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NATIONALEKONOMISKA .FÖRENINGENS

sammanträde den 29 januari 1891..

Ordförande: v~ce 'Hä1~adshöfdingen'.G. WESTMAN

Sammankomsten Öppnades af herr vice ordförandell,. vice Härads

höfdingen Westman .med följande ord:

Då förening~l1s .högt ärade ordförande beklagligen är af opasslighet '

förhindrad' att bev~sta detta sammanträde, tillkommer det mig, såsom för4

€llingens vice ordfö~ande, att helsa herrarna välkomna till det nya årets

arbetell; och h~ppas j~g, att det icke måtte anses förmätet, ?m jag der

vid uttalar den tillförsigt, att dessa våra, arbeten måtte i sin mån bidraga
. \ .'
till utredningen f:1f en eller annan af de ekonomiska frågor, hvarpå vår

~id är så rik. Tillika vill. jag, såsom någon gång förut från denna,' plats.

egt rum, tillåta mig att ?~tona, att denna förening icke ha~ ti~l ~ppg~ft

~tt verka för d~s~a frågors lösning i. någon viss på förh~nd bestämd ri~t

l!i~g, utan ..att tvä~tom meninge1~ just är~ att olika åsigter skola få t~ll

fälle att bryta sig..mot hv~randra.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr Aktuarien G. Sundbärg och

» Grosshandlare11 J. Olsson'.

.Till revisorer för gransklling af nästlidet års räk'enskaper utsågos
herr. Professoren .R. Åkernlan och herr Bankdirektören' I ..· }lfoll.

1
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Herr BankdirektOren Palme bOll hA.refter eU rOredrag:

Om byggnadsverksambeten i Stockbolm under
senaste o\rtiondet.

Den senaste femArsbernttelsen fOr Stockbolms stad omfattade fOrsta

hIilften af det 0)'55 tillmdagAngna Artiondet. I detlOa berattelse, som af~

gals llr 1887, [ramholl Stockholms dlvarande MverstAlhAllare. att del. eko-

nomiska tiUstAndet i bufvudstaden under DU ifrigavarande tidrymd varit.,

i jllmfOrelse med fOregAende tider, Gfverv1lg8.nde gynSllool Af nlrings·

statistiken syutes likva,l, aU detta goda ekonomiska tiUstAnd haft sin grUlld

mindre i DAgon Iiftigare utveckliog aI hufvudstadens n.ll.ringskAllor, .II.n uti

de rikliga tiJUA.11en till arbetsfOrtjenst., sooo erbjudib geuom byggnads

verksambeten. Hufvudstaden hade aUtS! under deona tid, its! att sliga,.

lefvat pA. sin egen f.Orstoringit.

En alldeles liknande uppfattning &f Kopenhamns ekollomiska utveck

ling under sen8.5!e A.rtiondet har nyligen blifvit uttalad af den bekante

nationalekonomen professor Scharling. I ett (Oredrag, som denDe fOr nA

gra mAnader sedan holl i den dansh nationalekonomiska fOreoingen, pA

visades sAlunda, att Kopenbamns fol.km~gd under l880-Wet vuxit med

cirka 98,000. SA vidt foredraganden kunnat ntrOna, hade likv!tl samhal

lets ipduslriella och kommersieUa forva.rfshllor icke under Artiondet okats

till antalet eller ofverhufvud blifvit mera gifvs.nde li.n fOrut. Den tillok

ning nf existensmedel, som den stora befolkningstillvll:xten nOdvli.ndigtvis

tagit i ansprll.k, hade sAlunds. asLadkommits endast genom den lifliga bygg

nadsverksambet, som pagAtt under samma tid. Vid detta fOrMlIande &11

sAg professor Scbarling det med fullt fog kunna 8l1.gas, att KOpenbamn

under det senaste Amondet llefvat af ocb pll. sin egen tillvfi.xh.

Den danska nationalekonomen har sll.lunda med afseende A fOrhAl

landena i KOpenhamn kommit till alldeles samma slutsats, som Slock

bo1ms OfverstAtbAllare nAgra Ar tidigare fann sig ~ra drags. af forhAllan

dena inom vArt samhAlle. Det ~r dock bemArkas, aU dA i ena som

andra fallet deuna slutsats uteslutaude hvilar pA antagandet, aU en stark

folkOkning och en liflig byggnadsverksambet kunna till en tid Olosesidigt

uppblira hvarandra, Alven nll.r de sakua hvarje sUXl at nAgot annat, mera

varaktigt ekonomiskt underlag.



Om byggnadsverksamheten i Stockholm, under senaste årtiondet.

Vore det nu så, att dett~ ~ntagande innebure rätta lösningen"'~fdet

för' ln~ngen ä~nu "gåtfulla i Stockholms hastiga, utveckling under senaste

årtiondet - ja, då ~kulle detta samhälles, invånare för närvarande bafva,

anledning nog 'att med oro och bäfvan skåda reda!l den' llärmaste fraln

tidell all.

Vi veta ju alla, att en liflig byggnadsverksamhet varit här rådande.

under det nyss tilländagångna årtiondet. Vi veta också, att i' trots af

dell betydande folkökningell'.under samn1a tid vi för närvarande, be'finna'

oss infor ett bostadsöfverfiöd, 's~m gör' det' i hög grad· önskvärdt, att bygg

Iladsverksamheten varder under närmast kommande år: i betydlig lnån

illskränkt.' Men om det nu" så förhöll sig, att hela den stora ökningen

af Stockholms folkmängd under 1880-talet varit ekonomiskt möjliggjord'

endast, ge'nom den samtidiga 'stora byggnadsverksamheten,. så· måste ju

vid en ,luera' betydande inskränkning i denna verksamhet nödväl1digtvis

inträffa icke endast att folkökningen afstannade, 'utan äfven att den nu

varande folkm,ängden minskades genom 'utflyttningar från samhället., Bo

stadsöfverflödet skulle under denna förutsättning endast ytterligare för-:

ökas just genolll användandet af det enda; naturliga botemedel, som för '.

dess' afhjälpande kan anlitas.

Innan vi öfverlemna oss åt 'de' dystra framtidstankar; SalU dessa ut

sigter äro egnade att uppkalla, torde det emellertid vara skäl att genom

en undersökning af det verkliga sakläget kontrollera den nyssnämnda upp

skattningen af detsamma.

Af befolk'ningsstatistiken framgår, at~ Stockl~olms folkmängd under

de nio åren 1881-1889 ökats med 68,482. Angående 'be~olkningsrörelsen,

ullder år 1890 finnas ännu icke några officiella slutsiffror. ,Men genom

välvilligt tillmötesgående' af n1yndigheterria har det blifvit mig'möjligt att

låta i rotemännens böcker hopsummera antalet under året· till Stockholm

infiyttade och härifrån utflyttade. 'Det sålunda funna öfverskottet af in

flyttade visar, att, med, tillägg' ~f. det redan' kända' nativitetsöfverskottet,

Stockholms folklnängd' under nästlidet år' ökats med cirka, 7,800.

Under den sannolika förutsättningen, att' detta sistnämnda antal är

'åtminstone närmelsevis ,riktigt, utgör sålunda hufvud~tadens folkökning

u.nder hela årtiondet cirka, 76;000.

H vad beträffar den samtidiga byggnadsverksanlheten, så framgår af

de' officiella uppgifterna, att under åren 1881-1890 afsynades 'nybyggnader,
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innebAllande tillhopa i8,535 rum ocb kOk, Afvensom att eIter afdrag fOr

de anmlilda nedrifna busen hela antale:t. i Stockholm befinUiga rum och

.kok under Artiondet Okats med cirka 69,000.

