel~ltgifvande celltralbank förlägger icke produktionen. En vaI~a

11låste vara färdig och redall utsläppt i den allnlänna bytesrörelsen, innan

den kal~ af ell' sådan bal1k prillcipriktigt belånas. Denila föreskrift är

också iakttagell i bankkoluitens förslag. till riksbankslag. Derifrån fullles

dock ett litet llndal1tag, som ornförluäles i 14 §. Bal1kell får 11äinligell

belåna varor, liggande å allmäl1 våg eller satta i förvar hos tredje man,

sonl förbulldit sig att hålla denl riksballkel1 tillhanda samt pröfvas för ell

sådall förbilldels~ vederhäftig. l\tIa11 har dervid särskildt täl1kt på de stora

magasinsbolag, som re~al1 ~fil1nas på ett par platser och sonl väl sall110likt

framdeles komnla ytterligare att llppstå. Der finnas varorna visserligell

redan färdiga, luel1 de äro äl1nll icke utsläppta, de äro änl1U icke på väg

till könsumelltell, som ju i sista hand skall hafva denl. Då de elnellertid

äro färdiga, äro d~ också i nödfall realiserbara. Derell10t äro sådaila varor,

som änl1u ligga under produktion, icke realiserbara, och e11 egelltlig emis

sionsbank får således icke Illot delll utgifva sina sedlar på detta deras

första stadium.

I förslaget finnes. äfvell ett par andr!1 undantag från hufvudregelll.

Dessa undalltag äro· dels de slnå s. k. olnsättningslånell, som vall1igel1

begagnas af lnindre landtmäll och handtverkare, och dels kassakreditiv
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på år, el1 nlycke~ lållg utlånil1gstid för en sedelutgifvande bank. Men mall

har här 11ödgats följa gamla traditioner, hvilka mall alltagit vederbörande

knappast vilja släppa. Det gäller då att åtmiustolle begrällsa dellila rörelse

så mycket SOl11 nlöjligt till 'sitt olnfång sanlt att gellonl föreskrifter rörande

säkerhetell för detta slags lån, så långt 111an tilltrott sig, inskränka dell

risk, de för bankell kunna medföra:

I .allt öfrigf äro bankells rörelseforiller utstakade i strikt öfverens

stäilllnelse llled hvad som inOlll de stora europeiska centralbankerna blif

vit regel.
Nästan ändock vigtigare äll lagstiftalldet för sjelfva ~örelsen är slut-

ligen bestämmalldet af bankells rättsliga karaktär - sjelfva de konstitu

tiva grunderila för dess tillvaro och verksamhet. Härvidlag gick dell

första ba11kkomiten 1llycket radikalt tillväga. Genom att yrka på i11tagallde af

en~kilda delegare i riksbanken sökte dell helt och IlåIlet frigöra banken från

dess politiska karaktär och öfverflytta hela institutet på privaträttslig grund.

Det är väl sant, att state11 ellligt kornitens förslag skulle vara hufvuddelegare

i banken; lllell staten blef detta på san1ma sätt sonl de privata delegarlla,

blott och bart på basis af ett privaträ~tsligt kontrakt.. Riksdagells hittills

varande befattning med ballken, dess principalat öfver riks?allken·, gick

härmed öfver till bankbol~gsstärriman, OCll riksdagens bankoutskott blef

såsom öfverflödigt föreslaget till indragning. Sedan kalnrarna utsett det

antal ledamöter, som tillhörde delll att insätta i bankstämman, och sedall

konungell utsett ordförande OCll utnälllllt 01nbudsll1an, som' egde tillse, att

styrelsen icke öfverträdde bvad i lag blifvit stadgadt, .Ilade state11 icke

vidare med bankillstitutet att göl~a.

Af hvad nälllnda 'konlite föreslagit var ~ t egelltligen tvänlle punkter,

som inom riksdagen. uppväckte ett kompakt lllotstånd. Den ella var just

detta förslag om .privata delegare i riksbanken. Orsaken till. detta IllOt

stånd är lätt att fatta. Det härleder sig dels ur maktbegär och dels ur

vinstbegär. Svenska" riksdagel1 har i Iller äll 200 år. haft uteslutande

makt och herravälde öfv~r riksballkell -OCll har i denna maktutöfning inga

lunda funllit ringa intresse. Ett af dess. ordinarie' utskott är helt och

hållet upptaget af bankaffärer, OCll vissa dagar arbetar vår represelltation

ill pleno långt mera som bankstämma äll som en politisk församling. Ja,.

till och med en llop sådana småsaker, sonl en privat bankstyrelse icke

skulle hänskjuta till bolagsstänlma, upptagas och behandlas, då de gälla
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riksbanken, af riksdagell sjelf. Detta - är någollting alldeles egendoll1ligt

för vår svel1ska riksdag, oc1?- det är 11atllrligtvis abnorlllt, Oln nlan så vill;

Inell det är lätt förklarligt, att en sådan- makt släpper man icke gerna

. ifrån sig. Det får dessutom icke fördöljas, att för ett stort parti inoln

riksdagens båda kamrar har önskvärdheten af reforuler inoln _vårt bank

väsen till stor del lllotiverats af öllskall att få äfvell den VillSt, sorrl sedel

utgifning nu inbringar de enskilda ballkerna, öfverflyttad till statsverket.

Att nu i stället ino1n riksbanken sjelf dela sedelutgifnillgsvinstell Inenall

staten och privata män? var att taga bort det kanske sl11akligaste af

reformen. Det är så nästall alltid i vår verld: en strid lnellan åsigter är

vanligen också en strid mellan ilitressell.

Hade mall fått den öfvertygelsen - och den fick man snart både

illom regeringell OCll representationell --- att tanken på' enskilda delegares

införande i bankell icke stod att genomföra, så blef 11aturligtvis uppgiftell

att . söka på ell anllall väg nå det' syfte, man 11ärined .velat villlla: riks

bankens ställande på ell tr)Tggad, mot politik och partistrider mera skyddad

grund äll dell Iluvarande. Dell uppg~ftell lemnades den sellast tillsatta
ballkkomiten·.

Främs~ gälde det då att, efter sonl riksbankell ej fick bli en i viss

mellillg enskild illstit1ltioll, utan alltjänlt skulle förbli statsballk, åtluinstolle

bringa dell ill i af civillag stadgade former, göra dess rörelse och förvalt

ning ej längre beroellde af ett blott och bart ballkoreglemellte, utan af

ell af konllng och riksdag gemeilsalut stiftad lag. I ett land, der lagen

har en sådall helgd som gudskelof hos oss, är ell sådan fö'rälldring en

ofantlig vinst. Dell stora vådan, att en ti~fällig majoritet inonl en poli

tisk församling kall under upprörda tider, IIled åsidosättande af ballkens

och den allmänna rörelseilS intressen, använda ballkell. till främjande af

för banken främluallde, ja, farliga syfteil, är härmed i det stora hela

förebygd.

Men det var ej blott ballkens kOllstitutiva grund nlall genolIl illtagande

af privata delegare ·velat förändra, mall ·hade derigenom äfven velat till

försäkra dess styrelse ell säkert påräkllelig illsats af fackkunskap, b~nk-

. erfarenhet och opartiskhet. De privata delegarna skulle alltid kOlnmit att

vid val till styrelse rösta på bankmäil, ej på politici-; riksdagen gör llägon

gång tvärtom. Då llU förslaget om privatdelegare fått falla, måste mall

söka dellila insats fråll annat håll. Detta håll kUllde endast vara konunga~
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makten. Denna sista bankkomite föreslår derför, att af riksbanksstyrelsens

ledamöter tre skola tillsättas af kOllungen. fill dellna kOllseqvens drefs

komitell äfvell af ett anllat, ett logiskt tvång. När banken till sin rät~s

liga karaktär' skulle vara ett p~ivatinstitut, kllnde det vara nog, att konun

gell tillsatte ordförande och ombudsman; mell l1ll blef det orimligt, att

regeringell, som har ledning och, ~l1svar för all statsförvaltnillg, skulle

stå alldeles utanför denila vigtiga StutSillStitutioll.

Jag vågar ej dröja vid öfriga nlera detaljera~e bestämmelser rörallde

bankstyr'elsells sammansättning och arbetssätt, hvilka innebära fö!ändringar

af det 11ärvarande. De äro 11ästan alla dikterade af ell OCll sanlina önskail,

'att nänlligen dell styrelse, som i sjelfvå verket skulle för framtiden utgå

från .två olika håll, måtte efter valet sammansmälta till en ver~lig enhet

och fungera homogent. Här mötte en tallke, som· borde pröfvas, emedal1

den ofta framkastats' och flera gånger blifvit i lnotionsväg dragen ullder ,

riksdagens öfverlägglling af en Ilumera bortgångell franlstående fillansmall.

Den tanken ~ llvilken komiten alltså hade att granska och väga ~ gälde,

lluruvida man icke borde för framtiden, lned upphäfvallde af det gemen

samma valet, låta hvardera kammarell välja sina ledlnöter i ballkells sty~

relse och sålullda utse hvardera tre. Man konl dock snart till den slut

satsen, att lnall sannolikt härigenom skulle föra den antagonism, SOlU

nlöjligell kunde finnas mellall kan1rarlla, direkt il1 i bankstyreIsen, der de '

af ol~ka kammare utsedda ledamöterna skulle känna sig mera såsorn repre

sentallter hvardera för sin kammare än för riksdagell i dess helhet, såsom då

de alla framgå af geluensamt val. Dell åsyfta,de enheten ill0ll1 styrelsen skulle

sålunda på denna väg lnotverkas, icke befordras. Dessutom skulle man

härigenom åt de konungavalda ledamöterna g~fva el1 större makt än man

hade för afsigt. ' Om Inan nämligen hade stält riksdagens represelltanter

illom styrelsell i två lika starka grupper emot hvarandra, är det" klart, att

den afgörande Inakten alltid stannat hos' de af kOlll1ngell lltsedda leda

möterna. ~en sådan var icke afsigten. Riksdagell' skulle· tvärtom fort

farallde förbli' bankens egentlige principal och inOIn styrelsen hafva det

egentliga lllflytalldet. Det sklille förbli riksdagen, sonl gel10m sitt ballko

utskott uppgjorde och sjelf alltoge bankells reglenlente, deri de detalj- '

bestämmelser införas" SOln utöfver banklagen erfordras. Det är likaledes

fortfarallde riksdagell, som skall ombesörja revisiollell af bankens förvalt

ning och bestämma om decharge åt styrelseil.
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En annan ändriIlg, so~ fUllnit sin plats .i förslaget, är den, att det

icke läl1gre skulle såson~ .11U fillnas två likstälda cllefer, en för den inre .

OCll ell för dell yttre förvaltllingen. Dessa båda förvaltllingsområden sam

1l1anhänga så 11ära llled hv~randra, att om ej i bäggederas förvaltnin.g finnes

verklig enhet, 11ela bankverksamheteil lätt deraf kall taga ohjälplig skada..

Det är de~sutoln säkerligell icke inför de bland Eder, milla herrar, sonl hafva

erfarenhet om en bankförvaltnings gång, behöfligt at~ l110tivera förslaget

0111 en verkställallde chef. I bankfrågor som i andra· angelägenheter är

det 'godt att flera deltaga vid pröhlinge11 och öfverläggningen, lne11 l1är

det så konlmer fråll öfverläggning till handling~ från beslut till verkstäl1ig- .

het, då sker detta bäst genolll el1. Denlle direktör erhåller till sitt biträde

en vice direktör; mell den egentliga verkställande makten liksom' allsvaret

för dess utöfning hvpar ensa:mt på honom, på bankchefen.

Vi skulle sålllllda få en riksbank, stark och kOllceIltrerad, l11ed ell

rörelse 110ga afpassad efter Sill hufvuduppgift, sedelemissiollen och bevaran

det af sedelns konvertibilitet' eller, som det i de gamla tider uttrycktes,

myntvärdets upprätthållande, och med denna sin så afpassade rörelsefornl fast

slagell i lag, sanlt en styrelse, der behofven af opartiskhet, ballkmal1naskap och

kOlltinuitet blifvit fullkomligare tillgodosedda äll hittills. El1 sådan bank

skulle vi få, 1nen - 11är? Vi stå härn1ed vid den andra stötesten, på 11Vil

kell ballkkomitens af år 1881· förslag strandade.

I mil11~ells, 11lina herrar, antagligen ·detta förslag. Det· vår utarbe

tadt i tväll11e olika 'låggrupper: Gruppell A ill11ehållande lag angående

ban,kbolag jälnte några 'Sll1ärre lagar, afseende den tid, då sedelutgili1ing,

ehuru begränsad, fortfara1lde skulle medgifvas de enskilda bankerila, saInt

gruppen B,. det stora förslaget till lag för Sveriges riksbank n1ed tillhörande

smärre lagar, afsedda att träda i kraft, då tiden pröfvades vara i1lne för att

med indragning af all enskild sedelutgifnillgsrätt öfverlemna hela sedelemis

sione11 åt riksbanken. KOlniten hade nämligell enhälligt kommit till den

öfvertygelsen, SOln säkert delas af alla, som allvarligt tänkt öfver dessa

frågor, att denila ge1lomgripande förändring icke olnedelbart kunde före

tagas. 1\lal1 behöfde en oktroj, möjligell flera~ under llvilkell sedelutgif

l1ingell skulle vara de enskilda ba1lkerna bibehållen. SOll1 man ell1ellertid

icke längre ville gifva rum åt de befogade anlllärknillgar, som gjorts emot

underlaget för de e11skilda bal1kernas sedelutgifning, omarbetade kOlnitell

fullstä1ldigt .grunderna för denila sedelutgifning. Oc~ jag tror, att de, som'
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en mera solid, bättre fonderad ballksedel i Europa än hv§td svenska privat

banksedell1 derefter skulle blifvit. De el1skilda bal1kerna skulle då för

hela Sill sedelstock inl1ehaft betäckning i guld ~ller första klassens värde

papper, satta' såsom sedelpallt under statens kontroll och förvar; OCll dessa
sedlar skulle sålullda då i~ke löpa på dell eller' den' bankens kredit, utan

på basis af det lltstälda hypoteket, till 11vilket sedlarnas innehafvare voro

prioriterade fordril1gsegare.

Det vore orätt att säga, att icke riksdagen, äfven dess majoritet,

.erkände förtjensterlla af detta förslag, som 1886 framlades af regeringell.

. Säga hvad mall vill om vårt lal1dtnlannaparti, skall ingen, som 11ärmare

känner det, kUllna förlleka, att det är skarptsYllt folk, SOln ganska klart ser,

hvad man lägger för det. Ullder nämnda riksdag t~lade jag el1 gång med

ell framstående mall inOlll partiet och sökte för 110no111 fram.llålla, huru

verkligt fullgoda de nya privatbanksedlarna skulle bli. Han svarade 111ig

ungefär så här: »ja, bevars, de bli alldeles utmärkta sedlar, OCll - just

derför vilja vi icke 11afva denl. Ty man gör icke så förträffliga sedlar

för att i brådkastet skaffa sig utaf 111ed dem. Det föreliggande förslaget

vill jag derför icke godkänlla, (Hn det icke förses m~d el1 brygga, som fort

och säkert för från gruppell A till gruppen B». Sonl bekant var det oc~

lTIed byggandet af en sådan. brygga man sysslade' 'Llnder det flitiga s~nl

malljämknlilgsarbete, sonl pågick ullder 11äffillda riksdags sis:ta veckor; då

man häri icke lyckades, var hela förslaget fallet.

Det i år af Kongl. Maj:t framlagda bankförslaget har öfvergål1gell

klart utstakad. Ellligt detsamma skall efter' den Iluvarande oktrojtidens

utgång år 1893 beviljas de enskilda bankerna "ell ny oktroj med en sed~l

utgifningsrätt, begränsad till 50 millioner kronor; år 1899 nedgår denna

emissionsrätt till 25 Inillioller, och med 1903 års utgång har all privat

sedelutgiflling helt och hållet upphört. Öfvergången är gjord, och jag

.vågar påstå, gjord så mjuk S0111 lllÖjligt. Förslaget har 11ämligel1 uti det

lilla lagförslaget Il:r 5 (om indragning af de enskilda bånkernas sedel

.utgifningsrätt) åtskilliga bestämmelser, hvarigenom denna sedelutgifnings

begränsning och derefter följande illdragning icke kommer att ~ällnas så

synnerligen svår hvarken för allnlänheten eller ballkerlla. För dell del .

af sedelelnissionen, som de· enskilda bankerna afstå, erllålla de dels en

rediskonteringsrätt hos riksbanken till lledsatt diskolltO, dels efter 1898
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kreditiv hos riksbanken 11l0t en modererad ränta. Härigen0111 kunna de

så småningon~ OCll efter egen beqvänllighet r~ducera beloppet af sina ute~

löpande sedlar och redan före' oktrojtidens utlöpande ordna sig för sin

framtida verksamhetsforll1 och öfvergå till bankaktiebolag 'utan solidarisk

ansvarighet OCll utall sedelutgifning, 111ell filed bibehållande af dell vän

skapliga ställning och harnloniska sanlverkall med riksbanken, hvartill

grunden blifvit lagd vid öfvergångstiden.

Vid 1886 års riksdag anlnärkt~s inoul första kaminaren, a.tt den

summa, 50 millioner, hvartill de ellskilda ballkernas sedelutgifningsrätt

genast sklllle nedsättas, lnåste' betraktas alltför knapp och lätt skulle tvinga

dem till ell stryplling af den alhnänna rörelsen~ särskildt som bankerila

tydligtvis ej skulle våga helt begagna dell elnissionsrätt", som lelnnades

dem. Ostridigt är ock, att, 0111 en bank har' t. ex. 5 millioners sedelut

gifningsrätt, dell ej kall våga nOfll1alt hafva utelöpande alla dessa 5 millio

ner; i synllerhet om banken har 111ånga kontor, kan den aldrig' beräkna,

hvilken stUlld sedlar, till galls~a stora belopp kunna på .en eller, flera

punkter utdragas, och får ~åledes icke SOln 'regel släppa ut Illera än, SägOlll,.
'- '

4 millioner i sedlar; dell fenlte lllillionell måste ligga res~rverad för en

opåräknad utströmll'ing vid kontoren. De. ellskilda ballkernas sedelemis

sionsrätt skulle sålunda elldast på, papperet bli 50 millioner, mel1 de facto

inskränkas till 40. Delll1a alllnärkning är till llufvudsaklig del undallröjd

i det nya förslaget. Ty. elluruväI" bankerna äfven enligt detta icke gerila

kunna normalt llafva utelöpallde 111era än 40 millioner af de 50, hvartill

de formaliter berättigas, så kunna de nu äfven göra 'fruktbringal1de de

~O millioner, de nödgas hålla inne SOlU sed~lreserv, genom sin motsva

rande rediskol1terillgsrätt hos riksballkell och på den vägen, till förmån

för sig sjelfva och till lättnad för allil1ällhetell, skaffa sig resurser för' sin

omsättnings- och försträckningsverksan1llets bibehållallde vid dess förra

belopp. Med hvarje år, som förlöper af oktrojtiden, komma de tydligtvis

att, halft af tvång OCll halft frivilligt, alltmera begagna denila form at~

skaffa sig rörelsemedel' och allt 11lilldre anlita Sill sedelutgifningsrätt, så

att mot slutet af 1903 säkerligell blott ett ytterst ringa belopp privatbank

sedlar äro ute. Härlned äro de' faror för den allmänna rörelsen.förebygda,

som 11låste uppstå, ifall Sveriges sedelutgifvande bailker fortsätta sin sedel

emission med oförmins~adt eller blott obetydligt Iledsatt belopp till den

sista decenlber 1903 och så den 1 januari 1904, eller hvilken annan dag
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som Ile1st, tvärt mista all rätt att utge sedlar. Utan att alla medel anlitas

för att dels framlocka, dels franltvinga ell successiv nedsättning af den

privata sedelutgifningen, ,salntidigt som mall lemnar bankerna ll1öjlighet

att sjelfva otdlla denna nedsättning efter egell beqvänllighet, blir öfver

gångell lnycket svår.

Redall före 'den' sista decenlber 1903 torde dei~enlot enligt detta för

slag llela förändringell i h.lIfvudsak vara ulldanstökad. Riksbanken har

nog då i det närmaste hela sedelutgifningen, redan illnan den formelt

erhållit hela sedelutgifningsrätten, och är fullt organiserad lInder sin nya

forin; arbetsfördelningen är gjord 11lellal1 de båda bankgrupperna och sanl

arbetet mellan dem är redan i full gång; helt mjukt och lltan att skada

11varken riksbanken eller de privata bal1kerl1a bar det systein ~lifvit fast

slaget; SOl11 måste allses vara det korrektare, det SOlll för landets, framtid,

lluru dellila än må gestalta sig, erbjuder helt andra garantier äl1 det nu...

varande.

* * *

S~all förslaget antagas? Det är alltid oförsigtigt att profetera. Det

fil1nes alltid en mängd folk, SOlU af hvarje sak klart ser blott en sida, den,

SOl11 det eglla intresset utpekar, ocl} derföre ställer sig hänsynslöst mot

den andra; e11 allnan mängd, SOll1 nog ser båda sidorila, 111en i hvarje

intressetvist 'utan tvekan spelar det vådliga spelet allt eller intet,. el1 tredje

skara, som litar på att hvad SOlll står i dag nog står i lTIOrgon, att hvad

80m går i dag nog också går franldeles. De erinra om att vårt llllvarande

bankväsen, de11na underliga dualism, SOlU inrättat ett banksystem under

dell ena statsmakten, ett allilat ullder dell andra, båda konkurrerande och

drifvande bankrörelsens alla greI1ar, äfvel1 den1, SOl11 för hvardera äro de

111inst lämpliga - gått nu i 50 ~r och gått bra. Bra! åhja! Men låt vara!

Bör luan då ej ock erinra sig, att dessa 50 år varit en tid af ostörd fred

lned utlandet OCll med lugna, lyckliga inre förhållanden! Intet folk har

lnonopol på sådana tiders fortfaro. Och koffilna oronS tider - ja, det
behöfves sanllerlige11 ej mycket förstålld i hithörande ting för att inse,

att då hvarkell Iluvarande riksbank eller Iluvarande privatbanker hålla.

profvet.. Nåväl! skola vi då aldrig här i lal1det lära o.ss, hvarken i bank

frågan eller försvarsfrågan, att l)ligten bjuder att uIlder lugnet söka värna
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sig mot komn1ande stormar? Vi borde dock ej glölnlua el1 af erfaren

hetens säkraste, 111ell bittraste lexor: att den, som ej vill, när Ilall kan,

han kan ej, llär han sedall vill.

Härefter yttrade sig:

Herr v. Häradshöfdingen WestnIan: Det är e11 galnlual anlllärkning,

som många gånger blifvit gjord emot öfverläggnillgarna inom de11lla före

ning, att det ställes upp ett öfverläggningsämne, som inledes af el1 före

dragande, mel1 någon diskussion kon1mer endast sällall och llled svårighet

till stånd. Orsakerna dertill äro llaturligtvis ganska lnånga. D~t är nälu-

. ligen icke så lätt och icke heller så angenämt, att sedan man fått höra

ett utmärkt inledningsföredrag, t. ex. sådant SOln det, hvilket i aftall här

hållits, fortsätta en öfverläggnillg, S0111 lnöjligel1 endast kommer att röra

sig om jämförelsevis mil1dre betydande saker. Det är högst få, som 'Tilja

åtaga sig ett sådant uppdrag, och föreningell har sällall något egelltligt

intresse för en sådal1 ö~verlägglling, sedan ämnet till största delell blifvit

af föredraganden uttölndt.

Beträffande den llU föredragnå frågall, som rör ett ämJle, lned hvil

ket jag särskildt sysselsatt mig, har jag emellertid tänkt göra ett litet

försök att få en öfverläggning till stålld, och vågar jag derför hoppas,

att några andra af föreningells luedlemlD.ar skola efter n1ig kOlllina att

yttra sig.

I sjelfva hufvudsaken Ilar jag illtet att erinra emot hvad den före·

gående talaren anfört. Tvärtom instän11ner jag i allo med honain. Han

talade varmt och med öfvertygelse för behofvet af stadga i vårt bank

väsende och riksbankens frigörande från politiskt inflytande. I detta har

han' fullkoluligt rätt. Jag skulle dertill elldast vilja lägga ett par ord ur

en synpunkt, som han. visserligell berörde, men endast i förbigående.

Detta, att vår största bank har behof af ell viss stadga i Sill för

valtning, är ingalullda något llytt, som Illall först. llU konlmit till insigt

OID. Se vi på riksbankell vid dess första tillkomst som. Rikets Ställders

Bank, bestod' dell dåvarande egelltliga styrelsen af ett antal kommissarie,r,

som vara förordnade till »bankverkets förallde». D~ssa skulle utgöra ett

slags perpetueI- lnyndighet. De af ständerna »hlstruerade» och »tillsatta)~

ful1mäktig~ skulle endast nled råd och dåd »secundera» kommissarierila

och på ställdernas . vägnar hafva »inspektionen öfver verket». Tyngd-
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pllnktell af förvaltilingell var således på den tidell lagd i 'fasta händer,

och de f~r viss tid valda myndigIleterna skulle endast vara rådgifvandc

och inspekterande. Dertill konl på del} tiden, att riksdagarna inträffade

111era sällan, så att de fulllnäktige,. som en gång voro valda, flngo fUll

gera ullder en längre tid. Under ett senare s~ede, när banken börjat

blifva ell verklig bank och icke blott en slags assistallsinrättning, veta vi,

att ballken styrdes af en 1- myndighet, bestående af både fullm.äktige OCll

kommissarier, de förra såsom öfverstyrelse, de senare såsoln llnderstyrelse~

På senare tidell har detta förändrats derhän,. att bankstyreIsen lades ute~

slutande i fullmäktiges händer, och jag får för mill del säga, att det var

nödvändigt att så skedde, så fralnt banken skulle kUllila fortfara som en

riksbank och försvara Sill plats såSOln sådan. När dellila refornl skedd~,

tänkte mall emellertid kanske icke så noga på hvad detta skulle kunna inne

bära, i synnerhet sedan vi fått årliga riksdagar, ~å hela bankstyreIsen skulle

underkastas årliga olnval. Det är derför icke anna.t än en ytterst nöd

vändig reform, då kOlnitera~e i ändamål att något betrygga kontil~uitetell

OCll i någoll måll åtminstone söka göra riksbaIlken fri från de politiska

inflytelserna föreslagit dels att kOllungen skulle tillsätta några af full-

lnäktige och dels att fullmäktiges. mandat skulle lltsträckas till tre år.

Härigell0111 likasom äfven derigenorn, att· sjelfva lagell för riksbanken i

. dess nu föreslagna vidsträcktare form skulle komma att lltfärdas af konung

och riksdag gelllensamt, skulle llaturligtvis riksdagell få .dela med sig

något litet af det envälde, sonl riksdagen hittills llaft. Detta bör enligt

l11ill tallke så lnycket milldre anses vara llågOIl .obillig begäran från rege

ringens sida, SOln ju KOllgl.· Maj:t vill i utbyte gifva ifråll sig sin 11u

varande makt att, ensam bestämma öfver den enskilda sedelutgifningen.

Då för öfrigt riksdagen med afseende å den ekollomiska lagstiftningen

och beskattningsrätten Iller och mer ökat siri makt, vore det icke så far

ligt, om någoll litell- tillöklling skedde i konungens makt, helst ju vederlag

erhölles derigenom, att riksdagen skulle inrymmas. rätt att deltaga i lag

stiftningell Oln dell en.skilda sedellltgifningen.

Vidare skall jag be att onl l1ågra enskilda pUllkter i förslaget få

yttra ett par ord. H vad beträffar den före~lagna ändringel!, att fullmäkti

ges antal skulle ökas, är dett8: betillgadt deraf, att Kongl. Maj:t skulle fä

lltse i af fullmäktige och riksdagen i. Mell denna tillökning i banko~

fullmäktiges antal betingar också med nödvändighet; att den dagliga sköt;
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sel11 af ballken skulle lelnnas åt ett mindre utskott, bestående af de bägge

föreslagila direktörerna oell två s. k. deputerade, då d~t jll icke kan blifva

tal om att denna del af bankverksamhetell skulle handha.fvas af samtliga·

nio fullmäktige. Då uppstår emellertid den frågan: huru böra förhållan

dena elllellan dessa ordnas? Ser man på hvad fullmäktige ill plello skulle,

beslllta, så är derOIn, i för~lagets § 33 infördt ett så lydande stadgande:

»Fullmäktige besluta i all~ ,ärenden, SO?l afse frainställningar och

utlåtanden å riksbankens vägnar till konungen, riksdagell eller dess ballko

utskott, bestämnla ränta oeh öfriga vilkor för utlånillg, utse afdelnillgs

kontorens styrelser, tillsätta och afskeda riksb,ankens tjenstemän och be-o

tjente såväl vid hufvudko'ntoret SOlU vid afdelningskontoren, bestäffilna

der~s aflöning och öfriga förmåiler enligt de af riksdagen faststäIda stater,

utfärda för dem. instruktioner, pröfva och godkänna ackord, som erbjlldes

af gäldenär, hvilken till borgenärers förnöjallde afträdt Sill egendom, af

göra de frågor, 11vilkas pröfning deputerade eller 'direktörerna till full

llläktige hänskjutit, samt beslllta i' alla öfriga angelagenbeter, hvilka icke

enligt denna lag eller reglementet för riksbanken afgöras af, deputerade

eller direktörerna.»

Det är visserligen åtskilliga rätt vigtiga saker, som således skulle af

fullmäktige in pleno behandlas, men man· kan dock sä~a, att dessa blifva

hållna' bra nog mycket utallför sjelfva dell egentliga bankverksamheten.

Alla mera egentliga bal1kgöromål, med ulldantag af räntebestämningell

och öfriga vilkor för utlållillgen, skulle afgöras uteslutallde af det mil1dre

köllegiet, och endast i del1 händelse, att detta mil1dre kollegium hänsköte

några frågor till fullmäktige, skulle, de få deltaga i dessas afgörallde.

Det är vidare el1 annan sak, af mera formel natur, som jag äfven

ber att något få beröra I allmällhet- har det såsom bekallt tillgått så,

att fullmäktige haft sina särskilda dagliga diskonteringssalllmanträden, der

icke något protokoll blifvit fördt och hvilka således varit af en lnera pri-,

vat natur. Har det kommit el1 skrifvelse eller ett ärende, som 'behöft e11

omedelbar h,andläggl1ing, Ilar mall skickat efter protokollsföranden, fun~

mäktige hafva konstituerat sig till fullmäktige in pleno och, fattat beslut,

bvarefter ärendet i fråga utan tidsutdrägt kUl1nat expedieras. Ä~ nu elldast

det mindre kollegiet tillstädes, så kunna dylika frågor icke af detta af

göras, utan måste anstå till nästå pleni sammanträde. Jag föreställer mig

visserligen, att komiterade sökt att i någon mån råda bot för det anmärkta
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fOrhAllandet. att de fullmaktige, som ej tilihOra den ttiingre styrelsen,

skulle fA blott ringa klinnOOom om den egentliga ~nkvt'rksamheten, genom
aU gora de tvA deputeradebefattningama rorliga, sA att fullmlili.ige i tur
och ordning skuDe komma atL bestrida dem och sAlunda kuuna efter hand
sA snlllningom under sin tjenstgt'lring fA en inbliek i bankens afflirer. Jag
har emellertid tAnkt, aU del. icke skulle vam alldeles omojligt aU Astad

komma hvad komiterade h1ir afsett. aU nllmligcn gora den dagliga for
valtningen sA suabb och sA litet inveeklad 80m mOjIigt och lindock wga
nAgot mera i ansprAk de insigter, som .kunna fiuoas hos de fullmaktige,

som icke liro narvarande vid de dagliga ofverlllggningama.
Foreningens hogt arade ordfofande, riksbanksdeputeraden d:r Amberg,

bOil hll.rsUl.des fOrliden vAr ett fOredrag om de utllindska centralbankerna
och berorde slirskildt och mOO en synoerlig fOrklirlek det slUt., hvarpA
diskonteringSllrendena handlliggas inom den tyska riksbauken. Der ar
nll.mligen icke diskonteriugen at hvarje vaxel och belAnillgen at hvarje

revers foremAI for siirskild profning, ulan der tages det sA, aU banken
beviljar hvar och en, som der vill diskootera vexlar, ell normalkrOOit bos
bankeD till eU villst belopp. Sll Il\nge vederboraude kuud hAller sig inom

detta belopp, tager banken alltid hans vexlar, fOrutsntt aU de genomgAtt
den formella granskningen, som naturligtvis mAste ega rum. En dylik
normalkredit besUi.mmes af bankens centralstyrelse icke blott for det om
n\de, som hor under hu£vudkontol'et, utan den bestiimmes alven for af
delningskontoren inom hela det tyska riket. D:r Amberg hal' triitTaude

beskrifvit, bUrl\ detta UllgAr. Om hn.r foljdes samma forfarande att be
sUi.mma normalkrediten for diskonteringarna, skulle man ju raU val kuuna
Ul.nkr. sig, att den personal- och sakkllnnedom, som bor flnuas hos det
st/}rre kollegiet, bestAende af de nio fuUm1tktige, borde kuuntl. fA gora sig

g11lIalldc, utan att minsfA tidsutdriigt eller omgAng vAllo.des vid den dag
liga forvaltuingcn. Det ar visserHgen sant, att deputernde kuons. lemna
dem del derai, men det .ltr icke sagdt, aU sA kommer att ske, och det
blir i alIa fall aldrig detsamma.

I § 17 forekommer den bestAmmelsen, att rikobanken icke mA taga
afgift [or girorakniug eller godtgora. raom A medel, som innestA A giro

Iiikning. Riksbanken skulle sAledes fOrbjudas att drifY& den nuvaraude
upp- och afskrifningsrorelsen, och dll fOrslaget icke innehAUer medgif
vande for riksbanken att mot~a pennill~ar pA deposition ernot ranta,
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så skulle naturligen bållken enligt den goenerella 'bestänllnelse, S0111 säger,

.att all rörelse, SOlll icke genom det föregående' är riksballken nledgif- o

ven, ä~' förbjuden, icke heller ~ga att på ,sådana vilkor lllottaga pengar;

~ller med andra ord, all slags inlåning nl0t rällta skulle vara bankel1 uttryck

ligen förbjudell. I detta hänseende skulle jag vilja annlärka, att, för så'

vidt jag kall förstå, detta förbud för riksbankell, att di'ifva inlåningsrörelse

€ffiot ränta, skulle il1träda salntidigt sonl denna lag trädde i kraft; under

det att· det SOln gör, att riksbanken ansetts böra afstå fråll att drifva sådan

inlåningsrörelse, Iläniligen att de~l skulle blifva oel1sanl sedelutgifvallde,

skulle inträda först efter Iland under en viss öfvergångsperiod.

Hvad särskildt detta förbud för riksbankell, att drifva inlåning enlot

ränta, beträffar, så är jag fullt ense ll1ed föredragallden och för 111ill del

lifligt öfvertygad on~ riktigheten af att riksbankell bör undvika en sådall

rörelse. Det synes lnig dock, SOlll man luycket väl sk'ulle kUllila tänka sig,

att någon gång förhållanden kunde inträffa, då odet blefve ett verkligt behof

för bankeli 'att kunna för Ilågot tillfälle drifva en sådan rörelse. Genonl

den föreliggande lagen är bankell absolut förbjudell att befatta sig derlned.

Skulle -Inall icke möjligen kunna bestämma, denna sak så, att bankell

bör OC11 får icke drifva en' sådan rörelse annat äll oullder ,vissa förhållan

den och då skola orsakerna till ett sådallt beslllt iiltagas i fullnläktiges

protokoll.

Jag erinrar 11lig från dell förra bai1kkÖ'll1iteri~ Oder jag hade äran vara

sekreterare, oatt jag en dag blef 'af ordföranden tillsagdOoattunderfätta ell af

komitens ledamöter, herr Dufwa, SOlU varit hindrad att infinna sig på ett

sanlmanträde, onl några beslut, som komitell i· hans frållvaro fattat, der

iblalld just detta Oln förbud för riksbanken att drifva inlåningsrörelse.

Han yttrade odå, att, han var fullko111ligt oaf dell åsigtell, att en sådan

rörelse borde riksbanken icke drifva, lllen han ansåg det betänkligt, just

af de skäl, som jag nyss anfört, att i en lag intaga ett absolut förbud'

för riksbanken att, drifva sådan rörelse. Jag sökte då o'gelldrifva dessa

skäl och var då också öfvertygad, att det icke gjorde llågonting, att ett

sådallt förbud stod i lagen, mell jag har på senare tider vid åtskilliga

tillfällell sett, att det från utlandet allförts SåSOlIl ett skäl till den nlindre

fralnstående ställning, osom El1~glands bank nu mot· förr intåger' i förhål

lallde till den europeiska lnarknaden, att Englands, ballk icke kan, äfven

ifall olnständigheterna sådant bjuda, elnottaga pell11ingar på inlåningsräk-
4
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ning elnot ränta,'· och' ändock är Englands bank i det afseendet vida bättre

stäld än den svenska riksballkell enligt denna lag skulle' blifva. 'fy den.

engelska banken kall dock, såSOln herrarna veta, llär den så anser behöf-

'ligt, lålla upp penningar i den öppna lllarknadel~ genonl att taga låll

. emot· s. k. consols, en utväg, som Englands ballk också rätt ofta fillner

sig böra använda. Enligt mill tanke skulle riksbal~kelt, om kOlllitens för

slag blefve lag, icke ens kunna göra detta, utan skulle i detta fall vara·

hänvisad till att antingen sälja sina obligationer eller anlita sin utländska

kredit. Förbudet bör således enligt I?in åsigt vara regel, 111en derifrål1

bör i särskilda fall lllldalltag' kunna göras.

Det är vidare ell annall sak, SOln jag ber att lned några' ord' få be

röra. Det heter nälllligen i 14 § room. A): »riksbanken eger drifva utlå- .

nillgs~'örelse lnedelst: a) diskontering af ~ccepterade, å inrikes ort inom

sex lllånadei' betalbara vex1ar, hvilka pröfvas vara grundade å verkliga

llandelsaffärer». -.

Den tanke, S0111 l~gat till grund för detta stadgallde, är ju alldeles

riktig. Det är blott med afseende å ordell »pröfvas vara grtludade ii

yerkliga handelsafiärer», S0111 jag ber att få göra eJ1 liten anmärkning.

Det är, synes 4et '111ig, ett alltför positivt stadgallde detta, att riksbanken

icke skulle få diskontera ve~lar, som den icke »funnit» ·vara grundade

på verkliga handelsaffärer. Man hade kli.nnat välja ett .1nindre bindande

uttryck. Beträffande utländska vexlar, SOlll' riksbanken köper och ·fort-·

farande skulle köpa, lnöter det icke. något hinder att diskontera hartl

många gjorda vex]ar sonl helst, hvilka äro dragna på kredit. Man' kan

då tällka' sig, att en person, som icke får diskontera en inrikes vexel,

derföre att fullmäktige icke funnit dell vara grulldad på verklig affär,

kan i stället draga på ell utländsk blankokredit. och sålunda få sitt

behof afhjälpt. Man torde o~kså lägga märke till att detta förslag, ehurll

det väl egel1tligen t.ilI sin natur är ett reglen~ente, dock gifves helgdel1

af lag, och derföre borde kanske i vissa fall lemllas någon större n1ån af

frihet ~ pröfningsrätten för fullmäktige.

Korniterade håfva vidare föreslagit upphörandet af slutna deposita

på dell grund, att de inbringa banken så litet.' Detta är BOg sant. Obe

tydligt inbringa de, och det finnes andra institutioner, som sysselsätta sig

lned ell sådan verksamhet. Det är derföre' ett mindre behof af den.· Att
denna rörelse inbringar lnycket litet torde bero på två omständigheter.'
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·Dels har den beskrifning öfver beskaffenheten af riksbankens lokaler, .som

för någon tid sedan lemilades i salnmanhang 1ne(1 frågan on1 uppförandet

af ett nytt riksbankshus, icke varit egnad att hos allnlänheten il~gifva

förtroende för dessa riksbankens förvaringsrum, och d~ls är denna deposi-,

tioIlsrörelse ännu hos riksbanken förenad uled större 0111gångar än alln1än:

hetell anser ÖllSkligt;· De~1 har enlellertid af ålder tillhört riksbankens

. rörelsegrenar, och 111an har vant sig vid att bland riksbankens skyldig

heter räkna bedrifv~l1~et af en så beskaffad rörelse, som, då. dell ju lnyc

ket väl bör kunna handhafvas af samma personal, sonl sköter de öppna'

deposita, och riksbanken i sitt ny~ hus skulle erhålla lämpliga lokaler, ej

bör' på minsta vis vålla b~nken särskilda kostnader eller besvär.

Slutligen skall jag be att få yttra några ord Oln sättet för utseendet

af fll11rnäktiges suppleanter. KOlniterade hafva ~öreslagit, att ordningel1

dem emellan· skulle bestälnrnas genom lottning. Då kan det enlellertid

hända, att de två' suppleanter, sonl' riksdagen valt, vid lottningen finge

första platserna, och. o~ två af de af konungell valda fullmäktige komme

att afgå, skulle de två af riksdagen valda suppleallterna inträda Qch ersätta

de bägge konungavalda fullmäktige. Till dess de Ilya valell skett, skulle

fullmäktige sålunda k0nlma att .bestå af endast en af konungen vald full

n1äktig och af åtta, som blifvit lItsedda af riksdagen. På samn1a sätt

skulle ett omvändt förhållande äfvell kunna inträffa. Jag tror derföre,

att detta skulle kunna ordnas sålunda, att af konungen vald suppleant

borde supplera af konungen vald fullmäktig och att af riksdagen vald

suppleant fick supplera af riksdagell vald fullmäktig.

Det är dessa ann1ärkningar, .som jag J;lU sökt uppleta för att, så godt

sonl ex officio, göra en opposition emot det frainlagda förslaget.

Herr Bankinspektörerl Benckert: Den siste talarens annlärkning

en10t 33.§ i komiterades' lagförslag för riksbanken gick hufvudsakligen ut

derpå, att de nio riksbanksfullmäktige gel10m de i denna paragrafgifna

bestämmelser skulle hållas' alldeles för mycket utoln de egentliga bank-

.görolnålen. Enligt min tanke· är denna anlnärkning alldeles obefogad.

l{omiten har velat i denna paragraf uppräkna end'ast de ärenden, som

vore af dell stora vigt, att de utonl all fråga borde afgöras af fullmäktige

in plello, men har deremot icke ansett sig böra ingå i pröfning af huru

.vida sådana ärenden,' som kunde vara tvifvelaktiga, borde behandlas och
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afgöras . af den större eller lllindre styrelsen. ' I{omiten har nälnligen'

ansett, att riks~agen, som fortfarande skall vara riksbanksstyrelseils' huf-.'

vudprincipal, bör bestämma den saken: Derföre står också i sluoot af

paragrafen, att styrelsen eger »besluta i alla öfriga allgelägenheter, hvilka·

i?Jre enligt denila lag eller reglelnentet för riksbanken afgöras af deputerade

eller.. direktörerna» . Det ligger således i riksbankens fria skön att genoln regle

mentet bestänlma olnrådet för de olika styrelsernas verksanlhet. Derigenom

komma också flera ärenden ullder dell större styrelsens behalldling. Den

siste ärade talareils allillärkning synes härigenom vara paralyserad.

Vidare tror jag icke, att det vore lämpligt att här införa dell tyska.

bestälnmelsell om s. k. 11ormalkredit. Jag anser 11älnligell, att lnall icke

gerna ka~l skrifva ett reglemellte så, att det sktll1e ligga i den större sty

relsens SkÖll att bestärnula el1 sådan 110rlnalkredit och direktionen sedall '

ålägga de fyra 'deputerade att llålla sig inom dessa gränser.'