Sammanrtlknade brandforsiikringsv!l.rdena A fast egendom i Stock

bolms stad ba f:rlLn 1880 till och moo 1890 Okats moo omkring 200 mil
lioner kronor. Under antagande aU dessa vlirden i del. sLora bela Atmin

stone Darmelsevis motsvarat verkliga byggnadskoslnaderna, visar sig, att

i medeltal omkring 20 millioner kronor tilifvit. Arligen satta i omlopp ge·

nom den byggnadsverksamhet, 80m Mr bedruvits under de seuaste tio iren.

Redan dessa far' vira fOrbAllanden stora sitIertal mAste ingifva. en

hOg fOTestAl.lning om del. infiytande, som byggnadsverksamheten utofvat

pi sambll.llels bela naringslif, ocb det. lir sAlunda liUt fOrklarligt, aU. man

tamligen allml1ut i detta inflytande teoU sig spAra den vAsentliga orsaken

till den samtidiga, bastiga ijk:ningen sf hufvudstadens folkmlingd.

FOr aU genom AskAdniog nnderl!i.tta utrOnandet sf del. nyssnlimnda

inflytandets verkliga storlek, har jag fOr hela A.rlioudet litit i grafisk form

framsWla den Arliga folkokningen i bredd med del. Arliga autalet afsynade

rum och kok. (se bil.) BAda kurvorna vittna om ganska starh periodiska

vexlingar i sAvli.1 folkakniugen som byggnadsverksambeteus omfAng, ocb

de Mljas dervid U1.mligen nllra At bAde i uppAtgAendet och i nedAtgAendet.

• • •

I fOrsta rummet beder jag dock aU fA fllsta uppmll.rksamheren pA

att byggnadsverksambetens omfAng var nastan aUdeles lika soort vid ~r

tiondets bOl'jan som vid dess slut. A..J. 1881 afsynades nli.mligen 7,601

rum och kOk mot 7,622' Ar 1890. Redan detla f()l'hAllllnde lir for vAr

undersOkning af en Illtt insedd betydelse, emedo.n dctfullstll.ndigt kull

kastar det fOrut omnll.mnda antagandet, aU hela Stockholms befolkning

under 188()..talet varit ekonomiskt mOjliggjord endast genom den samti

diga byggnadsyerksamheten. Denna verkSl\mhet var, sAsom nyss visats,

icke mera omfattande vid Artiondets slut do vid deN> borjan. Den kan

sAledes icke hsfva erbjudit DAgon nllmnvllrdt ston"e arbetsforljeost vid den

fBrstnlimnda tidpunkten lin vid den sistnli.moda. Men unaer meUantiden

hade Stockholms invAnareantal vuxit med icke mindte lin 76,000. En sA

slor fo!kBkniog hade omojligen Kunuat ega rum ulan en Atminstone nAgor-
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lunda svarande tillökilillg, i 'summan, af samhällets existensmedel. Hä~af

följer med nödvändighet både att el1 sådan tillöknil1g af existensmedlen

verkligen måste hafva illträdt och äfven att detta måste hafva skett ino~

näringsområden, 'hvilka äro oberoende afbyggnadsverksamhetell.

Men ehuru det' redan häraf torde få anses fullständigt ådagalagdt,

att folkökningen under' årtiondet i dess helhet icke varit beroende af bygg

nadsverksalllhetel1, så utesluter, detta likväl' icke möjligheten af att den

olika hastighet, hvarmed folkmängdel1 vuxit llnder de särskilda åren, kan.

11afva varit vållad a-f samtidig ökning eller' minskning i den nämnda verk

salnhetens omfång. Att så verkligen' varit förhållandet, är också lätt skönj

bart ,vid en jämförelse mellan de statistiska uppgifterna.

On1 folkökningel1 hade varit jälllnt fördelad öfver hela årtiondet"

d. v. s.om den år efter år stått i samma förhållande till förutvarande folk

mängdell, så skulle den hvarje år hafva motsvarat 3,87, J{ af folkmängden

vid årets början. Men nu har del1 faktiska folkökningel1 under! v~ssa år

mycket öfverstigit och under andra år mycket understigit det :o.yssnämnda

medeltalet. Sålunda finna vi, att under, åren 1884 och ,1885 folkmängden

ökades med, tillhopa ,omkring 20,000, ullder det att ökningen normalt

borde hafva utgjort endast omkrillg 14,000.,' Under salnma år hade bygg

nadsverksamhetel1 blifvit uppdrifven till e~l hvarkel1 förut eller senare

uppnådd omfattning. År 1885 afsynades icke mindre än omkring 11,000

rum och kök, sålunda omkring 3,000 öfver det årliga medeltalet vid bör-'

jan och slutet af årtiondet. Men omedelbart efter 1885 inträdde en ~tark

och hastig ~YälldIiing i både byggnadsverksalnhet och folkökning. I no

vember nämllda år .inträffade handtverksbankens betalningsi~1ställelse,

hvilken, SOln vi minnas, gaf anledning till en ganska genomgripande bygg

Iladskris.' Ullder de påföljande årel1 1886 och 1887 minskades byggnads

verksanlheten till el1 årlig produktion af respektive· 7,000 och 6,000 eld

st'åder,r och samtidigt 11edgick äfveIl folkökningen, så att densamma för de

två nämnda årell med tillhopa on1kring 5,000 ulldersteg det 'normala me

deltalet. Häraf synes ju tydligt nog, att den utomordentligt lifliga bygg

nadsverksamhetell under årel1 1884 och 1885, åstadkoln, ett tillägg af cirka

6,000 personer ,till den' vanliga folkökni11gell äfvensom att den plötsliga

lninskningel1 i byggnadsverksamheten under de derefter' följande två åren

verkade ett ungefär lika stort afdrag. i den vanliga folkökningen. Men

sedan ,denna utjämning väl försiggått, se vi, lluru folkökningen ånyo
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stritfvar aU bOjs. sig till det. vanliga medeltalet' a£ 7 ll. 8,000 fOr hvarje

Ar, ocb detta ehuru byggnadsverksambeten Arvan under Ar 1889 )'tterli.

gare nAgol minskades.
Af det. nn pA.visade framgtr jn sA tydligt som mOjligt, aLt byggnads

verksamheten val kunnat vid starka fOtilndringar i dess ooofing verka

periodiska robbllingar i folkokningens normals. bastighet., men aU den for

dfrigt ocb i det stora bela icke utMvat nagol inflytande pi. denna okning.

• • •

Det sAhmda Magalagda sakfOrbAllandet tome hos mAngen vlicka

.of-verraskning. Men en llnnu storre aoledDing till rOrvAning torde liggs.

i det at: vir befolkningsstatistik framgAende fOrbltllaudet, aU under samms.

Arlio.ode, under hvilket Sveriges hufvudstad obI. sin befolkning moo 76,000,

hafva de ofriga svenska sUideruas folkm!l.ngd Okats tillhopa moo icke min

.(ire Il.n 137,000 personer. Hela den svenska landsbygdeus befolkning har

{}eremot under Aren 1881-1889 icke vllxit moo mera lin omkring 15,000.

Vid bedomandet af dessa fOreteelser bOra vi jll icke MrglHa. aU den

-dragningskraft till stAderna, om hvilken de nyss anforda sHIroma vittna,

har under senaste flrtiondena framtrlidt Ofverallt inom uen eiviliserade

verlden, ja, lfven i lttnder, der sAsom i Nordamerikas forenta staler stora,

bOrdiga jordomrAden linnu vAnta pA odlaren oeh del' sAlunda det kunde

synas, aU landsbygden borde linnu lUera lin stAderna kunoa erbjuda nya

existensmedel.