Det är sant, SOln den siste talaren sade, att meningel1 varit, att för

budet· för riksbankell att bedrifva inlåning enlot ränta ej skulle inträda,'

förrän riksballken blifvit ensam sedelutgifvande bank. Komiterade hafva "

nämligell allsett, att, då under den sista tioårsperioden de enskilda ban

kernas sedlar sklllle så, s111ållillgoln dragas ur den. alllnänna rörelsell, det

icke kunde skada, att riksbanken redan vid börjall af denna tioårsperiod

afstode från inlålling elnot ränta.

Den siste talarens mening, att det vore önskvärdt, att riksbankell,

då dell skulle fiUl1a det vara af behofvet påkalladt, finge drifva inlåning

emot ränta, kan jag ej dela. . Det är visserligen talarens mening, att detta

skulle 'ske und~ntagsvis, lnen det händer ..lätt, att ulldal1tag blifva regel.

Herr I~edaktören, :F'il. D;r Herslo"r: De anmärkningar, dell' ärade

opponellten franlstälde, äro redall af den siste talarell i llufvudsak belYlötta.

Att ballkens löpallde diskonterings- och lånerörelse skall handläggas af eller

ens, inför ett så talrikt kollegiunl som' bankstyreisen in pleno, torde lika

litet vara länlpligt, SOlll det inonl de större bankerna är brukligt. Gäller

det derelnot fastställallde af.llormalkrediter, llvilket l1aturligtvis elldast ifråga

komnler med afseende på de största llal1delsfirlnorna saInt banker och

bankirer, då antager jag, att det kOffiIller att tillgå just på det sätt, som

oppOllenten tänkt sig, att 11älllligell dyli~u ärellden företagas oell afgöras,
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af dell stora" styrelsen, på det mall luå kunna tillgodogöra sig den· fuHställ

.' digare personkäIlnedom, SOlTl inom denna står till buds.

Frågan, huruvida en centralbank, hvars vigtigaste 'verksalnllet är

sedelrörelsen, eller hvad mall hos oss vall1igen benämnt »myntvärdets (nänl~

ligel) papperslnYlltvärdets) upprä~thållallde», skall ega att inlåna penningar

mot rällta, är ell vigtigare sak. I den är jag icke benägen att göra Ilågot

lnedgifvallde. Den frågan måste anses både i, princip och praxi,s länge

sedall afgjord, fÖ,rbudet må 11U vara intaget i lag eller ej. Den ärade

talaren antydde, att det l1ågOll gång kunde vara af fördel för banken att

ega frihet att tillgripa denna väg för ökande af sina fOllder; mell ett när

mare eftersinnande skall säkert visa, att just vid de få tillfällen, då e11

dylik utväg kunde finnas fördelaktig för banken, blefve den dubbelt skad

lig och förstörande för den allnlänna rörelsen.

Tal,aren framllöll, att i England, der en sådan inlåning visserligen icke

är cen,tralbanken medgifven, röster dock 11öjt sig för att få den åt Eng

lalldsbal1ken inrymd. Vid sådana röster får ,mall en1ellertid efter min

'melling icke mycket fästa sig, ty himlen' vete, för hvilka farliga saker

åtskilliga röster ick~ höjt sig' och alltjämt höja sig, i England liksom i

allc1ra länder. Hafva vi icke ullder senaste nlånader sett, huru i England,

i anledning af, dell någon gång knappa penningtillgången, icke så få röster

fraulkoilllnit lned förslag att upplåta sedelritgifningen åt ett större antal

ballker. Och detta, oaktadt lnall i Ellg1and tidigare än i de flesta lällder

lyckades gifva Sill banksed~lrörelse dell fasthet och styrka, som ligger i

, dess, centralisation, och oaktadt mall sedan öfverallt. annorstädes med stora

ansträngllingar arbetat på att komma till samlna mål, ja, oaktadt man i

Brittaniell har färslFare bevis äll annorstädes på de förskräckliga följderna

af ell lös och okontrollerad sedelutgifnillg. City-of-Glasgo"vbankens fall

den 2 oktober 1888, hvilkell medförde en uttaxering på de solidariska

bolagsInännen af först 500 '% ,och derefter 2250 % per banklott och som

af bankel1.S salutliga delegare, inalles 1819, drog de 1566 ned i ohjälplig

ruin Qch genom deras fall medförde ell otalig mällgd alldra k011kllrser

öfverallt i landet, borde dock, tycker man, ännu åtnlillstone stå som ett

varnande minne. Men som sagdt, detta hindrar dock icke, att redall nu

röster höja sig för att i vidg~d skala inslå på samlna systeln.

Ell fortsättning af riksbankens sysslande 11led s. k. sllltna deposita

kan icke gerna vara hvarken önskvärd eller nödig. Så länge här icke
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annorstädes i Sverige falls säke~r plats att insätta sina guldnipper och

silfverskedar, kunde· det ju vara behöfligt eller åtlninstone förklarligt, att

riksbanken tog Iland Oln delll. ~Iell numera finnas andra inrättningar,

som till 'deras förvaring upplåta sina .hvalf. Och för ett lands centralbank

lned dess lnaktpåliggande och vigtiga rörelse må väl en slik bric-a-bracs

affär ändå få allses tenl1igen frälnnlande. Skal! den drifvas i något störl'e

olnfång, fordrar den dessutom så stort utryrnme, att äfven i det påtänkta

nya riksballkshllset bygglladskolniterade finna svårighet att bei~eda del1

nödig plats.

Hvad slutligell angår bankförslagets stadgande rörallde suppleanterllal'5

inträde. i tjenstgöring vid stYl~elseledanlöters förfal!, så är detta tillkollll1let

med flll! afsigt och öfverläggning. Sedan konllngen och tiksdagell insatt

bvardera sina ledanlöter och suppleanter, ville luan, att denna styrelse

från det ögonblick den började arbeta tillsammans skulle källna sig SOlTI

en verklig enbet, lltan att sönderfalla i någon tudehling och utall att dess

ledamöter skulle derefter särskildt fästa sig vid, genom llvilkenderas val

de inträdt i Sill befattning. Ty, SåSOl1l jag reda.n påpekat, medgifvandet

åt konungen att insätta ett visst antal ledamöter i bankstyrelsen afser

lnycket nlindre att göra ell maktfördelning än att· gifva landet e11 garanti

för att sakkunskap och ballknlannadugligllet alltid tillföras ·banken.

Herr v. HäradshÖfdingen' Westman: Jag ber att få uttala lnin

tack.samllet till dell siste talaren, SOln efterkolnmit lnin önskan att söka i

denna fråga få en diskussion ~ gång.

Vore det så, som 11e1'1' Benckert ansåg, eller att frågor om s. k.

. normalkredit skulle komIna att böra under det större kollegiet, så vore

ju allt bra.' Men då här står,- att bankofullmäktige skola besluta i alla

.öfriga angelägenheter, hvilka icke enligt lagell eller reglenlentet för riks

bankel1 skola afgöras af depllterade eller d.irektörerna, och det i § 35

första·lllomentet lleter: »deputerade handlägga .diskonterings-, kreditiv- OC11

lålleärenden sanlt andra löpande göromål», så trodde jag, att deraf också

följde, att bestänl~andet af nornlalkredit, som ju onekligen är ett vexel

eller låneärende,. vore en sådan fråga, som skulle handläggas af deputerade,

och således icke kOIDlna under det större kollegiet. Är åter meningeil icke

sådan sonl jag antagit, så är jag i sak fullkolnligt tillfredsstäld, OCl1 hen1

ställer endast, hui-uvida icke lIttrycken kllllnat vara tydligare.
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'I'ill ledalllöter af förenillgell illvaldes:

Herr ICaIlslisekreterarell A. (von Hofsten,

» , ~"i1. D:r K. A. Beck/nlan,

I{anlreraren L ulm OCll

Bokförläggarell A. Bonnier.

Sedan del l af llerrar revisorer afgifna berättelse föredragits, blef i

€nlighet 111ed den der! gjorda llelnställan ansvarsfrihet beviljad för 11äst

'lidet års förvaltnillg.

H,err , Literatören, Fil. Kalldidaten, E. Svellsen 11Öll llärefter ett

föredrag:

Om införande af zontariff vid statens järnvägar.

Frågal1 onl' ZOlltariff vid statens järnvägar Ilar llnder de sellaste

111ånaderna llled en sådan ifver och ett sådant illtresse varit ventilerad på

så många olika 11ål~ illO]ll vårt lalld, att jag i fråga onl dess grllilddrag

kall -fatta lllig ganska kort.

Jag .tillåter Blig endast erinra, att, åtlnillstoIle för såvidt jag bar l11ig
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bekant, dell första ilupulsell till fralnträdancle af ett dylikt förslag gafs

omkring 1865 af ell ellgels111an vid nalnn Michael Brandon. SOlll vanligt

i dylika fall går alltid det förslag längst, sonl fralnkolnnler först. De

försla.g, S0111 llan oell åtskilliga af hans efterföljare f~'alnstält, llafva afsett

ett likfornligt järnvägsporto, nled ett pris för hela riket, nled undttntag möj

ligell för en nedsättning i afgift för lokaltrafikell. Det är klart, att iden

härtill är 11enltad från det likfornliga brefportot. I analogi härnled tänka

sig förslagsställarna, att det skulle kunna praktiskt- utföras att åstadkomlna

ett likforlnigt järllvägsporto. Mall sklllle llafva tväilne' olika porton': ett

lokalporto och ett riksporto och rnöjligell derlrtöfver ett verldsporto i

analogi n1ed llvad SOD1 iIl01n verlqspostförenillgell eger rll111. Detta för-

.slag Ilar VUllllit ell ifrig försvarare i den österrikiske nationalekollolne11

Hertzska; Inell det synes stöta på svårigheter, 11vilka förefalla sonl <?öfver- .

vinneliga.. De skäl, sorn frallllagts till stöd för denna plan, hafva delvis.

varit gallska tungt vägande, Inell jag saknar för n1in del dell nödiga fack

kunskapell för att bedöllla, 11lll'Uvida dess realiserande är lika lnäjligt

S0111 det vore önskvärdt. Denna ide måste således tills vidare betraktas

. SåSOlll ell lltOpisk OCll oviss frall1tidstanke. Det är icke Ileiler dellIla fråga,

S0111 l1l1 står på dagordniIlgell. Hvad SOlU föreslagits i dellna riktllil1g

Ilar dock, 0111 .ock gradvis, afsett ett 11ärnlande till detta Blål, OC}l ett in

Iöral1de af zOlltariffer i olika lltsträckning Ilar för närvarande varit Ul1der

debatt i alla civiliserade länder oell tagits i allvarligt öfvervägande af sanl

tidells förnälnsta statsl11än.

Hvad . son1 gjort frågailinest aktnel öfver llela verlden, har varit

den llngerska zontariffell, son1 genoln ett raskt grepp af Ungerns stats

nlillister Tisza förra sonln1arell infördes i detta· land. Den ofantliga franl

gång detta försök på kort tid rönt Ilar l1lallat till efterföljd oell Ilar öfver

allt .väckt dell största Uppl11ärksan11let. I llågra stater uti Tysklalld Ilar

Inan a11stält vidlyftiga llndersöknillgar för att lItröna 111öjlighetell af ett

införande så snart S0111 nlöjligt af en zontariff i större eller 111indre likhet

111ed dell ul1gerska. Jag har låtit ll1ig berättas, att i Elsass OCll Lothrillge11

sa~lt Hessell Darnlstadt försök antingell redan äro gjorda eller stå llära

nog inför sitt utförande. I :b~rankrike Ilar denna fråga ytterst ifrigt vell

t~lerats. . Der har dell dock stött på ett ovälltadt llinder i den olnständig

heten, att Iluset Rotscllild eger ell lnycket stor andel uti de franska järll

vägarl?a OCll icke funnit elI zontariff 111ed sina intre3sell förenlig. Inon1
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~rysklalld SåSODl helhet Ilar 1llall 11oggra11t studerat deI111a fråga, OCll äfvell

i Rysslalld llafva här och der förslag, onl jag så 11lå säga, trefvallde blifvi.t.

fraulkastade angående ZOlltariffen. Här hade del1 ett skäl för sig; SOIU

också var det llufvudsakligaste skälet i Ullgern. Detta skäl var icke så

111ycket af socialekonolllisk liatur SOlll icke 111era af rellt ·politisk. Mall

ville nälllligen i Ungern gell01ll täta resor OCll ell lifligare berörlllg i all

I1länllet samnlallblallda den ungerska lllollarkiens 11io. OCll nittio olika

nationer. Man .ville föra deln så nlycket som nlöjligt under· infiytallde

af Dlagyarerna OCll sätta delll i berörillg så nära SOlll lnöjligt Illed de

senares celltralpunkt Buda-Pest, för att derigellaln kunna lnedverka till

llela dell ullgerska statskroppens lnagyariserillg, i dell 111åll SOlll sådant

kUllde allses n1öjligt. NågoI1ting dylikt Ilar. inOlTI det stora ryska väldet

kunnat verka till förnlån för zOl}tariffen, ell1edall vi äfven der llafva

lnånga olika nationaliteter lli1der salll111a spira. Der bör det väl våra ett

önskningslnål för de ledal1de statsll1ännell att på llvilket sätt SalU helst

få till en el111et san1111anfogade detta lallds sÖlldrade beståndsdelar. Der

elllot lägga alldra förhållallden af vigt llinder i vägen för en ZOlltariff i

detta land. Efter lifegellskapens upphäfvande började del1 ryske bondeil,

nyss bUllden~ vid torfvan, visa en öfverraskande stor' rörlighet. Hela

bygder sågo sig ofta blottade på Sill befolkllillg, SOl11 drog till andra trakter,

Dlen· det 111edförde dock enligt ryska statsll1ällS åsigter ell lnällgd utval1

dringar, som' vi se dem söka sätta ell Ilän1sko på gellonl att lägga band

'på den fria fiyttningsrättel1, llvarigen01l1 den ryske bondell kOln under

en kOlltroll, SOIU icke obetydligt närInade sig dell galIlla lifegenskapen.

Då zontarifieil kUllde i h.ögst väselltlig grad llpplnuntra denna rörlighet,

S0111 så öfverraskallde fraInträdde 110S .de ryska bönderlla, Ilar luan deri

funllit ett starkt skäl att afstyrka e11 dylik. Dessutom Ilar lIlan. franl

hållit ett allnat skäl deremot, SOlll är af ell ganska egendoll1lig'beskaffell11et.

Dell sibiriska järnvägen, llvars byggande redan lär vara påbjudet, kan' i

detta århundrade vara färdig till Stilla Hafvet. Då sklllle Rysslalld i för

sta halld vara lltsatt för att öfversvänlnlas af de11 il1valldring af folkmassor

fråIl det öfverfylda Kina, llvilka, ifall z011tariffell infördes, för ell ringa

kostnad kunde förflytta s~g från Stilla Hafvets stralld till' Östersjön. Det

gula spöket är ett af det 19:e århundradets förfärligaste skräckbilder; 111e11

bland de 111åIlga spöken, son1 gå olnkring på ljusa dagell i vår tid, 11ör

det väl till denl, SOlll icke hafva utsigt att alltaga kroppslig gestalt.
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I Anlerika se VI l dell vilda kOIlkurrellskanlpen enlellall de olika

bolagsringarna, SOlll 111ellall sig dela väldet öfver järnvägarila, en alhnän

rädsla för att det ena eller det an.dra bolaget skall gifva zontariffell en

större eller l1lindre utstl~äckllillg och sålunda vinila i konkurrel1sen gent

elnot de andra. Det bolag, SOl11 har det största kapitalet att lltsätta för

elen största risken,' sklIlle. då lyc~as slå illjäl de öfriga OCll göra sig till

11erre öfver stora sträckor af de alnerikaIlska järllvägarlla. På salll111a

gång zontariffens alllnälll1a införaIlde skulle påskYl1da befolkande~ af dell

alnerikanska vestern, sklIlle det' äfvell lnedföra 011 utjälnnad fördellling

af dell alnerikaIlska kOlltiIle11tells på vissa sträckor ilU så glesa befolkning.

Utvandringsrörelse11' skulle härigenolll kan 11ända få ell impllls, sådall sonl

lnall knappast sk~ll~e klInna tä1).ka sig.

I vårt eget land Ilar också dell lIngerska regeringens åtgörallden i

denna" sak varit det, SOITI först väckt zontariffell på tal. Dell Ilar 1111 häi'

i Sverige. a11tagit fornlel1 af ell lnotion till riksdagen, SOln .blifvit fran1- .

buren af 11errar Johall Johanssol1 i Noraskog, Olof Jonsson i Hof, Arvid

GUlnrelius och Erik Petter J01lsson i l\tlyre. ~ Vihafv'a här ell erfareIlhet,

SOln skulle göra det i högsta grad önskvärdt att i 'Tårt land 'iIlföra zon

tariff vid järI1vägen. Då lllan läser stateilS järllvägsstyrelses berättelser

aIlgåellde trafikell, öfverraskas l1lan af resornas ovälltadt låga medellällgd.

Det är i regel kllappast 11lera än 40 eller 45 kiloifleter, SOln kon1ma.. på

11varje resande. Talet vexlar natllrligtvis under olika) år, Inel1 rör sig

temligen k011staIl~ inom dessa gränser. Dell väglängd, S01l1 llvarje järllvägs

passagerare tillryggalagt, Ilar i I11edeltal varit 4 il 4,5 Ilymi1. Det är således

för dell stora lllällgden af vår svenska befolklling OI11Öjligt att gifva sig

lIt på lällgre resor eller förflytta sig längre sträckor..LättheteI1 att undall

draga ~i~ ogYl1Sallllna arbetsförhållallden , att kOlll1ua ifråIl låga arbetslöner

genon1 att llppsöka bättre arbetsfält, hvilket 11t1 så ofta oIntalas, har visat

sig vara till en stor del illusorisk. Dock äro dessa svellska statens järn·

vägar svenska folkets gel11ellSanl111a egendom, bygda för dess 111ödosanlt

förvärfvade peIlllingar, ocll borde vara för detta folk af största ll1öjliga,

icke blott ekononliska, lItall äfven sociala gagn. Det torde vara dylika

tallkar, SOlll ledt såväl motiollärell 11e1'1' J. Jollan~soll OCll de, hvilka Ined

11onOln instänlt, son1 alla de, 11vilka ifra för ell ZOlltariff vid våra

järnvägar.

Bland dessa llafva llU, såsonl llatllrligt är, olika 111cningar gjort sig
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gällande; OCll lnall kan icke v:ara allilat äll otack skyldig de persoIler, son1

diskuterat frågan fråll olika synpunkter och dervidofrämj~t dess utredlling.
o

Då nu åtskilliga anmärkllingar frainkommit emot dell Johanssonska lnotio-

oIlen dels i lnuntliga föredrag OCll dels i tryck, hviika ällnll icke blifvit

bemötta, må det ej allses olälnpligt, att e~ person, SOln har sina skäl at~

vara intresserad af lnotionells framgång, i största anspråkslöshet yttrar

l1ågra ord till försvar för dellsamllla,o på det att de betydande politiska

nlän, hv~ka fäst silla namn vid nlotiollen, icke må anses ha på ett lätt

Villdigt sätt fylt den llppgift de satt sig före.

Ell del af de inkast, SOlU riktas °emot zontariffen, gäller detta tariff

systeln i princip, d. v. s. alla möjliga dylika tariffer. OC11 en blalld dessa

anmärkningar rör den svårighet vid förvaltningen, som sklIlle lägga ett

llinder i vägell föor ZOlltariffens illförande. Onl denna sak vill jag ~yttra

Illig helt kort. Jag förstår dell icke tillräckligt, Inell föreställer 111ig, att

det icke skall vara svårare att lösa delll1a fl;åga vid järnvägell än det

visat sig vara förhållandet vid post- och telegrafverken; llvilka i den- 111est

storartade skala utvecklat sig. EIl tillöklllllg i tjenstepersollalell skulle

lllöjligtvis dervid få ega rum, OCll det kall väl hällda, att sedan llllder

sjelfva öfvergållgsperioden det äfvell skulle erfordras ell öklling i luaterielell.

Detta behof torde dock icke utsträckas så synnerligell långt. Vi veta, att

medeltalet passagerare i järllvägsvagnarna icke är större ä~l att det upp

tager 16 % eller 1/6 af vagllarnas olltrymme, Oln ll1all lll1 tänker sig,

att otillökningen af passagerare skulle blifva så stark, SOln dell visat sig

vara i UllgetIl, skulle deIll1a tillökning dock icke vara större äll att den

förhölle sig SOln 16 till 43, d. v. s.43 ,o~ af vagnarllas utrYlnule skulle

blifva upptaget. Dervid ä,r icke sagdt, att icke dell minsta tillökning i

vagnarnas alltal skulle vara behöflig; tvärt Oln kall det hända, särskildt

lInder vissa tider af året, att Ulan skulle kUllila räklla på el1 alldeleB

oerhörd tillströmlling af resande, 0111 dell JohanssOllska 1110tionell blir all

tagen. Det är icke osannolikt, att t. ex. vid jlIltiden ell män~gd fattiga

arbetare skulle draga sig bort till 11ågo11- stilla torparekoja för att der lInder

l1ågra dagars julfrid glömma stöket och bullret i de stora städerna. Då,

kan det väl hända, att antalet resande-o blir mångdubbelt elnot hvad det

nu är. För sådall tillfällig ökning i järnvägstrafiken kall väl en ökning

i materielell vara behöflig, ehtlru det är OlllÖjligt att säga i llvilkeIl ut

sträckning.
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Hvad åter de ökade kostnadel'"na beträffar, äro dessa nästan onlöjliga.

att på förhand beräkila. SYllnerligen stora torde de dock icke kunna' blifva.

Vi veta, att dell ofantligt öfvervägallde vigtell i ett järnvägståg består icke

. i passagerarlla lltan i vagnarna, och ell tillökning af passagerare skulle

icke inverka så synllerligen mycket. Teoretiskt taget skulle man· kll11na

drifva den satsen in abSllrdull1, att kostnaderna ökas hastigare än inkol1l

sterna vid ·en nedsättnillg i biljettpriserna. Är det sallt, då är det också

gifvet, att kostnaderIla sklllle lninskas ha-stigare ä~l illkolnster~a vid en

förIlöjning i priserna. Hela teorien skulle således mynna lIt i att, är

trafiken ingeil, blifva kostnaderila inga. I praktiken åter är jag den förste

att lnedgifva dell l1löjligllet, att statsverket kall utsättas för förlust, 11vilket

system för ZOlltariff SOIU än lllå tillälllpas. Det förvållar nlig icke Ileiler,

att el1 eftermllksam järllvägsstyrelse inför en sparSal1l riksdag betänker

sig två gåJlger, innall den kOlllnler llled ett bokslut, sonl kall uppvisa.

ökade utgifter, mell 111ins'kade illkol1lster. Allt beror på 11111'11 tariffen

anlägges. Sker detta klokt Ilar Illall här SåSOll1 i Ungern ,~allt skäl att·

hoppas det bästa. '"ridllillgarna hafva oIntalat, utall att vederläggning följt,

huru som ordföralldell i det utskott, S0111 haft att beIlandla dell Johansson

ska lnotiollen, saIntalat i älllnet nled cllefell för järnvägsstyrelsen OCll dervid

fått d.et svar, att dellne icke i princip är motstålldare till zontariffen, lnell

att Ilal1 ville afvakta de resllltat, SOlll man i detta afseende erllållit i andra

länder, der lnan försökt zOlltariffen. Äfvell ville 11al1 invänta resultaten

af den järllvägskoXlgress, som oln ett par år skulle sanlnl~nträda i Peters-

burg. Det sklllle kal111ända vara önskvärdt, att styrelsen för ett verk,

SOlll Jlled post- och telegrafverkell delar faran och äran att göra vår.t land

delaktigt i de stora sociala OCll ekonomiska fördelarna af vår tids största'

llppfinnillgar, fUllne sig manad. att med kraft och 11it ställa sig i spetsen

för en rörelse af detta slag i stället för att tveksamt låta, sig dragas llled

i eftertruppen.

Man har IllOt ZOlltariffer i allmänIlet gjort det illkastet, att ' deras

illförallde i större utsträckning inllebär ett llänsYllslöst ingrepp i de ell-·

skilda järllvägarnas rätt. Det skulle väl kllllna llända, att egarna af en .

del enskilda. järllvägar kanske skulle gen0111 ZOlltariffen blifva c1rifna,

att ll1ed eller Jnot sin vilja följa statens exempel, onl de icke vilja förlora

Sill trafik. De ballor, hvilka icke täfla med statens banor, utall tillföra,

dessa trafik, sklllle då naturligtvis i sin ordning tillföras ök~d trafik från
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dessa sellare. ..~fven. för' denl kOffiIiler nog .alllllänhetell att lned tenl1ig .

kraft yrka på' zontariff. Mell vida lnera trällgande kOlllmer behofvet deraf

att visa sig ,rid sådaila privåta ballor, sonl täfla lned stateils. Onl Illall

t. ex. reser från StockllOllll till Gefie, skulle 'Illall enligt det Johanssonska

förslaget betala. fråll Stockholm till Upsala på statells balla 1 krolla' 20

öre för tredje .klass, och vidare från Upsala till Gefle för san1ma klass 4

krollor 60 öre, tillsanllnans 5 kronor 80 öre. De, S?lll hafva Illera godt

om tid äIl pell1lingar, k0111111a llaturligtvisatt· fortsätta att resa på stateilS

banor för 2 kronor till Storvik och derifråll till Gefle för 1 kroIla 15 öre

och sålullda .1lled en besparing af 2 krollor 65 öre kOlllina till Gefle

ett par tilllll1ar sellare. Upsala-Gefle-ballan blir då tvungell att nedsätta

sina biljettpris, åtlninstol1e Ilied så mycket som' skillladell eIllellall bägge

dessa afgifter. Det borde i sjelfva verket icke leda till lniIlskad inkolllst.

; Införalldet af ZOlltariffen vid statens järIlvägar förutsättes elldast

ullder det antagallde, att det skulle kUllila ske utall förlust eller risk

hvarkell för stateilS banor eller de ellskilda ballorlla... De sel1are äro j

allmänhet' betydligt k~H·tare äll statens banor, så att resorna sälla11' hafva

större utsträckning äll 10 a 15 Inil.· Nedsättningell i afgifter blir enligt

det Johallssol1ska förslaget betydligt 111indre på kortare vägsträckor än på

lä~gre. Blir det icke 11ågon förlust för statellS banor,' torde de enskilda

icke heller böra vara utsatta för ell sådan.. Dessutoll1 skulle lna11 här

kUllila tänka sig, att, då det är veterligt, att för ell stor Illängd af de

enskilda banorl1a persontrafiken spelar ell relativt lllilldTe 1'01 än gods

trafikell, för dessa banor risken af ett experinlellt 111ed ZOlltariff yore 11lycket

lllindre äll för statell. Det kUllde således lllycket lätt hällda, att dessa

ball0r ginge statens järnvägar i förväg lned försöket af ellZolltariff OCll

derigellom beröfvade dessa ell gallska beaktailsvärd del af dess trafik.

Farall för de enskilda järnvägarila kall således' icke uppskattas så högt, att

den skulle kUllila utgöra något hillder för statell att pröfva en zOlltariff.

Dessutolll har fråll de el1skilda järllvägarIla icke rönts så stor hänsyll enlot

staterl, utan hafva dessa ballor, der de kUllilat, dragit illkoln~t af att kon

kurrera llled statell, hvarföre det sYlles icke 'vara lnera äll rätt och billigt,

att staten i förevarallde fall gör detsalnina. Affär SOln affär! Naturligtvis

bör statell icke tillskYllda dessa ellskilda ballor ruin, 111ell 11ågOll fara. der

för torde icke ·heller förefinllas.

,lidare har mall sagt, att ångbåtstrafikeIl skulle .pl~a.lidande genom
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införand.et af zontariff. Denna fårhåga torde dock' vara. öfverdrifvell,

Såvidt jag vet, är det 111ed undantag af Stockholnl endast vid 13 punkter,

son1 statsbanorna beröra segelledell. lJtonl dessa 13 punkter är det 3

ställen, der statens banor skära Göta kanal. Men för att ångbåtslinierllR

sk1.11le på' ~ågot ömtåligare sätt beröras af zontariffen, fordras till el1 början,

att äfven lokalbanorna 1.1nderkasta sig ell zontariff. Då kan ju fråga upp

stå, 111.1fll det kOln~ner att te sig. Må· vi t. ex. tänka oss en resa frårl

Stockholm till Oskarshamn. Onl vi då resa på järllväg, så kostar ellligt det

Johanssollska förslaget en biljett från Stockhohn till Nässjö 2 krollor 40 öre.

Från Nässjö till Oskarsllamn kostar det för l1ärvarande 5 kronor 60 öre, allt

i tredje klass. Onl llU Nässjö-Oskarsllaluns järJlväg antager det Jollans-

-sonska förslaget, skulle det senare priset· sänkas till 1 kl~olla 60 öre, och

alltså hela resall fullbordas för 4 krollor. Oln jag icke Inisstager lnig,

~tr priset på å~lgbåt fråll 8tockholnl till Oskarsllamn llU 5 kronor för däcks

passagerare. Skilnaden enlellan järIlvägs- och ångbåtspriset på den lägsta

klassell är således 1 krona. Onl det vore ruinerande för ångbåtarna att

göra en Inotsvarallde nedsättning, är jag icke vuxen att bedöma, 111en tror

ej att så blefve f~llet. I allmänhet torde ångbåtarna få ersättning för

möjlig förlust genolll den lnängd af resande, som fordra att resa beqvälnt,

äfvel~ om biljettpriset är något dyrare. Klart är ju, att beqvälnligheter

på statens banor komnla att millskas i salllina mån sonl ·antalet resande

tilltager. Deronl äro vi alla öfverells. Jag har sjelf under' lnånga resor

gjort den erfarenheten, att luan ullder ell ganska lång resa kan ensaln

disponera e11 kupe. Detta är natllrligtvis beqvälnt för den enskilde, Inen

. icke är det fördelaktigt för staten. Om zontariffen antages, kOllll11a sådana

tillfälligheter att ytterst sällan inträffa. Den resande fick underkasta sig

att sitta trångt. Ville han icke detta, finge han 'resa på ångbåt. Vidare

llafva ångbåtarna den stora turisttrafiken och kOlurna sålunda med all

sannolikhet att stå sig godt,. äfven om zontariffell alltages. Onl 111an ändå

finge tänka sig lnöjlighetell af en förlust på persontrafiken, skulle de taga

igen denna genom att lnera lägga an på godstrafik.

De allmänila anmärkning·arna emot zontariffen vill jag afsluta med

en, SOlU framstäldes af en talare i Göteborg, SOlll annars visat ett stort.

intresse för denna sak. Om man antager) att den resande ämnar resa

t. ex. från StOckholm till Norrköping, då köper 11an en biljett för 5 kronor,.

!{ommer han så haln till. N"orrköplng och der öfverlåter ·sin biljett till ell
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annall, sonl skall till någon ort i 5:e zonen, t. ex., Linköping, då blir för

lusten för staterl så stor' sonl biljettpriset från Norrköping till I~inköpillg,'

}lvars erläggande "den senare u~dalldragit sig. Denna anlnärkning,' ser

visserligen ganska ömtålig ut, lnen lärer väl. icke heller uen vara OlllÖjlig

att benlöta. Jag ber blott att få nänlna, att dessa svårigheter nlåste varit

lnånga gånger större i Ullgern, der vi veta, att priset på alla järnvägs

resor på längre afstålld äll 226 kilo111eter är oförälldradt och att Inarl

Båledes der fÖl~ salnina pris reser 730 kiloIlleter, hvilket är det längsta

afstål1det, SOl11 226 kilo111eter. Der skulle det s~le(ies. vara betydligt mera

fördelaktigt, att öfvel'lell1na ell' biljett på' 500 Inil 'än här ell på 4 IniL

Der, onl '11ågonstädes, skulle väl följderlla af denna svårighet vigat sig

. oöfvervinneliga, Il~,en lnan har icke låtit afskräcka' sig deraf.

Jag öfvergår 11t1 till de anlllärknillgar, SOlll rikta.ts eIllot den speciella

fornl af zontariffer, under llvilken det Jollal1SS0I1Ska förslaget låter inran

gera sig. Naturligtvis kllnna vännerna af zontariffer ,vara Jllyeket delade

i åsigtell Oln lluru en sådan bör vara anlagd. Der stå nu hufvudsakligen

tvänne riktningar enlot llvarandra. Derl ella vi~l företrädesvis gynlla trafi

ken på lällgre afstånd OCll fäster mindre afseende vid trafikell på 11ärrnar~

håll. I stället för dessa ord Ilar man brllkat använda '[färrtrafik och när

trafik. Den andra åter fäster lika vigt vid båda dessa slag af trafik.

Det J ollanssonska förslaget sluter sig till den åsigt, att det är fjärr

trafiken, som bör gynllas. Närtrafikell Ilar derernot blifvit Inera tillgodo

sedd i Ungern. Det finnes 11U tre 'grupper, under 11vilka Inan skulle kunna

inordna försöken till prisnedsättningar på järllvägarna. Den första gruppen

är den, der, 11led bibellåll~nde af den nuvarande grunden för priserlla, det

beräknas ett 11edsatt pris för Ilvarje ny Inil, t. ex. 25 öre tredje klass oell

i proportion dertill för högre klasser. Uti den andra gruppen kan'·

Juan indela järnvägarna i ett visst antal temligen likformiga zoner, d. v. s.

zonerna skulle vara ungefär lika breda. Dell tredje gruppen innefattar

zoner lned tilltagande bte.dd. Det är under denIla kategori, som det

JobaIlssonska systeInet bör inordnas. Det är, såsoln bekant, baseradt derpå,

att priset på en 'järllvägsresa beräknas så, att det reducerade afståndet

svarar elDot qvadratroten af det verkliga afståndet. Denna qvadratrot

ntjälllnas ~edan' till närmaste högre jämna tal. Den första zonen omfattar

en n~lllils afstånd från utgångspullkten, och hvarje följande zon två nymil

lner än den nästföregående. Urldantag göres för de två första nymilen från
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11tgångspunktell, för 'llvilka lnall icke ans~tt någoll förändring. böra ifråga- .

komma, elnedall- ell strällg tillämpning af principen 11är skulle lnedföra'

ell förhöjlling i kostnaderna.. Detta borde rättast 11ttryckas så, att Il1an

ej. aktat vidtaga någon förällc1~~illg, SalU sk1ule 11ledföra höjda priser, 11tall

i dylika fa~ låtit det få ?lifva 'vid det galnIa. I det Jollanssonska förslaget

Ilar ell lnissuppfattning gjort sig gällallde om det llngerska systen1et. Det

är också ytterst lätt förklarligt. För den, SOlrl icke är fackman, Ilar· det

varit svårt att få reda på, _hvari det ullgerska systenlet egentligell består,

då tidningarlla. elldast meddelat ofullständiga uppgifter deroIn. Jag llar

för egell del icke lyckats kOlllllla fullt på det klara dermed förräll efter

det föredrag, som hållits under villterll i turistförellillgen och som jag tyvärr

icke Ilade tillfälle att öfvervara, lnell hvilket jag sett teInligen omständligt

refereradt.

Den fråga, SOlll här förekoll1111er, o]n nlall skall välja likforllliga

zoner, eller' zoner lned tilltagallde bredd, är i sjelfva verket en delnokra

tisk prillcipfråga. De likformiga ZOllerlla gynna 1lärtrafike1l lika 111ycket

som fjärrtrafikell. Det blir lika lätt att fara 11 / 2 nlil i dell ena delen af

lalldet eller i den andra, Iuell lättnaden får icke Salnn)a betydelse mellall

Säfsjö och Salldsjö sOln' lnellall Järfva OC]l Stockholm, der trafikeli är

rnångdubbelt större. Lättnade11 blir visserlige11 lika stor utefter hela skalaIl,

men de långa 'reSOl'lla gynnas icke lllera än de korta.. Nll~all det vara

. godt, om nlan för ett lin:drigare pris äll förut kall få' 'fara elllellall Järfva

.och Stockholrn, 111el1 dell sakell är icke så vigtig, son1 0111 lnall för ett

billigare pris ](all få fara enlellal1 Stockholnl OCll Stoi~liell. De, SOln gynl1as

af systeInet 111ed likforlniga zOller, äro ol11nejderlla olllkring de stora· stä

derna. Städe~~lla sjelfva åter äro icke beroellc1e af Oln dell ölcade persoll-.

trafikell konln1er deln till godo fråll den 11ärnlaste olngifnillgen eller lällgre

aflägsna trakter. De, som Ila l1lillSt att 'vil1ua på ell likfornlig 11edsättlling~

äro. de aflägsnare ·landsbygdern.a. ~1el1 det' är 'hela folket, S0111 lned tungt

förvärfvade penningar bidragit till statsbanornas byggande, och det är

derför äfvell folket i dess IleIIlet, sonl Ilar rättslcraf på att 11j1lta så stor

fördel 80111 111Öjligt af dessa" banor. Jag kall derföre icke allnat äll all$e

systemet llled zoner af tilltagallde bredd vara det ellda principielt ~~iktiga,

detta system Jllå ~u tillälnpas efter -dell Jollallssollska 111etodell eller efter

Ilågon annan.' Detta system är det· enda, sonl. 111edvetet eller afsigtligt

söker gYllna långa resor, att öka resorIlas nledellällgd ocll-lätta samfärdseln
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mellall de mest aflägslla landsdelar. Hufvudäl1dalllålet llled el1 zontariff
synes vara ~tt göra det så lätt sQ1n rnöjligt för kvar och en att frå1~ alla

delar af landet resa så lå1'~gt S0112 fJnöjligt. Tillälnpnillgell deraf lnå sedal:},

ställa sig så eller' så.
Derlued .öfvergår jag till ell närlllare granskllillg af det af 11efr J.'

Johansson frallllagda ~örs]aget.

Mall har sagt, att den norlll, på hvilkell detta fö~'slag är bygdt, är

godtyckligt vald. Så är elueUertid icke förhållandet. Nornlell är att

qvadratr,oten .af det verkligen tillryggalagda afstålldet bJir o.ell grulld, efter
hvjlken priset beräknas. Detta innebär 11U, att man har ~agit· till utgångs

punkt för zonberäkl1ingen det geometriska 111edeltalet emellall det likforlniga
järnv,ägsportot OCll det efter kiloIneter beräkl1ade. Om jag reser 100 ny
1M, ·skulle ,denila resa e~ter kilolneterberäkl1illg blifva lOO gånger ,dyrare

~n en resa på en nYluil; om jag reser efte~ ell ber~kning, grtllldad på det

li~fQrlniga järn.viiigsportot, blifva båda resorila lik.a dyra; och efter det Johans
sonska förslaget skulle de~n iörl'a resall blifva endast 10 gånger dyrare än

den sen,are., Jag erkänner villigt, att detta icke kall på lninsta sätt utgöra

en tillräcklig grund för ett förslag i föreliggande syfte,. men vill dock säga,

att detta torde vara det läl1gSta, SOlU lnan under 11~rvarande förhållanden
gerna kan anv~sa staten att våga sig på. Men är lnålet sålunda utstakadt,

bör staten söka att närilla sig dertill så hastigt som lned· afseel1de på

järnvägarnas ekonolnisk~ intresse är lnöjligt.
Vidare vill jag fastllå~a vid att det icke är så ovigtigt SOln det kall

, synas, att zOllberäknillgen bygges på ~n allt igel10m likformig (aritlnetisk) norm.
Det är nämligell icke 'af ell rillga betydelse för dell stora alllllänheten, att den

.inser, att beräkllingen är lilca och rättvis och gående efter san1ma skala för

alla delar och alla afstånd. I fråga 0111 det ungerska systeinet hafva vi i

det fallet åtskilligt att anlnärka. Der har tydligen godtycket spelat en

icke oväsentlig 1'01. Ell resa derstädes på 226 kilollleter är i tredje klass

sextoll gånger dyrare än el1 resa på 25 kilometer; mell ell resa på 720

kilometer är icke dyrare äll en resa på 226 kilOIneter. Detta skall ovil

korligen fraInkalla kl~gomål och tvister och Stäl1digt och jämt återkommande

försök att få dessa oegentligheter utjäIDllade. Det är också gallska starkt

ifr.ågasatt att få detta afhjälpt vare sig gellolll att lninska zo.~ernas alltal
eller öka deras bredd.

Hufvudanluä~llingen emot det Jollal1sso11ska förslaget l~iktas elneller~

5
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tid icke 1110t dell teoretiska utgångsplInktell, lItall dell gäller farhågan, att

det" skulle lnedföra ell nedsättning i statens inkomster från silla järnvägar,.

hvilkeil 11edsättlling' förmenas" kunlla blifva gallska betydlig. Detta är

naturligtvis frågailS kärnpunkt, SOlll jag skall, så godt sig göra låter,

llndersöka.-

Att dervid gå till väga nled algebraiska eqvationer oell genonl deln

söka finna den eventuella ökningen af trafiken under den ena eller d~n

andra förutsättilingen kall bära ett fördelaktigt vittnesbörd 0111 stor mate

nlatisk skarpsillnigll€t, me11 det torde icke gifva "ell så tillfredsställande

lÖSllillg af den föreliggallde frågan, SOln man sYlles hafva förestält sig.

Den enda fråga, SOln det här egelltligell gäller att besvara och sonl äfvell

lättast låter sig utredas," är dell, huru mycket .trafiken behöfver ökas, för

att, l111der den eller den förutsättningen, med. dell ena eller dell alldra

zontariffen, bruttoillkon:~.stell skall förblifva oförluillskad. Mall kan näm

ligen elldast tala oni bruttoinkoJnsten, ty 11ettoillkomsten och dess beroende

af älldringar är i det 11ärmaste omöjlig- att på förhalld nöjaktigt beräklla.

En framståellde lnatematiker Ilar gjort det påståendet, att det lInder

ett zOllsystem skulle vara omöjligt att beräkna resorilas 11ledellällgd, 11ågOll

ting, SOln 11aturligtvis skulle" vara oUlldgällgligell 11Ödvälldigt, ifall rnall

ville på förhand beräkna" tillökl1ingen uti trafiken. Detta inkast är, ifall

det håller streck, gallSk~t vigtigt. Emot detta har jag Välldt mig till ell

311Ilan frall1stående 111atematiker och vunllit hans godkänllande af dell

sanllo1ikhetsberäknillg, som jag sökt uppställa och som jag llll, till dell

kraft och verkall dell kall h.afva, tillåt~r nlig att här framlägga.

När till grlI11d för prisberäkl1ingell lägges det redlIcerade afstål1det

lika "lned qvadratrotell af det verkliga afståndet, mell med förhöjning till

l1ärll1aste hela tal, ifall roten innehåller bråk, hvilket är grul1dberäkningell

i det J011al1sso11ska förslaget, så får lnan se till, huru stor denna förhöj

ning till närmaste hela tal kall i medeltal blifva. Om Ulan nu ihågkolTIlner,

att t. ex. alla qvadratrötter ur miltal mellall 4 och 9 skulle höjas till jämt·

3, mella11 9 och 16 till jämt 4 o. s." v., OCll tager tillräckligt stor mängd

af gel10m dylik reduktioll erhållna zonafgifter, skulle gifvetvis medeltalet

af de bråktal, sonl skulle b~höfva tilläggas, för att dessa qvadratrötter

skola utjäll~llas till närmaste 11ela tal, blifva ungefär 0,5, då de jtl skulle

variera en1ellall 0,01 och 0,99, ifall de blott utföras m~d två siffror. Vill

man 11U söka lnedeltalet af de ZOllftfgifter, SOlll för ~ ell viss vägsträcka
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kOnl111a ~tt erläggas, drager Ulan. qvadratroteIl llr resorilas 11ledellängd och
ökar den med 0,5. Och 0111vändt: känner 111all medeltalet af de ZOll

afgifter, sonl de l'es~nde erlagt, så vinller man resornas nledellängd genom

att draga 0,5 ifrån zonafgifternas 111edeltal och ml1ltiplicera restell me~

sig sjelf eller upphöja dell till qvadrat. Detta torde få belysas med ett

exempel. Om man på en viss vägsträcka i lnedeltal reser 9 nymil, skulle

zonafgifternas medeltal blifva qvadratrotell ur 9, som är 3, 111ed dertill

lagda 0,5==3,5. Och olnvälldt: är zon.afgifterllas luedeltal 3,5, erhåller lnan

resornas medellällgd fråll 3,5, då 0,5, drages derifråll OCll återstoden 3 upp

höjes till qvadrat, SOlU blir 9 (llymil).