Hvad slirskildt vAn land betrliffar. sA finnes jn fOr inflyttningen till

stlderna en tillrlicklig f5rklaringsgrund redan i det kl1nda fOrhAllandet,

att vAl' jordbruksnaring under sell8Ste Aliiondet i allmi:inhet arbetat. under

tryckta forhAlJanden, som i regeln forhindrat jordegarna frin ·sArlana uy

()dlings- och jordIorblittriugsforetag, bvilka kunnat taga en storre arbets

styrka i ansprAk. Aiven vid brukandet. af den redan odlade jorden har

genom okadt anvllndande af arbetsbesparande maskiner ocb en battre or

ganisation af mejerivasendet bebofvet at personliga arbet8krafter snarare

minskats An Okat8. Samtidigt bar ocksA vAr jllrnbaudtering undergll.tt sA

dana fiSraodringar, sow varit egnade att frigOra en del af den vid vAm

pi. land!lbygden befintliga jllrnbruk fGrot auvllnda arbetarepersonalen. Vid

dessa fOrbAlJanden bar naturligt. nog i mAn af landsbygdens Arliga folk-
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tillväxt e~t -deremot svarande antal'stälts l valet in·ellan: utvandring till' ut-

Jandet eller illflyttning till' de svenska staderna. .

Om detta förhållande gifv.er -vår befolkniIlgsstatistik ett" ojäfaktigt '

·vittnesbörd. Nativitetsöfve~skottet i hela riketha~ under de' senare åren

'uppgått i 'InedeltaI till olnkring 60,000.Oc11 ehuru siffrall för 1890 ännu

:icke· är känd, så' tOl"de likväl nästaillned visshet nativitetsöfyerskottet un

-der hela tioårsperioden 1881-1890 kunna uppskattas till cirkl,t 580,000.

-De under salnma tid ·till utlan'det utvandrades alital har lTIed cirka 330,000

·öfverstigit .de fråll utlandet återvändas. Städernas folknlängd har v:uJtit
-med cirka 213,000 och landsbygdens har, såSOln nyss nämndes, varit i

·det närmaste oförälldrad.

Då sålunda nästan hela nativitetsöfverskottet fördelas på utvandrin

.gen och tillväxtell af städernas folklnängd, så ligger det nära till hands

.att antaga, att utvandringens periodiska vexlingar l11åste utöfva ~tt stort

illflytande på städernas samtidiga folköknillg.. För att särskildt med af

seende på Stockholm utröna i hvad 'nlån detta ullder senaste årtiondet

kan hafva varit förhållandet, har jag' låtit här grafiskt .framställa ell jäm

f·örelse nlellan hela utvandringell ftån riket och tillväxteIl af Stockholms

-folkmängd under' nänlnda tidrymd (se bil.). :B-'ralnställllingen visar, såsom

berrarna .behagade finna, det ri1ed stor tydlighet på nästan hvarje punkt

fra111trädande salllbandet. l11ellan de nu ifrågavarande befolkningsrötelserna.

Hvarje år, då utvalldl~illgen varit jä111förelsevis rillga, har Stockholms folk

·öknin·g -i samma luån påskyndats och tvärtonl.
Då nu, SåSOll1 k~l1dt är, utvandringens ;torlek bestänlmes mindre alf

·de ek01101niska förhållandena här hemma än af ställningell för ögonblicket

, i .Alnerika .. - det vill säga af dell större eller luilldre lätthetell för de dit

I'edall utvandrade att sända respenningar till belIllnavarande slägt och

vänner - så 'synes deraf följa, att ell af de krafter j hvilka ll1äktigast bi

,draga att påskYllda eller hejda Stockhollns folkökning, står i salnballd med

de ekonolniska förälldringarna i ett fjärran från oss beläget land.

En anllall slutsats, sonl skulle kUllna henltas aJ de nyss påvisade

hu.fvuddragen i vår bef6Iknin~'srörelse'under ~senastB årtiondet, är,' att den

starka inflyttningen till städerna föranledts milidre af l.ätthet att der finna

utkomst åll fastmera af· svårighetel1 att fil~na dennautkon1st på lands

bygden. Detta förhållande kan ju synas gifva" stöd åt del10fta 11örda

menin:gen, 'att inflyttningen icke varit egn-ad att öka städernas Välstånd.
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J,ag har emellertid red~n fÖ,rut inom denn;;t för~ning·sökt visa, att, sä,rskildt '

hvad Stockhol~ beträffar,. inflyttningen, icke, utgjorts endast af ~edellös~

arbetssökande, .utan äfven i ell ganska s~or proportioI:l-~af räntetagare, pen

sionärer, och andra i' e~onomiskt afseend~_ j-~mförelsevis lyckligt lottade.

I ,hvad omfång och ~å hvad sätt en mot folkmängdens tillväxt passande

tillökning af sanl~ällets existellslnedel skett, är för öfrigt frågor, hvilka.

undandraga sig hvarje'närmare llndersökning, alldenstund primäruppgif,,="

terna ,för. vår näringsstatistik ofta -äro ofullständiga och vilseledand.~~ ,till
följd llvaraf, äfven hela näringsstatistiken blir bristfällig och otillförl.itlig.

*:::

Beträffande folkökningens inflytallde på välståndet, måste vi (jerför

llöja, oss med att rådfråga pågra få af de statistiska, ~iffror, som, i allmän....

het anses vara goda 'mätare i afseende .å ekonomiska tillståndet.

. Den i Stockholms stad llppskattade inJromsten af kapital och arbete

utgjorde år 1880 i rundt tal 62 m~oner kronor -och uppgick år 18~O, till.

95 millioner. Tillökningen motsvarar 52. %' under det f?lkm~gden sam

tidigt ökats med endast 45 J:. , Fördelas denna inkomst på folkmä~gden

vid· hvard·era tidpllnkten, så visar ,det sig, att den, år 18~O utgjorde. 381

kron0r och att dell 1890 stigit till ~02 kronor på hvarje i!lvåna~e.

Dell i 'härvarallde, sparbanker inn~stående behållningen utgjorde ~r

1880 cirka 18 millioner ~rollor. 'År 1889,' det sista 4r, för hvilket jag

kunnat erhål~~, fullständigå uppgifter, hade behållningen stigit till cirka

. 34 millioner kronor. Fördelade på folkmängden, 'nlotsvarade dessa till~

gångar år 1880 onlkring 110 och år 1889 omk!ing 142 kronor på hvar~e

invånare.
.Dessa, siffror synas ju vittna om att· den ,folkökning, som egt .rum

under 188,O-tale~, icke llledfört någon minskning ·af välståndet inom sanl-.

llället.

Huruvida utsigt fil1l1eS, att Stockhol~s fqlklnängd äfven framgent

skall fortfara at~ växa med sanlIna snabbhet so~ under senaste årti9ndet,
. .

är -en fråga, som det måhända vore förE:)igtigast att för närvarall,de lEnnna

a1lqeles obes"yarad. Ty de~na utsigt" är, .såsoln ofvan' visats, beroende. af

lnånga ännu. ,okända faktore~.

Med stöd af erfarenheten från den förflutna. tiden torde det dock
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kUU1la anses åt111instone någorlunqa sannolikt, att, derest icke 1lågra stÖIT~

ekonomiska: eller politiska rubbnjngar nlella1lkom1na, hllfvudstadens folk

mä11gd skall ännu till en tid f~rtfara att ökas såSOln hittills, d. v. s. lned

7 il. 8,000 Oln året. Und~r denna förutsät~ning är det icke onlöjligt att

uträkna, hurll' stor minskning i dell årliga byggnadsverksalnhete11,· so~

erfqrdras för att det lll1 rådaiide bostadsöfverflödet skall varda inom tre

eller fyra år utjälnnadt.