Huru stor skulle då tillväxtell i de resalldes antal böra blifva, för

att staten icke skulle göra llågon förlust? Jag allta.ger, att det antal resande,

sonl i llledeltal på' den giflla bansträckan färdas 9 mil, är 35,000. FÖl"

Ilärvarande sklllle statell af· denl få betalt för 315,000 mil. Om den i

stället finge i medeltal uppbära 3,5 i zonafgifter, hvardera lika med n. v.

afgift för e11 l1ymil, är det klart, att de resandes alltal behöfde ökas i

omväl1d proportion emot nedsättningen i medelpriset, d. v. s.. från 35,000

till 90,000, då alltalet influtlla zOllafgifter likaledes utgjorde 315,000. I

alllnänhet kall nlall säga, att Oln priserilas lnedeltal nedsattes med hälftell,

. skl1lle de resalldes antal behöfva fördubblas, för att prisnedsättnillgen icke

skall åstadkolnma någol1 minskad bruttoillkolnst för statsverket; sjönke

prise11 i me~eltal till en tredjedel, måste de resandes antal tredubblas
o. s. v.

Låtom oss nu se till, 11url1 det med tillämpllillg af l1U angiflla be

räkningsgrullder skulle komma att ställa sig såväl för persontåg sonl för

blandade tåg i statens järl1vägar. Mell det torde icke vara skäl att upp

läsa dell11a långa rad af sifferberäkningar, sonl jag här måst uppställa.

Siffror böra' läsas och icke höras, och jag frl1ktar, 'att jag redan ;,satt ett

starkt prof 'på milla åhörares tålamod. Jag skall derföre försöka, såvidt

det icke för lnitt anförande är 11ödvändigt, att icke ställa större fordringar

på 11lilla åhörare, än som kan motsvara ett norlnalt siffersinne. Det är

de~för icke skäl att genomgå den mångfåld af talreduktioner, som jag måst

lltföra för att kOllIna till det sannolika medeltalet af zonafgifterl1a för hvarje

vagilskIass. Här lnå blott 11äml1as, att år. 1888 var resornas meqelläl1gd

på första klass .med. snälltåg 33,9 nymil. Reduceradt skulle detta göra

1133,9=5,8+0,5, d. V. S. 6,3 zonafgifter i medeltal pe~ resande. Om lnan således
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vill veta, 11uru stor ökningell af passagerare skulle vara på första klassells

snälltåg, för at~ statell skulle få' igell saluma illkoll1St sonl för närvarailde,

skulle d€1111a ,ökl1ing förilåila sig i san1111a proportion S0111 63 till 339.

Skulle medelpriset sjullka till 1/5, skulle de resandes antal femdllbblas,

llvilket väl icke vore del1 skarpaste öklling, SO.In kan ifrågasättas vid

ell så stor sällkning i prisen. Huru skall enlellertiddetta kOffilna att te

sig på de olika vagllsklasserl1a? Vid svaret på denna fråga Ilar jag'alldeles

uteleml1at tur- och returbiljetterna och endast tagit de öfriga i beräkning.

Vidare har jag fortfarande tagit 1888 års siffror till utgångspunkt. På

snälltåg skull~ då passagerarllas antal i första klassen, för att det hela skulle gå

ibop, ökas fi~ån 16,000 till 80,000, i andra klassel1 från 144,000 till 555,000, i

tredje klassen från 277,000 ,till 760,000. På blandadt tåg skulle ökningell

vara i första klassen från 3,500 till 18,500, i alldra klas8en fråll 12'6,000 till

273,000 och i tredje klassel1 fråll 1,218,000 till 2,078,000. Den samlnanlagda

ökningel1 på SIläiltåg sklllle således blifva fråll 436,000 tiil 1,395,000 OCll

på blandadt tåg frå11 1,347,500 till 2,369,500, samt den totala Ökllillgell

på såväl snäll- som blalldadt tag från 1,783;500 till 3,754,500, med lIndan

tag, såsom jag nämllde, af tur- och returbiljetter således en öklling lned

110 %.
I Ungerl1 har öknil1gen u~gjort 166 ~'. Det har visat sig, att antalet

passagerare i Ungern, lnånad efter mållad, före reforlnen Ilar stält. sig i,

det närlnaste lika SOl11 i Sverige. Det har också visat sig, att inkolnstell

per bal1kilolneter derstädes varit så lika lned dellna inkomst i Sverige,

att det knappt varit llågon skilnad, möjligen ell eller annall procent. Då

så är fallet,l skulle Illall ega rätt att vänta, att en proportionsvis lika stor

nedsättning i afgifterlla här i Sverige skulle gifva en proportionsvis lika

stor tillökning i trafikell. Här är dock dell ifrågasatta nedsättIlingell be

tydligt större, men som jag 11U Ilar visat, skulle det endast behöfvas ell

tillväxt i trafiken af två tredjedelar lnot i Ul1gern, för att ·b~uttoinkon1stell

skall blifva densalnma SOln l1U.·

Jag llämnde, att jag vid de ofvan gjorda- beräkllingarna utesl~tit

tur- och returbiljetterna. I fråga Olll dessa har i tidningarnas redogörelser

för herr Johanssons motioll ett Inisstag insmugit sig. Det har sagts, att

311t hvad sådaIla biljetter heter sl\:ulle llpphöra, och således resor på

kortaTe afstålld blifva i hög grad fördyrade. Detta är icke riktigt. I

lllotionens slutyrkande står uttryckligen, att illgen ändring kommer' att
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ske i biljettprisell för afstånd, ej öfvetstigaIld~ 2 nYlnil. . H1lruvida dessa

biljetter skola qvarstå på. längre sträckor, deronl är icke någonting nämndt,

mel1 det torde i. det" stora hela vara öfverflödigt utom i de fall, der deras

borttagallde .sk1llle medföra förhöjda priser.- Då sk1l1le ju det tillägg till

InotioI1ell k11nna göras, att för afstånd emellal1 20 och 26 kilolueter skulle

t1lr- ocl'l returbiljetterna qvarstå. rry. äfvell på detta afstånd skulle genon'l

deras evel1tuella borttagande resorna. fram och åter något fördyras.

Orsakel1 hvarföre jag lIteslutit tur-O och returbiljetterna ur lnina be

räkl1ingar är del1, att ett ofal1tligt öfvervägande al'ltal af dem gäller för

kortare afstånd äll 2 11ymil och således ej skulle af reforlnen påverkas.

Derför har jag vidtagit den åtgärdel'l' att lemna denl å sido, ehuru' ett

antal persoller reser på' tur- och returbiljett läl1gre sträckor äll 2 nymil.

Det öfverskott, som de senare lemna, 11ppväges af ell brist på annat håll.

Den enligt 11ySS framstäida beräknil1gar uppståellde illkomsten skulle i ett

särskildt fall 111inskas n'led åtskilliga tiotuselltals krallar. 1\1e11 detta för

hållande beror af den ornständigheten,. att ingen ändring skulle inträda

på kortare afstånd än 2 11ymil. Utan detta ul1dal1tag.·blefve det vissa

resor, SOln betalades dyrare äl1 1111 är fallet. Nu kostar 1/2 ll~il 20 öre

i tredje klass, då skulle priset blifva 40 öre; 1111 kostar 11 / 2 111il 60 öre,

då skulle den kosta 80 öre. Vid dell nyss gjorda beräkl1ingell tog jag

icke hällsyn till dessa förllållallden, och Oln också beräkningarna lnåste

redlIceras me.d något belopp, kall detta icke blifva synnerligen. stort. Oln

jag antager medeltalet aJ alla resor uI'lder 1 nymil till 7,5 kilollleter, skulle

medelpriset för derl1 blifva 30 öre. Statens förlust på dem, onl. de icke

betalades med hel Zollafgift, blefve på hvarje biljett i luedeltal 10 öre.

I?et skulle således bellöfvas 100,000 personer för att få llpp siffrall till

10,000' kronor. Antager jag vidare, att nledellängden på resor mellall 1 och

2 .llynlil är 15 kilalneter, s.kulle medelpriset blifva 60 öre OCll statens tör

111st 20,000 kronor på 100,000 resande, ifall icke två hela zonafgifter erlades.

Det afdrag, SOlll för dessa kortare resor än 2 11ymil bellöfver göras, torde

knappt kunna gå till mera äll 100,000.kronor ocl'l torde väl delvis uppvägas

af de tur- och returbiljetter fÖl~ läpgre resor, hvilka jag l'lär icke tagit
i beräknil1g.

Det bellöfver icke erinras Oln att jag llär icke framlagt l'lågra beräk~

11ingar, huru trafiken san1nolikt kom'lner att taga sig ut, utan jag har e11

dast beräknat, h11r11 den borde te sig, för att bruttoinkomste~n8:skola blifva



70 1890 den 27 mars.

oförändrade. .Dervid lnåste iakttagas, att det blir icke blott ell förökl1ing

i resorilas antal utal1 äfvel1 i deras medellängd. Vid ell enkel lledsätt

ning af priset, 'vid ell likformig zonindelniI1g, inträder det förhållallde, att

i samma måll s<:nn priset sänkes, blir resornas nledellängd kortare. Det

tillkommer nämligell då ell llY klass af resande, somelldast färdas korta

sträckor, 11varemot vid 11varje förl1öjnillg af priset resorIlas lnedellängd'

blir större än förut. Detta kan llaturligtvis icke ega sin tilläl11plling vid

ett systenl SOln detta, der 1llall- afsigtligt och nledvetet sträfvar eftei~ att

åstadkomma så långa resor SOln lnöjligt och i enlighet nled detta syfte

medgifver större förmåller för lål1ga än för korta resor. Det synes der

före vara fullt berätt~gadt att för hvar och en af de olika vagllsklasserna

gå till väga såso~ jåg gjort, att nämligel1 till eli börjall antaga resorl1as

nledellängd oförälldrad. Om llU el1 större prisnedsättning på längre af

stånd leder dertill, att trafikell i de klasser, der nlan reser lällgre sträckor,

tillväxer hastigare äl1 i de, klasser, der lnal1 reser kortare, blir resorl1as

n1edellällgd i "det hela icke obet)~dligt ökad. Håller jag mig blott till de

nyss omtalade siffrorna, skulle tillökningell i resornas nledelläl1gd uppgå

till il1e~ot 24 %. Men huru ställer sig ifrågavarallde tal, ifåll jag tillfo

gar de resal)de, SOll1 fara på returbiljett? Då jag alltog, att illgell för

äl1dring med deln skulle ega runl, måste jag uppföra deras alltal 2,208,000

såsoln kOllStant på båda sidor. 'fillägger jag denna siffra till de förra

talen 1,783,500 OCll 3,754,500, så får jag för 1888 'det verkliga antalet

resande till 3,991,500, OCl1 för att få sanlina bruttoinkol11st lned zontariffen

skulle detta alltal ökas till 5,962,500, d. v. s. fråll nära 4 lnilliol1er till

llära' 6 millioner eller lloga taget 111ed 49 %. Resorllas'll1edellängd skulle,

ifall jag tager dessa tur- och returbiljetter llled i beräkningen, ökas lned

41 ,%' . El1 dylik tillväxt skulle il1träda 11ufvudsakligel1 i de högre klas

serlla. Derför tala flera skäl. Det llllvarande förllållandet är afgjordt så

dal1t, 'att tredje klass blandadt tåg blir ell allt Iner Ocll mer betydal1de faktor

i järIlvägarnas persoIltrafik. Om jag icke misstager lnig, Ilar persontrafikell

på delll1a klass på 10 år ökats fråll 60 till 75 % af 11ela antalet resallde.

Deraf följer llaturligtvis, att i Sa111l11a lnåll SOlll denila klass lllera öfver

vägande allvälldes, kOlnllla äfvell allspråkel1 på ökade beqvälnligheter att

~er OCll mer göra sig gälla11de. Det torde dock ej vara i den rikt11illge1l,

som förändrillgarna böra gå, ty I11all reser 111ed rinl1iga allspråk ganska

beqvämt på tredje klassell; det kall jag af egell erfarenhet ·vitsorda. 11e11
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llllder en ZOlltariff med dell starka tillströlll11ing af resande, SOlll 1~011111ler

att. inträda, kall mall vällta, att ell 111äng~ resallde taga sin tillflykt tpl

andra klassen oc?- derifråll till första klassen, der resorna icke blifva så syn

11erlig~n I.dyra. 01n t. ex. en resa fråll Stockholm till Lillköping kostade

2 kronor i tredje klass och 3 kronor i alldra klass, skulle deLl1uturligt

vis blifva ett llÖgSt betydligt alltal, SOlll reste. i alldra klass.

Det synes lnig icke alls vågadt att uppställa det antagalldet, att den

af 11err Johallss01l föreslagna zontariffen komiller att medföra ell stark

til1strölllning af resallde frå1l de blandade tågell till snälltågen oell från

tredje till alldra o'ch första· klass.

Oln llågra ellskildheter i nlotiollell vill jag fatta lnig kort. l\fall har

klalldrat, att sjelfva utgångspunkten för zOllafgifterllas beräklling satts för

hög. Det är ell sak, SOlll icke är lnotiollärells. Ell lnotioll af detta slag,

som har att sysselsätta sig 111ed stora principfrågor, inlåter sig icke på

detaljsaker. Del1 bör utgå fråil status quo. Motiollärell har så gjort.

Hall Ilar tagit de 11uvarallde afgifterna för llYlnil, sådaila de .äro, utan

att fästa sig vid onl dessa afgifter äro de lälnpligaste.. Detta blir fack

l11änllellS sak. .L~ro de för höga, .bör ell 11edsättnillg till förmåll för lokal

trafikell ske i sillorn tid. Mell först och sist åligger det lagstiftnillgell att

när se till, att fjärrtrafiken växer och detta på ett sådant sätt, att 111an

så billigt sorn 11lÖjligt kall resa så långt sonl· 111Öjligt. Det är a OCll o i

denila fråga.

Det finiles 11aturligtvis alltid betällksalnt folk, SOlll fruktar för ett

stort språllg i nlörkret OCll SOln anser det stora steg, som inl1ebäres i dell

Johallssonska 111oti()llen, vara alltför vågadt.. Nå väl! Huru öfvergållgen

till det 11ya systeInet skall ske, det torde blifva ell fråga, llvarllled fack

nläll11en få sysselsätta sig. Huruvic1a steget skall tagas på el1 gång eller .

i ett eller flera öfvergångsskedell, derolll kall Inall ju l1l1 tällka åtskilligt

olika. 1iall kall ju t. ex. föreställa sig, att e11 rabattafgift införes på längre

sträckor. Detta till el1. börjall. Exelnpelvis kUllc1e priset å tredje klass

111illskas llled 5 öre per llYlnil för hvarje öfverskjutallde zon efter det Jo

llU11Ssollska förslaget. Vidare kall n1an tällka sig ell· kOlubinering af mil

afgift OCll zonafgift med ell 11edsättning af dell nuvarande. afgiften för

nYlnil eller. kilo111eter till 11älften., eller 20 öre för l1ynlil i tredje klass. On1

afgiften beräknas efter det J ollanssonska förslaget, IlleIl lned 20· öre för

11varje zon, skulle priset för en resa på fyra nliL blifva = 4 l11ilafgifter il
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20 öre'= 80 öre + 2,zonafgifter a ~O öre = 40 öre, SUlnlna 1 'kroIla 20 öre.

Eller också kUIlde Inall tänka sig, att ett oförändradt pris fortsätter att

lltgå . ällda till t. ex. 10 nymil. Deröfver införde luan sedan. 10 zoner

llvardera om 3 nymil samt dessutom 10 zoner på 5 milo. s. 'v. Priset

för 10 lnils resa blefve då oföräl1dradt, för 40 lnils resa = 20 mil, för,

90 111ils resa = 30 milo. s. v. Sedan kUllde man successivt ll'J.inska

zonernas'antal, till dess lnall konlmer ~led till. det Johanssonska förslaget.

Jag vill nu icke gifva egentligt företräde åt något af dessa förslag. Det

finiles dessutoln tusen - olika sätt, hvarpå lnan kall gå tillväga. Antag

ligen kommer Inan att gå varligt framåt, och då vägen, är beträdd, icke

fortskrida vidare, ill1lan detta kan ske, uta11 att ståten derpå lider någon.

förlust. Men å ~Ildra sidan bör man, sedan man kOIllmit ullder fUIl.~L

111ed att en öfvergång kan ske uta11 förlust för staten, icke dröja el1 enda

dag lned att gå vidare, ällda tills dess filaTl vUl~nit visshet.

Lektor Söderbloln i Göteborg har i Sill skrift »Bil.jettpris och persorl-

trafik» llttalat den satsen, att e11 11edsättning i" priserna bör vara så stOT
t

att den tilldrager sig allnlänhetells uppmärksamhet, ju lifligare desto bättrer

Och hall sammallfattar slutligen. silla l)åståenden i de orden, »att hvarje

llppskof med ell nyttig reforlll är en förlust», och deri vill jag till fullo

instälnnla.

Hvad SalU för 11ärvarallde är att förutsätta, är att riksdagen är gYI1-.
samt stämd för förslagets grulldtallke. Ett positivt uttalal1de för det J0

hanssonska förslaget är dock 11äpl)eligen att förvällta, utan på Shl höj d

en skrifvelse till I{Ollgl. 1Iaj:t, att Kongl. Maj:t ville taga i öfvervägande,

hu~~uvida och i 11vad mån en' zontariff kUllde. vara önskvärd, och sedan

vidtaga de åtgärder, sOIn' deraf kunlla följa. Det må dervid varå tillåtet

att llttala den önskan, att KOllgl. Maj:t dermed lnåtte taga befattning så,

SIlart som möjligt och nled så liten tveksamhet son1. rnöjligt.

Härmed kunde nu mitt föredrag vara fördt till slut. Ä1111U vill jag

dock tillägga ett par synpullkter, som visserligeIl .under,föregåellde diskus-

sioner blifvit beaktade, rnell som det icke kan skada att ytterligaTe betona.

Motiol~en ~ar ""framhållit såsom den största bland de många förnlå

Ilerna af ell ZOlltariff, att denIla skulle bidraga till utjämnallde af arbets

priSel} illo1n lalldets alla del~r OCll i högsta grad underlätta arbetarnas,

bemödallden att. få arbete, der sådant bjudes på förmållliga vilkor. Dell

större rörlighet, som derigenolll skulle införas bland vårt folk, skulle

't.
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också allt starkare och starkare samlnanslllta folket lllom de olika delarna

af vårt så vidsträckta mell på många ställell glest- befolkade fädernesland.

Derigell0111 skulle mall Ined det öfriga -landet llärmare sammallbillda de

skållska landskapell, som nll delvis äro ekonoiniskt beroende af Danmark.

Den ekolloIIliska separatismen är den ellda separatistiska tendens, som ..

visat sig i dessa allnars så rik~trogna landsdelar. Denna kOInrner att i

betydlig måll försvinna genoln _zontariffen, SOl11- tillåter, att man re~er fråll

StockhollTI till Malmö för 3 kronor 20 öre på tredje klass. Det lifliga ut

byte af- varor och tankar, som då uppstode, skulle snart allt fortare sa111

manlöda det södra Sverige med det öfriga landet.

Vidare hade norra Sverige dell stora fördelen af förslaget, att dell

stora utströmningen af friska krafter från vårt fattiga lalld skulle kUllna

ledas ifrån det fjärran vestern upp emot nordell inom eget lalld.

Det talades llnder riksdagens debatter om dell norrlän~ska järnvägsfrågan

om de rikedomar, som denna del af vårt land har att erbjuda och hvilka

endast vänta på att blifva bearbetade af starka armar för att b~ifva frukt

bringallde. Den ifrågasatta förändringen -i priserila på järnväg sklllle

kanske påskynda förverkligalldet af detta hopp, förminska dell stora ut

valldringell till Amerika och låta dell i stället konlina Norrland n1ed dess

omätliga landvidder till godo.

Såsom herr JohanSSOIls motion forlnulerat förslaget om zOlltariff,

ill11ebär det en ~tor delnokratisk p_rincipfråga. Men ur de sYllpunkter jag

nll 11ärnllt, synes den mig äfvel1_ vara ell stor fosterländsk fråga.

Härefter yttrade sig:

Herr Dispollentell· Bratt:
Jag ber att på det lifligaste f~ instämma nled föredragalldell uti

hans önskan, att zontariffen lnåtte blifva tillämpad _här i Svel~ige. Vi

hafva af hans 11ÖgSt intre.ssa11ta föredrag hört, att kongl. järnvägsstyrelsell

egnat dellila fråga ell icke obetydlig uppmärksamhet, men att de11 icke

dess D1illdre' iakttagit en gariska tveksam hållllillg gent emot- densamma,

önskande att af andra lällders erfarenhet få ,helllta stöd för egell verk

salnllet. Oln järnvägsstyrelsell i detta stycke stode alldeles utall erfarenhet,

sktllle jag icke - u11dra på en sådall tvekan, men då vi redan ega en -så

rikt illustrerad erfarellhet frall1för oss, synes risk~n af ett försök i detta
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afsee11de vara' lnindre äll riskell' af ett uppskof. Denna fråga är af en så

utolnordelltligt geIlomgripande och omskapande Ilatur, att det skulle vara

omöjligt att äfven med en så. utmärkt räklleförluåga, SOln den vi l1ySS

sett prof på, beräkna, 11uru det skulle kOlnnla att gestalta sig,. 0111 ZOl1

tariffell blefve införd i Sverige. Jag tror, att det el1dast är erfarenhetell,

S0111 dervidlag kommer att fälla utslaget.

J ag håller vidare före, att andra länders erfarel111et i detta afseel1de

i allmällhet icke är tillämplig inom vårt land. Ungerns både utsträck

l1ing och geografiska förhållallden i allmällhet äro så väselltligt olika vårt

lands, att jag icke vågar tillmäta alltför stor betydelse åt erfarenheterl

fråll d~tta lalld för att kUl1na lägga dell till grulld för våra beräkllingar.

Ul1gerll är på alla sidor omgifvet af stora OCll folkrika länder och är

sjelf tätt bebygdt, hvadaIl gods- och persontrafikel1 der är större än som

kunde beräknas) att vi skulle uppnå här i Sverige, onlflutet som det är

af 11af på llästall alla sidor.

J ag vill derför säga, att andra lällders erfarenhet i denila fråga icke

bör läggas till grund för våra beräkningar. Vi luåste försöka att utföra

denila sak på egell 11alld för att se llvilka resultat, S'Olll kUllna erllås.

Jag ber derföre att få såsonl ett öllsknillgsluål framIlålla, att zontariffell

så SIlart som möjligt blifver tillänlpac1 i vårt lalld, oberoende af 11vad

andra lällder i denna sak åtgjort. .

Herr Byggmästarell Håvander:
Det illtressallta föredraget påmill1ler mig onl tidell för 14 år tillbaka,

då vi skulle här i 11l1fvudstadell införa ett bättre kOll1l11Unikatiollsmedel

än vi förut haft - nämligell spårvagnarila. '. I början var nlall icke så

litet tveksalu, huruvida detta nya företag skulle bära sig eller icke. .Nu
är det emellertid ell af de finaste affärer i hela Stockholm. Ellallallda är

förhållandet i Alllerika. Der lemnarspårvägarna ända till 15 a 20 % ut

dellling. Det skulle vara för Sverige, som är ett af de lyckligast

lottade lällderna iverIdeil, 111ed sitt sköna klimat OCll sin storartade Ilatur

af en oskattbar fördel att erhåll~ så billiga kOillll1unikatioller som nl~jligt.

Derigenolll skulle vi kU~lla draga el1 änllU större ströll1 af utlälldingar

till oss. Jag vågar derföre uttala den förhoPPllillg, att vi lllåtte få billi

gare komlllunikatioller, så att äfvell dell stora Illassan kunde begagl1a

sig deraf.
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Herr Fil. D:r }{öersner:
,Jag skall tillåta mig 'att göra ~11 liten allmärkllillg med afseellde på

de resollllemellt, som af den 'ärade föredragandell gjordes beträffande den,

blifvande trafiken, i händelse ZOlltariffell ellligt herr J. JoIlanssons förslag

blefve' illförd i Sverige.

Det Johanssonska förslaget åsyftar, såsonl ock föredraganden antydde,

att uteslutande befordra fjärrtrafiken. Föredraganden tyckes emellertid

hysa den uppfattnillg, att del} stora nedsättning, som af ZOlltariffell åstad

~oms, skulle motsvaras af e11 proportionelt lika stor ökning i trafiken.

/För min del har jag något svårt att tro på denna sak, just emedan den

af herr Johansson föreslagna zontariffell afser att gagIla fjärrtrafiken" nlen

icke dell kortare eller lokaltrafikell.

Jag skall hålla mig till ett af de exempel, som af föredraga11dell

- allfördes. Hall sade, att 1,200,000 personer resa på tredje klass blandadt

tåg. Mell af dessa 1,200,000, kunna icke flera än omkring 400,000 hafva

rest längre äl1 2 mil. Oln nu detta är riktigt, följer deraf, att det icke går
, ~

an att reSOllnera ,'så som föredragalld~n gjorde, att näln)igell taga medeltalet

ar de blifvande biljettprisen enligt ~olltariffen OCll sedan se eft~r hvad skil

nadel1 är emell~n detta medeltal OCll, det Iluvarande biljettpriset och derifråll

deducera, lluru stor trafikell bör vara, för att inkomsterna skola blifva

desamma, sedan ZOlltariffell ill~örts, som de nu äro. Mall måste natur

ligtvis derifrå11 draga afgifterna utaf dem, som resa på kortare afstånd

OCll således icke komma i åtnjutande af någon 11edsättning i biljettpriset.

Deras alltal kan icke gerna ökas, då icke priset på deras biljetter förändras.

I sammallhang llärmed vill jag påpeka, att det icke är någoll detaV·

anIJnärkning emot det Johallssonska förslaget, då lnan anmärkt, att det

utgått frål1 alldeles för höga grundpris. Det är tvärtom ellligt miil tanke

,el1 allmärknillg uti 'prillcip. Den innebär nämligen, att Oln 111an vill '

åstadkon1ma ell storartad förändring i fjärrtrafikell genom en låg ZOllta

riff, så kall man ic~e förutsätta, att man skall taga igel1 de förluster i

inkolnster, ~om zontariffen lne~för, på ~n ökad fjärrtrafik, utan mall
måste söka andra inkomstkällor, som skola fylla dellIla brist. Dessa kUllna

icke sökas på allIlat håll äll uti en ökad lokaltrafik. De, som resa korta

sträckor, betala· visserligell Slllå belopp, mell de äro så många flera, oell

kall man fördllbbla deras antal, spelar detta ell icke obetydlig 1"01 i järn

vägarnas inkolnster. .
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Herr Illgeniören Lundberg:
Med allledning af det ytterst illtressallta föredraget ber jag blott ätt

få göra el1 liten erinran. Föredragandell 11ämllde, att dell förllämsta åt
gärden skulle vara att tillgodose fjärrtrafikell, och vidare yttrade hall, att

del1 enda tariff, sonl skulle kUllilagynna OCll befordra uppkomsten af

längre resor, vore zontariffen. Mig har det förekommit, sonl ell zOlltariff 

alltid in~lebure en viss mån af orättvisa. Det kall väl icke allses annat

äll obilligt, att el1 person, SOln reser t. ex.' 25 kilometer, skall betala hälf

tell af det belopp, som den erlägger, hvilkell reser 26 kilometer. Likaså

förekon1mer det mig, att det förhållande, att mall betalar lika mycket fÖl"

226 kilolneter SOlU för 730, icke heller är med rättvisa och billigIlet öfver

ellsstänlmande.

Jag föreställer mig vidare, SOlU om det mål, hvilket föresväfvat

nl0tionären, 11ämligen befordrandet af fjärrtrafiken, skulle kunna viIlilas

likaväl 111ed det system, som f.' 11. tillämpas icke blott hos oss lltall äfvell

i de flesta europeiska länder. Det sätt,' hvarpå fjärrtrafikel1 lued bibe

hållande af det nuvarande syste!net skulle kUllIla befordras, vore att be

vilja rabatt i proportion till afståndet. En sådan .beräklling af persoll

afgiftell Ilar sedan år 1886 tillälupats i vårt grallnlalld Filllalld. Efter

hvad .jag llört, llafva resultaten varit, om icke 11äpnadsväckal1de, så åtlnill

stone ganska goda och lika goda som de resultat, som vunllits i Ungern.

Enligt den fillska taxall utgå afgifterna per kilometer. Pe~sonaf

giftell beräkllas, såsom i Sverige, på alla afstånd, men för resa på afstål1d

af öfver 100 kilometer beviljas' sedall rabatt i förhållallde till resans lällgd.

Jag vill nu icke. ingå i pröfnillg af lämplighetel1 att il1föra liknallde af

gifter hos oss, men jag vill blott framhålla, att det synes son1. ett anta

gande af den pril1cip, som ligger till grund for denna beräknillg af af

gift~rna, skulle. åstadkomma .samIna effekt som ell zontariff, och lnall har

dessutoln den stora fördelen med detta systelu, att. det vid detsan1ma icke

vidlåder dell orättvisa, som förefinnes vid ZOlltariffen.

Herr Fil. Kalldidaten Svensen :
Emot berr !{öersller vill jag blott nänl11a, att det är svårt att yttra

sig om el1 sak, då lnan har att ställa blott tro emot tro. De siffror, SOlU
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hall alltydde, att det icke skulle vara mindre äll 800,000 af 1,200,000 per·

SOller, som skll;lle resa blott ell sträcka af högst 2 mil, förefalla lnig all
deles för höga. Jag vill' då' erinra, att för 100,000 af denl, som resa

under högst 1 nYlnil, blir nedsättningell i lnedeltal 10 öre,' d. v. s. 10,000

kronor, och äfvell Oln nlan går flera gånger ~fver denna summa, kan det be~

lopp, som llär komlner i fråga, icke blifva så stort, att det skulle kllnlla

bringa hela detta systeln i fara.

Emot' den siste talarell ber jag att få erillra, att det Johanssonska

förslaget, SOln hvarje annat förslag i del1lla väg, måste lida af den olägen

heten, att det blir ett något för skarpt afbrott emellall ZOllerna. Detta af

brott är dock högst betydligt mindre i det Joballssonska förslaget än t. ex.

efter det system, SOln llU användes i Ullgeril. Der fördubblas afgiftell

vid öfvergång fråll första till andra zonen; här blifver dell skarpaste steg

ringen 50 % vid öfvergållgen från andra till tredje zonen.

Beträffande förhållandena i Finlalld, så sammanfaller ,det systen1)

som der tillämpas, i principen. med ett af de öfvergångsförslag" sonl jag

antydde. Dell nedsättning, som införts i Finland, är för öfrigt icke SYI1

11erligen radikal. En rabatt af 25 % för afstånd utöfver 100 kilorneter be

tingar för en resa Oln 1,000 kilometer en afgift svarande lnot. 775 kilo

lneter, och dell nedsättilingen är icke mycket att tala om.

Det filllles dessutolll, som jag sade, tusen 11löjligheter för ell zonta

riff. Jag llåller icke så doglnatiskt på herr Johanss,ons förslag, att jag

ej kan medgifva alldra lnöjligheter, ehuru jag har dell varlna öfverty

g~elsen, att det skulle vara synnerligell önskvärdt, om man kUllde gå så

lållgt, som hall föreslagit. I lyckligaste fall hafva vi att vända oss till

Kongl. Maj:t med anhållall om utredning och försl,ag; men hufvudsakell

är, att reformen kOIDll1er att fotas på de af mig angifna grl~llder: att fjärr

trafiken bör i främsta rummet gynllas, att detta bör ske genom införande

.af zoner nled tilltagallde bredd och att tillö~llingen i zonbreddell bör vara'
strängt likformig.



NATIONALEKONOMISKA F'ÖRENINGENS

sammanträde den 24 april 1890.

Ordförallde: Ba1~kof~tllJnäktigen, Fil. D:r J. TV ARJ.lBERG.

Till ledanlöter af föreningen invaldes:

Herr Professorell A. Linc1stedt,

» Bruksegarell G~ Strokirk och

}) v. Häradshöfdillgell S. Berger.

Jllstitierådet Hamlnarskjöld 11öll 11ärefter ett föredrag:

Om obligatorisk ålderdomsförsäkring med anledning af
den tyska lagen och den svenska arb~tare·

komitens förslag i ämnet.

Det- lnå till el1 början tillåtas nlig säga, att jag står här i viss lnening

nödd och tvungen. Vllder de sista tio årell har jag näinIigell varit s~7ssel

satt ll1ed helt allnat än 11ationalekonomiska studier, och 111ill tid och lnirla

krafter hafva icke räckt till att jämte öfriga göromål följa lned literaturell

i detta ämne. Dell, sonl är tio år efter Sill' tid i afseende på' en vetenskaps

literatur, är föga län1plig att uppträda lned llågot föredrag ill01TI del1na

vetenskap. Onl jag likvälilu står här, sker det derf~r, att jag utan min

vetskap blifvit invald i förel1ingens komite, och det tillhör mig såSOln

sådan att ansvara för ett föredrag. Det är dellna mill skyldigIlet jag
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uppfy~ler; då jag för dellna ellda gång vill försöka att 11är yttra lnig i ell

af dagens frågor. Jag lnåste dervid likväl säga, att 111in kännedom 0111

literaturell äfven angåellde denna fråga är ganska ofullständig OCll ytlig. Jag

kan derf'ör åstadkcnnma endast ett referat jälnte l1ågra reflexioner, OCll det

torde hända, att de af herrarna, som äro l1led ämnet·mera förtrogna, skol~

finna, att reflexionerna innebålla ingenting, som de icke läst eller hört förut.

Den ty~ka lagen Oln invaliditets- och ålderdomsförsäkring af den 22

juni 1889 är märklig både gel10m sitt innellåll och såsom ett första försök

att praktiskt förverkliga ett af de många förslagell i ämn.et. Den afser

icke blott ålderdoms-utan äfvell invaliditetsförsäkring och nlellar lned

invaliditet det tillstånd, då en 111ell1liska är varaktigt helt och hållet oför

mögen eller nästall oförnlögen till arbete. Dell tyska lagen föreskrifver

obligatorisk invaliditets- oell ålderdolllsförsäkring, 111en icke för alla det

tyska' rikets illbyggare, utan elldast för vissa klasser af. delu. Dell före

skrifver. sådan försäkrillg för dem, som äro i andras tjenst, såsom arbetare,

biträdeil, lärlingar, gesäller, tjenstehjol1, In. fl., för aflönade sjömän, så ock

för persoller, anstäl<la i illdustri eller halldel, SåSOlll 'verkmästare, bokhållare

o. d., s~vida de icke ega större aflöning äIl 2,000 riksrnark. l\led aflöIlil1g

förstås icke blott penningeaflöning, utall äfven lön i. llaturaprodukter OCll

tantiemer. Del~, SOIU icke har annat än fritt vivr.e såsonl ersättning för

sitt arbete, behöfver icke ålderdomsförsäkra sig. Dessutom gör lagen

llndantag för sådana personer, som äro anstälda i statens tjenst, för kommu

naltjen:stemän med pensiOllsrätt, äfvensom för soldater, äfven om de så

som· sådana användas såsom arbetare. Regeln är emellertid, att hvar och

en, som är i alldras tjenst, skall betala till en ålderdolns- oell invaliditets

försäkringsanstalt ..

Nu kan 'Inall fråga: dell, SOln är tjenare i dag, är det icke i nlorgol1;

är ball. försäkrillgspligtig eller ej? Eller skall bans skyldighet att betala

räcka jälnnt upp så lällge som ball står qvar i andras tjellst? Svar: då

tjensten upphör, llppllör i och n1ed detsamma bans skyldighet att betala

till försäkringsallstalten. Mell den, som en gång haft skyldighet att betala

och äfvell börjat erlägga afgift, hall har rättighet, om hall så vill, att fort

sätta dermed. Han kall ock, om hall afbrutit, när hall vill åter börja

betala och får då räkna sig till godo, 11vad af honom förut· blifvit erlagdt.

Utom dem, SalU' äro i andras tjenst, känller den tyska lagen ännu

ett par fall, då en persall kall åläggas att ålderdomsföl'säkra sig, hvilket

•
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åläggallde dock beror på· ett särskildt beslut af förbulldsrådet, och de

persoller, i afseende å hvilka förbundsrådet kan fatta ett sådant beslut, äro

i, alla händelser berättigade att,' om de så 'önska, ålderdolllsförsäkra sig.

l. andra fall äl~ de nu 11älunda vet den tyska lagell icke Oln någon fri

'villig ålderq.omsförsäkring i de offentliga försäkringsanstalter, 0111 llvilka
1889 års lag handlar.'

Man har beräknat, att mellan 11 oell 12 Inillioller af det tyska rikets

invånare skulle vara lagligen förpligtade att ålderdomsförsäkra sig. Skyl

digheten att försäkra sig inträder i och m.ed llppl1ådda 16 år.

Då lagen bellandlades i den tyska riksdagell,. ifrågasatte In.all, att

den ~bligatoriska försäkringen skulle utsträck.as till ännu flera klasser, eller

till och lued till alla det tyska rikets illbygg.are, mell statsministern VOll

Bö~ticher förklarade sig icke kunna llledgifv.a något s.äd.aut. De bördor,

som ålderdolusförs.äkringslagen skulle ålägga det tysktl folket, blefve ändå

så stora, att lnall icke vågade, åtminstone ic~e för närvarande, gå längr~.

Jag har redall nälnnt, att försäkringell afser såväl iuvaliditet

som ålderdom. Försäkringsanstalterna utbetala derföre invaliditetsräntor

och' älderd.omsräntor, allt under olika vilkor. Slutligen åligger det i alla

fall försäkrillgsanstalterna att, då en perSOll dör eller qvinna gifter sig,

återbetala en del af de afgifte.r, SOl11 erlagts.

H var erhåller man då penningar till invaliditets- och ålderdomsräntor

ill. m.? Jo, staten betalar en viss sunima till hvarje rällta, som verkligen

utgår, och dessutom bildas kassor och fonder, som betala öfriga utgifter.

Man har icke ell enda stor riksförsäkringsanstalt för hela det tyska riket,

utan hvarje provins i Preussell,~~hvarje krets i Bayern, hvarje förbullds

stat i det öfriga .Tyskland bildar i regeln en försäkringsanstalt för sig.

Inbetalningarna för hvarje försäkringspligtig sker till a11stalten i· dellort,

der hall har sitt arbete. Det kan derföre bända, att en person det ena

året gör sina inbetalningar, i Sachsen, men de~ alldra åter i Bayerl1 o. s. v.

Afgiften) som bet~las för den försäkrade, är icke. lika stor för alla. Man.

'indelar de försäkringspligtiga i 4 klasser, efter storleken af de inkolnster,

som de beräknas hafva.
, I:a klassell har en .illkomst af 11ögst 350 mark

lI:a » »» » 550

Ill:e » »»» »850

IV:e »» » derutöfver.
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Afgiften beräknas i pfennige för hvarj~ vecka, nämligen under de

första 10 åren

14 pfen,nnige för
20 »

24

30 »

'I:a .klassen

II:a »

III:e

IV:e »

I åtskilliga fall är det af vigt att hafva betalt afgifter för ett visst

antal veckor. Vi veta alla, att ett kalenderår har 52 veckor, men ett

tyskt försäkringsår har icke flera än 47 veckor. Den, SOlU betalt afgifter

för 47 veckor, har således betalt för ett försäkringsår. Betalar han flera

veckor under kalenderåret, räknas' detta bonom till godo under ett nytt

för.säkringsår.· Har, han deremot betalt milldre än 47 veckor, får ban

fylla bristen ,under d~t följallde året och lörst sedan börja beräkna ett

nytt försäkringsår. Räknar man nu efter huru stor afgiften i hvarje'klass

är för ett helt försäkringsår kolTlmer' man till det result~tet, att i

I:a klassell är den 5 krollor 79 öre

II:a )} » » 8 » 37 .»

III:e » » 10 4 »

IV:e » 12 » 55 »

Dessa afgifter skola. enligt lagens mening bäras till hälften af arbets

gifvaren '.oc~ till hälftell af arbetaren sjelf. Dell kostnad, som arbetareil

således kommer att vidkä11nas, blir i lägsta fall 2 kronor 90 öre och i högsta

fall 6 kronor 28 öre. El1 arbetsgifvare, som har t. ex. 100 arbetare, .be..

talar i lägsta klassell en årsafgift af 290 kronor och i den högsta 628

kronor. I de andra klasserIla. blifva hans utgifter summor, som ligga

emellan dessa yttersta gränser.

H vad jag nu sagt om afgifterna gäller enlellertid endast den närma

ste framtiden. Lagen har åtminstone provisoriskt bestälut dessa afgifter

för de 11ärmaste 10 åren. Men huru skall det gå sedan? Jo, derom säger

man, att när d~ 10 åren 11ärma sig sitt slut, skall det bestämmas 11ya

afgifter för en period af 5 år, i sänder. Till storleken af dessa afgifter

kornDler -mall genoln' ell sannolikhetsberäkning. Man tänker sig dervid

de utgifter försäkringsanstalten kommer att hafva under d.ell följande. 5-~rs

.perioden till förvaltning, reser.vfond och återbetalningar af inbetalda

afgifter och tillägger kapitalvärdet af de' lifräntor, som kOlnma att be-
6
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gynna under 5-årsperiodell,' llaturligtvis 'dock blott den del deraf, som

utgår 'från. allstaltens egna medel och icke af statsmedel.

Beräkningen göres' särskildt för hvarje klass.' Den summa af san'no

lika utgifter, hvartill mån' således för hvarje klass kommer, skall betäckas,

gel10m summan af de afgifter,. sonl inom klassen kommer att under 5-års- ,

perioden' inflyta. '~an gör dervid en llY sannolikhetsberäkning, huru stora.

veckoafgifterna inom klassen behöfva vara för att åstadkomma, den be

höftiga summan. Hvarje klass betraktas alltså såsom ett litet försäkrings

sällskap för' sig med sin egen sannolikhetsberäkning.

.. Jag beder få ännu en gång påpeka, att mall icke beräknar kapital

värdet af de lifränto~, som komma .att utgå till .personer,· som för

modas skola ini1räda uti försäkringsanstalten under de följande fem åren,.

utan man beräknar kapitalvärdet af lifräntor till', de personer, som för

modas blifva pensionsberättigade under, närmaste period. Detta kallar

man Kapitaldeckungsverfahrell. Man har valt denna metod för att icke

de kapitalm'assor, som gel10m afgifterna kOlnma att samlas, må blifva för

öfverväldigande stora. Man bar nämligen varit rädd för att bilda alltför

stora kapital inom försäkringsanstalterna, emedan deraf kunde följa ett

skadligt inflytande på det tyska rikets närings- och ~nanslif.

Tyskarna sjelfva hafva uttalat den åsigt, att efter all sannolikhet

komma de afgifter, som under de första 10 åren betalas och hvilka före

falla rätt måttliga, att stiga under de följande 5-årsperioderna. Huru

länge och huru långt de komma att stiga, derom har jag ick~ sett någon

tysk författare uttala sig.

Då det· är storleken af en arbetares inkomster, som bestämmer till

hvilkell klass han hör, är' det l1aturligtvis mÖjligt, att han än hör till en klass

än till en annan. Hall betalar alltid afgifter efter den klass han tillhör~

Betalningen erlägges genom arbetsgifvaren, som sedermera, då han ut

betalar afiöningen till arbetaren,' få~ afdraga hälften af hvad hall betalt.

Sjelfva inbetalningen, till kassorna försiggår på det sätt, att man ,har

lifräntekort och lifräntemärken, hvilka senare klistras på lifräntekorten.