Angående storleke11 af detta öfverflöd råda helt visst skjlda lueningar.

Månge11husegare, SOln har en våning ledig, torde I10g redan i denna om

,gtändiglle~ se ett tillfyllestgörande bevis för tillvaron aJ bostadsöfverflöd... ·

Jag hat el11ellertid vid ett föregående tillfälle inom de11na förelling sökt

gifva skäl för åsigt~n, att i110m hvarje stort och växa11de stadssamllälle

det alltid lnåste finilas ett visst öfverskott af bostäder och att lned afseende

särskildt å, våra förhållanden detta öfverskott bör här, för att k.unna be

traktas SåSOlll normalt, hålla sig mellan ~ och 3 ,% af hela bostadsmäng

den. Huruvida detta 110rmala öfverskott nll är öfverskridet, låter sig utan

svårighet be.räk11a.. I hyrorila hafva vi nämligen' en mätare, af hvilken

det med full visshet kan utrö1las, åtlllillstone OIn bostadsbrist eller bostads- •
I

öfverflöd är för handen.. Det är särskildt med afseende härå, som. j3:g

.. varit angelägell att 'vid Stockholms hyreslista låta föra. e11 110ggrann stati

stik öfver antalet åtlige11 .uthyrda lägenIleter och öfver dell 11yra de betin

gat. Denila statistik, SOlll går tillbaka till 1883, visar, att hyrorna fortforo

att stiga ända till 1885.· År 1883 uthyrdes på' .grund af anilonser i hy- .

reslistan tillhopa cirka 6,700. rUl11, för hvilka årliga hyran va.r i medeltal

209 kronor per rum. År 1885. omfattade uthyrninge1l cirka 6,400 runl,

för hvilka medelhyran var 217 kronor.. Från ~r 1885 visar däremot den

nyssnämnda statistiken, att hyrol~l1a 'varit i oafbrutet och ganska starkt

nedåtgående. Sistlidet år var lnedelhyran för cirka' 7,800 runl elldast 175

kronor, sålllndi\ ol1lkring 20 J{ lägre än år 1~88.

Af de l1l1 anförda siffrorila frall1går, att det 11aturliga jämvigtsläget

eineIlan tillgång och efterfrågall på bostäder hade inträdt år 1885. Före

dellna tid rådde bostadsbrist, 111en genolll 1885 års lifliga byggnadsverk

sarnhet och ännu ~eragel1()m aftagai1det af fol]rökning.en ·tlnder de. när

Inaste två årell inträdde bostadsöfverfiöd, l;vilket allt sedan fortfarit.. ~älll~

föra -v~ nu hela folkmängden vid 1885 års börja11 med hela bostadsmäng

den vid salnma tid, så befinnes, att 745 rum och kök då kommo på hvarje
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tusental invånare.Oln sall1111a förhållande äfvell sederrrlera fort.farit, 'så

skulle vi llU hafva 1~2,000 rum och kök. pet verkliga alltalet uppgår

emellertid ,till olnkring 188,000', hvilket visar, att det 110rlllala öfverskottet

är öfverskridet 111ed cirka 6,000:. Det villinedandra ord säga, att i stäl

let för ett öfverskott af cirka 4,000 rum, hvilket för StockhoIIIlS nuvarande

folkmängd kunde anses vara det normala, s~ulle 11U cirka 10,000 run1-vara

outhyrda. Under' förutsättllillg, att de11 årliga folkökningen fortfar~l1de

håller sig Olllkl:.ing 8,000, skulle förutjämna11de afnyss11ämnda öfverflöd

erfordras, att innevarande och Jnärmast kOlun1ande tre år bostadsprodtlk

tiollell i11skrällkes till cirka 4,000 rum och kök för hvarje år.

Det torde visserligen finl1as en och annall Ilusegare, för hvilkell det

hägrar· såsom ett önskningsmäl, att den privata byggnadsverksaluhetell

luåtte för någoll tid helt och hållet afstanlla. Inför detta auditorium torde

'jag emellertid icke behöfva pävisa, att ett sådant afstanllallde skulle med

föra de största· och mest vådliga rubb11ingar af hela vårt salnhälles närings-

lif. Ell så radikal förändring lärer för öfrigt illgalunda vara att befara.

Snarare torde det kUllna ifrågasättas, huruvida det finnes någon säker ut

sigt, att den ganska måttliga illskränknillgaf byggiladsverksamheten, som

nyss angifvits såsom önskvärd, verkligen skall ku-nna komma att egå rum.

I detta afsee11de torde vi i ,11ågOll måll kunna lita på verknillgarlla

af de nyligen skärpta bestälnmelserlla i bygglladsordllingen. En jämförel·

sevis vida större .anledlling att räkna på inskränknillg af dell enskilda

bygglladsverksalnheten torde ligga i de llUlnera förändrade konjullkturerna

såväl å lållelllarknaden som äfven å fastighetslnarknadell. Det skall tvif

velsutan för byggnadsspekulallterna hädailefter blifva mindre lätt än det

hittills varit både att uppbringa tillräckligt stora b~ygglla~slån och äfven

att finna förnIånlig afsättning för färdigbygda bilS.

:-::
.0

Beträffallde särskildt lnöjligheten att' erhålla· byggnadslån, så torde

lnången föreställa sig, att. dellna lI1öjlighet är uteslutande beroe11de af de

åsigter, .som göra sig gällande' vid förvalthingell af Stockholms inteckllings

bolag~ Då denna .föreställning redal1 ledt och fortfarande kall leda till en

för nämnda bolag menlig. lnissuppfattning af dess ställning till byggn~ds

verksamheten inOlll hufvudstadell, så torde det icke förtänkas lnig, att jag
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begagnar detta. tillfälle att framlägga några sifferuppgifter, llvilka skola

-fullständigt visa grulldlösheten af· det nyssnämnda·antagalldet.

Under det senaste årtiondet har illteckningsbolagetutlelnnat bygg

Iladslån ·å tillhopa cirka 30 111illioner kronor. Denna SUlllma kan ju a11

~ses vara i och för sig ganska aktningsbjudande. Men den lnotsvarar likväl

-endast 15 j{ af bralldförsäkringsYärdet å de ullder .årtiondet inolll Stock

holm tillkollll1a llybyggnaderna. De öfriga 85 .,% hafva tillsläppts dels af

·byggherrarna sjelfva, dels ock i en vida större nlån af försäkringsbolagen,

~f de öfriga offentliga kassorna i hufvudstaden och af enskilda byggnads

förläggare. \,Tid detta förhållande inses lätt, att det icke hittills· legat 'och

:icke heller frall1gent kan kOlnnla att ligga i inteckningsbolagets 111akt att

genom l11inska4 utlåning llälnma byggnadsverksalnlleten. Låll inOlll de

måttliga gränser, hv~.lka· illteckniIlgsbolaget alltid iakttager,· skola äfven

·hädanefter lned lätthet kunna erhållas vare sig i kassorna eller af enskilda

långifvare. Det är för öfrigt icke genol11 el1 l11ed nödig försigtighet bedrif
iren inteckningsbeläning, SOlll byggnadsverksalnheten eggas till ·osunda öf

verdrifter. }\tIel1 väl. nlåste en sådan verkan uppstå, när belåningell utsträc-
.kes till. hela byggnadskostnaden eller till och llled derutöfver. De långif

vare, hvilka under senaste åren i l11ånga fall" lemnat byggnadslål1 i det

nyss angifna onaturliga förhållandet till lållesäkerheter, torde dock nu af

·egen skada känna sig Inanade att för fralntideil iakttaga större försigtigbet.

'Och redan detta 111åste få till följd att· fråll ytterligare byggnadsverksanl-

·het afstänga de Dlånga, 11vilka under senaste åren deråt egn~t sig utan

.att .vara i besittning vare sig· af eget kapital eller ens af förmåga att be

.(lönla storleken af den risk, för hvilken de utsatt sina fordringsegares pen..

ningar.
:Det är på sannolikheten af en sådan utgallrillg bland byggnadsspe

kulanterna, som vi uti främsta run11net. torde kunlla grunda förhoppnin

gell om dell måttliga inskrällkning af byggiladsverksamheten ullder de

11ärmaste åren, hvilkell jag förut franlhållit SåSolll.önskvärd.

Beträffande det inflytande, SOln e11 sådan lllinskning kan k0111111a att

·utöfva på folkökningen, så böra vi ej lemna ur sigte, att fördell närmaste .

iide~l vi hafva att å andra sidan förväntaell icke obetydlig tillökning af

(len offentliga byggnadsverksalnheten.. Jag behöfver i detta afseende en-·

dast erinra om kungl. operahuset, hofstallet, det nya gasverket, elektriska

ljusstationen, konstakademien och. - sist l11en ej minst -:- riksdags- och
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riksbanksIlusen, hvillFa, hvar de nu än lllå komma att uppföras, dock torde
. .

kOll1ma att med det nu inträdda årtiondet varda åtminstone' påbörjade.

Vidare bör också komnla i b'etraktallde, att flertalet 'af de under se

naste årtionde .uppförda nya husen redall .inträdt eller snart skola inträda

i detl ålder af 5 'a 6 ål:', då llvarje nybygdt hus måste undergå el1 genom

gripande ocll kostsalll reparation. Redan 'detta torde under de närmaste

åren med. en eller allnall lnillion öka de årliga arbetsförtjensterna inom .

hufvudstadells byggnadsilldustri.

Alla dessa olllständigheter tillsamlllantaglia synas erbjuda en .ganska

god grund för hoppet om att den minskning i bostadsproduktionen," som

erfordras för bostadsöfverflödets utjämnande, icke allenast skall verkl~gell

ega rum, utall äfven att dellna minskning skall kUllila. försiggå utan att

lnedföra någon skadlig inflytelse .på folkökningen eller. några mera kän

bHra rubbningar af samhällets näririgslif.

I anledning af föredraget yttrade sig:

.Herr Kanlrerarell Ekgren: För min del anser jag det resultat, hvar

till dell ärade föredraganden kommit, på det hela taget ganska riktigt och'

stödt på goda' förutsättningar. Jag vill dock fä~ta. u.ppmärksamheten på

att han under den redogörelse, han lemllade för utvecklingen af byggnads

verksamheten oell folkökningen under de sista tio åren, endast i förbi

gående fästat· afseellde vid en faktor, SOIU dock spelar el1 gallska vigtig

roI. Det är nälnl~gell de finallsiella förhålland-ena.

Om Ulan kastar el1 blick på de kurvor, som den ärade föredragan

den här uppgj.or~, finner Inan, att btåde byggnadsverksamheten och folk

ökningen togo sitt uppsving år 1881 och fortgingo i ständigt stigande till

olnkring år 1885. ,Erillra· vi oss, huru den finallsiella ställningen vid den

tidell var- i lalldet, så veta vi, att 'efter de tryckta förhållanden; som före

funnos. i slutet af 1870;.talet, då penningar knappast kunde uppnegocieras

till något pris eller mot någon säkerhet, det dock började på a~t år 1880

och· i ~ynnerhet· under år 1881 visa sig någon lättnad härtltinnan. Detta

fortgick sedermera under några följallde år. Och det illflytande, som den

förbättrade penningeställllingen utöfvade på byggnadsverksamheten, åter

verkade i sin ordning på folkökllingen. Jag tror nämligen för min del,

att OIn det ock finnes grunder, som föranleda dertill att en fortgående till

växt ,i de stora städernas. folkmängd eger rum, framkallad af kommuni-
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kationernas förbättring och 'andra' omständigheter, så härflyta dock de tid

efter ~nlnan inträffande starkare växlingarna i folkmängdstillväxten af11elt

tillfälliga orsaker, och att växlingarna här i staden varit beroende på den

ökade tillväxten i byggnadsverksalnheten. Deilna byggnadsverksalnhet har

återigen varit beroende af lättare, åtkomst utaf förlagskapital, hvilket å

sin sida 'har sin grund i flera sallllllanträffallde olnständigheter, bland

anllat just i inrättandet· af den finansinstitution, som den ärade fÖredragan. 

den omnämnde. Det blef en rikligare tillgållg på förlagskapital,' hvilken·

tillgång icke funnits' förut. Den ärade föredraganden _nänlnde, att bygg_o

nadsverksamheten och folkökningell i städerll~i i alllnänhet har gått jämna

'steg med tillväxten i samma afseende i Stockholm. Detta egde S1)1 rik

tighet och härflöte till en viss grad af lik~lande orsaker, nämligen indrag

ningen till landet af. en mängd utländskt kapital. Det ]lar under flera

på hvarandra följande år varit lätt att placera obligationer, utstälda af de

:stora pellningeinstituten .och specielt utaf d.et af dell årade föredraganden

-omnämnda och sedermera af inteckningsbolag och andra finansinstitutio

ner i provinserna, hvartill kommit att en mängd kommuner ined'penningar,

.anskaffade genom i utlandet sålda obligationer, konverterat äldre lån,. förut

'placerade inom landet i sparbanker och andra kussor, hvilka derigenoln

'nödgats söka, placering för sina medel gel10m fastighet.sbelänin'g. Detta

.allt har förorsakat en tillökning i byggnadsverksamheten, hvil~et återigen

i 'sin tur haft till följd en stark tillväxt i folklnängden. inolnflera lands

-ortsstäder lika väl som.i hufvudstaden. Härutinnan skedde dock, hvad

hufvudstaden angår, ett afbrott under år 1886, hvilket påvisades hafva

:sin grund i l1andtverksbankens fallissement. Ett ganska påtagligt bevis för

inflytandet fråll de finansiella förhållandena på byggnadsverksalllheten är

-emellertid, att dellna, oaktadt' öfverskottet af bostäder efter hand blifvit

-större, och större OC11, således icke, något behof af nybyggnader förefunnits,

likväl på de sista åren .ökats, och detta i samma niån som penningtill

.gångell åter blifvit gynsar111nare och den af byggriadskraschen 1885 fram~

.kallade farhågan. för' penningplacering i nybyggen åter hunnit lägga sig.

Räntesatserna hafva, såsom kändt är~ på senare år varit ytters.t låga, och

.(lä. hvarken genom insättning på bankdepositioll eller, obligationsköp en

:någorlunda ~illfredsställand'e afkomst.· å ledigt ka.pital kuil~at vinnas, hafva

-inteckningar .i stadsfastigheter ,~" 'synnerligast i 'hus' inom Stockholm·--

blifvit st~rkt efterfrågade och lätth,eten" att placera 'sådana ,mycket stOfr
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Härigenom har' under senaste åren byggnadsverksamheten ånyo drifvit~

upp till en' ovanlig höjd, oaktadt något verkligt behof'i detta- afseende

icke förefunnits.

Öfverproduktionens följder, fallande hyror och sju.nkande fastighets:...·

värden, kon1ma nu ofelbart att i den p.rivata "byggnadsverksamheten åstad....

kOffilna en stagnation, bvilken kan, utöfva ett ganska menligt inflytande.