Då ett sådant· kort blir fullklistradt, utbytes det mot ett nytt kort, och

sedan bÖrjas påklistringen ånyo. Det blir utan tvifvel besvärligt och ofant

ligt vidlyftigt att hålla -reda på huru mycket som är betaldt för hvar och

en försäkrad, då han hör än till en klass och än till en annan, än till

en fö~säkringsanstalt än till en annan.
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Hvad får. man då för dessa afgifter? Först och främst invalidränta
under ~issa vilkor. D~t första vilkoret .. är, att a~giften är betald under

minst 5 bidragsår, och d~t andra vilkoret är, att af dessa 5 år åtminstone

l är, d. v. s. 47- vecko~, fallit inoln de sista 4 åren. Har man under de

sista 4 åren icke betalt afgift i mil1st 47 veckor, får man betala i 5 ar

ånyo, innan invaliditetsränta kan erhållas. \ridare fordras för att blifva

delaktig af en sådan r~nta, att man är varaktigt oförmög€l1 eller nästan
oförmög.eD till arbete. Varaktigt oförmögen till arbete betyder· dock icke,

att arbetsförmågan skall vara ovilkorligt förlorad för all fralntid. El1
persoD, SODl t. ex. varit sjuk ett år, får ·en invaliditetsränta .under dell

återstående delen· af sin sjukdom, äfven om hans sjukdom icke är obotlig.

Nästan oförmögen till arbete anses der:t' hvars arbetsförtj;enst ej öfver~krider

ett visst minimum, som beräknas till 1/3 af en viss medelarbetslön. Är

man varaktigt oförmögen att förtjella 1/3 af en sådan medelarbetslön, då

erhåller man en invaliditetsränta..

Vid lageils behandling i riksdagen uttalade man den farhåga, att

.det skulle vara svårt att bevisa, ~tt en person vore varaktigt oförmögen

eller nästall oförmögen till arbete. Detta belnöttes dermed, att lagell

skulle tillämpas med förnuft och urskiljning.

Huru s~ora äro invaliditetsräntorna? De hafva två fasta bestånds

delar lika för dem -alla. Den ena utgöres af 50 mark, som till hvarje invalidi- ·

tetsränta betalas ur statskassan. Den andra delen är en summa af 60

.mark, som till· hvarje ränta betalas ur försäkringskassan. Således erllåller

hvar och en, som är berättigad. till invaliditetsränta, 110 riksmark, hvilken

klass han äll tillhört, och oberoende af den längre eller kortare tid, hvar

under afgiften erlagts. Men vidare ingår i räntan ett rörligt eller föränder

ligtelement. Man får nämligen en viss sunlma, beräknad efter det antal

veckor, lInder hvilka man gjort inbetalnillgar, oc.h de klassafgifter, som

erlagts. Härvid råder nämligen olikhet allt efter den klass, i hvilken man

betalt. . I fÖrsta klassen får lnan 2 pfennige per vecka, i fjärde klassen

. 13 pfennige. Det räknas således ut huru många veckor, som illvaliden betalt

i den ena och den andra klassen, och derefter. beräkIlas den summa, som

det rörliga. elenlentet i räntan kommer att utgöra.· Tillämpar man nu

de~sa .regler och alltid kommer ihåg, att mall· icke får 11ågon invaliditets

ränta, om mall icke gjort inbetalningar i minst 5 bidr~gsår, så blir den

minsta lifräntall 102 kronor 8 öre för den, som betalt blott i l:a klassen.
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Har man gjort alla .. inbetalningarna- i 4:e klassen, blir minsta 1ifräntan

125 kro~or 9 öre. B:~r man inbetalt afgifter längre tid, än 5, år, blir lif

rä~tan nat~rligtvis stö~~re. Om man t. ex. under 30 år erlagt afgift ,i
högsta eller 4:e klassen, kan mall erhålla en 'lifränta på' 261 kronor och

. några öre.,

Ålderdomsrällta får man vid 70 års -ålder, om ll1an erlagt afgifter i

lninst 30 bidragsår och om af dessa betalningar minst 47 ,veckoafgifter falla ,

inOln de sista 4 åren. 'Ålderdomsräntan är i regel mindre äll invaliditets

räntan, och består äfven den af ett fast bidrag från staten af 50 mark.

Vid denna ränta finnes deremot icke något fast bidrag från försäkrings

kassan, men väl ett rörligt element, SOl11 är ganska vexlande. Det minsta

antal veckor, för hvilket man skall hafva betalt afgift för att erllålla ålder

d?IDSränta, är 30 x 47 eller 1,410 veckor. Den minsta ålderdolnsrälltan,

som 'utbetalas, är 94 kronor 70 öre och den högsta, efter 30 års inbetal

ningar, 169 kronor 99 öre.

Då invaliditetsräntan för den, som betalt afgifter i 30 år, är bättre

än ålderdomsräntan, är det tillåtet för den, som erhållit ålderdomsränta,

att; om han kan visa sig vara varaktigt oförmögen eller nästan oförmögen '

,till arbete, utbyta denna emot invaliditetsränta. Då ålderdomsräntan in

träder blott för dem, som fyllt 70 år, är det klart, att, tyngdpunkten hos

- den tyskå lagell icke ligger i ålderdomsförsäkring, 'utan i invaliditetsför

säkring. Det uttalades <?ckså af statsministern Bötticher vid förhandlin

garna i riksdagen' angående försäkringslagen, att man tänkte sig, att ålder

dorhsräntorna skulle utgå blott med 4 ~ af försäkringsanstalternas ut

gifter. Det för~slogs då att nedsätta tiden för -'erhållande af ålderdoms

ränta till 55 a 60 år. Detta bestreds dock på det bestämdaste af Bötticher

på den grund, att då skulle ålderdomsräntorna komilla att utgå till be

ty~ligt större belopp än man ansåg sig bafva råd till.

IIela denna lag, frukten af ett långvarigt och mödosamt arbete, har

visst icke väckt någon större' tillfredsställels:e inom Tyskland. Man har

från många håll riktat anmärkningar elnot densamma. Från, regeringe11s 

sida har svarats,' att' man. för närvarande icke ,kunnat uta.rbeta någon

bättre, då mall ju ick'e ;hade någon' 'erfarellbet på detta ,on1råde. Det

kunde väl bända, att lagen vore behäftad med ofullkomligheter, men hvilka

dessa voro, kunde man icke veta, förr, än (Jell' hade fått fungera några

år, då förbättringar i densamma kunde vidtagas.
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Det torde vara .alldeles påtagligt, att hvad jag nu meddelat elldast
är bufvudpUllkterna' i . den tyska försäkril~gslagen. _För öfrigt är dell

belamrad med 'otaligå' undantag' ~ch föreskrifter, hvilka jag nu Illåste

förbigå, då det ju icke varit meningen att gifva mera än ell föreställning

om ~ dess hufvudpr~nciper. Lagen består af. icke mindre än 162 §§, af~

fattade' .med tysk längd -ocb tysk grundlighet.

Går mån nu öfver till det .svenska lagförslaget i .sallima ä111ne,

beröres man angenämt af dell utomordentliga enkelbetell i detsamma _

i jämförelse med den tyska lagen. Det svenska förslaget, utarbetadt

af ~rbetareförsäkringskolniten, består af endast. 24 §§. JämfQr man

dessa 24 §§ med de 162, som finnas i dell tyska lagen,' är skilnaden.

ofalltlig. ~nllebållet i det svenska förslaget ~r' också mycket enkelt.

Alla äro försäkringspligtiga från dell dag de uppIlått 19 år. Undantag
derifråll göres endast för dem, som ge~lom' kropps- eller själssjllkdonl äro

oförmögna till arbete. Alla andra, till och med straffångar, äro pligtiga att

ålderdomsförsäkra -sig. Det finnes icke i detta förslag flera undantag än

.det jåg .11U nämnt, och icke heller förekommer någon indelning i klasser.

Alla .betala lika, l1äInligell 25 öre i. veckan, hvilket för ett kalender~r

med 52 veckor, utgör 13 kronor. Man är pligtig betala i 10 år, från det

19:e till och' med det 28:e lefnadsåret. Vill mali tidigare komma ifråll

denna inbetalningsskyldighet, så· finnes uträknadt, huru mycket man skall

betala på en gång. ·Onl man t. ex. vid illträdet i försäkringspligtig åld~r

betalar 104 kronor, så är- .Inan sedan fri .

. NågOIl invaliditetsförsäkring känner den s~enska lagen icke tilL Den

har blott ett slag af försäkring, OCll det är ålderdomsförsäkring. Hvar

och en, som UPPllått 60 är och ordentligt betalt sina ~örsäkr~ngspreinier,

erhåller en lifrällta ~ller pension, lika för alla, af 72 kronor. Skulle emeller

tid så vara, att preluiebetalningarna .skett mycket slarfvigt, så att inbetal

ningarnas kapitalvärde icke sva~ar eInot en lifränta på 72 kro-Ilar, då får

lnan eil. mindre lifränta, svarande emot det inb~talda kapitalet, dock icke

lnilldre äll 36 kronor. Räcker icke det sanllade kapitalet ens till denna

SUInma, .då fås ingen lifrällta alls, utall man får blott det samlade kapitalet.

Äfven det svenska' förslaget' känner till. återbetalning af. inbetalda afgifter

i vissa fall. Det låter ock i li~het med den tyska'.lagen arbetsgifvaren

göra inbetalningar för sina arbetare, men med rättighet för honom, OHl
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han så vill, att göra sig ersatt för allt hvad han sålunda förskotte~at,. då'

han sedermera betalar ut aflöningen till sina arbetare.

~en kuulla då alla betala? Naturligtvis icke. Det svenska förslaget

ålägger 'derföre . alla kommuner i riket att inbetala ett 'visst belopp, ut

-görande årsförsäkringssumm,an för 3 % af kommunen~ hela folkmängd.
För hvad kommunen sålunda betalar' till försäkringsanstalten, erhåller den

qvitton, tillsammans svarande emot den inbetalda summan. Dessa qvitton

.. får kommunen genom delegerade utdela till dem af sina medlemmar, som

allse's sjelfva icke kunna betala sina försäkringsafgifter. Dell börda, som

sålund~ skulle läggas på riket~ samtliga kOlnmuner, har af försäkrings

komiten beräknats till 1,839,000 kronor.

Allt detta är ofalltl~gt enkelt. Romiten har nu sifferberäkningar för

att visa, att affären skall gå ihop, och d~t kan icke falla mig in att sätta

i fråga, att icke kOluitens beräkningar äro mateInatiskt korrekta. J~g har

emellertid ~ed ledning af statistiska centralbyråns tabeller sökt göra andra

'beräkningar för att se något af förslagets följder.'

Enligt statistiska centralbyråns tabeller för befolkningsstatistiken för

år 1887, de sista jag sett, utgör antalet personer. om 60 år och derutöfver _

.536,648. Denna siffra bar jag fått på det sätt, 'att jag tagit alla dem,

som vid 1887 års börjall redan fyllt 6q år och således under 1887' upp

nått en ålder af 61 år och derutöfver, och af alla 'dem, .sOIn vid 1887

års början varit nlellall 59 och 60 år och således under loppet af

1887 .skolat fylla 60 år, har jag tagit halfva antalet. 'ränka .vi oss n.u,

.att den föreslagna lagell redan varit i tillämpning tillräckligt länge, så att

~enlla skara af 536,648 personer varit berättigad hvar och en till en

pension, på 72 kronor, så skulle summan af de l?ensioner, 'som ?ort utbe

talas, gått till 38,600,000 kronor i rundt tal. ' Men hvarifrån skulle man

fått denna summa? Först och- fräInst hade Inan till dess betäckande 'de

.årligell inflytande afgifterna, hvilka komiten beräknat till i det närma..

ste 10,200,00Q kronor, hvadan således åt~rstått att betäcka' 28,400,000

kronor. Huru skulle då detta ske? Jo, genom räiltan på .det kapital,

somblifvit sam1adt, innan några ålderdomsräntor börjat utbetalas. .Men

huru stort kapital behöfves för. ell ränteafkastning af 28 millioner

kr9nor? Komiten säger sig 'göra sina beräkningar efter 4 % ränta. Efter
den norme11 skulle vi komma till en summa' af omkring 700 millioner '

kronor.- Det blir det kapital,_ som borde vara sanl1adt, för- att affärell
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-skall bära sig. Riksförsäkringsanstalten skall således i och för åldel'do.ms-

, försäkringen hafva att röra sig med detta ofantliga kapital på 700'millio

'ner kronor. Nu får jag för min del säga, att jag misstänker, att en ränte

beräkning efter 4 ,% är något för sangvinisk. KOluiten säger, att pennin

garna icke få, placeras annat än i svenska statens, svenska. kOffilnuners eller.

hypoteksbankens obligation_er. Dessa kon1ma efter all sannolikhet icke att

under en nu ~fverskådlig framtid lemna 4 % öfver huEvud taget. Räknar

man efter 31 / 2 %,behöfves' icke, 700 utan 800 Iniilionel' kronor.

Jag kall icke undertrycka den tanken, att ett sådallt hopande af kapital

'uti en ,enda anstalt kan och måste hafva sina betänkliga sidor. Det skulle

visserligen.: icke gå så synnerligen brådstörtadt.· Det stora ~apitalet skulle

ju ic~e samlas på en _gång, utan det skulle betalas in Ullder de 32 år, som

förflyta, innan den första pensionen betalas ut. Det skul~e salnias omkring

10. millioner om året, hvartill kommer ,den årliga räntan på det redan

. :samlade. Mell saken har ändå .sina stora betänkligheter, dermed ic~e

;gagdt, att 'från denna synpunkt ett arrangement icke kan utfinuas3 som

.gör 'allting godt och väl. -

Det. finnes dock en annan synpunkt, vid hvilkell jag fäster långt

:större afseend~, och det är det tvång, som föreslås, tvånget, att menniskoTna

.skola försäkra sig, .vare sig de vilja eller icke. Behöfves då detta tvång?

En betryggad ålder40m är någonting synnerligen godt.. K!1n lnall då icke

:vänUt, att menniskorlla på frivillighetens väg skola skaffa' sig detta goda?

Man svarar då, -att erfarenheten visat, att det endast· är ett försvinnande

-:fåtal, som gör det, och just ibland de klasser, der behofvet af en tryggad

.ålderdom genom, ålderdoms~örsäkring borde kännas" starkast, just der före

kommer ålderdomsförsäkring jäl11förelsevis minst. Hvarför? Jo, hvar och

-en af oss bar en mäI?-gd önskningar, som medföra kostnader, och då
pengarna" icke räcka till alla önskningar, så göra vi en gradering emellan

de, önskningar, som lifligast göra intryck på' oss, och 'de, som göra" ett

-mindre" intryck, .och våra penningar gå åt de häll, som för oss framstå

sasonl de angelägnaste. Graderingen sker visst icke alltid efter förnufts·

grunder, utan man förslösar lnången gång på lumpna och dåliga saker, ,

bvad som i 'stället kunnat nyttigt användas. Det är. derföre blott alltför

,möjligt, ja till o'ch med säkert, att många menniskor kunde lltan svårig

het skaffa sig en betryggad ålderdom" om, de inskränkte utgifterna för

åtskilliga onyttiga ändamål, för' hvilka de nll. använda sina penningar.
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Men det finnes å 'andra sidall ganska många melll1iskor, hvilkas illkomster

icke äro större äil att de väl kunna försvaras, Oln de .använda .hvad de

hafva .blott för nutidells och den närmaste franltidens behof. 'Och äfven

de, som spara, vilja ofta icke använda det sparade till lifräntor, emedan

det är möjligt, 'att hvad de samlat kan behöfvas under den närmaste

framtiden. Köpa de sig ell lifrällta, beröfva de sig lllöjligheten att disponera

det samlade. Kan ock hända, att de h~fva stora tankar om sin förmåg~

att med tillhjälp af hvad de samlat öka Sill pro~u·ktiva .kraft, hvarföre

de icke vilja beröfva sig nyttjanderätten till sina besparinga~. SlutligeIl

genom köp af en lifränta bindes kapital för en framtid, som .mall kanske

aldrig skall uppnå. ~utiden och dell närmare franltiden verka på. mellni

skalls kä~sla och fantasi med långt större kraft än dell framtid, som möjligeIl

väntar hell11e 30 a 40 år härefter. Af alla dessa skäl kan man icke vänta, att

,menniskorna mera allmänt skola ålderdomsförsäkra sig. Och det är icke

troligt, att härutill11all skall ske någoll förändring. En möjl~ghetvore ju, ·

om 1p.enniskorllas inkomster en masse blefve så förökade, att de med

mindre försakelse' än nu är fallet sklllle kunna afsätta' något för lifränt~r.

Det. är likväl icke antagligt, att så skall komma att ske,' åtminstone icke

inom' en öfverskådlig framtid. Jag är icke heller så sangvinisk, att jag

tror på att menniskornas sätt att jämföra nutiden lned, den aflägsna fram

tiden väsentligen skall förändras. Bildningen uträttar visserligen mycket,

men icke har den visat sig mäktig att försvaga menlliskans lljutnings.. ,

lystnad. Och en tid, sådall som den närvarande, då tidningar och böcker

och tal lägga an på att skärpa missnöjet med egen ställning och afunden

öfver andras njutningar, e1:1 sådan tid är sannerligen icke lämplig att

skapa ålderdomsförsäkrande menniskor.

Jag delar derför de~ åsigt, som uttalats af arbetareförsäkringskolnitell t

att det är föga hopp att på frivillighetens väg komma långt i detta af

seende. , Ar det således ett axiom eller e11 bevisad sanning, att ålderdoms

försäkring ,fö~ de stora rnBSsorna måste drifvas igenom, på hvad sätt SOln

. helst, då är det riktigt, att en obligatorisk ålderdomsförs~kring är den
enda möjliga vägen.·

Men hvarför är ålderdomsförsäkring ,så 11ödvändig, att staten har rätt

att tvinga menniskor att ålde~domsförsäkra sig? - Det kan vara för

me11niskornas ege11 skuld. Man resonilerar ibland så: ålderdomsförsäkring

är ett godt, men då. de~ har visat sig, att' en mängd menniskor, ja, den
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största delen, ick~ 'uppskattar detta goda så högt, att- de 'skaffa sig ,det, så

skola de tvingas dertill. - Om en menniska, i våra daga~ sköter sina affärer

så, ntt hOll förslösar sina inkomster, då 'händer det, att man emot·benlles

egen 'vilja sätter' henne lInder förmyndare. Man bTukar.. dock icke 'göra

detta, 'förr än' ho~ gifvit säkra prof' på att hon icke förstår att .sköta sig

sjelf. Här är ·nu' föreslaget att tvinga lneniliskorna att för'deras egen skuld

skaffå sig det goda, som ligger i en 'ålderdomsförsäkring. Det är, såvidt

jag kan se, ett statens förmYllderskap i stor skala. Hvar och ell af oss

har säkerligen på sitt san1vete att mångellgång icke. hafva användt, sina

tillgångar på det allra bästa och, nyttigaste sättet, men vi skulle helt visst

'blifva högeligen gellerade och sannerligen.icke belåtna, om det deraf droges

dell slutsatsell, att staten borde taga förvaltningell af vår förmögenhet

om händer för att .bestälnma sättet för dess anvalldande. Något så uppen

bart orinlligt är visserligell' icke här föreslaget. . Här' är det endast fråga

om att sätta oss alla under förmyndare i en' viss riktning, i 'fråga om

ålderdomsförsäkring. I den sakel1 skall icke del1 enskilde få bestälnma,

. hurlIvida ålderdomsförsäkring eller någontillg annat ä~ det mest angelaglla,

hvartill han bör allvända ,sina tillgångar., Han skall ställas under för

lnyndare och' detta, inn~n lllall ännu vet, ,om hall är så oförståndig, att

han icke kan sörja för sig sjelf.

Vår tid håller mycket hårdt på den individuella friheten. Man har

i många fall lossat på de band, som forlltidell lagt på dellsamma. Här'

föreslår man l1U' en åtgärd, som går i en helt a.nnan riktning. H vad är

då dett.a? Jag kan icke se ann~t än att det är ett momellt i deu reaktioll

enl0t individuel frihet, s0!ll ligger i den s~cialistiska riktningen, hvilken

i alla möjliga hällSeel1deI~ vill sätta lnenlliskan under statsförlnynderskap

Dch som är dell komplettaste ~egation af individuel frihet, som någonsin

funnits.' Nu allföras emellertid skäl, hvai"för mall skulle på detta sätt,

en 11lasse, ställa menniskorna under statens förlnyllderskap. Tyskarna,

alltid starka uti ~tt gifva teorier, säga, att det är ell sedll:g" pligt för hvarje

menniska att efter förmåga sörja" för sin ålderdom. Derför kan staten

~vinga henne att fullgöra denna' sin pligt. Jag erkänner, att pligten

finnes, men endast. efter' förmåga, och lä~lgre än förmågan går icke pligtell.

'Och äfven der förlnågan finnes, är det alls ieke nödvändigt, att pligten

skall fullgöras just genom ålderdomsförsäkring. ' Slutligen har ~et ansetts

vara en för län.ge' sedan öfvervunnen ståndplInkt, att staten skulle hafva rätt
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att tvinga melllliskorlla, att uppfylla silla blott sedliga pligter. Dell svenska

arbetareförsäkringskömiten ,har andra skäl. Den hänvisar till att staten

tvingar sina embetsmä:t;1 att betala afgifter till pensionsinrättningar. Der

hafva --vi' 's~~ede~ ~tt, tvång, och man behöfver e11dast ge~eralisera detta för
att hafva ål~erdom~försäkringell införd. Härvidlag för~ligger dock' enligt
11~in" tankfj" en ,icke så liten skilnad.· Om en arbetsgifvare säger, till sin

,arbetare: »jag guver dig så o~h så stor lön, och dessu~om sätter jag in·
så och så" mycket för dig i en lifränteal1~talt, att du må få en· pension,

då du uppnått en yiss, ålder», . och' arbetaren antager dessa vilkor, så kan

jag icke säga, ~tt härigenom skett ett ,tvång med afseende åarbetareIls

frihet, ty det är ett kontraktsanbud, som arbetaren fritt antager. Och
()In arbetsgifvaren" i stället säger: »jag gifver så och så stor lön med vilkor,

att, utaf denna lön så och så mycket insättes i en pensionsanstalt», så är

detta ell skilnad i form nlen icke i sak. Och så 'gör staten. Staten vill,

att dess tjenstemän skola' ,vara pensiollsberättigade. Staten 'säger derföre :

»vill ni, inträda j min tjenst, s~ får ni ullderkasta eder det yilkoret, att

l1i inb~talar så och. så mycket till en pensionsanstalt». Detta är ju icke

anllat än ett kontraktsvilkor, som man kall antaga eller förkasta efter

behag, dock att i senare fallet något inträde i stateilS tjenst icke komn1er

till stånd. Att häraf draga dell slutsatsen, att staten skulle vara berättigad

att ålägga alla 1ned~orgare inom staten att ålderdomsförsäkra sig, förefaller

mig vara ett språng i, bevisningen.

Nu vet jag mycket väl, att' man kan draga fraln andra ex~mpel, der

det före~ommit och ännu förekommer en pligt ,att betala till understöds~

:kassor, och jag vill icke ,bestrida, att icke' ett och annat af dessa exempel'
. ~ ~ . .

möjligen kan vara~tt tvång jämförligt lned förslaget om obligatorisk ålder-

domsförsäkring. Men om också sådana exempel kunna franldragas, så

följer icke deraf, att tvål'lget är rätt. - Komiwn säger vidare, att det

finnes många andra inskrä11kIli11gar i den persoll1iga friheten, 'och då kan

mall väl underkasta sig äfven den nu ifrågavarande inskränkningen. Ja,

nog finnes det inskränkningar i vår frihet. Så, då denna frihets utöfning

på ett visst sätt skulle vara ~n kränklling af andras rätt eller till skad,a

för samhället sjelft.' Det finnes ock my,cket, som vi ,äro befalda att göra;

vi skola betala våra skatter, exercera bevärillg, skafta våra barn ullder
visning ill. m., men allt, d~tta är sådant, som ,är angeläget för det offent

liga eller också angeläget för de" medmellDiskor, med hvilka vi lefva. Det

.. ~
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Ilar ännu icke kommit derhän, att staten ålägger ln~nniskorna band och

inskränkningar eller befaller dem att göra Ilågot blott för deras egen skuld.

Så, kOlllma vi till den andra synpunkten, hvarifrån den obligatoriska

ålderdomsförsäkringell plägar beti~aktas, att· den är nödig icke egentligen

för den enskildes egen. skuld, utall för' s~mhällets skuld. Den, som icke "

har en betryggad ålderdom, kan falla. fattigvården till last,' Fattigvården

är ,en 'tung börda, och staten har rätt att skydda sig för denna börda.

Derför ,hal~ staten äf\ren 'rätt att befalla, att alla lnenniskor skola skaffa

sig en betryggad ålderdom genom ålde'rdomsfö~säkring.~

Detta resonnementförekomlner här och der i arbetareförsäkringskolnitens

betänkande. 'Flera tyska författare hafva också förklarat, 'att hela jnvaliditets

()ch ålderdomsförsäkringen' ingenting annat är än~ en omreglering af fattig

vårdsbörda~l. Denna åsigt har, 11ttalats t. ex. af den bekante 11ational

-ekonomen Brentano, och jag har sett en uppgift, att Scheffie ,yttrat si~

i samma riktning. Lagen skulle således tvillga till ålderdomsförsäkring

för fyllande af en samhällets uppgift, ehllru staten till tröst för den, som

tvingas, kall hänvisa, till att de i rättigheten till lifrällta få en ersättning'

för sina penningar. Fattar man ålderdomsförsäkringell på detta sätt, då

blir i sjelfva' verket den inbetalda premien e11 forIn af beskattning. Pre

mien betalas nämligen för att fylla ett statsändamål: fattigvårdens ordnande.

Man kan· nu säga, att den, so~ betalar,. sjelf kommer i' åtnjutande af

något godt, då ball ju får en betryggad ålderdom.. Men det är icke något

-egendomligt för denna skatt. Alla skatter afse att sätta staten i stånd

att fullgöra sina uppgifter, till gagn för sina lnedborgare., Vissa skatter

äro ock 'sådana, att sammanhanget mellan skatten och det goda, lllan för

~~nsamma er~åller, är alldeles uppeI1~art. Jag be~ att i detta afseende få

nämna folkskole- och sjukvårdsafgifterna. De upphöra icke att vara skatter

derföre, att genom dem ett godt för den skattbetalande vinnes eller kan

vinnas.

'Hvad är då ändamålet och uppgiften' llled den 11U ifrågavarallde

skatten? J o, att lätta bördan för dem, som nu bära' fattigvårdstungan. På

hvems bekostnad skall då detta ske? Jo, på den fattiges bekostnad. Och

hvad som föreslås är ,en personlig, skatt, detta i en tid, då man eljest så

mycket so~ möjligt söker afskaffa· de personliga skatterna.' E~ perso11lig

'skatt af ,13 kronor, årligen under 10 år 1 E11 så ofantlig, personlig skatt

torde man aldrig tillförene hört talas, om.
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Om man nu går tillväga på detta sätt och anser sig berättigad att

,ur fattigvårdssYllpunkt pålägga luenniskorna obligatorisk försäkring, så

har luan allt skäl att, gå ännu ,längre.. Det är icke ensamt de galnia,

, som "betunga fattigvården, det ,finiles äfven många andra, t. ex. enkor och

barn. Z bar iilga tillgångar, men vill ändå" gifta sig. Kan ej deraf upp

k01nrna el1" börda för fattigvården ? Är det riktigt, att" salnhället har rätt

att inskränka den enskildes frihet för· att skydda sig· för en möjlig fattig

vårdstunga, då har samhället rätt att fordra, att Z först skall begära lof

af kommunalnämnden. Vi hade fordoln en sådal1 lag, att· kommullala

nlyndigheter egde rätt att förbjuda folk~ att flytta in till kommunen, och

.det ansågs vara ty~anni, men efter teoriel1 om rätten att skydda samhället

för 1nöjlig fattigvårdstunga var del1'lagel1 mycket riktig., .

Nej, IniIla herrar, det må nu gå med obligatorisk ålderdomsförsäkring

huru som helst, icke kan den fÖl~svaras ur fattigvårdssynpunkt. Och skall e11

ålderdömsförsäkring kOlnma till stånd från de11 ,synpunkten;' så blir det

samhället sjelft, SOl11 får betala den, ty då är; d'en" en samhällets uppgift,

bvarför kostl1aderna b'öra bestridas på samma 'sätt 'som utgifterna för andra"

salnhällets behof, utall att tillgripa en så orimlig skatteform, SOln en

persolllig skatt på 13 kronor om' året.

Det' har också blifvit 'ifrågasatt, att kOl1l1nUne-rna skulle låta ålder

domsför~äkra sina medlerriniar. ]{omiten omnämner luycket riktigt, at.t
ett sådallt förslag blifvit' till" komiten öfverlemnadt. Ja, det, är ett

sätt, 111el1 frågan är, om det blir 11agon ,ekonomisk fördel. ·GÖra vi då en

liten beräkIling, finna vi af statistiken, att "omkring 78,000 personer i Sverige

årligen llppnå el1 ålder af 19 år och således inträda i de ålderdorrisför

säkringsskyldigas kategori. Komit~B h:ar beräknat, att man kan bered~

sig en ålderdomsränta genom att vid inträdd 19 års ålder betala 104

, kronor på en gårig. Om vi då med begagllande af dessa siffror som

utgångspunkt räkna efter hvad Sveriges alla kommuner skulle årligen

beh"öfva betåla för att ålderdomsförsäkra den ena årsklassen' efter den

andra, '"finna vi, "att"" det går' till ett belopp af 8,112,000 kronor. Hela

fattigvården, deri il1beräknadt afgift för sjuka och barn ID. fl., kostar nu

enligt statistiska celltralbyråns beräkningar 8,960,000 kron~r om" året.

pet är s"åledes uppenbart, att ett ordIlande åf fattigvården på .det sätt, att

kommunerna "skulle ,ålderdomsförsäkra alla 19-åringar,' skulle öka fattig

vårdsbördall på ett ganska betänkligt sätt. Nll Säger Inan visserligen, att
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lnan icke, skulle' vänta lned försäkringen tills, en person fyllt 19 år, utan

försäkra honom vid hans födelse, hvarigenoln prelnierna blefve bil~igare ..

, Ja, sumrnal1; som årligen skall betalas, blir icke så obetydligt mindre,

men å' andra sidan blir man så lnycket längre af med sina peul1ingar,

innal1 mall dei."af finge .frukten ~ af el1 m~nskad fattigvård för: de. galnia.
Hvartåt syftår hela förslaget? Jo, att staten, för att betäcka vissa utgifter,

skall .kapitalisera. Men detta system är uppenbart oriktigt. Folkskolan

kostar mycket. 0ln nu någon föresloge, . att jämte ·det lnal)" bestrede den

löpande årliga 'kostl1adell för. skolan, Inan äfven skulle spara ihop el1 5

a 10 milliol1er om året, till dess Juan finge en fond, hvarmed luan kunde

,- bekosta folkskoleväsendet - så skulle alla menniskor skratta åt ett sådant

'förslag. ,Men det är just något sådant man föreslår, då man säger, att

fattigvårdel1 skall ordnas så, att kommullerila skola ålderdomsförsäkra alla

sina lnedlemlnar.

Del1 tyska lagen har ett blandadt system.. Den låter. ålderdomsför

säkringen betalas dels af individen sjelf, dels af arbetsgifvaren.och dels

af staten. Genoln' detta mixtum. compositum har man lyckats försvaga

betänkligheterna elllot 'det tvång, som \ lagen innebär. Arbetaren får

betala relativt litet för den vara, som han erhåller. Han får invaliditets·

och' .ålderdolnsförsäkring. för 'godt pris., Det. är sant, att detta. mildrar

något litet det förhatliga 11ti tvånget, men jag kall icke förstå, att de

principiella betänkligheterna elllot förmynderskapet dermed äro borttagna.

Om man säger: »ni skall köpa denna vara, men 11i skall få den för godt

pris», så kan den tvingade svara: 5>låt vara, att varan är billig, men det

finnes mycket annat, som är, för mig angelägnare. ,Jag har rätt att sjelf

få· bedölna, hvartill jag-skall. använda mina penningar.»

Arbetsgifvaren skall betala. När tyskarna skola säga hvarför, blifva

de så ofantligt lärda, att jag icke kan följa med all deras lärdom. ,IIvad

jag kan förstå,är detta. Det finnes en solidaritet elnellan arbetsgifvaren

och arbetaren, och denna solidaritet gäl' det till ell rättfärdighetel1s fordran,

att arbetsgifvaren skall betala en del af afgifterlla för arbetarens il1validitets

och ålderdolJlsförsäkring, lnen huru mycket, det veta tyskarna icke, utan

bestämma den sakel1 på el1 slump. "ridare säga de, att det är i arbets- ,

gifvarens eget intresse, att han betalar en del af försäkringskostnaderna, ty det

är ju. nyttigt för h.onom, att ett godt förhållande råder emellal?-- ,arbetsgifva

ren och arbetaren, och ålderdomsförsäkringen befordrar detta goda förhållande.
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Det kan synas, att tvånget för arbetsgifvaren icke är så stort, Oln

. han också ålägges att betala en viss sunlnla i ålderdomsförsäkring. Han

har -ju alltid möjligheten att göra sig ersatt genom att betala en mindre

arbetslön till sina arbetare. Ja, det är ju möjligt. Men lnan kan vända

om denna. sats' och säga, att arbetsgifvaren. har väl legalt rätt att,.

då han betalar ut löner till sina arbetare, draga utaf hälften af hvad

han betalt i försäkringspremier för arbetaren, men arbetaren å. sin sida'

har rätt att icke anta'ga tjenst, der ban icke till sin fria disposition får

samma lön so~ förut. H vem som i lönekampen emella,n arbetsgifvaren

oeli arbetaren till sist får bära kostnaderna för ålderdomsförsäkringen,

derom tyista de tyska nationalekonomerna. Jag är af den oförgripliga
lnening, att hela deras tvist icke kan föra till något bestämdt resultat, ty

hela frågan om' arbetslönens höjd är af en. så svår och in.vecklad beskaffen
het, .att man icke genom teoretiska funderingar kan ~äkna ut .huru den

saken kommer att gestalta sig. Det är möjligt, att det blir arbetsgifvaren)

som får· betala, men det är också möjligt, att det blir arbetaren.. Men

bvad som synes mig uppenbart, är att hela talet om arbetsgifvarens in

tresse att genom lage11 tvingas att bära hälften af kostnaden för sina

arbetares ålderdomsförsäkring är ett nOllsens. Det kan väl vara ett in
tresse för arbetsgifvaren att' visa sina arbetare tillmötesgående och vänlig

het, således äfven att hjälpa deln till ålderdo1nsförsäkring. Om detta sker

af ett' välvilligt sinne o.ch af ett godt hjärta, torde det i många fall bafva

ett hels?samt inflytande. Men ~vad välvilja kan arbet~ren ·se deruti, att
arbetsgifvaren, tvingad af lagen, betalar förRäkringsafgifterna för honom

och sedan för hälften a~ det betalda gör sig betäckt genom afdrag å arbeta

rens aflöning? Arbetaren kan icke i denna lydnad. för lagen se någon

omtanke fråll arbetsgifvarens sida, ty arbetsgifvaren har icke gjort annat

än .det han varit tvungen att göra. .

. Så skall slutligen staten betala. Hvarföre? Somliga mena derföre,

att skattesystemet är orättvist, i det att den fattige arbetarell får betala

alldeles för m}pcket till staten. ~an bör hafva en ersättning genom Alder

d01nsförsäkring. - Är det så, att skattesystemet är obilligt, synes mig det

. riktigaste vara att ändra detta skattesystem. Att låta detta obilliga skatte

systeln bestå OCll göra en liten afbetalning åt arbetarell i form af bidrag

till. kostnaderna för ålderdomsförsäkring, synes mig icke vara riktigt. Det

är att på en omväg drifva igenom det förmYllderskap, hvarom: jag talat.

..
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Vidare s~ger man, att staten bör betala en del af försäkringen, ty

genolll en obligatorisk ålderdomsförsäkring, till .hvilken arbetaren ·sj·elf

betalaren del, blir fattigvåi'dsb~rdan lättare. Den lättnad, samhället får

derigenom, att arbetarna ålderdomsförsäkras, bör staten ersätta gen.om

bidrag till försäkringskostnader. Detta -resonnement låter ju säga sig och"

kali försvaras.
Vidare' säger man: »ålderdomsför'säkringen är ett statsiJ;ltresse, ty dell

befordrar d~n sociala .freden. För detta intresse bör' staten ikläda sig

uppoffringar.» - Och till sist säger man, att det är en sedlig pligt för statell

att befordra arbetarnas berättigade kraf på en betryggad ålderdom.

Hvad nu det sista beträffar, så vill jag gerna- medgifva, att. Sam

hället i allmänhet har skyldighet att befordra 'sina 'medmenniskors bästa.

Men hvad är det här fråga om(? jo, att genom' en beskattning å alla

medborgare taga ut .en summa, som sedan skall användas för att. köpa

förmåner åt ei~ del medborgare. Jag kall icke förstå anllat än att man

genom den nu ifrågavarande lagen tager från den ena och gifver åt den andra.

Kan detta vara 'berättigadt, skall det naturligtvis vara derför, att den, från

hvilken man tager, på' något orätt sätt tillskansat sig för mycket och att

de~, åt hvilken man ,vill gifva, har blifvit' på något sätt utplundrad:, .Är

det så, då har staten allt skäl att återställa dell kränkta rättvisan och

taga från' den ena och gifya åt den andra. Detta är nu just ett af sociali

sternas påståenden. De utgå från satsen, att den individualistiska pro

duktionen och den fria konkurrensen åstadkomma, att arbetarna blifva

exploiterade af kapitalisterna, och deraf draga de den slutsatsen, att hela det

nuvarande ekonolniska systemet bör ryckas upp fråll rotelloch allting

ordnas på ett annat sätt. Nu säger man: )det skola vi icke göra, lnen vi skola

taga utaf den, som har för mycket, och gifva åt den, som 'har för litet».

Jag kan icke hjälpa,. att detta sätt att gå till väga gifver ett godt stöd

. åt socialisternas' påstående, att det nuvarande ekonomiska näringslifvet

är fotadt på en orättfärdig grund. Genom anordningar,. som utgå -från

socialistiska principer, stärker man massans tro på deras sanning.. På

den vägen befordrar man visserligen icke den sociala freden, utan man
J

afiägsnar sig mer och mer från densamma~ Det ligger nog en sanning

uti hvad 'en socialist~sk riksdagsman sade i tyska riksdagen vid ålderdolTIs-

· försäkringslagens behandling: »je mehr Sie bewilligen, desto grösser wird

da,s Verlangen nach mehr werden».

"
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Hvad jag nu· sagt, -torde, såsom jag i början af mitt anförande

nämnde, vara för ~ånga af herrarna bekant. Jag vill visst icke säga,

att· jag har haft, rätt.. Hvar och en får väl medgifva, att han icke är ofelbar,

men i närvarande ögoublick kan jag icke uttala andra åsigter 'än d~ssa.

I anledning af föredraget yttrade sig:

HBrr v. Häradshöfdingell von .Engeström: I härvarande försäkrings

förening . har. jag för kort tid sedan upptagit till behandling arbetare

komitens förslag till social försäkring med ~särskild hänsyn till de finansiella
och rättsliga svårigheterna vid dess genomförande, hvarvid jag bland annat

. .

i af~eende .å kapitalackumulationen vid ålderdorrisförsäkring lneddelat ell

kalkyl för den .förflutna tiden, som. jag tillåter r.nig 'hä~ omförmäla.

Jag utgick dervid fråll det alltagande, att år 1830 ålderdomsförsäk

ringen beslutits på de grunder, som komiten nu för~slagit, och att tillämp

lling deraf börjat med ingången af år 1831, hvarefter under deri följan~e

tiden till och' lned år 1887 de i förslaget uppgifna åldersklasser förutsatts

hafva .gjort dell. normala inbetalningen för år af 13 kronor. Å de sålullda

erhållna. beloppen har, med afdrag för dödsfall och utbetalda .lifräntor i

enlighet med befolkningsstatistikens uppgifter, tillagts rällta på rä1?ta efter

4 %, och har denna beräkning, å hvars vidare detaljer jag anser mig icke

böra ingå, företagits på sådallt sätt, att afdragen för dödsfall upptagits ~narare

för högt äll .för lågt. Icke för ty blef resultatet, att vid 1887 års slut

borde hafva funnits' ett samladt kapital af icke mindre än 855 luillioner

kronor, som, om Inan betänker, att en. enda allstalt skulle haft att deröfver

förfoga, är något för våra förhåll~nden ofalltligt. Beloppet är visserligell

icke obetydligt större äll det, som den ärade föredraganden angifvit vara' \

för ändamålet erforderligt, hvilket emellertid har sin naturliga förklaring

deri, att föredraganden endast kapitaliserat den' ränta, som erfordrats för

utbetalning af de löpande lifräntorna, utall att taga i betraktande hvad som

blefve nödvändigt för att fylla de genolll befolkningens tillväxt år från
år sig. ökande lifräntorna. Jag tror således, att skihladen' emellan de

bägge beloppen icke är större än att den svarar filOt den af föredragaIldell

sålunda icke beräknade tillökllingen af räntetagare.

. I likhet lned föredraganden ~nser jag vidare, att ett liftäntebelopp af

72 kronor är alldeles otillräckligt att bereda äfven personer inom de obe- .

medlade samhällsklasserna den menniskovärdiga tillvaro, som. torde vara
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-syRet med del1 föreslagna anordningen. I dell nyligell till riksdagen' öfver

lemnade ,..propositionell allgående :oly.cksfallsförsäkril1g föreslås också vid

.fullständig' .invaliditet en lifränta af.: 360'. kronor, utan ·att efter", min .åsigt

,ålderdomsräntan,onJ.. densamri.la·~ skall·,blifva-något Iner ,än" ett'riktigt fattig-'<

'ullderstöd;.:lnå sättas mycket'·lägre; ~lnen. för denna.häl1delse skulle 'ock,

·enligt 111in .nyss berörda beräkning vid en .lifrällta exempelvis af 250 kronor

-efter förloppet af femtio år cirka: 3 n1~lliarder' kronor hafva hopsalnlats,

hvilkell stora sunl1na i vårt land ·torde.-uppgå till inenlot hela den· för

111ögenhet, sOlil·.i en eller allnan form bereder- sin egare ·ell årlig inkomst.

. Allel1ast hänsYll härtill synes nlig lägga absolut hinder för dell af

'kolniterade föreslagna ålderdonls~örsäkriH.g.. :'

Jag tillägger .härtill, att det förefaller mig' i hög grad egendomligt,'

.att nu· ifrågavarande~ till sin l1atu.r soc~alistiska .anordning samnlanställes

J11ed antag:and.et· af. en fortsatt ränteinkonlst, hvilkel1 åter förutsätter det

privatekonolniska kapitalet;. lnen < 0111 det llela således blifver ell socialistisk

-skapelse' på kapitalistisk grund, följer ,också deraf, att det icke kall ~afva

fralIltiden' för sig.

Ett försvar derför må visserligell vara, att detsaulma innebär ett för

sök att.:i ..den yttersta 'nöd undgå denöfverhängande socialismen. Så illa

torde det dock icke 'vara bestäldt med det Iluvarande .samhället; OGh om.

verkligen de.ss. bestånd voro ·110tadt, .blefve för visso d~ss lnotståndsför~åga

genoln· ifrågasatta anstalt betydligt: föriniilskad, utan att tillstån~et .inom

salnbällets lllest lifskraftiga element förbättrades. eller deT} l1ärvarande n1iss

belåtenheten undanröjdes ..