.på n·aringsförhållandena inom 'hufvudstaden och för de många yrkesidkare,

hvilkas verksamhet och utkOlTIst varit direkt eller indirekt· beroende af

byggnadsindustrie1? Det vore emellertid att hoppas, att dess~ olägenheter

af stagnationen i den' ensk.ilda byggnadsverksamheten sklille i någon mån.

minskas genom, de stora byggnadsföretag för' allmän räkning, som, under

den närmaste tiden kunde väntas komma till stånd.
D.en konklusion, till hvilken jag velat komma. i afseende .å det in

flytande, -som de 'finansiella Iörhållandenå utöfva på fluktuationerna i bygg

nadsverksamheten, -är emellertid, att jag tror det vara välbetänkt, ~m, de

institutioner, som hufvudsakligen förlägga byggnadsve~ksamheten, icke allt

för mycket och p,å artificiel·.väg. öka tillgången på förlag, ty just derige-·

nom åstadkommas de våldsamma rubbningar, sonl, enligt hvad den fram-o

. stäida . kurvan gifver vid handen, hafva· inträffat inom byggnadsverksan1

heten här i hufvudstaden.

Herr Bankdirektören Palme. Då min uppfattning af de sakförhål

landen, hvilka den siste talaren berörde, är något afvikande från bans,.

bed'er jag att derom få yttra några ord. .

Det· är visserligen' sant, att under' 1880-talet det i allmänhet varit

, lätt att ;här i 8tockholmerbålla inteckningslån '. mot billig ränta. Men: det

är snart visadt, att denna omständighet icke kan hafva varit vållande till

de I osunda öfverdrifter i 'byggnadsverksamheten, .som jag påvisat i mitt,

nyss' hållna föredrag. Dessa öfverd-rifter egde nämligen rum hufvridsak...

Iigen vid' medlet af årtiondet} då penningtillgången ännu icke var på långt

när så' riklig och illteckningsräntan icke heller så låg, som hvad sedermera.

blifvit förhållandet.

, För hvnr och en:, som något nä~m~re följt företeelserna på detta OIll

rAde; bar det för' öfrigt varit påfallande, att öfverdrifterna i byggnadsverk

samheten franlkallats icke af den låga' räntefoten, utan uteslutan-de af möj

ligheten att erhålla lån till så höga belopp i förhållande till byggIladsvär-
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det, .att äfven ·sådana byggnadsspekulanter, SOln varit i· fullständig saknad

af egna kapitaltillgångar, kunnat våga sig på stora ·byggnadsföretag å hun

dratusentals kronor. Då 11U såväl inteckningsbolaget som äfven' de öfriga

låneinrättningarna, hvilka befatta sig med belåning af inteckningar i Stock

holms stad vid dellna belåning. icke' öfversk~ida hälften eller 11ÖgSt tvåtredje

delar af egendolnsvärdet, så är lätt insedt; att den nyssllälllndalnöjligheten

att utföra stora byggnadsföretag utan egna tillgångar icke varit beroende

af 'de nämnda läneinrättningarnas verksalnhet. Derelnot har den stått i

ett nära och lätt insedt sanl1uanhang med den tOlntspekulation, som i vid~

sträckt ornfång här bedrifvits under det senaste· årtiondet .L\.fven under

under 1870-talet köptes nog här i- 8tockholnl tomter på'spekulation, d. v. s.

för· återförsäljning. Men' då köptes tomterna i allmänhet ännu till billigt

pris, och köparen kunde derför utan oro och lltall att söka· framkalla en. .

konstlad byggnadsverksamhet afbida den tid, då ~n fördelaktig återförsälj

ning kunde ega rum. De tOlntspekulanter derernot, hvilka här köpt tonl

ter under 1880-talet, hafva i allmänhet köpt till redan högt uppdrifna pris.

Att länge behålla ~olnterlla osålda har derför för dem varit· förbundet icke

endast med känbara ränteförluster utal} äfven med risk... Till f?ljd häraf

llafva lnånga. af dessa tomtspekulanter sökt forcera afsättningen af sina

tomter genom. att icke allenast sälja dem på kredit, utan' äfven derutöfver

låna· åt vederb~rande köpare de 'penningar, SO~ll behöfts för byggnadsföre

tagets p~börjande. Det är på detta. sätt, sonl en osund·byggnadsverksan1

het bragts till stånd, bedrifven af persoller, som oftast icke sjelfva haft

något at.t förlor:a och sann~likt icke heller egt någon förmåga att bedölna

bostadsluarknadens ställning och derpå grundade utsigter för ny byggnads

verkRamhet. •

Herr Byggmästaren Håfvander: Jag är i det väsentligaste förekommen'

af den ärade inledaren. En kurva å tabellen saknas dock, och det är den,

som angifver de på nybyggen förekommande exekutiva. n,ukti()nerna. Äf-

\Ten dessa spela en icke obetydlig 1"01- i förevarande fråga. l Korrektivet

bör enligt min tanke sökas på lagstiftningens väg, så att icke hvem som

helst och utan vidare kan få låna penningar på ett n~bygge. Så är för

hållandet i Amerika. Beträffande vidare förmånsrätten så böra leveran

törerna och arbetarna @ga denna frainför inteckningshafvarna.

Jag ber att få olnnämna, att vintern 1877, då här i Stockholm exi-





NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 26 februari ,1891.

Ordförande: Presidenten C. F. lV.LERN~

. .

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr ·vice Hära~shöfdingel1 W.. ~fi.ontelius)

»' » . C. G. Linder,

» Fil. Licentiate~ K Wick~ellJ'

Direktören E. J. Ljungberg och

» .Lifförsäkringsinspektören N. Stedt.

Herr Bank.ofullnläktigell, Fil. D:r Ar~berg höll härefter ett föredrag

öfver ämnet:

Några ord om' år 18go i ekonomiskt o'ch fj·n·ansielt
hänseende.

. Den .f~rsta .' tilldragelse under sistlidna år inom .det ekonomiska, om

.rånet, som jag anser af 'nog betyq,else att här böra omtalas, är .tyskekejsa-

rens. kallelse till· åtskilliga andra l~eg~ringar att sända representanter .för

.att gemensamt med honolU öfverlägga om åtgärde~: till förb.ättrande af

.arbetarens ställnulg. och betryggallde af· hans .framtid, genom för Europa

·gem:el}~.amina lagstiftningsåtgärder. Det v,ar .genom sitt ·ryktbar~·.reskript

.i februa!i månad, som ,.kejsaren, med erinran om· hvad. haD ·r.edan u.trättat

.för. .arbetaren 'genom försä~riDg mot olycksfall i arbetet. och ålderdOIDsför
2
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sörJnlng ID. In., förklar~r tiden BlI vara inne att gå vidare på denna väg

och söka ytterligare förbättra kroppsarbetarnas hårda lott samt i den mån

den internationella konkurrensel1 kunde sådant lnedgifva för dem lindra

arbetets tUJ;lga. För d,en skull var det hans vilja, att de större främnlande

nationerna skulle illbjudas at~ sända sina representanter till Berlin för att .

sam~åda om och i hvad mån man kunde lloppas kOffilna till ett ,sanlför

stånd om en gemensanl lagstiftning,. SOln kunde lTIöjliggöra el1 dylik lin

drillg utan att vålla någoll' nations ekonomiska· l~f skada eller afbräck.