:. Herr Redaktörell.Beckman: Då jag --:- såSOln de 'bland herrarna; hvilka·

tagit kän~iedonl om" arbetareförs'äkringskolnitell.s .betällkande torde känna'

~ .. reserv'erat Inig mot det af komiten afgifna förslaget, är det naturligtvis

icke min afsigt att här försvara detsamma. Jag anser. i likhet lned före

draganden; att .förslaget i många .afseellden är alldeles. opraktiskt.. Särskildt

äro de' lifräntor, som s:kulle lemnas, alldeles för obetydliga och kUllna icke

~nses .motsvara. de ~ uppoffringar och den' stora administrativa apparat,. som

är nödig .för: att .viIl:na dem.

Också är det elldast för att beröra en särskild PUllkt i det 11ySS hållna

:föredraget, som jag begärt ordet. Den ~radeföredraganden har visserligen .

från sin ståndpunkt belyst saken så fullständigt, att det ej i fråga Oln in
7
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vändninga.r IllOt .. kOlniteils ' förslag torde' vara. mycket ,att .tillägga. ~leI}

dereniot Ilar hHl?- en~igt mill;tanke något styfmo~erligt behaI?-dlat de s~äl~

's~m kunna anföras till stöd f?r sjelfva.tanke~lpå ~ll obligatorisk å~~erdo.ms

försäkring. Vis~erligen berörde .han det' förhållan~et, att en sådal? försäk

ring, .skulle innebära ~n~nl .vissa ,gi·änser ett' a~yftande .af fattigvårdens .

~unga. '" Men härvid bör enligt lnin uppfattning kraftig~. betollas, att jllst i

denna .olYlständighet ligger, ett talande skäl för at~ ic~e ,all~ ~ö~ lätt släppa

tankell' på ell sådan försäkri!1g. Ingen bestrideT', sa~hällets pligt att i

vissa ,fall :genolll dell offentliga fattig'vårdel?- 1?ered~ ål~er(~omsfö;rsörjning'

åt behöfvande. Lika' litet kan det bestridas, att denna fattigvård, såsom

.dell nu är ~rdllad', är ell tung och oj~mnt drabbande börda. Slu~ligell lär

det ,väl ej ~eller gerna kunna förnekas, .at~ den· i sit~ närvaral?-de,skick ~r

ganska för6dlnjukan'de för ,den he1?-öfvand~, som ser sig ,nödgad att, .anlita.

densamma. Hvilket belsosamt .~.~flyta11de sk.ulle det icke utöfva, 0ll?-, .
Iattigvårdens förmynderskap borttoges och den behöfvande finge mera.

sjelfständigt .förvalta det ,understöd, SOln på :ålder~on1en komme honom

till del!

.Att fi?n~ något medel, hvarigeno.ID .i fall .af hellof en tryggad ålder

donl beredes Utall at~ anlita den nu v3J.lliga forInen för fat~igllnderstöd}

är derför både för filantropen och statsmannen ett vigtigt problem.. Och

ännu lär det ej. få anses bevisa~t, a~t problemet icke kan lösas geJ?Oln

någon sl~gs ålderdolllsförsä-~ring, .om .ock fotad på andra .grunder än dem~

so~ af komiten föreslagits.

Såsom af reservationen synes, anser jag, att,- o~ e~ .sådal?- försäkring.

skall kunna bringas till stånd, afgifterna måste upptagas i form af s~atter,

dels personella afgifter, dels andra skattebid~ag, för.delade ,på .de mera be

medlade,. Och jag se~" häri ingen o~ättvisa. .Jag skulle' vilja likna dessa.

,afgifter ,vid en slag~ försäkringspremie ~ot .två olik~ risker. Denena

hälften inbetalas för att icke den betalalide sjelfmå falla fattigvården ~ill

last., Den andra bälftell utgör aflösning för den andel af fattigskatt, ~om

jag måste betala, orn icke en ~el af fattigvården ersättes .med alhnän

ålderdomsfö!säkr~ng, ty det är ju gifvet, att ,~ samma ulån ålderdomsför

säkringell inträder, skola utgifterna för den allmänna fattigvården betyd-

ligt inskränkas; , '.

Ett af de hufvudsakliga skäl:n, hvarför frågan om obligatorisk ålder

doms~rösäkring bö~ göras till fö~einål för ~ort~att och ~'ii:lgå~nde pröfning}:,
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är således, 'att den synes innebära en möjligb'et. att åt ålderdoln~försörj

ningen gifva ell lämpligare och värdigare forln äll' dell komrrnlnala

fattigvården. '

Herr v: Häradshöfdingen Östberg: Emot den alldre talaren j or~

ningen ber jag att få erinra om ett par saker, som· förekomma i arbetareför

säkringskonlitens förslag.

Dell ena är, att den lifränta; SOln der finnes" upptagen såsonl den

normala, skall utgå med 72 kronor för hvarje 'person, man· och qvinna.

Således kan ett arbetarehushåll, onl både mall' .<?ch hustru lefva och äro

berättigade .till lifränta, erhålla ett sammanlagdt belopp· af 144 kronor

för år.

Vidare vill jag fästa uppmärksamheten' dervid, .att komiten har lagt

en sYllllerlig vigt på att den ·föreslagna tvångsförsäkripgen skulle vara en

uppfostran:·till vidare försäkring på friv:illig väg. Man har nämligen menat,

att den person, som i ungdomen;- InelJaD. 18 och 28 år, i stället för att

till mer eller mindre onyttiga ändalnål använda sina tillgångar, måste af

sätta något för ett allnlängiltigt och för. honom sjelf nyttigt ändaluål,

derigenom skulle kunna både bereda ,sig en viss sjelfständigare. ställning

än eljest och äfven erhålla en sporre att vidare på _den ills1agna vägen

sörja för sig i ekonomiskt afseende:

Huruvida, finansielt och försäkringstekniskt sedt, komitens förslag

är fullt tillfredsställande, må här lemnas derhän. En enklare Qtväg vore,

om tvångsförsäkringen kunde ordnas. så, som äfven tvänne reservanter

inom komiten antydt, att årets pren1ieilltägter direkt anvälldes tilllifräntors

utdeiande, således utan att försäkringsfonder behöfde uppläggas.

Sjelfva hufvudfrågan är emellertid, om ett tvång till ålderdomsför..

säkring är berättigadt och lämpligt eller icke. Dess afgörande beror

naturligtvis ytterst på· hvilken. uppgift man vill tillmäta staten g~nt emot

dess medlemmar. Anser man statell endast böra verka för rättstillståndets

tlppehållande eller att den åtlninstone pör åt 'individerJla öfverlemJ;la ~tt

helt och hållet sjelfva sörja för sig i ekonomiskt afseende, j~, då måste

man finnanågonting.sådallt som en obligatorisk ålderdomsförsäkring alldeles

opåkalladt.

Anser man åter, att staten bör, der så är afnöde~, sörja för -dess

medlemmars bästa äfven i ekonomiskt afseende, så kan väl en lagstadgad
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skyldighet för' en hvar' att;' såvidt I~lÖj.ligt är,':betrygga sin ålderdom" icke

fÖrefällåF så" oerhörd. ; !, .

All försäkring är: jlf till: sin', :egentliga .:11utur ··:en förenin·g af.,fiera

personer för 'bärandet af en viss, geIuensanl risk. Ju större ell' sådall

förening blifver, desto säkra're OCll billigare kall äfven försäkringe11 ställa'

sig'. En lagstadgad~ hela nationell onlfattande försäkring bör derför kunna

tlpPfylla' de största kraf i, dessa .. hällseeIlden.

Men vidare är det ju ett fakttlm, att den frivilliga försäkringell 1 lluru

gagnande dell än må erkällnas vara, .elldast anlitas af de· n1era välrnående

i .samhället, och Illall har' derför sagt,. att denna försäkring härigenom

lätteligell blifver ett nytt luedel at~ vidga. ·klyftall l11ellan fattiga och rik~.

För att sprida försäkringells ,välgerl}ingar äfven till de lägrelagrell .i sam··

hället erfordras statens mellankomst och lagens tvång. Ett dylikt tvång

å ifrågavarande område' kan anses likaså;' berättigadt som' skoltvånget.

Likasom det senare,' har mall sagt,' frigör från okunnighetens·.träldom;

befriar det föl';ra från Hitjali och likgiltigheten· att sörja för sig och de

silla och från den l11ed en fullständig osäk~rhet i existensvilkor vanligen

följallde ringa. orntanken o,m framtiden. Likasom skoltvånget är försäk-·

ringstvånget . åf vigt lika "så mycket ur samhällets som ur il1~ividells

synpunkt. Och innebär slutligen icke den nuvarallde allmänna fattig

vården i sjelfva verket de: största af de olägenheter, Ulan velat finna 110s

el1 obligatorisk ålderdomsförsäkring, utan att r hafva· lned sig någon enda'

af" dess fördelar?

Herr Bankofullmäktigell, Fil. D:r. Arnberg: Jag ber till en börjall

att få ansluta mig till hvad den'. ärade föredraganden' yttrade. Dertill vill

jag med ett' par ord anföra en praktisk betänklighet enlot hela detta system',
. .

af hvilket denna ålderdomsförsäkring utgör en del" och hvilke,n betänklig-

het åtminstolle tills' vidare f9r nlig varit dell bestämmande.. Jag 'vet, ått

jag genon1 att anföra denna min' betänklighet kommer att ställa mig i

strid med' såväl arbetareförsäkringskomiten som den siste talaren.

Den ärade föredragalldell' har sagt, ·att det är ett b,eklagligt fak

tlll:rl~ 'att i strid·ell. mellan" det sedliga ansvaret, som ålägger mig att, så

vidt' möjligt är, sjelf sörja för mill ålderdom, och de menskliga begären,

hvilkas tillfreds~tällallde drifver mig att offra bvad jag kan för deln, det

ofta' nog blir det sedliga ansvaret, som får: duka under. Om detta, är en'
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sanniu,g" är det, dock icke miu.dre en. sal1,ning~ ,att: vi sett ~~sen ,,~?tempel

på att i denna strid ,det likväl. ,varit den, seq.liga kraften, S~)Ill. f~rm}t~t göra

sig gällallde; och:. att det varit b~gären,;,~m fått maka sig: åt siq~~~ för

känslan af ,egell ansvarighet, ,som drifv€r ,l11ig . att" t~llka p~ 111m· ~ld~rd9111.

Nu ,frågar', jag Eder, mina, l1Brrar:. onl' d~nl1a. k~nsla ,a~ ~ge~ ansvarigh~t

,'J~M, äi~ så ringa, ,-hurud~ll skall ,väl, denn,a ,käIlslablifv~, då staten kol1lmer

:oeh :säger : bekYlura, dig jcke om din ålderdom ; jag skall sörj.a för d~I~

.8alnma, j.ag ,ska~l göra dig. till räntetagar~,och sätta' d~g i en oberoende

ställning. Onl det vore så, att statell kunde hOllorera dessa löft~p, sku~le

jag vara nled 0111 det föreslagna systelIlet till ålderdolnsförsäkring, lllen går

Jag från" ord till verklighet, så finller jag". först, att '~al1,skulle få en appa

rat, 'SOlU ,~ore så stor, att sakell redan på denlla grund skulle bljf\~a out

förbar,. och,' .vidare vill. jag fästa, llppmärksalnheten på att den ränta af

·72 kronor,. som skuI.le lltdelas, är en Slll'l;lma, som, högst väsentligt llI!d~r

stiger äfven det ringaste, tänkbara lrienskliga exlstel1snlinimun1. .Det 'är

re11t af en löjlighet att tala der0111, att el1 lnenniska llled detta belopp

sklllle kunna s-kaffa sig ett ekonorniskt oberoende. Det är ett ekonomi~kt

oberoende, SOln icke i 'llågon nlåll. gör fattigvård obehöflig, SåSODl denna

,ä~' ,€11er kall kOlnnlaatt ,blifvaorg;aniserad. Men: på' salnn?-'a gång sonl

.detta icke ·är nå:gonting annat än en, olnorganisatioIl .af fattigvården, är

det en. organisation, som direkt tellderar till att Un?alldraga illdividen dell

kraft, som, ligger.'i känslan.', af e.get 'allsvar. Det är dessutQlnen. åtgärd,

sonl. i så hög ,·grad ,'kommer, att öka antalet af delll, SOIU på ålderdo~~n

,äro i -beh?f af understöd af fattigvården, att jag tror, att' salnhäl~et sjelft

·komlner ,ibehof af. fattigunderstöd.

Mej} j~g öfverlemnar åt de lärda herrar, .sonl utarbetat system,et,att

svara på fråga.n:. hvenl skall betala detta? För 111ill del är jag alldeles

absolut ,bestämd för· att icke nu, godkänna något af de system, som 11ittills

blifvit frainlagda.

Herr Justitierådet HanlmarskJ~ld: Då 11litt föredrag redan ,bIBf ,allt

för -långt, 'llödgades jag utesluta flera punkter, som jag anl1-ar.s hade tänkt

framhålla.: Bland dessa, af mig' lltelemnade punkter var jus,t del~, SOlU af

:ordföranden :nu; omnämnts, ' nämlig~ll' dell försvagand~ verk3:l1 , SOI?J. den

, ,obligatoriska ålderdo111Sförsäkrillgen skulle 111edföra i ,afseende på k.älls1an

afe;get .ansvar.
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Rvad beträffar samhällets skyldighet att befordra sina medborgares

väl, tror jag icke, at~ denna står i strid Iued läran om rätts-staten:

~.. nämligen .inom vissa gräns~r~ Jag anser, att samhäl.let här en s~dan

uppgift, nlen att samhället derföre skulle hafva rättighet att ställa sina

medborgare under. förmynderskap, det vågar jag betvifla.

Då illvänder mail emot mig: '~en vi llafva ju skoltvånget. Derrr:ted

förhåller sig likväl så, att der uppträder, staten SåSOlll skyddare af de, små'

.och af illtressen, som annars skulle kränkas, Iuen deraf följer icke, att
. . .

stateIl har" rättighet att tvinga fullvuxna 'melllliskor till saker, som afse

deras' egl1,a iJ'ztressen.

,~vad åfgifternas storlek beträffar, vill jag erinra om att det fillne.s .

vårt land icke obetydliga trakter,', der en årslöll af 50 a 60 kronor är

det llögsta, SOlll fattigt folk ~äktar betala, och, att derföre .redan nu' elI

icke ringa del af 'den 'uppväxallde ungdomen begifver sig till ett frälll

mande land för att söka en bättr~ existens. Det förefaller mig, som om

förslaget, vore uppgjordt endast med hänsyn till en eller annan rik kOIl?-

mun; men jag tror' icke, att den' ens der kan finna någon tillämpning.

. Herr .Ingel1iöre~ Carlsson: Jag har en något afvikande uppfattning

i denIla fråga emot den föregåellde talaren. . Mig synes, att det icke borde

vara en börda, utan, snarare' en' lättnad för arbetsgifvaren, om han kunde

bidraga till sina arbe~ares ålderdomsförsäkring. Under nllvarande för-'

hålhtnde11' k'an hall knappast lemna Ilågot bidrag till deras ålderdolllsför

säkring. Hall ser dem åldras och blifva, gamla, 'Iuen han är oförmögeIl

att lljälpa dem. Han vet ju dessutom icke, onl' han får behålla sina

arbetare, och ullder sådana förhållanden kall .. hall och vill han i~ke för

denl ikläda sig llågra ko~t~ader.

Fråga1l Olll hvem SOln skall ~etala afgifterna, arbetsgifvaren eller

arbetaren, eller båda tillsaminans, torde väl komma att i prak~iken lösa_s

sålunda, att ,det blir arbetsgifvaren, som får vidkänllas kostnaderila, ty

atbetaren tål i sanning icke vid någon afknappning på sin redan ganska

ringa aftöning. Då arbetaren ~cke har mera betaldt än· att han lned kllapp

11Öd kan lefva för dagell~ kan han llnder de flesta fö'rhållanden ick~ spara

någonting för sin älderdolll. En tjensteman derelllot, som har en jäm

förelse~is större lön, kan staten tvinga att betala afgifter till pensionskassor

~. dyl. Detta anser jag vara ett stort tvålIg på en massa bildade' men-
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lliskor, som borde kunna tänka sJelfva oell sjelfva sörja för sin ålderdoln.

~Ian får derelllot icke beräkila, att, arbetareii, på den -låga ståndpunkt hall

''intager' och lned' de små tillgångar, bvaröfver hall disponerar, skall kunna

tänka på sin 'kanske långt aflägsna ålderdonl. ~Iig SYlles derföl~e detta

tvång, onl det kan kallas ett tvång att underkasta sig opligatorisk ålder- ,

·domsförsäkr~I1g, vara åf den b'eskafienbet, att det kail försvaras ,och detta

långt bättre än när statell tvingar ,sina tjenstenläll till erläggande af pen

sionspremier.

Jag vill derför ,icke påstå, att det förslag till ålderdo111sförsäkririg, som

llär föreligger, är det i alla afseenden 'lälllpligaste, i synllerhet som den

teori, livarifrån det utgår, nämligen salniandet af ofantligt ,stora kapitale,r,

·är' oriktig. I{unde nlan följa en anllan princip, t. ex., a~t årsinkomsterna

;skulle kunna betäcka ,d,e årliga utgifterna, då vore' IDan ju, if~'ån llela

-den stora förvaltningsapparaten, och derigelloll1 vore nlycket vunnet.'

, , , '. .,','

Herr ByggIDästaren Håvander: Att beställlina' tidell för erhållallde

:BJ lifränta till' 60 år anser jag icke vara riktigt. Huru många arbetare,

tro berra~~a, lefva så länge? Medelålderll för t., e~. s~el1huggare'är 45,

.år. De, som uppnå dell högsta åldern, äro trädg~rdsårbetare och andra,

'SOln hafva sitt arbete i ~riska luften, mell af denl, som, arbeta i v,erkstäder,

. lefva _högst få till 60 år, t}T .de äro ofta utsatta för drag ,oell en -högst

'Osund luft.

Beträff~llde åter den här omtalade inskränklling. i lnenniskornas f~i

'OCll rättigheter, SOlll skulle ega rUIn vid den ifrågasatta ålderdomsförsäk

ringen, så är det ju alldeles gifvet, ·att- j-u lnera sanlhället civiliseras, dess

flera inskränkningar göras, ty mall, fåi' ordna sig, efter salnhället, och det

,kall' väl då vara godt för' detta saInhälle, att icke alla dess arbetare

komIna' på fattighuset, då de arbetat oell:' trälat hela, sitt llf.



sammanträde den 30 oktober 1890. '

O:rd'fÖrand'e~ Bankofullniäktigen,' Fil. D:r J. lV ARNBER.(j..

Till ledahlöter af förellingell invaldes 1

Herr v. Häradshöfdingeri M. Walle'nberg t.' ,.. .,Grosshandlarell J. F. Rossander, '

,» J. "{.;Ublin t

) B. Ursell och'

Fil. Kandidatell A. Ande1"sson.

Härefter företogs det för' aftoIlell uppstäldå öfverläggningsämnet:

'Om termirishandeln, 'dess fördelår och ,faror~'
. .' \ .

. , .

.Öfverläggllingen inleddes åf Juris 'Doktor Hecks'cher':

_Det ämlle, SOlll lltgör föremål för. förenillgens öfverlägglling, i afton~

Ilar på senare tider spelat en betydallde 1"01 i de stora, ku:lturländerllas kom

mersiella kretsar, särskildt på grund af dess betydelse för hvad man kunde

kalla »handelns etik», och torde ännu anses icke allenast som ell fråga af

intresse, utan har till och' lned från, att ·vara en vanlig ekonomisk fråga

blifvit ell stridsfråga. Det skulle möjligell hafva,varit önskvärdt, att den, 80111

fått till uppgift att inleda diskllssionen öfver ~etta ämne, pe.rsonligell kunllat

tåga del af terminsmarknadells göranden och låtanden för att bilda sig ell

fast mening om de många olika synpunkter; af bvilka en rätt dom här

måste ,bero, men då jag icke varit i den lyckliga situationen, hoppas jag,
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att, andra ,111era erfarna'- 111edlen1nlar af föreilingell kunna' supplera hvad

SOln ,brister 'j min '"f:r-ainställning.

'rerrninsllandeln .ät el1 ··företeelse' af --jälnförelsevis ITY lipprinnelse ,och

Ined' en ·helt·ocll' hållet 1nodel~nt tendens.' ,rrendensen är densalnnla/ S0111
. ",

på, många, alldra pnnkte-r gripit 'in liti': omsättningslifvet- och 1nedför~ ganska "

stora oInhvälfningar inoih vår :tids' handelsförhållan~en; nälnlige11 ett all

mänt sträfvande efter ofganz·sation, äfven ön1 genom denna organisation

en d~l af del1 frihet 'ÖC11 sjelfstäIldighet, på llvilkel1 vår individualistiska.

e~onol11i är fotad och i hvilken ~ den söker' sitt försvar och sitt rättfärdi

gande, går förlorad. Det, son1 tern1insha11dehl' vill orgallisera, äl~ aftalen

Olll köp på leverans, d~. v. ,S: köpeaftal, SOl11 ,i~lgås i' den afsigt, att ,någon

tid skall förflyta e:r:nellan aftalets afslutande och dess uppfyllande: Det,

fanns en tid, <lå de~sa aftal bedölndes ganska afvogt fråil salnhällets sida.

Att del1 kanoniska r~tteli,. S01l1: just; icke llt~ärker sig för någon' fralllstå

ellde ekonomisk insigt, var sträng,· eill0t dyiika köpeaftal OCll förbjöd den1,

kall:icke förvåna. ,~1el"a öfverraskalide är det, att Hansestädernas rätt för

bjöd att sälja »sill,. sOlillickeval~: fåligad,- 'säd, sonl' ick~" var vuxel1, tyg,
sonl icke var tillverkadt» ...Att' aftal onl leV<3r'al1s på senare tid likväl äro

GUnlbärliga, torde ingen' i våra dagar betvifia. 'Eli förståndig' ekoll0111" för-

'ser sig i tid för de bel~of, son1 i e11·frallltid knnna fötekollllna. Han väntar.

icke, tills det icke längte kan uppskjlltas, utal1 hall skaffar sig på förha11d,

llvad han hai~· bruk för. .På ,sam1na sätt är det 111ed sa111bället, och d,en,

SOlll har till uPI>gift att' förse sanlhället 111ed . dess förnödenlleter, 111åste

också· tillse, att Ilall, då 'behofvet uppkoinu1er, är i tillfälle att skaffa, sanl

llället, hvad' det ic~e kan '~n9vara'- Så elelnel1tära 'dessa :sanni~lgar äro,

har det dock varit den nyaste' tiden fö:rbehållet' att bring,a halldelll på

leveralls ill under 'ett systenl, il1 under e11 facklnässig' organisatioll.. :
. .

. Såvidt ·jag kunnat finna, träffar nian de första spåren af ell Tegel-.

bu'ndei~ t~.rmiiisbaI1del j Östersjöprovinserl1a. Det är' dock troligt, att S11ar

lika affärsfornler ,på 'olika' tider uppstått på olika ställen, utan att ll1a,n

sedan ,kUll11at följa' deras spår. Elnellertid tyckes det, soin 0111 ,Stettin
varit den' plats, der lllan först illfört el1 organiserad tern1insbandel·*. Redan

, '

, '

* ~enare anm. Upplysningar, S~)ln, efteråt kOllllnit mig för öga, gifva vid. handen~
att ~n reg~lbund.en varutermtnshandel förekqlnmit i Holland redan på 1600·talet, sär~kildt i
tian och i iandtbr~lksprodukter, och' att' Alnsterda~n från 'tide~ omkring '1720;' egt '~n o~garii
serad terminsbörs i kaffe.
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.i .börjall' a:f 1830-talet förekolU derstädes terluinsballdel såväl för de van

liga sädesslagen, råg, hafre, hvete och' korn, som för rofolja' och sprit.

Derifrån tyckes tel'1l1illshallde1rl llafv~ utgrenat sig till andra länder,_ såsOIIl

Tyskland,. Holland och· ]Trankl~ike, men llågon riktig fart har den'na hall

(lel- icke tagit, förr· äll Ne"r-York .och efter dess exempel Havre, Hambu'rg

och Li~erpool utbildat sto.ra terminsbörser. De artiklar, som förhan.dlades

l)å dessa terminsbörser, äro i främsta runllnet lalldtbruksprodukter, llämligen:

1:0) hvete (Nevv-York, äfven Paris,' London och Berlin),

2':0) kaff~ '(Ne"r-York, Havre,. Halllburg samt dessutom Rotterdalll,

Amsterdam, .LL\.nt,verpen, London' och Marseille),

3:0) b01null (Ne,v-York, Liverpool, Havre äfvensoln Brell1en) och

4:0)- socke'r (Paris, Haluburg, äfven Magdeburg In..fl.). Dertill kOln~ .

Iller slutligen,

5:0) petroleznn (Alltwerpen och Bremen) SOln· en· särdeles vigtig ter

lninsartikel, hvilken ju dock ieke hörer till, landtbrukets alster~

Att--.landtbrukets produkter i synnerhet blifvit. föremål för ternlins-

.. Ilandel, kan icke. förvåna, ~ftersol~ llaturell sjelf utstakat fast· ~egräns,ade

perioder för deras regelbundna afkastning. Detsamlna gäller till en ~e~

om några artiklar,- sOln tillhöra boskapsskötseln, Ilän11igen- talg, till och

ister;' mindre klart är det, llvarföre el} del metaller, såsom järl1~' tenn och·

Tåzink, oC,kså kOlnmi~ ~1ed i te~minshaDdeln. . "

Jänl11sides lned denna' riktning i varuhandeln eller lnöjligen' förut

går en lnotsvarallde ·organisatiol1 af terminsaffärerl1a i handebl med- effek~

ter (fonds oc~ aktier). De stora- terminsbörserna, i sy.nnel:het 'Paris .och

Berlin, göra en mängd papper till förelnål för terminsnoterillgar,1 utan· att

det är lätt .att· sköllja orsakell till att just. dessa och-icke andra värde

papper iloteras per termin. Sådana effekter. äro i syl1uerhet .. bank- och

statspapper äfvensoni· bergverks-, industri- och järllvägsaktier. ;;.

]-'rågar Inal1 nu, hvari den orgallisation består, som terminshandeln
. .'

'llar gifvit, leveransaftalen, blir svaret: dels i' regler för Ilandehis ingående,
, . .

dels i stora lättnader uti 'affärernas' af~eckling. I· förstnänluda afseende

är det egelldornliga draget detta, att markl1aden'fastställer en fast standard-o

qvalitet och q'va1~titet, i llvilken. alla .varuaffärer per 'ternlin . ingås, t. ex.

. 500 balar kaffe, 2,000 lnark i en viss sort effekter. .Hvarje terrilillsaffär

omfattar en bestämd' l11edelgod sort af varall och ~n myckenhet af den

faststäida enheten. I denna standard-qvalitet och qvantitet:· i~lgås sedall

"
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.aftalen· ,till uppfyllande antingell på viss dag (medio, ultiIl10), eller under

loppet- af en eller, flera bestänlda lllånader, l11ed rättighet för säljaren att"

närile1st "han vill, llllder deli tiden leverera varan och skyldigIlet för köpa

Ten att då elnottaga, densalnnla., Detta 11led af~eende på ingående af aftal.

Bettä~ande afvecklillgen hafva terinillsbörserna likaledes infört fasta

.regler, nlel1 del1 stora lättnad, SOln de lnedföra, kOlunler egentligen till

sin rätt först på de plats~r, der luall inrättat s.' k. liqvidationskassor. ' En

sådan stiftades först i Havre år 1882, sedan upprättades andra dylika ·kassor

'uti Hamburg 1887, i Rotterdaln' och AIllsterdaln 1888; kassor fin~las ·nu

'vidare bland anllat för -sockerllande1Jl i ~lagdeburg sall1t på senaste tider

Jör ,produkthandehl i L011doll och för bomullsl1andeln i Liverpool. Gel1on1

dessa liqvidatiol1skassor har n1al1 underlättat handeln på tvänne sätt.' 1rIan

'hår till el1 viss grad velat uppnå samlna- ändamål, SOlll med afräknings

anstalter i penningluarknadell (s. k. clearinghouses), , nälnlige.l1 att bespara

(]eltagarna i affärerila en stor del 'arbete, derigel10ln att de aftal, SOln in-

, gås, icke uppfyllas in Ilatura, utall så vidt l11Öjligt kornpenseras.- Men,

dessuton1 hafva liqvidationskassorl1a, åtminstone de flesta af dem, till upp

.gift att gifva el1 ga'Tanti för aftalets uppfyllallde; de inträda sjelfva SåSODl

kontrahenter i aftalet, hvilket icke längre ingås direkt en1ellan köparen och

säljaren, utal1 el11ellan köparen och kassaIl' på' del1 ena sid~n och säljaren

''Och kassan på del1 andra. För att detta skall kUllila ske, lnåste både

köpare' OC11 'säljare len1na kassan ett· tillskott, ber~kl1adt för,llvarje enhet;

't. ex. per bal ~affe eller socker. Efter halld S0111 risken ökas under leve-'

Tallstiden för någon delegare, efterhand som fluktuationer i priset göra

'Sannolikt, att förltlst skall llppstå för e!1dera af parterna, luåste ytterligare

tillskot~ ega" runl. !Cassal1 eger då rättighet att uttaxera belopp till deIl ,

storlek, S0111 lned anledlling af fluktuationerna befinnes llödvändigt. - 0111

en delegare ,vid förfallotidel1 ~cke fullgör silla förbil1delser,· skrider kassan

till exekution. Den köper eller säljer-' för hans räkning, och dell differens,

SOln Uppkoffilner derigenol11, att han icke" uppfyllt sina skyldighete~, ut'"

taxeras på del1 försumlige efter en faststäld kurs, scnn 11varje terlnin upp

göres - del1 s. k. liqvidationskursen. Det finlles dock olika vilkor' för

de olika kassorIla" och särskildt lned afseende på liqvidationskassan i Li

verpool gäller 'icke el1 sådall garal1ti. Beträffande' kassan i Londoll har

jag llyligen sett, att Inan föreskrifvit, att-- icke något exekutivt 'köp 'skall

ega 'rUIn, 0111 en säljare underlåter leverera sin vara, lltal1 i stället kall
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kassail ålägga hOnOlTI att betala en straffafgift intill' 10 ,:. ,af priset. . Me

ningen' härn1ed är naturligtvis att hindra ,dell stora hausse i, priset, som

skulle' kUllna ~ inträda' genom en större mängd tvunglla uppköp.'

Jag, hade önskat belysa denna franlställnin·g· af .. liqvidationskas~orna

lned tillhjä!p' af 'en statistik öfver deras' omsättning, men jag I1ar i den

korta t~d;'·'.son1 förunnats, mig till att förber€da' detta föredrag, icke' kunllat

förskaffa 11lig nödiga bidrag till, en .sådan; det, SYlles nästaD~ i som om offi

cie~la .siffror' fråll de flesta kassor icke blifvit priblicerade. Endast rörande '

varllliqvidationskassan i' ,Hamburg är jag i tillfälle att lemna några få

sifferuppgifter: Denna kassa stiftades i juni 1887. Dell ·bokförda on1sätt

11ipgen har varit:

kaffe: 1888 - 16,510,500 balar" värda Inill. mark 1049,6,

1889 - 9,488,500, balar, värda n1ill. nlark 892,8;'

socket: 1888 - 4,363~OOO balar, ·värda Inill. IIlark ;117,8,

1889 -- 9,117,000 balar, ,värda mill. lnark-284,3.

Mera intressant än storleken af ·dessa siffror ~r dock det förhållande~

. i 'hvilk€t ,de ingångna aftalen .stå .till de· effektiva. M de cirka·9 millio

Ile1' balar kafiB, som år 1889 såldes genoln .varuliqvidatiollskassall, levere-,

radBs icke ll1era än 449,500 halal\ d. v. s. cirka 4 3 / 4%'; och af de Ilågot

öfver 9 ,Inillioner balar socker, som såldes genoln kassan under 1889, le-'

vererades icke 'mera än 404,000 balar, d .. v. s. omkring 4 1 / 2 %. Såsol11.

.herrarna bäraf finna, är det ett försvinnun'de litet anta.l af -de .ingångna.

aftalen, som uppfyllas- i~l n~tura. De flesta kOlllpenseras, utjämnas och

försvinna.
. :'Är 'nu månne 11ela dellna ·riktlling i Ilutidens Ilandel ett fralllsteg? .

Bör den: st.ödjas och tagas till lnönster, eller bör' den 1110tarbetas och be

kämpas? 'Det är stridsfrågan.

För oss här i nordell ställer sig denila ,fråga skäligell teoretisk. Vi

ega ännu icke någoll terlnillshalldel, ·och lnöjlighetell att få den är också

ganska liten. Icke derför att ·de, -artiklar, S?111 förhandlas på ternlillsbör.

'serna, icke skulle förekoffiIna ,hos oss, utall derför att våra handelsförhål

landen äro för' sInå ocll:·.osjelfständiga, för att antagandet' af. denna form!

skulle:' hafva för vår handel· något särdeles· stort och praktiskt· intresse ·i.

den närInaste framtiden. . Man ·bör emellertid i detta afseende icke vai~a.

allt för ~äker. ~I~nga intressen'· kunna vara förknippade med införandet

af ,en tenninsmarknf:Ld, och de faktorer, af hvilka den beror, kunna vara
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gallska oberäkneliga. I I{öpenhainn har l~all redan .umgåtts lned tanken

på att införa: termin'shandel i fonds ·.och -aktier, och' då lär väl Sverige

svårlig~n Ulldgå att få känning 11äraf....., För· icke så länge' sedanbafva vi

ju till och ll1ed ·i Sverige haft en verklig terluinshandel i spa111uål och

brlillvin. E~lligt: hvad ll1al1 från pålitligt håll sagt luig, gjordes· det på J

1840-talet OCll' långt· in på 1850-talet. ganska· stora' terminsaffärer ,här i

Stockholm i. dessa artiklar, och mBll hade då· äfven officiella noteringar

per .termin.

·Att en. organisation a~ leveransafiärerna' medför ganska stora fördelar,

derom hyser jag icke något tvifvel. ·Inllan Jag dock gå.r in på denna sida

af frågan, vi~l. jag strax 'lnedgifva och framhålla, att det likväl är 'en stor.

.fara'· förbundell med terlninshandelll, och det är der~ yrlcesrnäss1"ga speku

lationens' ingripallde i termil1saffärerna. Spekulation måste. finnas i all

. handel, åtminstone i all handel på tid. Spekulationel.1:s väs~nde är ju det:

att förut beräkna och så vidt möjligt draga fördel af framtida, prisfluk

tuationer, o~h som möjligheten af dylika förändrillg~r alltid· är gifven, då

ell affär först längre fram· i tiden skall uppfyllas,: så lnåste .llvarje 'affärs

Inan, SOln·· afslutar en affär ·på tid, taga dessa· prisfluktuationer· Jned i" ·be

räknillgen. Han luåste kalkylera så~ att hans avance kan täcka ell möjlig

prisförändring. Men i' organisationen af leveransaffärerna ligger åter e~l

lnöjligbet för spekulationens orgallisation, och. det· är' ju~t.,deri, som farall

döljer sig. Det ~nnes näiniigen ~11 stor mällgd· personer,. som allse det

med' sin' fördel förenligt att ingå aftal, som de icke tänka uppfylla, d. v.

s.· köpa varor, som de icke kOlnma att emottaga, eller sälj~ varor, SOl11 de.

icke hafva för afsigt att leverera" De göra ·detta·i den förhoppning, att,

då tidpunktell för aftalets uppfyllallde inträffar, priserlla då skola ställa sig.

sålunda, att de 111ed fördel kUl1lla realisera spekulatiollen, s~örda en vinst

utal1 att någonsin ·komma i" besittning af de varor, om hvilka: de ingått

aftaL Det ärdell uppkolnna differensen emellan priset på levera~lstiden

och det i köpeaftalet öfverenskolnlla priset, SOln·utgör deras vinst - eller

förlllst. Dell~l~ möjlighet att utveckla en klass af yrkeslnässiga börsspe

lare är det just, som utgör den stora faran hos terminshandeln.

Öfvergå yi l1U ·till ett 11ärmare betraktande af de olika fördelar, som

111an vä!-ltar sig af termillshandeln, och de ingrepp, SOIU en professionel.

spekulation gör i densamma,. skall jag till belysnillg bäraf j korthet under-
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söka .terlninshal1d~lns ve-rkningar dels med afseellde å produktion och till.~

{örsel,. dels llled 'afseellde å, pr·isbildnil~gen.

Det är en ,galnmal dOgIll inonl elen individllalistiska ekonomien" att.

när llvar och en sköter sina intressell så godt som möjligt, uppnås det

för sallllläll~t för~elaktigaste resultat. Så galnma.l denna dogm än' är --.:

den tillllör 111a.llChester-teorier~la - h~r dCll dock på senare tider fått käl1l}a.

på att' dell icke står i full öfverensstäillll1else lTIed nlltidens ekonolniska

ortodoxi. .Så har det gått 111ed arbetsaftalet, oell det kommer kanske att

gå så äfven ll1ed Ilandein. Om en köplllall i .våra dagar vill göra sig för

hopPl1ing OIn att uppnå ett lyckligt, resllltat, så bör h'an föi~st och frälllst,

söka vil1ua den lllöjligast klara öfverblick öfver lnarknadel~. Nu galler

det 11led andra ord icke onl isolering, utan Oln solidaritet. Men dellIla.

solidaritet' förlItsätter el1 grundlig kännedom Oln alla de faktorer, som,

kunna inverka på 11ans risk. Det fordras härtill ell instruktiv verksalnllet, '

HOIll sätter honoln i stånd att följa 111ed sin tid, OCll en sådan instrllktiv'

verksalnhet ,eger tern1inshanclehl i ganska hög grad, först genom· de regel~

hundlla' noteringar, för hvilka de varor, SOln förhandlas, äro förelllål~ OCll

derl1äst genolll den nödvändighet, i hvilkell dell försättel:' kÖpJ~allnell, att.

ytterligare kontrollera dessa Jloteringar för att åstadkoJnma ell så vidt lnöj

ligt exakt beräkning af alla de faktorer, af hvilka priset beror. Genoln

statistiska lltredningar och ständiga undersökningar af alla led i prisbild

nillgen sättes 11ulneraverldell på ett ögonblick i besittlling af ett vetande,.

som, dell enskilde icke Jlled egen hjälp sklllle kunna skaffa sig. ' Detta är

Ilaturligtvis til~ för4el för producenten, SOll1 derigenom lär sig att begränsa

sin produktion till det nödvändigaste. Det är äfven till fördel för kOnStl-

lI;lentel1, lnell i synnerhet för deras Inellanhand, handeln. Tj~värr måste
, .

det· 111edgifvas, .' att redan på denna punkt gör den yrkesmässiga spekula...

tionen sitt bästa att förstöra terlninshandelns nyttiga följder, nämligen

genom de så kallade »börsnlanövrer», som ofta förekOll1ma på alla större·

ha~delsplatser .

\,Ti kOlynna nu till en annan sida -af terminshandeln, SOl~ obetingadt"

kan sägas hafva stora fördelar med sig, nämligen den organiserade ter

minshandelns förmåga att' till hvarje tid skaffa köpare och säljare. Jus~.

derföre att den sätter samhället i stånd att llppskatta framtida tillgång och.

efterfrågan, 'åsätter deil på förhand llva.rje vara ett, pris, lälnpadt efter den

tidpllnkt, 'då den varder tillgänglig för kon'sulntioll., Ingen producent be-
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höfver frukta för -att hans vara icke·skall· villila åtgång, ingen kOl1SUmellt
. .

behöfver .vara ängslig för .. att tillgången skall tryta, hvarje bebof kan på

förhand tryggas utan' hopande af stora förråd. På kapitalnlarknadell .mBcl..

för terInins~andeln äfvenledes, att 8amhällets disponibla behållning-ai" ~kllnna

på förhand placeras och o~lvändt kunna frigöras, så snart de' ånyo skola.,

ingå i omsättningen'. Dermed ,är dock icke .meningen att säga, att speku

lationen skulle skapa .en olTIsättning. Icke dess ln1Jldre Ilar Inan sagt detta;

man h'ar, 'det är ett ganska vanligt påståellde, antagit, att spekulationen

skulle vara i stand att skåpa tillgång och efterfrågan. 'Det sanna häruti

är allell,ast, att' speklllationen utgör en förmedlande länk ernellan konsunl~

tjOll och' produktion. Den upptager tills vidare de värden, sonl först seder

mera kunna absorberas af konsulutionen; men derigenoJn skapas icke

någon efterfrågan. Det ,är el~dast, ett reglerande af den efterfrågan, SOln

ändå förr eller senare måste uppkomma.

I detta reglerande ligger en annan mycket vigtig, kanske .den vigti

gaste, sida af terminshandeln, n'ämligen terIninshandelns inflytande på.

prisbildningen. Det är, utan tvifvel denna dess egenskap, SOJn utgör .pröfvo

step.en för terminshandelns bestånd, ,men det är också ofantligt svårt att

i detta afseende säga någonting afgörande. Här står mening emot mening,

siffror eni<;>t siffror, och hvem sonl får .. rätt, torde fralntiden utvisa. Från

deras sida, som försvai"a terminshandeln, gör :måll gällande, att densamnla,

som all spekulation, motverkar prisfluktuationer. Dell skaffar köpare, då

priset är lågt, och· animerar till att ·sälja, 'då det är högt. Derigellonl,

säger man vidar,e, hindras dessa förhatliga priskoalitioner, som gå ut på att

trycka ned priserna på ett onaturligt sätt eller drifva upp dem till ,en svind~

lande höjd för att sedall i tid, inna~ bakslaget kommer, draga in Sill'vinst.

Det visar sig dessutom, bar. man sagt, ,att de platser, som redan

hafva infört .termillshandel, göra det ~ill en nödvändighet ,för de handels

platser, som med dem vilja konkurrera, att följa exemplet; ty annars stäl

ler sig :priset minst s,å lnycket dyrare för varor på andra platser, som frakt-o

skilnaden utgör ,emellan dessa pl~tser' och närmaste terminsm,arknad. D~t

tyckes vara en erfarenhet, som icke låter sig bestrida, att alla disponibla.

behållningar fÖreträdesvis söka till terminsmarknadsplatsern~. Erbjuder

nu t. ex.' en' importör i ~remen ett parti kaffe, får han alltid mindre än'

en köpman i Hamburg' fö~ samm~ qvalitet, ty ---:- skall man svara honom

- om ban vill sälja det i Hamburg, 'nlåste han betala frakt från Bremell
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till Hamburg; och Ol11Välldt kommer ett dylikt kaffeparti, aln det skall

köpas oi Brelnen, att fördyras med frakten från närlllaste terminsmarknad,

Halnburg, till Bremen...

.o,. En10t dessa t~rmil1shandeln:s :fördelar, SOlU :jag 1111 i .o·lcorthet .frall1

llållit, hafva' lnotståndarna. emot densalnula lYled. stor energi gjort sina gell-

.sagor. .De påstå. tvärtom,. att prisbildnjngen' på ett-rel1t af o11aturligt ;sätt

påverkas' af:. terlnillshandehl. ·De visa gelloln l~nga rader af. siffror, :·att

fluktuationerna i· kaffe. och socker och alla.andra ternlillsartiklar hafvajcke

.allenast .icke blifvit .. mindre, utall- ~värtoln större,- sedan ·terminshalldelIl

uppkom. Skulden 11ärför. :kasta .de lltes~utande .på den yrkeslnässiga spe

kulatiollell.... :Det .är' de1111a,.som genon1 att kasta .sig in 'på .artiklar, . IneQ

bvilka dell icke vill befatta sig,' ökat tillgåIlg och efterfrågan ·till oriInliga

siffror· och· derigel10m alldeles förryckt .den .grllndval, på hvilken all pris.:

bildllil1g baseras·. TerlniIlshalldeh1slnotstålldare peka särskildt derpå, .att

det jll enli~ alla pålitliga vittilesbörd 'en~ast är ett· försvinnande mininlum

af de ingångila oaffärerna, som äro verkliga' transaktioner, och påstå,' att

de öfriga äro alldeles .fiktiva. Såsom jag nyss. omnämnde, visade det sig

j~ i: 'Hall1burg, att endast 4 a 5 ..~ < af liqvidatiollskassalls omsättlling ·effek

tuerades, oell på' andra ställen har 'man kommit· .till ett .liknande resultat.·

Från Berlil1s' spanmålsmark11ad finnes. sålunda el1 äldre uppgörelse '(af

G.eorg Cohn), ·som kommer till det resultat, att omkring 10.%' af termins

.affärerna varit effektiva affärer. ..Fråll sallllna ·håll· påstås vidare,. att ode

k-onstlade priskoalitioner, som skulle Il10tverkas af terminshandeln, tvärtom

fortfarUl1de florera på det kraftigaste, och. det fillnes icke skäl att antaga,

~tt icke spekulationel1s ingripande hat'· sin stora skuld. deri.