Särdeles i fråga 0111 en gemensam .för alla .i~ldus~rijdkande nationer lika

arbetsdag syntes honom en sådan öfverenskolnlnelse vara den nödvändiga

förutsättningen. Tanken är icke ny. Redan för ~'Ö år sedan föreslog

socialistledaren Marx ·på en af sina arbetarekongresser en dylik inter- .

nationel· lagstiftning och uppstäide ~rbetet på' el1 sådall såsom en af

de frälTIsta punkterna å det socialistisk.a progranlnlet. Fenlton år derefter

eller 1880 föreslog Sch,veiz. en allnJän konferens i samma syfte, och slut

ligen 1889 framstäide det på· nytt sa·mma förslag: Detta mottogs välvilligt

nog af åtskilliga l~ll?erS regeringar, '111en stötte på åtskilliga hinder och

uppsköts till följan.de år, då likväl k(jjsa:r WilhellTIs kallelse kom eIneilan

och det blef han, som tog ledningen. .

Det kan vid första betraktandet förfalla ullderligt nog, att· en af

verldells främste herskare således ställe\' sig i teten för och sjelf tager i

sin hand l~dningen af en rörelse, som är' utgången direkt ur de förföljda

socialisternas led, och ännu står långt fraln .på deras program, men i sjelfva

verket är detta intet annat än ett uttryck af den statssocialisnl, som icke

minst. i ,Tyskland alltInera ~rbetat sig fra.m från folkmötena OCll professorer

nas lärqstolar ända till el1 statSmaxim f den' näln]ig~n' att. det är' statens

både rätt och pligtatt gen~om sina lagar och sina orgal1er reglera arbetets

beskaffellhet och fortvaro samt fixera lönen derför så, att arbetarnas helsa,

.'uppfostran och ekonomiska bestånd garanteras. - Ej heller ligger det något

.förvånande i' iden att göra denna .lagstiftning : i socialt syfte till förelnål

fö~ internationella öfverenskommelser. Det är nämligen lätt inse.dt, att

om, .såsom sannolikt är,· mån.genarbetsgifvare .skulle önska att för sina

arbetare låtta arbetsbördan genom att minska den stundom allt för långa

arbetstid~n 'eller att icke i silla ver~städer .använda qvinnor och barn, ban

likväl, måste ·llndertrycka .. denna humana känsla:. af .fruktan att annars

kO'mma att alltför myck:et ligga under i kampen' llled sina konkurrenter.
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Samlnalunda med de enskilda nationerna; 11var och 'en särskild af denl

n1åste 'tveka att' vidtaga någon' l11era genomgripallde åtgärd, SOlTI k~nde

l"ninska dess produktiva kra.ft eller öka dess produktionskostnader, och så

lunda under denna tid af 'allt tnera vidgade förbindelser och'ek0110Dlisk

täflan 'kollIna efter och förlol~a nlarknadenför ,siri afsättning. f)eraf nat,ur

ligel1 ö~lskan att få dess'a salnbällsfrågor' lösta på el1 allmäIl konferens och

så 'att allå natiol1er, så 'vidt på lagstiftningen ,berodde, 'stäldes under salnma

vilkor'.

Det fÖI~efttller' Inig derjälute, som Oln i hela dellna sträf'van OCll franl

for allt i derl' unge kejsarens handling ,förefinnes en fond' af sympati för

de små och ·derför hårdast tryckta' i samhället, 'som icke kan alll1at 'än
väcka en allmän 'medkänsla. 'Vare' dermed 'hur som helst, visst är, som
herrarria' 'veta, att vid den mäktige kejsarens bud hattarna aftogos och

hllfvudena böjdes och att med lnyckelY courtoisie' samtliga de kallade för

'klarade sig villiga att låta sina representanter sammankomma. flvad 'än

de tänkte 0111 sannolikheten af att' komln.a .till ett praktiskt resultat' i

dessa svårlösta' frågor, höllo' de dock. 'god mill och voro beredda· till ett

vänligt samspråk.

, Något' annat' eller nlera än ett sådant vänligt samspråk blef icke ·af

hela kongressen. Märkligt. nog; men i' verkligheten lätt förklarligt, ,lades, -

sjelf,ra '11ufvudfrågan, del10m el1' gemensam norlnalarbetsdag af lika längd

för alla' de intresserade nationerna efter endast några få ord, helt stilla .till

~vila. El}- sådan lika arbetsdag torde väl äfv8n under nuvarande för

bållanden vara så godt som omöjlig 'att vinna. Arbetskraften, arbetsduglig

heten bos de särskilda 'nationernas industriella 'befolkning' är alltför olika,

för' ätt icke' en uniforln arbetsdag af 8--..:.10 timmar skulle göra konkurrens

vilkoren i stället för lika alltför olika och för de svagare ruinerande. Det

lär' väl icke kunna bestridas, att en nordamerikansk' eller engelsk arbetare

på 8 ·tinlInar åstadkommer, mera arbetsresultat än de flesta andra 11ationers

på 10-12, och det ·följer deraf; att dessa senare måste söka ersätta sin

underlägsenhet i arbetets intensitet genom' en utsträckning' i arbetstidens

längd. Ett förbud att söka denna ersättning. skulle för de underlägsn.a

. llationernas arbetare vara lika' betydande lned antingen' en sådan reduk

tion'· i deras andel i' arbetets resultat,' arbetslÖi1en, att' den 'icke längre skulle

sätta dem i' Stålld ått' uppehålla ett menskligt, lif, eller ock med derns

, arbetsgifvares' 'ruin och: dermed deras egen.' I 'förbigåellde lnå det tillåtas



mig anmärka; ·att uppfattningell af b.etydelsenaf ord~t»l}Ormalarbetsdag»

inom a.rbetal'everlden sjelf varit och ·är nlycketolika, i det en del, och

·kanske ~d~ll större, a~tag~t, att bestämmelse110m en dylik ·end,ast·vore lik-
'tydig med ~11 Inindre lång dag Inot 1ien bestä.nlda v-ecko.. 'Och daglönen,

men icke utgiorde hinder för huru. långt öfverarbete ·som helst' mot dell

~xtra lön, ·som kUllde betingas.. Sedan emellertid denna, fråga på nå~r~

k(}llgresser, senast· i Schweiz, argjorts så, att ·dell n6rm:alaarbetsd~gel1s

längd icke finge annat ä11 i lnycket få, lloga bestämda fall och med myn

d.\gla.eternas begifvande förlä11g4aS, hu.rum~ycket än så· 81rbetsgifvare' som.

arbetare måtte öu'Ska det, har, ~syn'es det l~g, arOOmrl14i1S egen kä.rlek ·för

4~tta ideella syftemål rätt betydligt svaln-at. Detta 'fick ett utt!L~yck vid dell

8tara Qt'bet&rek~n,gl·esseB i Live;rpool i sJutet af året, ·der en majoritet visser

lig~n·. iärkl.arooe sig för en 11or~al arbetsdag, men 'denlla majoritet .ytterst

rinig.a.- och emot samtliga rep;resent&nter för de stora in,dustriella yrken.a.

. . K~jsar Wilhelms' kon'gress nÖj·de :sig 8'åledes med att instämma. i

Dnsklighetell af en humanare allmäll lagstiftning angående qvinnors. och

,oltrns al~oote, ·en hvilodag i veckan, effektiv inspektioll öfver lagarnas efter

lefnad o. s. v. samt försäkran, att hvar och ell inom sitt land skulle verka för

-sådana 'lnål. :MA. man· dock icke derför säga, att kongressen varit utan

·frukt. AlveQ OIn de tJ:esta länd-er redan si'e~rnant lag'stiftat i dessa frågor,

~mtåi~d~c~ <>tvN"\Telaktigtännu ilaycket att göra,' och d~t finn,es ju till

~hUi~d i vårt gamla Europa ett ~alld, ett af de mest industriidkande,

der ki;t,tills itm.met blifvit legstifta-dt i dessa'Mllseenden, B-elgien. Redall att.

lil~I>pniirk~Qrmh0ten blifvit fästad å och angelägenheten blifvit allmänt erkänd

att:·aroota: ,än vidtltre ·mot ·det .läka humana som politiskt ,kl~'ka och nö.d

v-ändiga mål~ Wl'Qe kunna säga~ hafva väl lön/at ·kongl~ssens möda. .'