De~ medgifves 11U också fråll n1era sansade köpmäns sida, att stora

missbruk hafva egt· rum på terminsmarklladerna, särskildt med afseende

å de s. k. prelnieaffärerlla. Men, säga dessa, sådallt förekommer öfverallt.

Det· är en· barnsjukdom, som n1åste genomgås, mell som. nled tid.ell skall

·öfvervinnas. Till el1 del äro dessa luissbruk redall på'återgång. Så t.. ex.

bar man på senaste tider afskaffat några af .. de förhatligaste former för

prelnieafiärerna 'vid liqvidationskassan i Haluburg. oDet bästa· nledlet .att

·få 'bugt med· spekulationel1, är. öfver' hufvud att .låta dell hållas. Den.är

som Kronos, 'SOl11 äter sina eglla baril, och. blott af skadan blir den. vis.

Dessutom :bör man icke glömma el1 .sida. hos terminshandeln, som

gifver dell ett 'afgjordt företräde och 'Som i sista .hand kommer: att .veTka· .
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gYllsanlt äfvell för prisbildningen, och det är dess förlnåga att fixera köp

mannens risk ocll .att lenlna bonom medel' att täcka sig i tid. 'Då en

gro~sist finller, att priset på en. vara är lågt, köper' han denna vara på

ternlin. Han vet nu, hvad varan konl11ler att kosta 'bonoln, och hall kan

då sälja ,den till sina kUlldei' för ett pris, SOlU öfverstiger in~öpsprise~

med så stor procent., S0111 , hall allser betäcka halls' 'affärsrisk och kostlia

der. Sk~lle ullder tideil, innan t~rluinen~ inträffar, priset likväl falla, då

kan ban köpa billigare i 'locoluarklladell och kall då i ternlinen eller förut

sälja sin· ternlillsvara i stället för att lllottaga dell. Skulle åter priset stiga,

ja, då har. hall' gjort en,' god affär; på samma gållg ball skaffat sig lnöj

lighet att köpa en vara, billigare, än han skulle kunnat ,göra det i loco

luarknaden, ,har h'all nu blifvit. i tillfälle att förse silla konsulnenter med

varan till lägre' pi'is än konkurrellterna kUl1na göra det. Detta är ju el1

obestridlig fördel för handelil, som ock för förbrukarna. Elll0t denna' sida

af terlninshandeln bar man, så vidt mig bekallt, icke gjort någon invänd

ning, och det förekommer lnig också, SOlU någon nlöjlighet att bestrida

d.enna des~ goda egenskaper icke skulle förefinllas.

Jag har llU i korthet gen<;nugått ell del af de argu~enter,. soni bruka

framhållas såväl för som emot termillshandeln. NågOll uttölnmande\ ut

, 'redning kan naturligtvis här icke kOIDlna i fråga. Jag' har lnig bekant,
. '

att Iuan gjort äfven alldra illkast emot den, men dessa förekolllina lnig

SåSOlU varande. antingen af mindre' betydelse eller ock beroende på en

viss ovilja att förstå dess fördelar.

Att emellertid på grund af det material, sonl nu föreligger, fälla ell

afgörande dom till fördel för eller emot terminshandehl, torde kanske vara

llågot förhastadt. Mitt eget, intryck är dock detta: det' finnes' i denna

affärsform så lnycket .godt, så lllånga frön till rik utveckling, särskildt för

handeln, att man kan ,hoppas, att terminshaIldelll skall nledföra en väsent

lig 11ytta, bära goda frukter och komma att inregistreras såsom ett kom

mersielt fralllsteg. Detta är dock bero'ellde på huruvida det skall lyckas

oskadliggöra den yrkesmässiga spekulationel1 och hindra dell fråll att för

störå 'd~t, goda resultat, 'SOlU den legitinia affärell bör kunna åst~dkomma.

.Derför. är '.det .och har i lå,ngliga tider_varit ell br~nnallde .fråga: 'hvilka

rnedel egeT sa1nhället 'att hålla deTt yr!~esmassiga slJekulationen 1'tere? Finnes

det öfver hufvud' taget någon luöjlighet att' bekämpa densamma? Både

,ekonomer, jurister 'och sta~smän, hafva off~'at tid och arbete på' lösningen
8'
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af detta problem, tltan att dock hafva lyckats kOll1ma till ett afgörande

resultat. De mera eller mindre fruktlösa. lagstiftllingsförsök, som i detta

afseende blifvit gjorda, uppgå till ett ganska betydallde antal. Äfven i

norden har man på senare tider börjat gå ämnet något närn1are il1 på.

lifvet, och juristmötet i Köpel1hamn nu i' SOIDlnar hade satt frågan Oln

rät!ens förhållande till spekulationen på Sill dagordning, möjligen till en.

del föranledt· af ~den uppmärksamllet, SOln komlnit denna fråga till del vid

de tyska juristmötena, som llpprepade gånger - 1882, 1884 och 1886 - ..

s~ärskådat den ur olika synpunkter. ' Jag skall i största kortllet. söka re-o

ferera uttrycken, för de st~ndpul1kter, s~m Inan här intagit.
Statsmakten har åtskilliga medel till sitt förfogande sasom vapell j

striden emot spekulationen. Dels kan staten fÖ1'"bj~tda spek\llation i all·

mänhet eller i vissa föremål, dels kan den beTöf11a spekulationen rättssl~ydd't

d. v. s. göra de aftal, som ingås i spekulativ afsigt, ogiltiga inför rätta,

OCll dels slutligen kall .den välja att respektera spekulationen, acceptera

den såsom ett faktum, nlen på san1ma gång söka att motarbeta dess rniss-.

bruk och farliga verkningar, detta åter antingen genom straff eller medelst

kont1"Oll.

Det först~ af dessa mede!, förbud mot spekulation, föreko,m i forna

tider ratt ofta, ibland under ganska löjliga former, så t. ex. Napoleon 1:s

förbud mot a la baisse-spekulationen; han ansåg dess operationer farliga

för franska statens kredit; spekulation a la hausse gjorde deremot ingenting,

eftersom statens papper derigenom vunno i värde. Dessa försök att för

bjuda spekulationen kunna nu anses vara allmänt öfvergifna.

Den andra utvägen, att söka hämma spekulationen genoln att' be

röfva, densamma rättsskydd, är deremot ännu i högsta grad populär. Mall

ki:tn säga, att det till och med är den väg, på hvilken statsmakten vanli

gen ingriper, emot terminshandeln.' Teoretiskt såväl som praktiskt är det.

en öppell fråga, om icke just detta torde vara det enda rätta sättet att

hindra spekulationens tillväxt. Det finnes lagstiftllingar, som adopterat en.

sådaI1 regel, t. ex. Sachsen .och Schweiz. I alldra länder har lna~ dock

icke gått. så långt som till att fastslå ~'egeln i lag; men donlstolarna hafv~'

dock mera eller mindre öfverallt en stor benägenhet för att be~ölna sp~.

kulationsafiärerna efter grundsatsen om spel och ,vadhållning; prejudikat i

denna riktning förekomma rätt ofta äfven på senaste tiden. Beträffande

de l1ördiska länderna äro. meningarna härom ytterst delade. I Danmark
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och Norge äro juristerna, lned få undantag, af" den mening, att differens

aftål icke kunna kullk'as~as, utan äro fullt rättsgiltiga. Hv~d Sverige all- 

går, synes deremot en annall åsigt vara förhersk~nde110s juristerna. ~lan

är' här i landet böjd för att hänföra spekulativ' _handel under de äfvell

tyrsaftal, som icke ega rättsskydd, ut3:n att dock de argument, som för

denIla åsigt framhållas, synaf' mig v~ra afgörande. N.yttig kan ju en' så

dall reg.el Oln differenshandell18 -brist på, rättskraft icke kallas. Den 'tyckes

mig leda till äll större olägenheter, dels derför att gränsen emellan dell

s. k. diffe~enshandeln OCll andra spekulationskontrakt ä,r ytterst sväfvande

och osäker, dels och i synnerhet derför att el1 sådan regel sätter en pre-'

lnie på den ohederliga, samvetslösa spekulationen OCll gör den till en god
. '

affär. Lyckas luan, tager lnan sin Villst, lyckas Ulall icke, så betalar m.all

icke. För den hederlige köpnlannen är regeln lltan gagn, ty Ilan betalar'

sin skuld, liksOlll hederligt folk betalar sina spelskulder; den, sonl är luilldre

'nogräknad, begagnar sig t;tf lagell 'OCll undandrager sig att uppfylla sitt

kontrakt, hvilket ju icke kan vara till fördel för handelnsnloral.

Det torde dock icke kunna förIlekas, att statsmaktell har den utvägell

öppen att ingripa i terminshandehl, filen detta bör ske genom kontroll,

icke genom straffbestämmelser. Straffet är ett medel, sonl, om det icke

användes i stor utsträckning, icke har den åsyftade verkan. I länder, der

m-all - SOlll t. ex. i Frankrike - föreskrif~rit stränga straff för dylika' miss

bruk, visar det sig, att de som oftast endast stå på papperet och blott.

någoll gång ~ jag påminner sålunda om 'den bekanta »kopparringen» '-.

komma till anvälldlling. Det är dessutom ytterst få fall, der man kan

,aIlse spekulativa missbruk såsonl hörande under strafflagen. Gränsen

emellan den tillåtna spekulationen och den otillåtna är synnerligen svär

att uppdraga. En kOlltröll med börslifvet är deremot mycket väl tänkbar'

och .möjlig och kal~ medföra stora fördelar, i synnerhet om administra- ,

tiollen sättes i stånd att organisera prisnoteringarna och köpmännen äro

. i tillfälle att stödja 'kontrollen genom börskorporationerna, -på salnma gång

de från börserna utesluta de farligaste elementen. Från llyare tider hafva

vi ett talande exempel på hurll mycket som kan uträttas på administrativ

väg, nämligen från Preussen. Terminshandeln. i Berlin, sonl är af rätt

gammal datum, förnämligt\St i spanmål, ull och sprit, hade florerat utan

kontroll ocll ~tan att statsInakterna på något sätt hilldrat de.ss spekulatio
ner intill 'för några år sedan, då' man började blifva uppnlärksalll och'
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grep sig all med att granska dess' olika företag. Det lyckades till en bör

jan det preussiska llandelslninisteriet att hindra införandet uti termins

lnarknadell af en hvetesort, som', ansågs särdeles farlig för landtbruket,

det s. k. »Rauhweizen-». 'På samlna gång iIlfördes efter ministeriel o~der

slutsedIar, der vigtqvantiteten bestämdes såväl för' hvete som för alldra

spallmålssorter, och hela spanmålshandeln bIef underkastad' ell lloggrann

kontroll. I~örandet af t~rminshandel i en artikel, som ansågs f~rlig för

ylleilldustriell, nämligen det s. k. »Kanlillzug»; ett haIffabrikat, som all

vändes af ullspinllare, förbjöds af administrationel1, som dock icke kunde

hindra, att sachsarna· adopterade terminshandel för denna vara och att

börsell i Leipzig införde terminslloteringar för den. Kanske till en del

SåSOll1 följd', af denl1a missräkning sökte preussiska regeringen att inom

11ela Tyskland väcka el1 opposition emot termin~handeln,understödd deruti

af å~ski]Jiga af Tysklands' llandelskamrar,. hvilka hade blifvit betänkliga

gel10m det stora UppSVil1g, som Hamburger-termitishandeln hade. tagit.

Det lyckades också vid riksdagens samllla~lträde den 16 maj förlidet år

att få antagen el1 petition .i älldamål att underkasta terminshalldelll i Sill

~elhet en pröfning filed afseende å dess fördelar och faror. Denna peti

tion h,rilar, 'så vidt lnig bekant, ännu hos fÖrbundsregeringarna och synes

hittills icke hafva gifvit anlednillg till llågot praktiskt resultat.

Jag llälllner detta exempel icke derför, att jag på något sätt vill

yttra lnig om, 11uruvida det är eft~rföljansvärdteller icke; tvärtolll lelllnar

jag alldeles derlläll, om dessa ingrepp fråll statsmaktens sida i handelns

frihet hafva varit nyttiga och nödvändiga eller icke. Men exemplet visar,

att en administratioll, om dell utrustas med tillräcklig myndighet och sa~

kUllskap, kan h'afva ett gallska stort inflytande på de missbruk, ~om ter

111inshandeln medför. Gifv~r man den 'dessutom ett korrektiv i' ell pas

sande utveckling· af handelskorporatiol1erna, så tror jag, att man skall

lyckas skaffa e11 motvigt Inat det byråkratiska sjelfsvåld, som alltid kall

blifva en följd af admin~stratiollens stora frihet att göra ingrepp i närillgs

lifvet. Så lllycket. synes mig dock, vara gifvet, att först OCll främst är det

handeln sJ"el/: 'SOlll bör taga saken om halld och hålla räfst inom sina eglla

råmärkell. Jag tror för lllin del,' att det skulle .kunna lyckas nordens köp

mäll att på Öllskvärdt sätt lösa deillla uppgift, dessa köplllän, SOlll ·lefva

i enklare förhållanden och icke äro' underkastade de frestelser, SOlll. V~llli

gen följa med de stora handelsplatsernas invec~lade olns~ttningar. De
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stödas i detta afseend~' af en allmä~ opinion, som städse' vari~.afvogtSill

nad emot. all sviIl:del, sOln se~ ,nyktert OCll sundt på affärslifvets uppgifter

och llåller det verkliga arbetet i helgd och ära.

Härefter yttrade sig:

Herr Grosshandlaren Rossander : Det torde möjligell för mötets leda

möter vara af intresse att erhålla några upplysningar om dessa slags affä

rer, hvilk~ dess bättre äll11U ej fått ~ågon Ilämnvärd friungång i vårt lan_d.

.Om jag ej misstager mig, har Europa fått lära sig dessa affärer fråll

Amerika, som fortfarallde s~år främst i omsättning på terllliIier. Dett~

lands årliga produktion af hvete, bomull, petroleum 09h fläsk försäljes på

några dagar å börserna i New-York och Chicago.

I Europa äro de~sa a:ffärer jämförelsev~s nya, men ha tagit en så

kolossal höjd, att såväl i J1"r~nkrike som Tyskland anrop till regerillgarlla

ingått att på lagstiftningsväg hejda terminsaffärerna.

Onl lnan opartiskt vill bedöma dessa affärer, lnåste man skärskåda

dem från tvänne sidor och. uppställa följande frågor:

Rvad kall anlednillgell vara, att dessa. affärer någonsin etablerats?

Rvilken nytta är med dem förenad?
livad är orsakell till det allmänna missnöjet· med dem?

Såsom termillsafiärerlla utvecklats, får man nästall leta efter motivet

till deras urSprtlng.· Jag tror, att detta var godt, ehuru de, som först ill

ledde dessa slags affärer, ej kunde tänka sig' de' missbpuk, till hvilka de

nu' ledt. Rvad som framkallat dem, är sannolikt den långa leverallstid,

SOln leverantörerna till fasta priser tvi~gats att uppgöra llled ~taterna, all

lnänlla inrättningar In. fl. När t. ex. en leverans af spanmål, kaffe eller

.socker skall ske~ lnåste leveralltören förbinda sig att succ~ssive under ett

'helt år. fullgöra denna leverans till fast pris. Leveralltören kan ej utan

större omkostnaaer och räntefötluster genast uppköpa och magasinera de

råvaror han behöfveI', för fullgörandet af sitt kontrakt, och hall törs ej

heller afslt~ta en vara till fast pris,' om han ej täckt sig.
. Under dylika förhållanden kan han på terlninsmarknaden till fast

pris köpa det qvantunl, llan behöfver, att, levereras i hvarje lnånad un

der året.

Det. är .möjligt, att terminsafiärerna [fven under a~ldra former än här .

anförda kunna göra gagn, och mall 'kan tänka sig, att ~fveri·en fabrikant
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af t. ex. bOInullsgarn eller raffilladsocker lned fördel kan begagna sig

häraf, då han finner, att priset. å bOlllUll och råsocker är så lågt, att 11an .

vill förse sig för· en längre tid.' .

Det I1U anförda lnå tjella såsonl bevis för terminsafiärernas' berät

tigande.

aln vi nu deremot gå till besvaran,det af dell sista fråga1l, angående

:orsaken till det allnlänna 11lissl1öjet lned dessa afl;ärer och hvari missbru-·

kell dervid bestå, s.å skall jag söka förklara detta.

\Tid afslutandet af de flesta affärer på' teru1insrriarknaden tänker säl

jaren ej llågonsin leverera varan, och köparen tänker ej 11e11er l110ttaga

del1. . Förell1ål för. spekulatiol1 är e11dast dell prisdifferens, som inträffat

llnder tidell ocll hvilkell bestäml11es den dag varall skulle levereras af säl

jaren och ernottaga.s af köpa.rell.

Om llU dyl~ka affärer i alllllänllet gjordes af köpn1äll, förtrogIla llled

minilniprisell' å socker, hvetc, petroleUlll 111. 111., och om spekulanterna af

hölle sig från spekulatioll, då prisell voro uppjagade - så kunde förlusterna

il1skrällkas,.I11ell de största terlninsafiärer göras af personer, SOIU. ej Ila de

ringaste begrepp 0111 11vad ett billigt eller dyrt inköp är.

Ett långt förderfligare illflyt~llde Ila terluinsaffärerna haft på dell

legitill1a halldeln, i det att importörerna, sonl' måste ha varan för att förse

sina kunder och SOl11 stå utOlll dessa spekulatioller, hafva svårt att be

Täkna dell rätta tidpunkten försilla illköp.

Tillgång oell efterfrågan på en våra, SOl11 förllt reglerat prisell, äro

nu ej basis, ty gello111 terlllillsaffärerlla skapas ell kOl1stlad köplust och

.-onaturlig efterfrågan, och 0111 det i dag faller ett mäktigt konsortiuln in
.att slå sig på artikeln kaffe och drifva priset i lufteu, så få visserligen

iilllehafvarna af kaffe derigel101l1 e]} vinst, lnell prisfallet uteblifver. ej och

tager då vanligel1 lned sig hela villstell ocll litet till..

För oss 110rdbor, SOlll bo aJiägse fråll terlllinsbörserlla och till följd

deraf lnåste göra des~a affärer gell01ll kOlnulissionärer på, platsen., ställer-,

. -sig .terlninsaffärell ~särdeles ogYllsanlt, dels derför att den provisioll, SOl11

vi åt. deln luåste betala, betydligt 111inska.r 'viustel1 eller i lnotsatt fall ökar

förlustell, dels derför att, då spekulallten lägger ut en linlit, hall ej kall

kontrollera, onl 'halls anbud "jd köp ger 110110111/ det lägsta för dagel1 gäl

lande· pris.

.Ehuru telegrafeIl alltid anvälldes för dessa affärer, går det dock för

'l'
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långsamt; då'priserna under bÖrStidell kUllna växla betydligt, hvarför, om

{lessa affärer skola göras och lemila någon vinst, personen måste' vara

~närvarande på börsen för att'bevaka sina intressen i rätta ögonblicket.

En, annall fara" utom utsigtell att vid dessa terminsafiärer förlora

, penningar, är att deltagarna deri' riskera att fö~~lora Sill kredit. ' Det har

Dckså sagts, att franlstående firlnor i utlalldet ,gifvit sina agenter order att

taga' r'eda på delll af sina häl~varande kUlld~r, som inlåtit sig i detta spel,

,{)ch att afbr~yta förbindelserna med dem.

Det ä~ jagten' efter lyckan, sonl är lnotivet till dessa affärer, men

llågon varaktig lycka' vinnes ej gel10m spel, och utsigterna för oss att med

fördel deltaga' deri ~ro ,ytterst ringa, bvarför jag på det kraftig~ste vill

.afråda' såväl köpmän sonl andra att inlåta sig i så vågsalnma företag som

termillsaffärer.

Efter hvad jag nu anfört, torde min åsigt onl tel~lninsaffärernas lämp

ligllet för vårt land vara känd, och jag skall 111ed några ord försöka be

visa, att de fördelar, mall af dem kall 'påräklla ej stå i paritet Ined de

risker lnan ikläder sig~

. Om ell köplnall eller fabrikant köper på en aflägsel1 ternlill sina be

I10f af t. ex. kaffe, socker, petroleuln, spanmål, så nödgas han emot

taga el1 vara, 8~ln ej är af dell qvalitet hall bep.öfver,. ty den'typ, som gäller

på terlninslnarknaden, är 11är i Sverige ej användbar.

Ha,n kan visserligen lltbyta dell vara hall får ulOt' den han behöfver,

lnell det blifver då' en ny affär I11ed extra kostnader.

Det är för öfrigt 11lycket vanskligt att beräkna att erhålla varan, då

i dessa slags .affärer ej förekolriln~ llågr,a 'varor, utall elldast mellangifter.

Skulle e;ndast några få starka kapitalister öfverellskolnnla att helt plötsligt

'fordra varan i stället för 111ellanafgiftell, så är det olnöjligt',att anskaffa

(lell, OCll prisen kunI~a på några timn1ar stiga 50 a 100 ,%.
. Mill lnall, af hvilken jag köpt, kan hvarken leverera varall 0011 un

•der dy~ika förllållallden ej 11e11er betala differensell.

Mall kan tällka sig, att tern1insaffärerna för en ung Inan, som ingen

ting Ilar att förlora, skol~ vara .särdeles frestande. Han kan göra st~ra affä

rer utan kapital, utan betjenillg och kontor. Hall går på ell af' de ut- '

ländska börserila, försedd med Sill anllotatioIlsbok, och är den ella dagen

a la hausse för kaffe," den andra dagen' a la baisse fÖI~ socker, men så

komlner Iegleringslnånaden, då, lllellallgifterna 'skola betalas eller erhållas.
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Han kall vara lycklig, onl han de första gållgerna förlorar, då kan han

ännu .räddas; gör han avancer, får Ilall lnod, gör affären större, tr<?r att

han förstår dessa affärer, ~ch så kOlulner rllinen. Jag vädjar till Eder,

mina Ilerrar, om det. kan' fillIlas . en nlonniska, S0111 i oktober 1890 kall

säga hvad råg, hvete, k~ffe, socker- 111." In. kan gälla i oktober 1891? Detta,

oaktadt ka11 jag i· dag på terluinslnarklladen köpa dessa varor till fast

pris .att levereras aln ett år. Är' detta affär? Nej, det är spel. Och då

ingen af Eder, ll1ina herrar, kan anse spel son1 ell löflig eller respektabel

närillg, måste man förklai'a, att terlniilsaffärerlla för oss i norden ej ega

något berättigallde, och således helt och Ilåilet förkas~. denl. .

Herr. Juris Doktor Heckscher: EIllOt de annlärkningar, SOlU fralll

stäldes af den siste' talarell, ber jag endast få .anföra, at~ det f~refaller lnig,

SOln hvad ban yttrape närmast är att 11änföra till den del af terminshall

deln, sonl bör rubriceras ullder den· s... k. professionella spekulationen.·

Hvad denna beträffa.r, är jag hlllt ellse nled honoln, att förhållandeila icke

äro goda, och kUllde vi slippa att taga del i dessa affärer, vore detta det

lyckligaste. Terlninshand~lll ,innehåller d.ock, enligt hvad jag sökt visa,

en stor del effektiva affärer. Ja, låt vara, att endast 4.-0 % af de affä

rer, som .Ingås per termin, komlna att llppfyllås, så -kan ju i dessa 4-5

% finnas något, SOln förtjenar llpprätthållas. Spekulation~ är i och för sig

, icke 11ågot 011dt, den är jll en förlltberäknillg, Ilvars berättigande ,icke kall'

förnekas. Nll hai~ lnall. väl den sorgliga erfarenheten, att spekulationell

föranledt en stor 111ängd l~lenniskor, som icke hafva iJlsigt i halldel, att

blanda sig i affärerna och clrifva upp ä~ssa till en onaturlig OCll farlig

höjd. . Me11 ktlnde man elillllllera dessa osu11da element och skaffa fram

endast dell effektiva delell· af terlninshancleln, så skulle derll1ed' i och för

sig kU1111a vinnas mycket godt och Inånga stora fördelar; ocll det förefal-

,ler mig vara ett pessinlistiskt a1ltagande, att det icke sllltligen skulle kunna

lyckas att genom ell ordnad ter~insllandel drifva· den konl111ersiella tlt

vec~lillgen stora. steg framåt. Jag tror äfven,att dell allnlänna opinionen.

går. i" dellna .riktnulg. Jag kall icke tällka nlig, att 'ell stor handelsstad,

som t. ex. H.au-ibllrg, hvilken -för 2 1/2 år. sedall införde denna handel,

u~s~utande skulle hafva gjort detta för att rikta speklllationen. Utan

tvifvel. lnåste det .ligga andra och naturligare orsaker till grund för, denna

ha11delsrörelse. Man gör sä:kerligen. icke det sven'ska närillgslifvet 11ågon
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tjellst gelloln att fralll11ålla terlninsbandelll SåSOl1l uteslutande baserad på

y!kesspekulat.ionells intressen. Oln herrarna haft tillfälle att taga del utaf

den debatt, SOln fördes i tyska riksdage!l den 10 ITlaj förlidet år, skulle

herrarna finna, att ternlinshandelJl försvarades af två 11lyeket fi~amstående

köpmän, den ene från Hall1burg och dell andre fråll Berlin.. Detta för

svar ,~ördes på. det mest hofsan11na sätt ,och med de bästa argulnenter, ~f

hvilka jag här tillåtit lnig anföra ell del.

I Ilerr Rossanders allförallde förekolll en anllal1 sak, SOll1 jag i nl~tt

inledande allförande icke hade tillfälle att beröra, 111en som dock icke bÖl~

anses ovigtig, att lnan· näl1l1igen icke skulle kunna,begagna ~e~_va~a, SOlll

presterades, eller att de artiklar, sonl ornsattes i terminshandeln, vore

värdelösa för det effektiva förbruket. .Detta är ell1igt lnin tanke 'en öfver

drift. Naturligtvis måste terminsnoterillgarn~ allgå elI nledelgod qvalitet,

ty de bättre qvaliteterna kunna icke förskaffas i så sto~~a. qvantiteter, att

de kllnna gö~~as till förelnål för noteringar på termillsmarknaden. Det fill

nes dock, S~)ln äfven antydts, Inedel att skydda sig U10t denila olägellhet,

nälllligen att Blot erläggande a~ prisskilnadell byta llt den 'köpta terllliIls

vara1l elno~ den finare qvalitet, som åstundas.

En kÖP1TIi:tll, .sonl halldlar på termin, täcker del~igelloln'S!l1 risk, att

han vet, a~t orn hall köper till det· eller det priset, så kan hall sed~ll le

verera med villSt - sedan får det bero på pris-fluktllatiolle1l, om hall be

gagnar sig af terlni~svara1l eller i,eke. Gör hall icke det, så följer icke

nödvändigt deraf, att hall från första början varit endast spekulant, utan

hans .afsigt kan mycket väl bafva varit den att förskaffa sig eli garanti

fö! att ban i hvarje fall kUllde förse' sittbehof till ett visst pris, alltså' att

täcka sig mot ytterligare prisfluktuationer.

Det är detta, som jag allt fortfarallde anser såsonl en stor och vä~

sentlig fördel hos .terminshandelll, oell' jag tror, att köpmansståndet i de~ta

afseende skall gifva lTIig rätt. Deraf följer naturligtvis icke, att sådana

affärer böra in·föras hos oss, Inen jag anser, att vi icke göra oss ~jelfva

eller yårt sanlhälle en tje11st genoln att icke vilja förstå ell rörelse, SOl11

antager allt större och större dilnensioller Gell så smäningom torde närnla

sig äfven våra kuster.
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NATIONALEKONOMISKA' FÖRENINGENS

sammanträde den 27 novet:nber 18go.

Ordförande: Bankofullnzäkt~ge'n, F~·l. D:r J. Tf.~ ARNBERG.·

Till ledamöter af föreningen invaldes:

'Herr Civilingenjören E. F. Oaspars;~n,

» Skeppsmätnillgskontrollören O. Larsson och

» Ingeniören, Direktörell J. ·Al1?lq'vist.

Härefter: företogs det för aftollell uppstäida öfverläggningsänlnet:

Om den svenska sjöfartsnäringen och de föreslagna
åtgärderna till dess, upphjälpande.

Öfverläggningen inleddes af Allditörell, 'Jur. D:r Östberg:'
Mina herrar! Redan tillföre:ne bar den svenska sjöfarten, åtminstone

i hvad angår densamIlla påhvilande afgifter i sve~lska hamnar, varit före

mål' för denna fÖre]lil~gs förh·alldlillgar. Det har elllellertid allsetts lälllP

ligt, att, då sjöfartsnäringens intressen 11U åter kOU1Init på dagordningen)

.(lessa ånyo här bragtes under diskussion, oell nlan har anmodat 1llig,· SOlll

haft tillfälle på nära håll följa dell senast till~tta sjöfartsllärillgskonlitens

arbeten; att SåSOlll inlednillg till diskussi~llen redogöra för dess ·utl~tande.

Nödvändigtvis nlåste en dylik redogörelse .hållas· i helt' ·korta drag.

De senaste årtiondena förete ell storartad ekonolnisk utveckling å

skilda olllråden, oell det icke lnil1st lnärkliga runlill'et intager härvid sjö

fartell. Af Rtatistikell inhenltas, .att, under det att. samtliga nationers far

tyg år 1850 räknade en drägtighet af 8,600,000 beräknade ton, verlds-



Om den svenska sjöfartsnäringen. 123

handelsflottan år 1888 hade vuxit till öfver 35,000,000 dYlika ton; d. v. s.

ullder ej fullt fyra årtionden mer än fyradubblats. ' ~Ien det är, icke blott

to~talet,' det beräk~ade såväl som det verkliga, som vuxit. En vidtgående

:förä~dring h~r inträdt i handelsflottans karaktär och betecknas deraf, att

.ångfartygen i allt högre grad undanträngt segelfartygen, att ångfartygens

-maskiner allt mer fullkolTInats, att fartygen byggas af allt större dhnen

'sioner filed järll eller nu för tidell vanligen stål till material i stället' för,

:såsom fordom, trä.

Det är i synnerhet sedan år 1875 man kall konstatera ~ngfartygens

'växande öfvervigt. Nälunda. år. utgjorde segelfartygens verkliga tontal

,3~808,OOO. och ångfartygen~ 3,825,000; år 1.888 var det förra 10,799,000

'Och ångfartygens 8,131,000.

Ångbåtsflottans . transportförnlåga är emellertid, såsom tydligt är, i

"förhållande till segelfartygells mycket större än som utlnärkes blott och

bart af de olika flottornas respektive verkliga tontal. i\lan 'beräknar en,

-ållgbåts 'transportförlnåga i regel vara tre gånger så stor som ett segel

:fartygs af samilla tontal, och det är derför lIlan äfveil upptagit s. k. be

räknade ton, hvarvid 1 ångbåtstoll sättes lika lIled 3 segelfartygstoll. Medan'

·år 1871 endast en tredjedel och år 1879 hälftell af den lIlurithna ~ranspor

-tell förllledlades af ångfartyg, besörjde dessa senare år 1888 två tredje-

-delar häraf.

Jättefartyg på. 2,000 ton och deröfver, SOlU man förr ej skådat, hafva

.11Umera blifvit ingalunda ovanliga. Inom den engelska handelsflottan eIl;

'sam,dell till· kolonierna hörande oafsedd, kunde man år 1888 räkna 116

.segelfartyg, hvarje öfver 2,000 ton, och 336 ångfartyg, hvarje om 2,240

ton och deröfver.

Användandet af järn och stål såsom fartygsbyggnadsmaterialier har

·ock tillåtit förbättrade fartygskonstruktioner, hvarigenom både ett fartygs

lastdrägtighet vid samma tontal kunnat· ökas, SOIU äfven underbålls~ostna

-den blifvit ringare äll tillförene. Till sa.mma resultat hafva förbättringarila

'i ån~artygells maskill'er, särskildt genom deraf följande minskning i kol

åtgången, ledt.

Då stora fart~yg jänlväl i förhållande till sin större transportförmåga

kräfva el1. mindre besättningsstyrka ,än slIlärre, har detta i förening med

(len större' användningen af ångfartyg, SOlll väl i ocb för sig ,kräfva ,en

större besättning äll segel~art)Tgen, men icke i proportion till sin större
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transportförmåga, ~edt till en 'betydlig bespar,ing a~ arbete. och arbetskost

nader.. Så låter sig" uträk1?as, att det arbete, hvartill år 1878 kräfdes 5

sjölnäri,. år 1884' kunde förrättas af 4 IDan.

Gifvet ,är, att allt detta, då' transportbehofvet .icke samtidigt i

samina .proportion ökats, skall hafva ledt till ell kolossal nedsättning i

frakterna. 'Det torde vara tillräckligt att härå anföra ett enda exelnpeL

Frakten för 1 ståndard trävaror från Bottenhafvet till 11edelhafvet var för

omkring 30 år sedan vanligell 150 il. 17q francs; den har nu gått 11ed till

70 francs och derunder.'

Det är dessa' luinskade transportkostnader till sjös" SOl11 i sin Jnån

luöjliggjort e:n' storartad export till och import från äfven aflägsna länder.,

bragt 'olika folk och deras alster närmare hvaråi1dra san1t dermed äfvell

i så hög',' grad bidragit till det prisfall å fle~--ehanda artiklar" som våra dagar

bevittnat, och hvilket prisfall i sin tur' fralllkallat strä.fvandena att genonl

nya ellerhöj~a tullskrankor ersätta dell dalD mot ett billigt och fritt varu

utbyte~ SOlD låg i fOrl:Ia tiders större fraktkostnader.

Frågar ;mall 11U, i hvad lnån den sve'nska skeppSrarte1~ följt med i

. den 'alllnänna utvecklingen, så 111åste svaret blifva, att vår halldelsflotta. .

icke längre intager samma 'ställning scnn ~örr bland de sjöfartsidkande

nationernas. Af hela verldens handelsflottas ,beräknade tontal utgjorde vår

handelsflottas år 1850 2,~8 Jt{, nlen år 1888 allenast 2,13 ~'; år 18~5 hade

det ,utgjort ända till 2,78 %.- AnledningelI till n1inskningen ligger hufvud
sakligell .i ·den svenska ångbåtsflotta1ts ringa tillväxt, jamförd Ined andra

länders. I' fråga onl procenttalet, för ~.ångbåtsflottalls ökning åre1l 1876~

1888 kommer Sverigeaf.de europeiska:länderna i sista rUilllnet näst Ryss~

land. 4Detta procenttal utgjorde för Sverig'e 34,9, IDen t. ex. för ·Norge
198,9 och· för 'El1g1aIid 123,6. '

, " :Jämföras särskildt Sveriges ocll'Norges ångbåtsflottor, finller In.an, att:

Sverige·: år :1850 hade' 4,000. tOll ångfartyg ,och Norge blott 400 ton; år

1880 "'hade Sverige~ ·ångbåtsflotta ·ett tontal af 90,800 tOll, och Norges

58,100 ton,' IDen år 1888 hade Norges ångfartyg uppIlått, ett tOlltal af,

137,500, under det att Sveriges ångbåtsflotta räknade endast .125,496 ton'.
, -.. ,Men tltom att den svenska handelsflottan,' relativt taget, elldast haft

en ringa tillväxt - den utgjordes år 185.0 af 201,800 ton segelfartyg samt

.4,000'ton ångfartyg _och år 1888 af 374,500 ton .s~gelfartyg och 125,500

torl ångfartyg -- består dell till stor del af· s~å,' ganlla~ch 'otidsenliga far-
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tyg. Af fartyg öfver 1,000 ton funllos år lt;88 blott 18, deraf 11 segel

fartyg och 7 ångfartyg~. I llledel~al var,' vid llämnda tidpunktsegelfar

tygens ~Olltal 130 och ångfartygens 131.
Att de svenska fartygen hafva en ganska respektabel ålder, franlgår

bland annat deraf, att ullder de sex åren 1883-1888 nybygdes för rederiei·

i svenska städer och köpingar, allenast 54 segelfartyg, eller i medeltal 9 om

året, Olll tillhopa 11,356 tOll, och 155 ångfartyg, eller i medeltal 26 on1 året,

'Olll tillhopa 29,200 tOll. Ullder samma tid inköptes fråll utrikes ort för be

ID~lda' redel~iers räkning 152 segelfartyg' ~ch 24 ångfartyg; men de fartyg,

som förvärfvas fråll utlandet, äro, som bekant, i regel gamla och inköp~s

'på' grund, deraf, att de kunna erhållas för billigt pris.

Att dell svellska halldelsflottall ej nu illtager samlna ställning som

förr, då segelfartyg af trä ännu hade alhilän' användning i den stora ut

ländska skeppsfarten, beror väl sålunda deraf, -att vi icke följt med i öfver

gången från segel- till ångfartyg och fråll 'Slllå fartyg af trä till stora far

tyg af järn eller st~l. Den, svenska s~gelflottan har sjunkit fråll 461,000

ton 1880 till 374,000 ton år 1888; mell ångbåtsflottall bar knappast i mot

svarande mån ökats, åtmjnstone icke den del 'deraf, som finner använd

l1ing i den utlälldsKa fraktlnar~naden.

Orsaker11a' till dell svenska skeppsfartens nuvarande jänlförelsevi~ låga,

ståndpullkt sÖker sjöfartsnäringskomiten deri, att, då på 1860-talet' illtres

set för byggallde af åIlgfartyg äfven bos oss vaknade, det samtidigt fram

trädande behofvet a.f ångfartyg för dell inrikes sjöfarten' samt bristen på

kapital förorsakade, att helt få för utrikes fart afsedda ångfartyg bygdes;

att, då på 1870-talet äfven i' vårt land en rikare tillgång på kapital yppade

sig och äfvell vände sig till ~ederirörelsen,..mall slog in på att bygga ång-

'fartyg af trä ellet: ··s. ·k. komposit-ångfartyg, d. v. s. nled spant af järn och

bordläggning af trä. Dessa fartyg visade sig emellertid snart medföra

(l~yga ul1derhållskostnader och i öfrigt rara mindre älldaluålsenliga. Delvis
till följd häraf och i synnerhet' då, efter ett under åren 1870-1874 i alla

länder forceradt fartygsbyggande, 'frakterna under de följande åren sjönko,

blef rederirörelsen förlustbringallde, och ·intresset för densamma aftog allt

Iller och Iller.-

De svenska redarna voro icke, heller i allo rustade att upptaga täflill

gen å verldsmarknaden under de nya former, skeppsfarten tog. - Rederi

rörelsen hade' hos oss' under segelfartygens tid vanligen bedrif,;its såsom
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"binäring till andra förrättningar. Åt befälhafvaren lemnades ~tt sörja för

gynsamma fraktaftal. De förändrade förhållanden, som numera inträdt,

kräfva 'emellertid, att rederirörelsen drifves som en affär för sig; och den·

f~rutsätter el1' helt speciel utbildning och erfarenhet. Då redandet i segel

fartyg blifvit mindre lönande, bafva de äldre sven'ska rederierna realiserat

sina fartyg och upphört lTIed rederirörelsen. Härigenom hafva äfven yngre

affärsmän afskräckts 'från att egna sig åt rederihandteringen.

Om ock de svenska redarna bevarat Si11 ställning inolll den inrikes

sjöfarten, har den utrikes, äfven den' som sker till och från Sverige, i hög

gr,ad tillfallit de utländska rederierna. Våra stora exportartiklar trä och

järn fraktas nu mestadels med utländska fartyg, och ~ hela den lItrikes sjö

farten till, och från Sverige deltaga numera svenska fartyg endast till ell

tredjedel eller, Oln man räknar blott lastade. fartyg, med 40 %.
Sveriges inkomst af utländsk fraktfart har ock sjunkit Den utgjorde

för perioden 1876-1880 i medeltal för år omkring 35 1/2 millioner kronor,

för' åren 1886- 1888 deremot blott .30,300,000. Alitalet i utrikes sjöfart an

vändt sjöfolk 'har äfven minskats från 23,000 år ,1882 ,till 19,200 år 1888.

Med del1 svenska, handelsflottans ringa utveckling' har jämväl följt, att å,

våra skeppsvarf, der fordom en lifiig byggnadsverksamhet för fartyg af

trä utvecklades,' numera å många ställen all rörelse upphört.

Det var llled hänsyn till dessa fakta, hvilka reda11' då visade sig~

SOlll en talare vi,d de11na förenings samlnanträde våren 1882 yttrade:

:bDå jag' se.r de11 panik, som bemäktigat sig våra segelskeppsredare,

då jag' jämför våra ångskeppsyarf nled de utländska, särskildt de engel..:

ska, då jag besinnar våra mindre resurs~r för byggandet af de dyra ång

skeppen och svårigheten att kunna finIla 'förlagskapital mot hypotek i
skepp, då jag tänke~ mig, att segelflottån ej' mera 'suppleras ochderför

i110m to' a 20 år försvinner, då den eventualiteten föreligger, att hufvud

sakligen främmande flaggor lTIåhända skola framdeles förlnedla vår export,

då, jag tällker mig, att" sjöfartell skulle komma att ~ufvudsakligen trans

formeras 'i 'ångskepp och att vi inOlD landet sakna' hufvudvilkoret för,

deråsdrift, nälnligen stenkolen' - då vill jag fråga: »kan och får det all

männa lugnt och likgilt1:gt se på 'får handelsflottas förfall och dernled -på

vårt nationella tillbakagående?~'

,Den första fråga, som då uppstår, är den, om 8verige kan med franl

gång deltaga i täflan på handelssjöfartens' område och om' ,de11na sjöfart
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öf.ver hufvud taget är luäktig af en större utveckling. Hvad detta senare

b~träffar, torde vara gifvet, att ell stigande samfärdsel eger rum Ilatio

nerna elnellan, trots hvad SOIU å vissa håll göres för att lnotverka den

sarnina. Så, har värdet af verldshandelns omsättning åren 1867-1868 be~

räknats till olllkring 49 milliarder rnark, rnen år .1883 till Iner än 67 l/z'

lllilliarder lnark. .Då trallsportel~ till sjös härför 11låste ojälnförligt n1est

anlitas, kräfves förty äfvell en allt större utveckling af sjötransportmedleli.

Detta .hindrar llaturligtvis icke, att denna lItveckling vid vissa tillfällell

kall blifva för stor, orsakande dermed allt för låga frakter och förluster

för. rederirörelsen.. Denna rörelse är mer än någon annan utsatt för, dell

fria täflan natiollerna emellan; och naturligtvis varder det då den, soni

kall åtaga, sig befraktning till lägsta 'pris, hvilkell å fraktl~arknadell blir

dell bestämluande. Det gäller således här Iner äll elje~t att. följa lned i

de uppfinnil!gar, SOln bidraga, att lni~lska kostnaden för fartygs anskaff

ning ocl:t. llnderllål} sanlt öfverllufvud för fartygens d~iJt. .

Det är nu, England, SOlU är jättell bland de sjöfartsidkande natio

nerl~a; OCll hvad. SOln der ätgöres, Illåste gifvetvis utöfva ett bestäInn1ande'

inflytallde på sjöfartens ställiling. Detta visar sig deraf, att England en-:

'san1t eger Iuer än hälften af Europas 'och Amerikas ångbåtsflotta. Den

engelska ångbåtsflottan räknade år 1888 4,871,000 ton,· ullder det att

Frallkrikes, s~m kom den engel~ka 11ärmast, knappt steg till 600;000 ton.

Under flera år p,å 1880-talet har å de engelska verkstäderna bygts mer

än 1 million fartygston årligen.

Allt detta hindrar emellertid icke, att äfven andra länder kUllna å

sjöfartens område finna en lönande sysselsättlling. Särskildt fÖlll vårt land

lned des~ vidsträckta kuster, dess tillgång på till' fartygsbyggnad t jenliga

materialier, träd och järn, samt dess stam af dugligt sjöfolk, bör sjöfarts

näringell vara ep af de mest ,naturliga näril1gar; och' det h~r blifvit sagdt~

att den orde ~unna blifva, näst jordbruket, vår' vigtigaste 11äring.

I ,de yttranden., son1 officielt afgifvits' ul1der de senare åren, då dellna

närings int~essell allvarligt kommit på tal, Ilar det i ett af de främsta

rummell anmärk~s, att sjöfartsnäringen hos oss vore Uler belur~gad af af
gifter och pttlagor än i lnånga alldra l!inder, och att e~1 vigtig hjälp kUllde'

beredas n~ringen, om dessa pålagor blefve lindrade.

Huru sig förhåller med de afgifter; Bom deIl sve11ska lagstiftnillgen

lägger å sjöfarte~ i förhållande tilt de pålagor, som finnas ,i .alldra län-
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der, är svårt, om icke· omöjligt, att afgöra, då dessa afgift.er lltgå efter så

vidt skilda beräkl)ingsgrunder å olika håll; ~llen så nlycket torde säkerli

gen kunlla påstås, att ingen 'näring lir så hårdt beskattad i Sve1/t.1·ge S01n

sjöfarten.' Denna näring får bekosta dell för densamma erforderliga för

valtningel1 inomiands genolll afgifterna till sjömanshusen, till stor del be

kosta konsulaten utolnlands genoln de s. k. konsulatafgifterna, underhålla

fyrar och båk~r samt lotsväselldet, erlägga hamllafgifter och lastpenningar,

hvarjämte natu.rligtvis de inhemska· redarna få betala. bevillning för in

ko'mstell af sin rörelse. Slutligen få rederierila bekosta farty.gells mätlling

och' vidkälll1as utgifter för hemförskaffning af sjöfolk från utomlands för

olyckade' e~ler kondelnllerade fartyg.

Att det häl~ icke rör sig- DIll några så snlå sumnlor, fraingår deraf,

att i ·tonafgifter till sjömanshuse~ nu er~äggas af rederierna årligell om

kring 95,000 kroll0r, förutom att f~rtygsbefälha.fvare och besättningar dit

inbetala hyresafgifter lned omkring 55,000 krol~or. I kOllSulatafgifter be

tala rederierna omkring 160,000 kronor, i fyr- och båkafgifter öfver

1,400,000- krollor, i lotspennil1gar ullgefär 600,000 kron_or' och i lastpen

11ingar 11ära 450,000 kronor, allt !ör år.

r- fråga om dessa afgifter och de önskemål, SOlll allgående dem fram

stälts, har sjöfartsnäringskomiten, såsoln det synes, med fog ansett, att

lIlan bör skilja mellan de afgifter, som ·llteslutande hvila på svenska fa-r

tyg, och dem, som hvila å all sjöfart, såväl med inhelllska sonl utländska

fartyg·, 11v,ilken berör Sverige. LättIlader i de förra komme uteslutande

de svel1ska rederierila till godo, lättllader i de senare skulle bereda äfvell

de utlälldska el1 förmåll och derIned förr eller senare, menar kOlniten,

enligt erfarenhetens vittnesbörd elldast bidraga att sänka ftakterna å Sverige

samt dermed för dell sveIlska rederirörelsen såsom sådal1 blifva af ringa gagn.

Till afgifter och olnkostnader af förra slaget llör kostnaden för far

tygs IIIätl1ing, för sjöfolks l1elllförskafining salllt irollsulatafgifterlla.

I fråga om fa110tygs 1nätni1~g gäller, som bekant, enligt 1880 års för

ordning det Moorsomska systen1et lned anvälldning. af den tyska regeln

beträffa11de afdraget för lnaskinru111, llvaraf följt en ga11ska betydlig. till

ökning, i vissa fall ända .till' 20 %, ~f fartygens nettodrägtighet 1110t ellligt

äldre lllätningssätt. Då utgående 'afgifter beräknas efter nettodrägtigheten,

har lned det nya lllätningssystelllet följt en icke så obetydlig tillöknillg i

pålagor för respe~tiye fartyg.. Sjöfartsnärillgskolllite~l. fÖl~eslår nu, att ined
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bibehållande det hela af grundsatserna i 1880 års förordning vissa ytterli

gare afdrag 111å 111edgifvas vid fartygs lnätlling, såsoln för dubbelbotten ,

befälhafvares bytt, gångar till afgiftsfria rUIn o. s. V., allt naturligtvis åsyf

tande att något' lnii1ska den afgif~spligtiga drägtigheten.

...t\.ngående kostnarle1~ (ÖT (aTty,gs 1nätning håller väl kOlniten före, att,

11lätningen, son1 ju i l1lyeket har karaktärell af en ,kontrollåtgärd i beskatt-

,llil1gssyft~, borde likasoln andra liknRllde åtgärder 'bekostas af staten.

Detta är också fallet i Norge. I{ol1Jiten Ilar emellertid icke trott sjg kunna

gå så lållgt, ut.an föreslår allenast, att kostlladell för !läT i riket nyby.cJda

fartygs lnätning ln'å öfvertagas af statsverket; och del} vill nedsätta ,afgif

terna för Olll111ät.nillg af fartyg.

Hvad kOluiten i öfrigt föreslår angåen~c1e fartygs' lllätning torde häl~_

kunna lelnnas åsido..
Konlit.ell hemställer vidare, att statsverket här likasolll i Norge luåtte

,öfverta:ga kostnadell för sy"ö(olks he1n(örskan~ning i, de fall, llvarom ofvan

nämllts. I dylika Olllkostnader hafva år 1887 från' rederierna utbetalts.

tillhopa 20,000 kronor.
Rvad kOnS1.llata(gi[ternc/; beträffar, har kOlniten gjort en utredlling

angående dylika afgifter enligt fränl1na.ll~e länders, bestämn1elser, och

anser deraf fralTIgå, att våra konsulatafgifter 'i luållga fall äro högre än

de" sonl hvila på alldra natiollers fartyg. Då eniellertid komiten hållit

före, att det är af vigt för vår, sjöfart oell vår h,andel, att systemet filed

lönade konsuler bibehålles oell utvecklas, och då dell utvägen icke kall

tagas att låta konsulerilas afiönillg utgå' allenast i form af afgifter för de

förrättningar, hvarför de anlitas, enär dessa afgifter d,å skulle blifva oskä

ligt höga, så har konliten, med hänsyll jälnväl. till konsulatafgifternas

uniol1ella beskaffellhet, icke trott sig kunlla föreslå någon väsentligare

nedsättning i dem, ~ndast vissa jämkningar i de llänseenden, som mest

vari~ föremål för # anmärkning. ,Af dessa jämkningar äro de, vigtigaste:

att konsulatafgiften lnåtte nedsättas eller bortfalla '.för det 'antal ton, hvar

llled ett fartygs drägtigbet öfverstiger 750 ton" sanlt att fartyg 111å varda

fritaget från erläggal1det af konsulatafgift, då del1' last,' SOlU fartyget i en

harnll lossar eller lastar eller både lossar och lastar, understiger TIO- af far-

,tygets afgiftspljg~iga drägtighet. Detta sel1are Ilar i synnerhet betydelse

för ångfartyg i regulier trade. .

.L.\lldra afgifter, son1 oesvära sjöfartel1, träffa både inhenlska och ut
9
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läiJdska fartyg,' son1 l1it ankcnl1nla. Hvacl bland dessa först angål~ lots

penni1zgar'na och dell derlned salunianhängande frågan 0111 skyldigheten

alf,taga lots, föreslår komitell, att, då den i 1881 års författning l11edgifna '

lotsfrihet visat sig leda till ett icke obetydligt antal sjöolyckor OC]l äfvel1 .

lnissbrukats elnot författningel1s syfte,' en återgång ifrån' denna lotsfrihet

nlå ske OCll lotstvång här likasom i andra länder, särskildt i England,.'

åter blifva gällallde vid. 'sjöfart till eller från lltrikes ort, dock så att,olll

befälhafvare 'eller styrlnan bellörigen' styrkt sig ega känn:edom om farvatt

Ilet; fartyget 'lnå vid afgång till och allkorTIst fråll utrikes ott vara befriadt

från ',skyldighet att taga lots. I inrikes sjöfart "skall' SåSOlll '·hittills .lotsfri

het ega rlllTI.

Utom att ett så modifieradt lotstvån-g af anl1an hänsyn vore påkal

l~dt, skulle det kunna leda der~än, att lotspengarila vid' det talrikare an

tal .; lotsningar, S0111 med lotstvånget följde, skulle kllnna sättas lägre. I

llvarje fall allser kOlniten, att gr1lnder1za tOT loispengarnas erläggande böra

förändl~as. De utgå riu efter fartygens djupgående. Fartygen byggas

emellertid 11U111era nled flatare bottenfornl än tillförene ; och följdell deraf

Ilar blifvit, att t. ex.' i lotsleden melhill Stockholm" och Sandbamn ett

fartyg'om 1,388 tons· drägtig!let, men allenast 4,7 nleter djupgående, fått

betala· ·-endast on1kring 58' kronor i lotspengar, under det att ett fartyg om ,

405 ton-, mel1 5 'Inetel~' djupgående, betalat 63 'kronor.. I{ollliien anser, att

lotspel1g~rita kUl1na bestänl1nas .efter fattygens tontal och 'del1 vägläl1gd,

dH' begagnat lots.

'Fyr- 'och båkafgifterna utgå' nu' efter sardeles illvecklade bestämmel~

sel~ vid' både inrikes 'och utrikes sjöfart. I{orniten föreslår, att de 111å h.elt

och hållet' upphäfvas vid iririkes sjöfart, 'på sätt äfven förut varit fallet

uilder åren: 1869~1881~- Att de ål1yo'infördes, lärer hafva berott derpå, att

lnan fruktade, att dei} ilirikes .sjöfarten, Oln icke dylika afgifter utginge,

. skulle 'blifva särrii'e lottad beträffande fyrar och båkar. En sådan farJ:1åga

torde dock vara ogrundad.

-Beträffande fyr- och båkafgift för' fartyg', som :'afgår till eller allkom

111er fråli utrikes ort och hvilkenafgift nu i regel utgör 'för lastadt fartyg

30 öre och, efter att 4 gånger erlagts, 20 öre för tOll; saInt för barlastadt

fartyg respektive 15 OCll 10' öre för ton, föreslår kOlnitel1, ~'att 'densa~n:ia'

lnåtte förändras till el1 ellda lika .afgift af 24 öre fÖt ton samt'att, om

fy'r- och båkafgift 'erlagts af ångfartyg 8 gånger och af segelfartyg 4 gån-
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ger under ett år, fartyget derefter lnå vara oefriadt från vidare åfgift

under året.

Detta innebär' BlI en förhöjning 11vad barlastade fartyg beträffar;

n1ell det kall ju sägas) att fyrar, båkar oc11 andra sjömärkell aro af lika

stor vigt för barlastade som lastade fartyg och att afgiftens karaktär leder,

till att dell bör "vara lika för a~la fall saInt att detta medföl:'mycket stOl~

enkelhet ocll reda. Den lledsättlling, sonl föreslås för upprepade besök' i

svenska hamllar undei" ett, och sanlina år, är naturligtvis afsedd att,'j

fi"älnsta runl1net kOlnnla svenska fartyg till del.

Beträffa~de afgifter1~a till sjöm.a'J~shuse'J~ Ilar koinitell fUllnit det vara

obilligt, att sjöfartsnäringen ensanl skall bekosta sjömanshusens förvaltning;

då dessa jälnv'äl tjena statsändanlål, och' h.elnställer derför, att bidrag

lnåtte lemnas af statsmedel till sjölnanshusens förvaltnil1g., Härigenom

skulle dess öfriga tillgångar blifva i så 111ycket' högre grad disponibla till

llllderstöd åt behöfvande sjömän,' derås enkor Oell barn.

Ha'mnafgifterna äro ingalunda de Inii1sta af de ulngälder, 'fartygel1

få' vidkäl1nas i svenska llanlnar. De bestämlnas af hvarje ort för sig ellligt

taxor, som af I{ongl. Maj:t fastställas, och deras belopp äro be(ydligt vexlan

de i, 'olika orter. Oln halull~fgifterna är stadgadt, att de skola användas till

det ända.mål, som llled deras påläggallde egentligen åsyftades. Detta ändamål

behöfver enlellertid icke uteslutande ,hafva varit sjöfartens bästa. Hamnaf

gifter kunna således äfvel1 anlitas för alidra, kOlnmunala ändamål.' Detta

kan väl icke anses annat äl1 SOlll en oegentlighet.; mel1 äfvell 'om haml1- '

afgifterna uteslutande användas för, ,allordningar till sjöfartells gagn, '~an~ ,

det ifrågasättas, om icke fartyg OCll sjölede~ fraktade varor genOll1:- deln

få vidkännas el1 obillig tunga i jäluförelse åtminstone lTIed transporten å

järnvägar. De lItgifter, kOilllnunerna iklädt sig för järllv.ägar, betäckas

11ämligell icke genonl några särskilda afgifter å god8, SOlU å jä.rnvägarna

fraktas, tItan bäras af de till kOlnmunell skattskyldiga' öfver' lag.' Emel

lertid har komitell icke trott sig kunna framställa något förslag i 'afseende'

å hamnafgifterna, utan 'endast hänvisat dertill, att ett botemedel mot allt'

för, högå sådana skulle ligga dels i Kongl. Maj:ts pröfl1ing. af taxorna, '

dels . i hvarje" orts intresse att- icke. göra' dessa afgift~r för de sjöfarande

,afskräckande.

Frågan om tastpengar't~as afskaff~nde'"har sedan länge varit"väckt. De

utgå nu, sedan de i sammanhal1g med grundskatterila 11edsatte's vid 1885'åts "
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riksdag, *lned 'lO ore för ton af såväl svenskt sonl främ~ande fartyg första

gångel1 det ulider 'ett- kalenderår afgår till utrikes ort sanlt vid i'nkorn-,

1nande såväl första gången sonl äfven sedernlera, såvida det då lossar last.

Vissa undantag äro. errlellertid nledgifna. '

" Lastpenningarna äro el1 galnlllal skatt, och aln det nu gälde deras

il1förande, skulle det väl icke vara Iller än en lnening Oln deras olämp

lighet. I flera ,andr~ .1ällder', der lastpenningar funnits, hafva de efter

hand afskaffats. Emellertid lnöter för deras afskaffande hos oss, utonl att

de äro en galnnlal' pålaga, som i de särskilda fallel1 icke spelar synllerligt

stor 1'01, del1 betänkligheten, att deras borttagande, hufvudsakligen skulle

lända utländska rederier till godo, såvida det nämligen öfverhufvud konl

att vara sjöfartsnäringen och' icke lnera handel11 till frolllIna~ Unge~är 60

procellt' ,af varutransporten 111ellan Sverige och utrikes ort förmedlas ju

af utländska fartyg, och det är då aJ dessa, SOln lastpengarna till större

delell utgå. .r'\..tt då afskafla denl kan icke vara skäl, lllenar åtulinstone

sjöfartsnäringskomiten, och del1 vill så 1l1ycket luilldre ifrågasätta detta,

som deli föreslår en särskild användning till sjöfårtens gagl} af inkomsten

från lastpellgarna.

Nog kan nlan väl ock vara ense derolll, att det' icke är synnerligen

billigt handladt mot sjöfartell, att denna extra pålaga å densamina skall

ingå blalld de allmänna statsinkomsterna salllt att, 0111 lasti)engarna bÖra

bibehållas, det är länlpligt att låta dem, i en eller annan farIn kOlll111a

den s'venska sjöfartsnäringen till gagn. LastpengarIla skulle härige110lIl

komnla' att spela ett slags socialpoljtisk 1'01 på så sätt, att .11el1re än att

borttaga dem, då gagnet deraf må11ända ginge spårlöst' förbi, 111an läte'

deln stå qvar, 111en ansloge denl till den svenska rederiiläringens upp

111untrall.'

Det torde nämligell icke vara att förvänta, att luan på skattelin

clri1zgarnas väg skulle kunna bereda dell svenska sjöfartsnäriIlgen IlågOl1

,verksaminare hjälp. Dels möta ju alltid svårigheter att borttaga befintliga

pålagor, dels är jll fallet llled flera af de afgifter, sorn hvila på sjöfarten,

att de afse anstalter 'för dess speciella ilytta. Så äl~ förllållandet lnedden

tyngsta pålagan, fyr- och båkafgiftell. Fyr-'ocll båkinedlen skola näluligen,

enligt hvad fastslaget är, städse användas till sjöfartens gagn, och Oln äfven

omkostnaderna för fyr- och båkinrjittl1ingarna' i framtiden, sedall sådana

anstalter allmänt komnlit till stånd, skulle kunna något InillSkas, hvilket
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dock icke är 111ycket sannolikt, OCll OIn äfven i näl1ll1daafgift, icke sås0111

, 1111 sker, skulle k0111111a att ill~å JJ'rov'ision tl:U tZtllve'rket för afgiftens 11pp

bära11de, ' så torde nog denna likas0111 andra afgifter dock icke i det hela

klll1l1a afsevärdt 111inskas.

. I äldTe ticler tillgrep lnan, S0111 bekant; 111ycket kra.ftiga :åtgärder för

att Uppl11untra de11' il111en1ska sjöfartsnäringen, i det Inan förbehöll viss

slags skeppsfart eller införseln af vissa varor utesluta11de åt ii111elllska

fartyg eller pålad'e införsel nled frälTIlnande fartyg 11ögre tull eller andra'

särskilda afgifter.' Detta är andar1 i de engelska navigatiol1s1agarna, OC]l

SalTIlna gru11dsatser tillämpades i Sverige enligt produkt-plakatet af 1724 oell

1726 års förklarillg, då der stadgades, att »de fränlnlande» icke finge hit

föra annat än deras eglla lands och koloIiiers produkter, icke gå på kustfart

svenska orter enlellan och »KOllgl. ~1aj:ts egna trafikerande undersåtar»

icke heller' finge 111ed frälTImande fartyg hitföra andra produkter än de,

SOln ,i d~t landet fölle ,eller växte, 11v'arest det befraktade fartyget var

llelnula, allt vid äfventyr att fartyg och gods, konfiskerades. Dessa för

fattningar äro väl änlll1 ej formligen helt och hållet upphäfda; men

deras tillälnpning har i de allra flesta fall uteslutits genoln ingångna

11andels- ocl1 sjöfartstraktater.

En återgång till dessa grundsatser förordas väl i ett af de yt-'

tranden, son1 afgifvits a11gående åtgärder till dell .svenska sjöfartel1s

upplljälpande; rr~ell detta förslag torde hvarkell kunna eller böra tagas

på allvar. Hithörande principer ·hafva längesedan utdölnts af de sjö...

fartsidkande natiollerna.

Mal1 hal" dock icke derföre underlåtit att i lnånga fall gifva den. in

llemska rederirörelsen diTekta u/nderstöd. Så betalar engelska statell årligell

18 il 20,lnillioner kronor till engelska rederier, dels i subvel1tioIler för uppe

hållande af regelbundell sjöfart å vissa' aflägsllare linier, dels ock för att ,

vid krigstil~fälleIl hafva att påräkna lälllpliga kryssare ur handelsflottan. För

ellabanda älldamål utgå ock betydliga sunlIDor i Frankrike, Italien och äfven,

ellllru i 111indre grad, i 'ryskland ; Ine11 i Frankrike och Italien har lnall

icke nöjt sig härn1ed. Der har man äfve11 för inhenlska fartyg, SOlll gå

på aflägsnare farvattell, lU,t longs cours, so~ det heter i Frankrike, och i

Italiell äfven försåda11a, sonl dit införa kol, beviljat s. k. seglationsp1"e

1n,ier. I Frankrike skedde detta gel10m en lag" af år 1881, och i medeltal

för år llnder årell 1881-1889 har franska statel1 i seglationspremier utbetalt
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'1,390, UOO fra.n'cs. Seglations- eller sjöfartspl;elnier har Inan ock nyligell

på det bestä1l1daste uttalat sig för llti .A..nlerikas förenta staters repre

sentation.

Det är införandet 110S oss af sådana preinier, sjöfartsnäringskon)i

ten föreslår· såsom det bästa 111edlet att kOll1ma den svenska sjöfarten till

hjälp. Dylika premier skulle enligt ·1{0111itens förslag utgå för ångfartyg

af minst 350 tOll oell segelfartyg af lninst 150 ton, SOlU användas i utrikes

handelssjöfart. De skulle endast utgå för fartyg, som ·ej vore 111erän t1~O

år galllla, och prelllieIl skulle sjunka 11led 10 J{ fÖl hvarje år af fartygets

ålder sanlt utgöra första året, efter det fartyget blifvit färdigbygdt:
för ångfartyg af järn oeh stål· .. _. .. ._ 70 öre

~ segelfartyg» 'J) • ._ _ __ _ __ _ _ GO

» konlposit-ångfartyg eller trä-ångfartyg~·_-_-_-----_--------- 40
» segelfartyg, kOlnposit eller trä .: ._~ 30

allt för tOll och tillryggalagda 1,000 nautiska Inil. Nälnnda belopp skulle

dock endast gälla för här i {riket bygda fartyg; för fartyg, SOlll inköpts från

utlandet, skulle de nedsättas till hälften och icke heller utgå för andra

fartyg äll den1, SOln här numera äro llnderkastade tull, nämligen ångfartyg

af bvad slag som helst saInt segelfartyg af järn eller stål. Sjöfartsprell1ier

skulle få åtnjutas för all lltrikes sjöfart utonl luellan svenska oell Ilorska

hamnar samt enbart mellan norska ha1l1nar.

Det är således den lltrikes sjöfarten· luall velat upplnuntra, oc11 man

har sökt begränsningen icke SåSOl11 i Frankrike deruti, att sjöfartell sk~lle _-o

ske ä aflägsnare farvatten, utan i bestälnmelserna Oll1 fartygells storlek, .

hvarvid 111an dock, åtlninstone i fråga .oln segelfartyg, torde gått väl långt

ned, då luan satt gränsen så- lågt som -till 150 ton.

Bestälnn1elserna om sjöfartspre~llier syfta. uppenbarligell d~rhän att

. förlnå s·venska rederier till förvärfv311de af 11ya tidsenliga' fartyg och till

deras allvändning i utrikes fart; oell det är ~lldeles gifvet, att. dessa pre

luier 11afva det företrädet framför alldra llitllöra11de åtgärder, att de äro

en· direkt upplnuntran för den större sjöfarten, då de endast utgå 0111 OCll

i den ~åll fartygell verkligen användaR i utrik~s fart.

Emellertid lnöta naturligtvis stora betänkligheter för en dylik direkt

prelniering till en näring; och del1· icke minsta bland dessa· är, att dylika

:premier, ·0111 de ell gål:g införts, äro svåra att borttaga. :Iför att Blöta

denna invändning Ilar komiten affattat sitt förslag så, att prenlierna icke
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skola för all frau1tid eller för obestälud tid utgå. De skola endast gälla

fa.rtyg, ,SOl11 finnas eller tillkotl1111a underårell 1893 till och 1necl,11902,

OCll prelnieringen skall af sig sjelf dö ut med' år 1912.

Medlen till bestridallde af 'utgifterna till dessa pren1ier skulle Inai1,

hvad. 11är i riket bygda fartyg beträffar, erllålla från lastpengarna, ocll

hvad utrikes ifrån inköpta beträffar, af de 'tl111ulngälder, son1 vid fartygens'

införande hit i riket för denl erlagts.

Största lltgiften skulle naturligtvis förorsakas för här' i riket bygda

fartyg, och huru stor denna skulle bli, låter sig endast gissningsvis beräk'

nas, 11le11 komiten har antagit, att, Oln under åren 1892-1902 här i riket

bygdes tillhopa 500 fartyg 0111 salll111311Iagdt'195,000,registerton oc~ dessa

'llteslutal1de allvändes i utrikes sjöfart,. utgifterna för sjöfartspremier för år

dock skl111e i 111edeltal' endast Iitgöra omkring 558,000 kronor. ' Häl~till

skulle lastpengarna fullt förslå; 111e11 naturligtvis blefve lltgifterna vexlande

och isynnerhet vid 111edlet af prenlieringsperiode11 betydligt högre än ofvall

l1älUnda lnedeltal, och lnan finge sålunda då anticipera på kOlnlnande

års inkonlster i lastpengar.

Hvilken förnlån sk:ulle 1111 prerpierna illnebära för respektive rederier?

Jo, för t. ex. ett i Sverige bygdt ångfartyg af järn eller stål af 750 register

ton, SOl11 årligen tillryggalade 25,000 nautiska lnil, skulle .få uppbäras:

l:sta året, efte~'t det. fartyget var färdigbygdt, i rundt tal 13,000 kr.
2:dr~ . -__ . -"_. 11,000 ». O. S. v.

,sault 10:de året - - ' 1,300 »

Tillllopa för alla 10 åren skulle prenlierlla för nälIll1da fartyg utgöra

72,000 kronor. Detta belopp rnå, väl synasgallska .betydligt; men i för

hållande till fartygets anskaffnings- OC]l driftkostnad torde det likväl ej

llafvaen så stor betydelse.

Systelne~ med premiering af vissa 11äringar hOar icke särdeles, god'

anklang, efter .de misslyckade försök på detta område, forna tider bevitt

nat. Emellertid torde mot dess allväl1dning å sjöfarten luilldre vara a~t

erinra äll eljest; och i en del främmallde lällder har man, såsom l1äffil1dt,

anslutit sig till detta system såsom det bästa sättet ,att upphjälpa sjöfarten.

Flera af våra stora näringsgrenar, SåSOlll jordbruket OCll järnhandte

rillgen, .understödjas af statell på flerehallda sätt, direkt eller illdirekt.

SjöfarteIl torde då också, OUl den befinl1er. sig i. ett tryckt läge, kunna
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påfordra någon 'llpplnuntrall; och s~ lTIycket lI1indre torde vara att in

vända 'derelnot, SOlU dell sjelf på sätt och vis skulle få bekosta luedlen dertill.

Skola nu ock, kan nlall fråga, sjöfartsprelllierna, om de konlnla till

stånd, innebära något kraftigare stöd för vår rederihandtering, eller skola

de icke endast hafva det till, följd, att de svenska rederierna i utrikes

. fart kunlla nedsätta sina frakter och vinsten således i sjelfva verket för

svinna eller' konlIna de tltländska befraktarna till godo? Att införandet af

sjöfartsprenlier 110S oss skulle utöfva någoll inverkan på den allmänna

fraktmarknaden, kan, väl lTIed hänsyn till vår handelsflottas obetydligilet

i' förilåIlande till 11ela verldshandelns oell, isynnerllet dell britiska icke

vara sanllolikt, lnel1 d~ kunna. sätta de svenska ~"ederierna i stånd att taga '

del i el1 täflan i fraktmarklladen, 11varifrån de eljest skulle håll~ sig till

ba~a; OCll sedan ell gång Sveriges deltagal)de nIed tidsenliga fartyg i' den

större sjöfarten ,kolnnlit i gång, skulle det blifva. lättare att äfven utan

c1yli~a direkta understöd bibellålla vår plats derinonl. Sådal1 är åtnlin-

stone tanken i det~a förslag, onl jag fattat den rätt. .

Systenlet n1ed sjöfartsprelIlier bar dell fördelen" att dessa utgå efter

vissa allrnänna, på förhan~ fastslagna vilkor till bvar 0011 e11, som upp

fyller dessa. Ryggar nlan eluellertid tillbaka för detta systenl, så finnes

'väl en, ~llnall utväg att k O111nla sjöfartsnäriIlgen till lljälp, och sonl äfven

antydes i,en reservation' till sjöfartsnäringskonlitel1s' betänkande, e~ler att

genonl upprättande' af någon alllnän lånefond bereda de ·svenska rederi

erna billiga {örlagslån.

Såsoln bekant, är 110s oss ännu icke inteckningsrätt i fartyg nied

gifven;' men förslaget till ny sjölag upptager bestälnmelser i detta syfte.

Emellertid lIar det visat sig utomlands, såväl i ]'rankrike SOlll i Ellglal1d,

att· det Inaritima hypoteket icke varit mäktigt att förskaffa rederiballd~e

ringen billigt förlagskapital, hvarför Ulan också allt Iller oeh Iller föte-

I dragit att under aktiebolageIls form allskaffa de penllingar, S0111 bellöfts.

Skola förlagslån till rederinäringell kunl1~t billigt och säkert beredas, bör

det vara ur en allluän fOlld eller inrättn.illg ; och det skulle, Illåhällda

kUllna ifrågasättas att härvid på ett eller allnat sätt anlita den inkomst,

lastpengarna berea·a.

Hittills har icke annat än i förbigående berörts elI pålaga, som un

der de sellare åren lagts på den svenska, rederirörelsen och öfver hvilken

de icke mil1st 11ö~ljudda klagomålen förts. Det är den år 1888 införda
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tullen å alla slags' ångfartyg saInt å segelfartyg af järn ell~r stål, utgörande

icke lnindre än .10 /~~ af fartygens värde. Endast segelfartyg af trä och

s. k. kOlllposit-segelfartygfå. llU från utlandet tullfritt införas.

Det är gifvet, att kostnadell för fartygs allskaffallde är den största

l~tgiften för rederirörelsen OCll att den rederihandtering, S01l1 genolll tullar

får sina utifrån inköpta fa.rtyg fördyrade, vid den alln1änna täfian kOlll111er

i sälnre ställning, än rederier,' 11vilka kllnna förskaffa sig fartyg utan 11å~

gon dylik .e~xtra pålaga. De sven~ka rederierna hafva ock ansett sig ega så.

lllycket Inera skäl till klagan öfver denna tull, som d~ förnlellat, dels att

sjöfarten hos oss vore redall förut Iller än nog beskattad, dels ock att de

svenska verkstäderna icke e118 äro i stånd att vid någon. lifiigare efter

frågan och inom så kort tid SOln 11un1era är erforderligt efterko111111a ett

störi"e alltal beställningar å ~artyg,

De svenska varfsegarna, till hvilkas fördel tullen å fartyg naturligt

vis skulle vara införd, hafv:a ock, äfven de, anfört klagolllål' öfver att de

vigtigaste InaterialieI" för skeppsbyggnad, såson~ plåt, fa<;onjär1~ OC11 dylikt,

hvilka de lnångel1 gång n1åste taga från utlandet, sall1tidigt blifvit be

lagda nled tull.

!{nappast voro ock hitllörande tullar vidtagna, förrän det visade sig

allgeläget att i sjöfartsnärillgells och äfven i det svel~ska skeppsbyggeriets

intresse sökn åstadko111111a lättnad genolll tullrestitution. Bekant är, hurusolll

dessa sträfvanden ledde till ett förslag onl byggnadsprenlier för i Sverige

bygda fartyg, ]lvilket· förslag var före vid innevarande års riksda~, 111e11 der

föll. Det ann1ärktes .Blot detta förslag' bland allnat, SäSOll~ det s~ynes 111ed

stort skäl, att icke' kunde detta systeln bidraga till sjöfarts11äringells upphjäl

pande, såSOln lnall föreburit, då någon~ garanti natllrligtvis icke fUlllies för

att fartyg, för hvilka l)yggnadsprelnier .erhållits, sedern1era al1vändes i den

svenska sjöfartells tjel1~t, utan att byggnadspre111ierna Sllarare kunde blifva

helt enkelt prenlier för export af. fartyg från Sverige till u~landet,. således i

Sill tur bidraga att försvåra täflan för de svenska redarna.

0111 llämllda tullar i andra näringars intressen äro alldeles OUlld

gängliga, är här icke stället att 1111dersöka; n1en" 110g synes det från den

svenska sjöfartsnäringens sYllpunkt vara e~l oeftergifiig fordran, att de

afskaffas eller genoln tullrestitutio11 neutraliseras. Dell; ellklaste utvägell

vore väl då att här likasolll i T~!skland' 111edgifva tullfri införsel såväl

för .fartyg som för nlaterialier för fartygsbyggnac1. Sjöfartsnäringskolniteli
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förordar äfven detta, lnell hvad tullen å fartyg beträffar, elldast alterna

tivt, .eller såvida dess förslag on1 sjöfartsprenlier. icke godkännes.

Onl det ock 11lå lnedgifvas, att dell s~enskn. sjöfartsnäringen efter

tullarnas införande icke företer' någon egelltligen sän1reställning och llt

veckling' än under de närluaste åren detförut, torde det väl emellertid

"vara den riktigare vägen 'att, SåSOlll äfven en reserv~nt inoD1 kOlniten au

tydt,' i frälllsta rUlnlnet få dessa nya pålagor, tullarna,. afskafiade, hvilkas

Dbillighet från sy"öfaTtsn.äTingens synpunkt l1la.n från alla sidor erkänner.

Detta är j1.1 ock ett vida enklare sätt att gå till väga än att t. ex.bi

behålla tullen å fartyg och söka konlpensera dell gen0111 sjöfartsprenlier.

Borttagas tullarna å fartyg, 11varllled äfven ett upphäfvånde af tull il

fartygs111aterialier lnåste följa, kan systernet In'ed de föresl~gna sjöfarts

pren1ierna förenklas. Dessa skulle då lltgå allenast för i Sverige bygda

fartyg och kunna 'till beloppet nedsättas, h,~arigenonl den tillgång, last

penga.rna bereda, skulle blifva så nlycket 111e1' tillräcklig för hithörande

utgifter.

.L:~fven 0111 l11an nu beslutar sig för att gen0111 direkta understöd

söka höja de11 svenska skeppsiarten ur dess Iluvarande, i det stora 11ela

gallska dåliga läge,· torde det en1ellertid vara gifvet, att för näringens

bestånd OCll utveckling 11lall hu·fvlldsaklige"n har att lita till den egna kraften

hos dess idkaTe. \1igtell af denna handtering för vårt lands näringslif acll

för vårt försvar liggel: i öppen da.g; OC11 att vårt land ~ger flera I1aturliga

förutsättllingar för denna näring~ frall]gångsrika bedrifvanq.e, är förut

fran1hållet. ~ufvudvigtell ligger då deruppå, att rederirörelsen eger kun

l1iga, .erfarna och driftiga lnålsl11äl1. Att n~an dessutonl härvidlag i 111ånga

fall bör kunna I11ed frall1gång beträda, assoc1:ationens väg, visa exenlpel

från England och frå11 vårt grånnland Dall111ark.

Icke ringa vigt 'för ett gYllsalut reSl1ltat af skeppsfarten ligger ock

derpå, att vederbörande befälha.fvare förlnå att rätt bevaka rederiets in

tressen. Just, härvidlag har lnall velat finna ~11 stor styrka hos den

l1Qrska handelssjöfartell; och sjöfartsIläriI1gskomitell föreslår i fråga här

OIn, att _lälnpliga 11andböcker skola å ofteIltlig bekostnad utarbetas till

led11ing för betälhafvare angående l1vaq. de i. synI1erbet i frälnnlande

,hamnar hafva att. iakttaga beträff~nde fartyg och fr~~t

Slutligen torde bland k0111itel1s förslag äfve11 förtjena att Ol1111än1UaS
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dess henlställall: att understöd af allnlänna l11cdellDåtte beredas den1, sonl

vilja i frälumande land inhenlta grundligare insigt i skeppsbyggeri..

Oln de förslag, kOlniten fran1lagt och af hvilka jag här sökt redo

göra för de vigtigaste, kOll1ma utan tvifvel 111eningarna att blifva delade;

n1el1 dessa förslag ha alltid fört det 111ed sig, att en allnlännare UPP-,

l11ärksa1ll11et fästes på ställnillgel1 in0111 denna vig~iga näringsgren, S0111

ino111 vår riksdag har helt få lnåls111än , och det är att hoppas, att

ur det ll1eningsbyte, SOlll angående förslagell uppstår; skall franlgå ett för

den .svenska skeppsfarten gagneligt resultat.

Härefter yttrade sig:

Herr Advokatfiskalen Ljungberg: Det finnes väl ingen iLland de svel1

ska, näringarna, som sedan lång tid tillbaka lidit ett' så svårt betryck OCll

.råkat i en sådan lägervall som just vår sjöfartsnäring. IDfter 811långvälltan,

att 111yndigheter ocll enskilda skulle göra någontin-g af större betydellhet

för att frärnja denila 11ärings utveckling, såg 111an slutligen filed glädje en

l1l0tioll väckas i andra kalnlnarell~ 111ed yrkande att sådana åtgärder 111åtte

v~c1tagas, sonl afsåge dell sveEska sjöfartsnäringens upphjälpande. D·enna

n10tioI1 ledde, såsoln bekaIlt, till riksdagells skrifvelse af den ·14 lnaj 1888,

el1- skrifvelse, son1 blef 1110ttageIl me'd lnycken tillfredsställelse, då n1an

trodde sig I(UI1J.1a vara öfvertygad, att nu skulle 01lledelbarligeI1 kraftiga

åtgärd~r vidtagas i förellämllda afseende. Sedan dess hafva dock två ål'

förflutit, och Ill1 först hafva vi sett ätlIlillstone· ett resultat i det utlåtande,

SOIU afgifvits af sjöfartsnäriilgskoluiteI1 och för hvilket dell föregående

talaren bär redogjort. lJnder dessa två år hafva 1nånga vindar blåst öfver

lallc1 OCll haf. Goda konjunkturer för fraktfa~·t och skeppsbyggnad hafva

efterföljts af dåliga och tvärton1, Illen alltjämt står vår handelsflotta· på

salllma pllnkt som förut, d. v. s. vi skr~da relativt tillbaka. Hittills har

nlan endast sett förslag, det ella e~ter det aJldru, men Oln icke lika lång

tid för realiserandet af dessa -förslag skall förflyta SOIU för deras framstäl

lande, så måste vi gå något raskare tillväg~ och snart skrida från beslut

till handling. . Beträffande komiterades förslag skall jag icke iIllåta lnig

på någol1 kritik af desalnlua, ehuru åtskilliga anmärkningar l10g kunde

var!1 att göra. De flesta synas lnig väl grundade:

Det Ilar likväl förefallit 1nig litet egelidolnligt, att konliterade. för

bigått· eller filed mycket lätt balld berört ett par faktorer, sOnl synas lnig
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vara af en väsentlig vigt för denna närillgs utveckliilg. Den ena är den öfver

lnäktiga konkurrens, för hvilken vår sjöfartsnäring hittills varit utsatt, oell

den andra är associationsväsendets. lItveckling. De lärdo111al', SOlll vi 111ed

dryga llppoffringar och förluster v~lnl.lit af fralnfarna tider, hafva vi bra

litet 'tillgodogjort oss.

0111 'Iliall gifver akt }}å den ställning, uti hvilkell vår llandelsflotta

befann sig före llniolle11 llled Norge OCll efter de1111a tid, skall 11lan finIla,

llvilket ofördelaktigt inflytande de llpprepade eftergifterna åt dessa våra

grallnar lnedfört. ~-'rån år 17.95 till '1815, d. v. s. på .tjugu år, ökades

våra stapelstäders flotta lned i rundt tal 10,600. 'nyläster (från 26,49B till

37,140). ltr 181f) antog Inarl eluellertid dell första ll1ellanrikslagen

och beredde derigenom 110rrlnännen tillfälle att under vissa vilkor ill

gripa i vår IlandeIoch sjöfart. Jag vill' nu icke uppehålla lnig vid be

skaffenheten af den nyssnälnnda 11lellanrikslagen, .eInedan detta skulle föra

111ig till någon del ll~Ölll älllnet, oell de flesta af föreningens lnedlenllnar

känna ju dessutom. till förllållandella ~ detta afseellde; 111en följden blef

elnellertid 9-en, att vår handelsflotta lninskades icke obetydligt. På tio år

förlorade den omkring 9,400 nyläster (föll från 37,140 till 27,732).

Efter dessa tio år fU11no 110rrlnännell de erhållna fördelarl1a alltför

ringa och sökte saInt lyckades äfven åt sig utverka en ny lnellanrik'slag

af 1825 och 1827, 11vilken hade till följd en ytterligare nedsättllil1g uti

vår llandelsflottas lästantal llled olnkring 1,400 nyläster (från 27,732 år

1825 till· 26,319 11yläster år 1837), oell den Ilade sålunda uilder dessa

fyra årtionden blifvit reducera~ till ungefär' Salll111a ståndpunkt, sonl dell

intog år. 1795. ,År 1795 utgjorde vår handelsflotta 26,499 11yläster, oell

1835 lltgjorde .den 26,408. Då kUl1de vi väl. varit belåtna, 111e11 vi voro

det icke. Vår llalldelsflotta sträfvade OCll kämpade sig visserlige11 Ilågot

frUInåt. Under" de första tjugu åren gick .det synnerlige11 långsan1t, mell

slutligen gjorde dell ett gal1sk~ starkt llppsving ullder åren 1864-1874. Det

senare året H.ntogs emellertid deli allbekanta och sorgligt ryktbara mellall

l'~kslagen eluellal1 Sverige OCll, Norge, hvilkel1 ~land annat hade till följd,

att. vål' halldelsflotta sedan dess befunnit sig i det jämmerligaste läge lnail

gerna kall tänka sig. Jag 'Till dernled icke hafva sagt, att nlellanrikslagell

ensaU1 varit orsaken 11ärtill,- ty dervidlag verkade äfven andra faktorer,

111en Juan bör dock lägga 111ärke till hvacl korniterade icke berört, att för

lfvarje gång vår handelsflotta ocJ} sjöfartsnäring varit. på väg att kounna
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sig upp, llafvH, lvi gifvit nya förulåner åt norrlllännen, hvarefter våra för

hållandell försälnrats. Så snart vår llandelsflotta börjat resa sig igen, har

en ny för 11varje gång för norrnlännen 11lera fördelaktig 111ellanrikslag

förstört, 11vad vi lyckats vinna.
Sedall' detta skett, l1afva vi äfvell varit välgörare på annat håll och

lyck~ts gello111 11varjeha11da seglationsfriheter. jälllte bidr~g af svenska

postlnedel förhjälpa dell danska ångbåtstrafikell till envälde i Sundet,

dellila trafik,' SOIU Ilumera tagit sådana dilnensioller, a~t i alla städer på

den skånska vestkustell den danska seglationell är betydligt större än den

svenska. I-Ivad hela Sverige beträffar, voro år 1888 af alla till svenska

hRInnar anko1nna skepp 1~038,OOO ton danska OCll 1,764,000 ton svellskH.

Hvad ,är då unJer sådana förhållanden att göra, eller är icke något att

göra? ' Det hade varit högeligen önskvärdt, 0111 kOlniterade Ilade uppstält

denna sY1111erligen vigtiga fråga. Det kan ju sägas, OCll jag förlnodar,

att komiterade hyst dellna äsigt, att den· föl'· oss ll1enliga konkurrens, S01l1

jag här påpekat, tillhör den allnlänna utvecklingen, 111en 111an hade i alla

fall ,kunllat vänta sig, att k0111iterade yttrat sig, llUrl1vida denna konkur

1'e11S kall anses god OCll ]Jyttig för oss eller' onl dell kall anses 11ledföra

skada för vår sjöfartsnäring, och i senare fallet ,l~vad salll böl' göras föl'

att n1öta densamlna ocll betaga den sitt Inenliga infiytallde. DenIla dallska

konkurrens hafva vi uppmuntrnt på 111ånga sätt, och dell har lllllnera upp

Ilått ell sådan höjd, att den på ft.era l1åll förlamar, våra krafter Gell'lägger

vinstell af sjöfarten på våra egna kuster i dallsk'a händer.,

Jag ber att få olIlta.la en lläl1delse, sonl passerade år 1888 under

dell stora expositionen i Köpenll~lnn. ,På e11 dag i augusti lade nälnligell

ut frå11 hamllell i Mahnö 9 ångfartyg, fullastade m~d passagerare, hvilka

skulle öfver till Köpe1lhalnll. .l~.f, dessa fartyg sklllle 1uall väl trott, att

åtminstone hälften val~it svenska - 111el1 det fanns' deribland icke ett enda

sådant. Konkurre1lsen fråil svensk' sida ligger på de11na trade till den

gr~d Ilere, att ma.ll numera icke hör talas onl något svenskt ångfartyg,

som fraktar hvarkell varor eller passagerare emella1l Skåne OCll' Dannlark.

.L\.llt ligger i danskarilas händer - med ett undantag dock, oell det är de

transiterande Hallalldsbåtarlla, så länge icke äfven dessa blifva undaIl

trängda, hvartill försök redan blifvit gjorda,

Jag Ilar vidare varit i tillfälle att salntalsvis höra, att opiniollel1 i

Skålle alldeles icke 'är till förmå1l för danskarna, såsom mallIlär torde
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föreställa sig. ~Jall Ilar der till OCll ll1ed lnycket skarpt uttalat sig der

'öfver, ,att Skålle synes vara öfvergifvet af Bin regering, då densanllna sa
litet intresserar sig för förhållandena 'derstädes, att dell icke' tagit reda på

oell sökt undanrödja det 1llissförhållande, att vinstell af dell lifliga ång

båtstrafiken l11ellan Skåne OCll Dallnlark stallnar i danskarnas fickor. Detta

har väckt OCll väcker fortfarande ett' allnlänt ,lnissliöje. Jag .tillät ll1ig

vid ett tillfälle göra, den illvän<1ning, att skållingarna sjelfva voro skuldell

dertill; då de icke lllera benlödade sig Oln att genom egen kraft åstad

kOlllnla ett annat förhållande. l\lan svara~e då: »icke' rå vi, den stora

11längden i Skålle, för att några af våra ledande lnän 'låtit fånga sig af

de danska intressena. Vi önska på' det ~lifligaste, att man, i Stockllolin

Illera nlåtte intressera sig för våra förhållanden och söka Iljälpa oss». Rvai--.:.

före, frågade man vidare, skall t. ,ex'. poststyreisen understödja »det for

enede Dampskibsselskab»? Det skulle alldeles icke vara omöjligt för ett

s,renskt, bolag att låta ett fartyg deltaga i trafikell på Seeiand, Onl dessa

llledel fråntoges det danska och öfverlelllnades åt det svenska bolaget!

Så resonnerar Inan, och j,ag föreställer lnig, att om svenska staten 'antipgell

förhyrde ett svellskt fartyg till postbåt eller insatte enkrollobåt på denna

trade oell anordnade saken praktiskt, skulle 1llall 1lled all säkerhet kU'llIl3,

upptaga konkurrensell med det danska. 'bolaget' OCll äfven; då trafikel1 i

och för sig är så lÖllallde, bestå i "dellsanl1ua.

Såsoln bekant har det 'danska"bolaget på det mest hänsY11s1ösa sätt

tryckt ned priserIla, så S11art· någoll svellsk båt försökt att konku~rrera 'lned

detsalnina. Det Ilar till och fiied gått så långt, att det danska bolaget fraktat

öfvet persoller fråll Malmö till KöpenhamIl för' endast 25 öre. Detta Ilar

gjort, ' att privata svenska rederier icke kunnat uppehålla konkurrellsen.

l~inge l1lan' likväl en båt, SOlU på denna trade ginge för krolians räklling

(liksOlll danskarna nu hålla ell"kronobåt för trafikel} lueilall Helsingör' och'

Helsingborg), skulle det icke löna sig för herr Tietgell 'et' COl1sorter att

till el1" obetydlighet nedsättapassagerareafgifterna; de skånska ångbåtarna

skulle 'åter våga sig ut i Sundet, och det skulle blifva ett annat lif uti

samtrafiken emellall Sverige och Danlnark. Svellska regeririgen betalar

TIll ~omkring 8,000 kronor till det nälnllda dallska bolaget för frakten' af post

enlellall Sverige och Dannlark. . Onl dessa medel allsloges till el1 svensk

kronobåt, skulle dellna llled tillhjälp af passagerare- o~h varuafgifter

kOlnma 'att bära sig mycket bra och kanske lenlna 'e11'god behållning.
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Det är dessut01l1 icke e1lsanlt på denna 1i1lie sonl', danskarna öfver

flyglat 'oss.' .L~fven enlellan Göteborg och Frederikshavn, der vi för post

forslingen betala denl 12,000 kronor, 11afva de undanträngt det svenska fa.r

tyg, sonl\ förr besörjde dellna forslillg, och såsom herrarna torde 'hafva 'sig

bekallt~ hafva de till och 111ed i Östersjö1l i följd "af vår bristande före-,

tagsalnIlet frå1ltagit oss el1 god del af dell fi1lska trafiken, i det de förbi

vår Östersjö,kust ,öppnat en k0111rnunikationslinie Hangö-I{öpenhanln.

Jag ber 11U att få öfvergå till den andra punkten, sonl det hade

varit skäl att något lllera :beröra i kon1iterades ntlåtal1de, 0611 det är asso~

ciationsväsendet. Det förekommer lnig som Oln ',det hade varit lyckligt,

om"lnan i betänkandet sysselsatt sig icke blott med -llvad 'J11Ylldigheterna

skola uträtta, uta1l äfvell med hvad den eIlskilde ka11 och bör göra för

sjöfartel1s bästa. Det hade ntal1 tvifvel varit l1yttigt, 0111 kOll1iterade på

l)ekat vigten och fördelen af att mall 'här i 'land~t ökade styrkan af 'Tåra

ångbåtsbolag. Det är' alldeles otänkbart, att ett lalld kan konkurrera l1led

stärka granilar utan att begaglia sig af lika vapen; orll 'för att vi ullder

lluvarallde tidsför];lållal1del1 skola kunna upptaga striden' llied våra kon

kurrenter, fordras det, att våra talrika snlå bolag förena sig och sålunda

blifva starka. Så hafva dallskarna gjort, och ellahanda är förhållaIidet

med tyskarna. De voro icke så' starka förut, m~n genoDl 'associationell

llafva de VUllnit en betydande kraft. Jag föreställer 11lig, att 0111 de rede

rier, sonl trafikera å ena sidall östra' och å' den', an,dra vestra och södra

kusterna af Sverige, bildade särskilda 'bolag, skulle de vinna Ilödigstyrka

att kOllkurrera Dled hvilket fränlinande bolag SOln helst och sålullda kUI~na

'verksanlt bidraga tjll el1 Iller Ocll me'r '~uppblonist'rande 'sjöfartsIläring. '

Såsom ett bevis på lluru litet vi sjelfva tällka på våra egna förhål

laIiden, lnell huru lllycket andra göra det,' vill j~g påpeka el1 företeelse

på sj9fartso111rådet, som är' väl värd att tagas i 'betraktande.' Den llal~

visserligen icke blifvit 'ens olTInäll1nd i' kOl11iteraoes betänkallde, 111en, jag

föreställer Blig, att diskussiollen får 'röra sig om sjöfartsnåringell i alhnän

het OCll icke ensa'mt om det föreliggal1d'e' betänka]ld~t.

För icke länge 'sedan bildades en s. k. nordisk reclerifö1Aening. Pla~

nen dertill lärer ha utgätf·fråil en: svensk' 11lan,' men, såsom ofta', händer,

då svenskal~ skola' bilda ett företag, lät mall 'saken gå 'sig ur händerna,

och nu' går .föreningen under dans,k flagg. Det hår således bildats en
nordisk rederiförening med säte i Köpenhanln. ~\örel1ingen har natui·ligt
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nog icke vunnit någoll större a.nslutning af svenskar, och fördelarna kOlll

illa äfvep att llllfvudsakligen stanna i danskarnas lländer. Sverige var

år 1889, då föreningell tog sin början, repl'esenteradt deri af G7,738 tOll,

l~vilken .c1rägtighet c1ell 1 lllaj 1890 nedgått till 66,000 tOll. ]j-'l~ån Dan

l11ark var anslutningen naturligtvis i början störst, ehuru dock icke så

stor, son1· lnan haft anledllillg vällta. Norge deltog till en början ytterst

litet, 111en efter de vid ett n1öte i lIlaj lnånad detta år lelnnade uppgifter

hade deltagandet från Norge sederlnera blifvit större, så att det stigit från

109,203 till 4316,000 tOll. Jag nälnner detta derföre, att mall det oaktadt

nyligell i Bergen föreslagit bildandet af en särskild 110rsk rederiförening.

Mall Ilar nänl1ige11 trott det vara lnera llyttigt att få till stånd en nationel

än en -internationel förelling. Jag tror äfven för l11i1l del, att det vore

11yttigt OCll önskvärdt, att .vi svenskar gjorde på san1ma sätt och sökte

åstadkonl111a en st~ensk rederiförening Ined säte llaturligtvis i Stockbollll

eller Ciöteborg. Det är e11 tanke, SOIU jag 1111 velat franlkasta till våra

köplnäns öfvervägande. . J~ör öfrigt tror jag, att, lluru sorgliga våra· sjö

fartsförllållandell än för närvarande .äro, lnycket k~tll göras för deras för

bättrande, 0111 de tillvinna sig 11ågOl1 större uppmärksalllhet fråll lnyudig

lleternas sida. GCll om vidare våra redare blefve betänkta på att såsom

i andra läilder sluta sig tillsan1mans i större associatio11er, skulle det vis

serligen icke vara olllöjligt för dell .svenska handelsflottan att intaga en

llelt annall stålldpunkt· ä11 den 1111 illnebar. För ell såda11 utveckling äro

vi äfven gynnade gel10111 vårt lands af tvänne haf OlIlslutna läge. och ge

nom de rika resurser, vi· hafva i skeppsbyggnadsn1ateriei,_ ett godt sjö

1uanskap och utmärkta tekniska ingeniörer.

Herr Preside~lten· Forssell: Det förekolniner 1nig SOlll 0111 det vore

öfverflödigt att bär sysselsätta oss lned allt det split ocll alla de missför

hållanden, som· ega rllm elnellall våra gra1111lä1lder och vårt eget lands

kustprovinser, likasoln att det sklllle vara svårt att här uppgifva ett bote

l11edel derför. El1för oss svenskar och särskildt för skåningarna så be

svärlig. konkurre11t som statsrådet rrietgell i !{öpenhanl1i torde väl icke

genom 11ågon svensk lagstiftning kunna tillirltetgö!as eller motverkas på

annat sätt, äll att vi på Ilågot vis skaffa oss en svensk TietgeIl. ··Hade
dell utnlärkte lnall, som för l1ågra årtionde11 sedan oluskapade -det svenska

bankväsendet .och SOln också sysslade med den svenska halluelsflottal1)
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bott i ~faln1ö, är det ganska troligt, att vi, i Sverige fått något jä1l1förligt

lued de organisationer, SOlll 'rietgel1 skapat i Danl11ark. SådaIla personliga

krafter fOl~dras öfyerallt fö~~ att taga reda på de naturliga resurser, S0111

ett lan'd eger. Det har Tietgen gjort. Han, har förstått att genolll

sin öfverlägsna personlighet draga till sig kapital OCll skapa en stark

dallsk handelsflotta. Det kunna vi ju icke hjälpa, såvida icke den, siste

talaren l11enar, att vi skulle för balls skull och för att 11löjligen n1ota,

dugande män inolll andra verksall1l1etsolllråden återgå, till en föråldr'a<:1

lagstiftnil1g. Det lät åtnlinstone så på hans anklagelser en10t sjöfartskollli

teD. Hall menade nänl1igen, att komiten Ilade .förbisett de förhållallden,

som af bonom antyddes. Han sade, att vi hade .detbättre stäldt år'1816,

Juen sedan på 1830-talet genoD1 reciprocitet i de svel1ska 'sjöfartsförhållau

dena fått det sälllre. Jag 'föreställer lnig, att kOllliten' icke tänkt sig be~

höfva vidlyftigt behandla denna fråga,' då det ju för dell nu l~fva;nde

generationen' torde ligga i öppen~ dag, 'att det är rent a.f omöjligt att gå

tillbaka .till den lagstiftning, son1· vi ,hade före traktaterna på 1820- 'OCJl

1830-talell,. Olnöjligt derför, att det skulle skada vår sjöfartsnäring lnera

än det gagnade densalun1a.. 'Då 111ltll talar så illa on1: de fördelar,sonl

blifvit be~iljade åt Norge och' Danl11ark, 'och lIvarfor icke äfveIl åt an~

dra länder, så glöD11ner Juan, alltid bort, att dessa fördelar beviljåts un

der vilkor af reciprocitet, rättigllet för, våra fartyg att 11anclla' i de' andra

ländernas 11alllnar, Såso1l1deras fartyg llandlahos ·oss. 0111 vi fråll vår

in- och utrikes sj'öfart skulle lttestängaandra länders .fartyg, sktllle följden

derafblifva, .ått 11varje land, SOln' vi :betagit. förtnånen att liled silla skepp

handla i våra hanluar,· skulle göra detsall1n1a enl0t oss.' H vad skulle. t. '

ex. följdell. blifva, . Oln vi förbjöde engelska fartyg ,att, frakta trä frånvara'

nOl~rländska hamnar till Erlgland·? ' Naturligtvis skulle de svenska fartygen

förbjudas' att frakta Varor, fråll' England till Sverige. Man har derför : t.jll

och 111ed i de- lnest protektionistiska länder nUlllera -}{o111mit öfverel1s deronl,

att en återgång till,' dettä systeln af' diffei'elltialbestän1111elser .för sjöfarten'

är omöjlig.. tJagundrar' dessutoln, 'Oln ri1a.n kan uppgifva några grtlnder

och skäl,' SOlll skulle lllöjliggöra för';oss att åteJ-~gå till det galnIa sYstenlet.

K()mit~ll har enligt min tanke gjort· rätt,· då den endast helt lösligt l)erört·

dessa förllållullden·.'

Om konlitens förslag i öfrigt vore det kanske 11lycket att säga, 111ell
10
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tiden är redal1 långt fra111Skriden, och jag har icke hört riågon, SOlU för..

svarat den ifrågasatta sjöfartsprelnieringen.

Herr ~~dvokatfiskalel1 Ljungberg: Den siste ärade talaren har något

ll1issuppfattat rnina. åsigter och yttranden. Det har icke varit 111in I11ellillg,

att Inan borde återgå till det gaIll1a systen1et. Hade jag tänkt detta, Ilade

jag också föreslagit det. rfvärtoln anser jag det rätt väl kunlla förblifva

vid llvad förhållandet 1111 är - under förutsättning att vi göra allt llvad

vi förmå för' att bekäll1pa· den utländska kOllkllrrensen. \Ti Inåste söka

att befria oss från olägenheterna och förlusterna af dell konkurrens, som

vi icke kunna förhindra. Det hade varit önskligt, Oln del1 ärade talarell

något .11lera . hade uppe]lållit sig vid de förslag jag för luin del tillåtit

lllig frau1stäIla eller, onl llun icke aktade dessa värda någon upplnärk

samhet, att 11an fralnlagt något- bättre förslag. Att han lika väl SOlU jag

önskar OCll lloppas, att den svenska sjöfartslläringeIl skall resa sig ur det

betryck, hvari den Illl befinner sig, derom är jag öfvertygad, lne11 ·lnill

tanke är, att i e11 så vigtig fråga klokheten bjl~der att icke (örlita sig

hvarkel1 på el1 slulnp eller på t0111Iua förhoppningar Oln en bättre »lltv.eck

ling» . Det är, så vidt jag kall se, llalldling l1lera än' tal, SOln vi bellöfva.

Herr Byggmästarel1 Håvander: Det finnes äfven en annan linie, utonll

den dallsk-svellska, SOlU bör tagas i betraktande, OCll det är traden Gö·te-.

borg-Hllll. Den, SOln en gång rest denna väg, .har nogsanltful1nit, att del},

behandling, SOlU de svellska emigrallterna röna på de svellska båtarna, är.

allt annat äll gOd.UtaIl hänsYll till kÖll stllfvas de resande Oln hvaraltdra i'

lastrumlnell, der velltilationell är ytterst dålig och luften således ofta blir.

i hög grad förpestad. Så snart man kOllliner .till EnglaIld och stigit· om-

.bord på de engelska båtarila, då är förl1ållandet helt annorlul1da, ty der

llerska ordning OCll skick. Skulle luan derföre sätta in första klassells,

fartyg eineIlan· Göteborg oell Aluerika, skulle detta lnedall Salll10likhet

blifva en god affär, SOl11 bure sig sjelf utan något understöd fråll statens

sida. Mall skulle då slippa allt olnbyte af båtar och all transport: af·

passagerare, gods oell dylikt. En direkt Iiilie ell1ellall Göteborg OCll Anle~.

rika är enligt mill tanke ell affär, SOl11 ~ör uppmärksalUn1&s.
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DE LA GARDlE, R., grefve, landshöfding.
DE lVIARE, A. B., bruksegare.
DICKSON, C., lned. doktor*.
DICKSON, O., friherre, grosshandlare *.
DICKSON, R., landshöfding.
'DIEDEN, J. H.E., konsul.

EBER~TEIN, C., bankdirektör.
ECKERSTRÖl\1, R. E., expeditionschef.
EHRENHEIM, P. J.. VON, universitetskansler.

I
EHRENSVÄRD, C. ~ , grefve, f. d. landshöfding.
EKDAHL, M., revIsor.
EKGREN, C. E., kalnrerare. .
EKMAN, C. E., bruksegare *.
EKMAN, J. J., grosshandlare.
EKMAN, O., f. d. konsul.
ELLIOT, J. E., justitiekansler.
ELO\VSON,G., lektor.
ENELL, O., bankkassör.
ENGELLAU, J. P., grosshandlare.
ENGELLAU l L.~ grosshandlare.
ENGESTRÖM, J. VON, v. häradshöfding.
ESSEN, F. VON, friherre, statsråd.
EVERS, O., generaldirektör.

FAHLCRANTZ, G.E., v. häradshöfding.
FAHNEH.}ELM, O., ci vilingeniör. .
FOCK, A. H., friherre, kansliråd, fullmäktig

i riksbanken.
FORSGREN, R., grosshandlare.
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andra

HEDERSTIERNA, F.L. S., landshöfding.
HEILBO,RN, O., konsul.
HERLITZ, K., v. häradshöfding.
HERNBLOl\l, E. A., kammarrättsråd.
HERNMARCK, C. G., justitieråd.
HERSLO'V, C., fil. doktor, redaktör.
,HERZOG, P., fabriksidkare.
HESSLER, H., bokhållare.
fIIERTA, C. G., friherre~ f. d. kapten, direktör~
HILDEBRAND, H., riksantiqvarie.

I HIRSCH, E., civilingeniör.
HIRSCH, 1., grosshandlare.
HOCHSCHILD, C. F. L., friherre, f. d. envoye.
HOFSTEN, A. VON, kanslisekreterare.
HOLM, G. B. A., v. häradshöfding.
HOLMERZ, C. G. G., t. ( direktör.
HOR~GREN, L. H., grosshandlare.
HULTBERG, H. 'V., rådman.
HUMMEL, C. D., grosshandlare.
HUSI3ERG, H., v. häl'adshöfding.
Huss,I\1. W., justilieråd.
HUBNER, E. L., F., sekreterare.
HÅKANSSON, J., stadsmäklare.
HÄVANDER, 'H. O., byggmästare.
HÖGLUND, A., konsul.
HÖGLUND, O. ~1., fil. doktor, grosshandlare.
HÖJER, M., lektor.
HÖKERBERG, A., direktör.
HÖRNELL, R., redaktör.

I.JANZON, O., kamrerare.
JENTZEN, C,! med. doktor.

grefve, kabi- JOHNSON, A., konsul.
JONSSON, O., ledamot af riksdagelis

kammare.
JOSEPHSON, S., grosshandlare.
ISAKSON, C. J. A., civilingeniör.

FORSSELL, H., president, leda1/l.ot af reclale-
tionskorniten.

FORSSNER, H., stadsmäklare.
FOUGT, C., bankdirektör.
FRAENCKEL, L., bankir.
FRANCKE, J. E., grosshandlare.
FRANCKE, R., grosshandlare.
FRESTADlUS, A. W., grosshandlare.
FRIBERG, F., bankokommissarie.
FRIEDLÄNDER, H., grosshandlare.
FRÄNCKEL, E., generalkol1sul.
FUNCK, C. O. AF, f. d. major.
FURu, O. A., norskt .statsråd.
FÖR~ELIUS, G., skeppsredare.

GAGGE, A., kontorschef i Mälareprovinser-
nas enskilda bank.

GAHN, H. P. VV., bruksegare.
GAVELlUS, J. E., bruksegare.
GEBER, M., bankir.
GEBER, P. A., bankir.
GEIJER, C., kapten.
GEORGII, A., skeppsklarerare.
GERLE, C. J. H., departementschef.
GIHL, G., bankdirektör.
GRAM, G. W. W., norsk statslninister.
GRANSTRÖM, G., grosshandlare.
GRIPENSTEDT, C., v. häradshöfding.
GROLL, V. L., statsråd.
GUMh:LIUS, A., direktör. , 'r

~)'J

GUNTHER, E., sekreterare.
GYLDEN, H., professor.
GYLDENSTOLPE, A. L. FERSEN,

nettssekreterare.
GYLLENSVÄRD, \V., e. o. kanslist hos stads

fullmäktige.
(}ÖRANSSON, E. F., ingeniör.

Hh:GGSTRÖM, A. V. T., kapten.
HIEGGSTRÖM, L, boktryckare.
HALLENBORG, B. M. F. C. W., ryttmästare.
HAMILTON, G., grefve, godsegare.
HAMILTON, H., grefve, t. f. byråchef.
HAMMARBERG,!., grosshandlare.
HAMMARSK.JÖLD, C. G., justitieråd, förenin-
, !Jens vice ordförande.

HAMMER, .c., juvelerare;
HANSEN, H., grosshandlare.
f:lAUFFMAN,K., grosshandlare.
HECKSCHER, E., bankdirektör.
HECKSCHER, L, juris._ doktor.

K 4JERDT, R., rektor.
KASTENGREN, C. O. F., kalurerare.
KELLBERG, F., myntkamrerare.
KEYSER, C. T. G., kommendörkapten.
KEYSER, S., konsul.
KIERULF, O. R., förutv. statsminister.
KINBERG, E. G., byråchef.
KINBERG, 'L. O., g~osshandlare.

KJELLANDER, A'J assistent i Arlllens pen-
sionskassa.

KJELLBERG, C.' O., grosshandlare*.
KJELLBERG, J., grosshandlare.
KLINGENSTIERNA) 'E. G., f. d. 'öfverste.

'" Ständig ledamot. .
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NACHMANSON, A., handlande.
NACHMANSON, H." grosshandlare.
NEIJBER, M. J., f. d. stadsmäklare.
NISBETH, S., bankdirektör.
NORDENFALK, C., landshöfding.
NORDEN FALK, J., frilierre, godsegare.
NORDENFELT, L. M., landtmäteridirektör.
NORDENSKIÖ.LD, A. E., friherre, professor.
NORDSTRÖM, C. F. T., t. f. komn1E~rseråd.

NORIN, C. A., stadsnotarie.
NORSTEDT) E., bruksegare.
NYSTRÖM, e., med. licentiat, fil. dokto"r.

OLIVECRONA, A., v. häradshöfding.
OLROG, T., grosshandlare.

JIALMSTRÖM, C. G., "f. d. riksarkivarie.
MALMSTRÖM, G., fil. doktor.
MARTIN, H. VV., expeditionschef.
MATTHIESEN, J. C., protokollssekreterare.
MAY, J., kalnrerare.
ME VES, J. S., byråchef.
MEYERSON, H., grosshandlare.
MICHAELI, J., gross~andlare.

l\1ITTAG-LEFFLER, G., professor.
MOLANDER, A., direktör.
MOLL, F., handelsbokhållare.
MOLL, I., bankdirektör.
MOLL, V., kalnrerare.
MONTAN, C. O., v. häradshÖfding.
MONTAN, E. VV., professor, redaktör.
MUNTHE, A., bankbokhållare.
MÖRK, A., bankkassör.

LINDSKOG, F., arkitekt.
LINDSTEDT, A., professor.
LINDSTEDT, A. W., kalnrerare.
LJUKGBERG, C. E., f. d. advokatfiskal.
LJUNGGREN, C. J., v. häradshöfding.
LJUNGLÖF, K., grosshandlare*.
LJUNGl\1AN, A. W.; fil. doktor.
LJUNGQVIST, K. O., bruksegare *.
LOTHIGIUS, G.· F., major.

I LOVEN, C., f. d.' professor, sekreterare.
kap-l LovEN, J., grosshandlare.

LUBLIN, J., grosshandlare.
LUNDBERG, K.,· handlande.
LUNDEBERG, C., brl~ksegare.

LUNDELL, G., f. d. apotekare.
LUNDIN, C. R., grosshandlare.
LUNDSTRÖM, C. F., godsegare.

voye.
LAGERHELM, N. O.', departementschef.
LAGER\VALL, B., v.' häradshöfding.
LAMM, H., grosshandlare.
LAMM, J., ingenjör.
LANCKEN, C. E. VON· DER, fil. doktor, expe-

ditionschef.
LARSON, F., tjensteman i riksbaliken.
LARSSON, C. O., skeppsn1ätningskontrollör.
LARSSON, L. O., fullmäktig i riksbanken.
LAURELL, E., godsegare.
LAVAL, G. DE, fil. doktor, civilingenjör.
LEFFLER, J. A., fil. doktor, ledanlot aj' re-

dakUonskonäten.
LEIJONHUFVUD, B. A., friherre, generallöjtnant.
LEIJONHUFYUD, C., friherre, f. d. justitiekan

sler.
LETTSTRÖM, G., bankdirektör.
LE\VENHAUPT, C., grefve, minister för utri

kes ärendena.
LEWENHAUPT, S., grefve, amanuens i do

mänstyrelsen.
LIDELL, P., kassör' och bokhållare' Folk-

skolelärarnes pensionsinrättning.
LILJEWALCH, T., stadsmäklare.
LILLIESKÖLD, E. W., kamrerare.
LILLIESTRÅLE) vV., president.
LINDBERG,G., ingenjör.
LINDBLO:\I, A., tjenstenlan i riksbanken.
LINDEBERG, K. M., kansliråd.
LINDELL, P., ingeniör.
LINDBNCRONA, A. T., bandirektör.
LINDHAGEN, D. G., professor.
LINDHE, A. H., godsegare.
LINDQVIST, J., bankdirektör.
LINDROTH, C. A., grosshand.lare.

KLINTBERG, C., v. häradshöfding.
KLINTEBERG) F. AF, .assessor.
KOCKUM, L. P., godsegare.
KOERSNER, W., fil. doktor, redaktör.
KRJEMER, A. R. VON, friherre, major.
KRUSENSTJERNA, J. E. VON, generalpostdi-

rektör.
KRUSENSTJERNA, vV. E. VON, kapten.
KULLBERG,J. W., kapten.

. LAGERBRING, G. O. R., friherre, f. d.
ten, direktör.

LAGERCRANTZ, C., ·major.
LAGERHEIl\1, A:, kåbinettskammarherre, en-

* Ständig- ledamot.
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OLSSO~, T., grufveingeniö~.

OTTER, C. G. VON, friherre, statsråd.

PALM, L, kamrerare.
PALME, J. H., bankdirektör, lecla1not aj' rc-

dalrtionskondten :::.
PALME, S. T., löjtnant, direktqr.
PALl\1QUIST, G.,. bokförläggare.
PAL:M~TIERNA, N. A. H., friherre, statsråd.
PAYKULL, L. G. YON, friherre, f. d. kapten.
PETER SEN, A. F. SKO'V-, kamrerare.
PETERSENS, H. AF, kansliråd.
PETERSSON, P. A. G., rådman.
PEYRON, A., grosshandlare.
PEYRON, L., grosshandlare.
PHILIPSON, C. D., konsul.
PHILIPSON, J., bankdirektör.
PHILIPSON, W., v. häradshöfding.
PIHLGREN, A., ingenjör.
PIPER, C. G. F., grefve, hofstallmästare.
PLATEN, L., friherre, aktuarie.
POSSE, A. R. F:sON, grefve, f. d. president.
PRINTZSKÖLD, O., landshöfding.
PRIPP, G. F., tjensteman i riksbanken.

RAl\1STEDT, V., grosshandlare.
RAPHAEL, A., fil. doktor, juris kandidat.
H.EDLICH, vV. F. VON, generalkonsul.
REHBINDER, H., friherre, t. f. kommerseråd.
RENNERFELT, G., civilingeniör. -
RETTIG, G., generalkonsul.
RETTIG, H., v. häradshöfding.
RETZIUS, G., professor.
REUTERSVÄRD, p') hofmarskalk.
H.IBBING, E., kabinettskammarherre, öfverste.
RIBBING, G., assessor.
RIBEN, L. VV., statsk01TI1TIissarie.
H.ICHERT, J. C., förutv. statsråd.
RICHTER, F., sekreterare, fullmäktig i riks-

banken.
RINMAN" C., bruksegare.
Roos, A. W., f. d. generalpostdirektör.
ROSEN, A. A. G. VON, grefve, öfverste.
ROSEN, A. P. VON, grefve, kammarherre.
ROSEN, C. G. VON, grefve, öfverstekamnlar-

junkare*.
ROS~N, G. VON, grefve, assessor.
ROSSANDER, J. F., grosshaildlare.
RUBENSON, L., grosshandlare.
RUBENSON, M., sekreterare.

. • Ständig ledamot.

RYDBERG, O. S., kansliråd.
RYDIN, H. L., f. d. professor.
RYDING, B. T. G., landshöfding.

SA:\ISON, E., direktör.
SAMSON, O., direktör.
SAMZELIUS, P" statskomluissarie.
SA'NDBERG, G., byråchef.
SANDEBERG, F. AF, handelsbokhållare. '
SANTESON, H., v. häradshöfding.
SCHALEN, C. A., v. häradshöfding.
SCHALEN, W., v. häradshöfding.
SCHNELL, C" grosshandlare.
SCHUMACHER, C. W., bagare.
SCHUMBURG, R., grosshandlare.
SCH'VERIN, W. G. VON, friherre, godsegare~

SEBARDT, C. vV.; hofapotekare.
SEBENIUS, J. L., bruksegare.
SEDERHOLM, E., bruksegare. .
SIDENBLADH, E., öfverdirektör.
SJÖBERG, G., arkitekt.
SJÖGREEN, O. A., kansliråd *.
SKOGMAN, C. J. A., friherre, f. d. kommen-

dörkapten.
SMERLING, C. F., f. d. kansliråd.
SMERLING, G. Vi., v. häradshöfding.
SMITH, C. G., ingenjör.
Sl\II1'H, L. O., grosshandlare *.
SMITH, O., fil. ,doktor.
SMITT, J. Vv-., generalkonsul.
SOHLMAN, H., juris kandidat, redaktör.
SPARRE, N. G. A., grefve, kammarherre.
STARCK, A., konsul.
STEINMETZ, H., landtbruksingeniör.
STJERNSPETZ, P. A. II., ~. d. major.
STOLPE, C. M. G., direktör.
STRANDBERG, G.,' t. f. stadsmäklare.
STROKIRK, G., bruksegare.
STRÅLE, W., godsegare.
STUART, J., riddarhussekreterare.
STUART, L., f. d. auditör.
STYFFE, K., f. d. öfverdirektör.
STÄLHAMMAR, A., öfverstelöjtnant.
SUNDBERG, G., härarlshöfding.
SWALIN, W., protokollssekreterare.
S\VARTLING, A., konsul.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
SVEDELIUS, A. G., kapten.
SVENSEN, E., fil. kandidat, literatör.
SVINHUFVUD, C. A. C., bruksegare.
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\VAHRE:\, G., fabrikör.
WAHREX, H., fabrikör.
VALEr\TI~, L, direktör.
'V:\LLDI~N, W., godsegare.
\VALLENBEHG, G. O., löjtnant.
\VALLE~BERG, K., bankdirektör.
WALLENBERG, M., v. häradshöfding.
\VALLENSTEEN, J. A., kamnlarrättsråd.
\VA:'{CKl<J, F., bankkassör.
\VAHBERG, O., tjensteman i riksbanken.
WARBURG, S., agent.
VVAVHINSKY, A. E., grosshandlare,
VV]~DBERG, J., grosshandlare.
'VESTMAN, C., v. häradshöfding,jol'cningens

sekreterare.
VVEYLAND'l', L. R.) bankir.
VVIESJ.1JLGREN, S., generaldirektör.

·WI.lK, O., grosshandlare *.

'VIKBLAD, S. H., statsråd.
VVIKSTRÖM, C., grosshandlare.
'VIKSTRÖ~I, P., grosshandlare.
\VINDORG, T., fabriksidkare. .
\VINROTH, A. O., e. o. professor.
VIRGI~, O., kapten.
W RET:\lAN, F., fil. doktur.
\VXSTFELT, C. G. N. L., hofrättsassessor.

SYBERG, F., grosshandlare.
SYDO\V, F. VON, hamnkapten.
SÖDERBERG, A, kassör i riksbanken.
SÖDERBERG, J. E., förste aktuade.
SÖDERGREN, W., literatör.
SÖDERSTRÖM, C., grosshandlare.
SÖRENSEN, N. G., grosshandlare.

T Al\1M, 1\., fll. doktor, kontrollör.
TAMM, C., bruksegare.
TAMM, C. G. A., friherre, öfverståthållare.
TEMPELMAN, V., f. d. protokollssekreterare.

TESCH, W., direktör.
THEMPTANDER, O. R., landshöfding.
THIEL, A., grosshandlare.
THIEL t E., bankdirektör.
THOREN, J., tjensteman i riksbanken.
THULIN, G., juris kandidat.
THYSELIUS, E. J. A., e. o. biblioteksan1anuel1s.
THYSELIUS, P., t. f. kanslisekroterare.
TIGERSCHIÖLD, l-I., v. häradshöfding.
TILLBERG, C., kan1rerare.
TITZ, C. A., konsul.
TOTTIE, H., grosshandlare.
TROlLlUS, C. O., f. d. generaldirektör.
TROlLlUS, C. R., v. häradshöfding.
TROlLlUS, H., grosshandlare.
TÖRNEBLADH,!., landskamrerare.
TÖRNEBLADH, R., lektor, fullmäktig

banken.
TÖRNQVIST, A., karnrerare,

lJDDENBERG, R., generalkonsul.
UGGLAS, C. G. AF, friherre, f. el. statsråd.
ULRICH, A., f. d. borgmästare.
URSELL, B., grosshandlare.

ZELLB~, J. O. AF, byråchef.
riks- ZETHELIUS, F., registrator.

IZETHRfEUS, F, bokhållare.

j ÅllERGSSON, A. V., justitieråd.
ÅBO~l, J., grosshandlare.
ÅKERHIELM, L., friherre, statsråd.
ÅKJ~RMAN, H., envoye.
ÅKER 'fAN, ,R., professor.
Å.KER~lAN) V., grosshandlare.

f
. ÅMARK, Vi. T., kanlrerare.

W ACHTMEISTER, ,II H:SON, gre ve, expedl- A' ~ r,:>" C' 1\ • f' .. •. l NGSlhO)!, . i~., pro esso!.
honschef.

WADSTEIN) T., tjensten1an i riksbanken. ()BERG, J. E., direktör.
WJERN, C. F., t. f. president, ledaIJ10t aJ ÖHMAN, E., grosshandlare.

redaktT'onskon1it6n *. ÖH~lAN, E., grosshandlare.
W.JERN, M. 'E., grosshandlare*. ÖHTENBL:\D) T., ingenjör.
W.JERNMARK, C. J., löjtnant. ÖSTBERG, G. F" godsegare.
WAHLE'NIUS, 'V., bokhållare. ()sTBEnG~ J., juris doktor, auditör.
WAHLIN, C. A., grosshandlare. ÖSTEHLINO, A., grosshandlare.

lit Ständig ledamot.

Ko..-r·esponderande ledanlot:

MALARCE, A. E. DE, Secretaire perpetuel de la Societe des institutions de prevoyance
de France.



I..~. 1r2..Åsafors

2 XlipptUI/ t3Liselbrs

,3 Stm81w~' lhSilloudr" C8lådosafaJn:

IJDjupidbrs" ~Fa:nlulU- 8Sl1jimuL

"oS8nufiJns 'tIJ6ötalbrs 86DeYeIb~

Il Jib1'SS~ ~1Ni SJEtisvalza,

1 Vazyöns sl.. 'JRSptUdbT:S" BBIt'rQvi

8 &lntNv W!ltrillJtiuilt p 896ysinge .

: 91br.wfk.. pers1J1UJc" 9OHtuielJoZ.

10~ SOBiOintl.fftmf fJJ.Ki'!JppsUuJ"

flB~ tronce1lulosaIåIJ. 9!lXyrkefvarnil!i-'

/2 Lå.n!leds st.:· ~ F~1itu:l«z;, dalbrs)

.13 SkiirlJlaelu1r 2 SlJJrelJro 93.z;~

I'.I-SpångtV .Lilla-Etkt; ~.Mack1nyrQ/

15.A:ulfors 1r llppe;u{L 95Kunkedals

16Lesse1Jo ÖStanå/ suJlfUalJriJr.,

11~'sl.5G.Habo fJGKissastrÖlTV

lS.Ji;,hii/N: lfjerpNV (Johanstbrs)

If}FQ~kag~st. Kook,;{Lindefors 91.lUmslJerg

20B(}~' 59 .&itneras 98OTonrm/Riimenj .H
,PIDdtuyt/. '() Rytlö 99Skorpa,t1Jjerka- .

'22 GlUtalStb1$ i 611bn~ Siwy }
j

~ .• r2 :ns1u:by tJOStii.lJdaleTl/

23lJ)'n4s Pryklb7:S' sälVi!nIOrs

..1+.~ flJJHuJu/uJnunar KJ2$iiJrLb

Z4 Sörstal'ors 65BlJJu:runv m1'urlJq

26 yerm1Jot 68~VorelJorg rot-.1J'lbrs

~1 Jdssd'ors 67 Sfiim:ne . rJJ'JTmyöns su1&-

.1!8.pät:kJuunmar 68 Svaneluimv fålJrik-

2!/.'rocA:slörs" . :09ÅSQ/ ro81iralbrs
30 Hmv 7tl..ff~s1Jwg 101S!f'FfI~

31JrdOel'ors $l. lIBillinf1s1Dn' sI. ~o(t:efbrs.

~2Gustafsfors • 12.Bosj6n-- 1tJ!ISirI/m-

DaL 13BrlUltoAms f/O~bety

33Korlsfårs 7!J-.D~ BiJaut!slwlnv

:lirLennarfs/?Jrs K~ ~..EtL

"j.;.NtJlJro 16r0-n9O/ rJ3./löppolTl/

38.ltlunkfiö 17Harl!äe1v H'J-.Bruzaf~

31Y~d- 28xiilnbtU:luv 115 KYmsoety
38 Vargö,ns natro ."19.HäsliJrs ~ .:. H61J~eds suJJit~ .

cel/uUJsaraJJ1-. 80ZUiks1Jerg f'alJrilv-'

39 HdlrestriJn1/ 81 Syernft11'S i

'10 IfijrruJ,aZ- . KopptJ;l'iJ1!I"f/

'il KUuafb~ 714--82 stjtir!vflTtide-

troTU:el1uJQsal'aJJ1: luJl:rn1"



.~.'

.~.

.,
1

~.



•. N aironUzJnlosafabriJv.

• SulIitfalJrilv.

Sliperi"

SVERIGES

TRÄMASSEFABRIKER.



~)
t ..,~·\

Ailh~f'--:
~., (".~

Gen.Stab



~SVERIGES

ordnade

.. .

TRAMASSEtABRIKER

efte r an I ä! gn in gs å r .

• Na:troncellul'osafahri~..

SullUfalJri/v,

SliJ,~rl~.

i1.tl

109

108

101

to6

i05

90

89

88

87

86

~
~g.
~
~
o

S
?
g?
Cl7

~?
.. to,
o:

;.'
\\l
::s
~



Nationalekonom. Foren~ förh~nal.

32

3t

30

29

28

!l1

25

:l3

22

!lJ

20

n
16

1Y

.15

J!J-

13

.It

10

9

8

7

8

S

q

3

2

~

o
KrOJUJr 1870 71 72 73 7'± 75 16 17 18 19 80 81 82 83 8':t. 85 86 81 88 89 90

32

3t

26

25

2~

:l3

2!l

!l1

20

19·

'18

1Y

16~

.15

12

fl

10

9

8

7

8

S

':I-

3

2

1

xrmwr

pr

00kg.
Ar

. TörsäljningspJ'is: .

lät sul/ftcelluwsa- I torr vigt .
.Lufttorr- . nanonc.ellulosG/.

per 100 kg. torkad., slipad.

pr

.tookg.

Prisen äro beräknade Fo. b. . Göteborg Pfll' 100 J~'l'





o

~milL-

J-viio

.S mill·.

o

.Ar

!t:ntilL

o

::~tl~~-·--!.lliit~il~iI.::~~
2.~,)

2,2 J) ~t~~ljRtl1i}1~~-~:tf~~f~jttz;~t~t:1~ItJ~fct~~ö~{~fi=f-2,21J

2 min,.

~::: =ih'It«~ll~lili:~{_~~-~I~':i, ':t- " ....t<'; ~-~~:; f:~~ .. ~i-. .":, ! =,' i-:,;.": _.;~-:"'-_::1:-i·L-=-7 ....__j~~·_1""/. :!-:-._: .. .::.. --:"'::::-. _~_~. '_5-.1.:" _ 1, '.t:: "

)2 )I

1

kilo

Gen .Stab. Lit. Anst.



II

"

II

·JI

21

20

23

._'_.1-~..22

.~J..;~..I';::~l... 29

A'n!JUuuJ".

)I~.

~

D till JJan.vUD'1v.

åren 1812-1889.

r:::::::i~,q::::~~:i~-
39'

.J8

37

36

35

3ft:- II

33 11-

32

31

3f!

29

28 ,,-

27 )'-

26

25

21}-

23 II

22

21

20



))

I)

JI

.....

11-17

~;rf 16
~S
S:::
t.~~ _1$
, ... .l., .......

-
.,,_---..

'~~I':""'-'

~
~ ~.I:-.:-~

t:iIJfl-i~
-~LH·:.t·~~1-- Å?. ;.~ -', :'::~~~r . ~v

r'r,.~.~~~.:t~_~ .. ;-l~-t+t-S--::-
!;-+'~""t~-~ t:.. :..m.::t- I-.l·~", ·tt-.;H ~ t r~ J:.~

;c..,t"'>

;~~:~~:1j~44!~tir~t;d~~~t~
-t~....'5

!3

16

17

L..: =-:-1::..'.·.

10

'~~1-_12

~:~iL 11

.."-,,J....'-.

..... "" ....
-,.4:--

tJ

,~

9 9

8 8 /I

'0.,~~~''''
~-;-'ii'if>'»J I

s

7

o

imill,

kilo

~ ·J§..~-;:~f:..·?:l~·':Lt·~1{i:J:::~ ~_:::c ,';~' ~.t;; ~f":'~
:'::-1 \_~._."\ ~'~~'. ~~: ,::t~.

~:~:;~ftf .:.; ~~r- 6
I'~:-Hr: ..J-:-t :'. _ ".

. .:.1.. •• ' -o: •._ •.

3

- 2

~

~

H-"!. o.

~~J

~

~

1-,

'~

~

~
~~~~

~;~Ji~~

~
.... '.-._..,

• .~> • .-.,.--

. ," .. .. ..~~'.
" - ....- -.-

o

~

$

6

3

fmill"

7

2

pvillioner

kilo