En ,ailnMa· ooh ..milldIDesöt frlakt tord~ ~11 likväl få skötda af denna,

~ ma.n .så..·vill, 1nis~slycka<it@ (}fJiici~llakQngress. 'Arbetarna hade n·atur·

li~6:n oob i0k-e llUvU skäl yiDtat, t8ttt geaom ·denua :kt)1~gl~SS och ,del1 nläk..

t~ge herskare\lS bud den .'sociar!a· 'fråg~ll' sk~ulle .taga ett stort steg fralnåt

till' sin Hisning ·ooh -att hallS 4ä1l:8tktspråk sk~U111e 'gifva·'dem hvad ·de ·luest

ömskade-, nimlig'61a ».hög län {'Ör 'l;ing~ ,arbete» i trots af alla .ekonomiska

l~årr. När ·detta visade sig vara ett förbastadt hopp, hafva arbetarna nlera

~n ooge>Dsinenergiskt tagit sin sak i ·egna.händer f.ör att sålunda··med hot

.och- våld tvinga. till uppmärksamhet på sina fordringar. Vittlle dä1~om

-bäta' -de utlder förlidet ar allt st9rre {)ch tätare arootsstrejkerna, den allt
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lnera skarpt accelltuerade socialistiska. anstryk~il1gen, som blifvit mäktig~re

och starkare organiserad i samlna mån den modererat sina an~pråk. Strej...

kernas svärd hänger allt mera hotande öfver industrien, stör dess trefnad

och stäcker dess blomstring.' Men om detta olyckliga förhållande, såsom

sagdt blifvit, är ett straff för den synd, SalU under hela första hälften af '

vårt århundrade det industridrifvande kapitalet begått lnot arbetet genon1

att oerhördt missbruka sin makt till att hänsynslöst och till sin f.ördel

€xploitera arbetarna, så må väl den l1UVarallde industrien med tålalTIod

söka vägen till försoning'. Hvar denna -väg .går, är svårt att säga, men

kanske bar kejsar Wilhelms kongress anvisat densamma, och om denna

kOllgress icke lenlnat de frukter ll1an kunnat önska, bör den dock erkännas

.vara utgången fråll' ell vänlig lnening och syfta till ett ädelt Inål, hvarför

den bort här omnämnas.

*

Dell andra ekonolniska företeelsen under året af mera fran1stående

betydelse torde den s. k. Mac Kinley..billen i Nordalnerika vara. Det· var

uuder årets midt, som dell fraInträdde med den ohöljda afsigten att genom

ökade tullar på utlälldskt gods utestänga allt sådant, åtlnil1stone det i n~gon

Inån manufakturerade, fräll Nordamerikas heliga jord, en ny tillämpning

af det bekanta slagordet: Alnerika för amerikanarna. Deuna tulltaxa torde

kunna anses såsom ett uttryck för en fullständig prohibitiv tullpolitik,

ehuru under den Iniidare formen af höga tullsatser och under så ytterligt

skärpta kontroller, att den lemnar importörerna makt- och skyddslösa i tjen...

stelnännens våld. .Dess afsigt att så vidt nlöjligt tillintetgöra importen

fralTIgår klart deraf, att den förklarar sig bland ann~t syfta till att minska

eller alldeles llpphäfva det öfverflöd i statskassan, som erhölls genom det

existerande tullsysteulet, hvilket icke tillräckligt hiIl~rade importen, .under

det dess höga tullsatser tillförde staten· orimliga inkomster, hvilka icke för

staten voro behöfiiga, llnder det att det sålunda hopade myntet undandrogs

den allrilällna rörelsen. Genom i detta fall mera effektiva tullar skulle

iluporten hämnl~s, landet sjelf frambringa och manufakt,urera alla nödiga

varor och tullinkomsterna således reduceras till en obetydlighet.

Ett annat lIlotiv angafs äfvell för denna skarpare tullreginl, den näm

ligen att försona jordbrukarnas talrika och derför vid valurnorna mycket
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betydande klass nled det rådande skyddsystenlet, sorn llittills icke velat

eller ick'e kU~llat. taga hänsyn. äfvell till denna llärings intressen, u~all mera

tlteslutande .gynllat ?e. olika industrierna, naturligen.. på jordb:rukarnas.be-·

·kostnad. Det är föreningen sanllolikt bekant, att under de senare åre.n

jordbrukarnas beläg~nhet i Förenta.. staterna- ·Il).ycket försämrats och' att,

under det vi här i Eu~opa myc~et -lidit ullder .vår jordbrukskris och derför·

:anklagat .den stora tillförseln fråll Amerikas rika och jungfruliga jo.rd nle~

{jess oerhörda förmåga af billig produktion, har nlall der alldeles icke haft

.(1et .bättre - snarare -tvärtom; :de högst betydligt nedsatta prisell på sna~t

:Bagdt ,de flesta jordbruksp'rod.ukter, särdeles spanmål, i alla former, har'

derst~des vållat ett så .svårt trångmål för detta lallds jordbrukare, att,man

beräknat ..öfver tredjedelen af samtliga dylika vara ruinerade; derjämte har·

·en ~ådali skuldsättning af jordell egt rU111, att dell uppgick till 5 tusen
millioner dollar, .hvilken tryckte så' lnycket hårdare, som den löpte' lned

cen ränta af 8-12 /t. Det är lätt insedt, att under sådana förhållanden

missnöjet skulle blifva stort ln<?t ett tullsystem, som tvang jordbl'ukarlla'

~tt öfverbetala sina maskiner och, redskap, I kläder och skodo~l med. hvad .

mera de behöfde af marlufakturvaror 'med ända. till 50 ,: till fördel för

industriidkarna. · Detta missnöje hade äfvell allt mera gjort .-sig gällande

()ch 'förmått jordbrukarna att sammansluta sig till egentligen två· stor~

föreningf1r för att lned större kraft kunna verka för ~il1a fo~~dril1gars genon1

drifvande. Dessa fordrillgar hade formulerats så, att om det hårda skydds

systemet ic~e kunde uppgifvas af hänsyn till arbetarna, SOlD utan, detta

system sanllolikt skulle se sin arbetslöll reducerad till hvad de europeiska

arbetarna, de. stackars proletärerna, erhöllo, så.måste i alla fall jordbrukarna,

som l1U betalte detta skydd, erhålla någoll kOI\lpensation. Denna åter sku~le

bestå deri, att hvad statell hade i, inkomst af tullarna, skulle användas .till

direkt understÖd, premier 'och .gratislåll åt jordbrukare, eller ännu hellre,

att statell skUlle öfver~aga hela deras' skuld af 5 milliarder dollar mot den

närvarande rälltan på statsobligatioller ~ller 2! X. Dessa fordrillgar .kun~e

naturligell icke gerna be~ljas, men för att stoppa till IllUnl1en. på detta

nlis.snöje,· som hotade att blifva ruinerande för de. industriella intresseila,

f~rklarade Mac Kinley, att hallS tulltaxeförslag vore så kombineradt, att.

det fullt tillvaratog alla slags produktiva intressen, genom ·att,förunna

råvaruproducenterna en tillräckligt hög t~ll' att kun:na, ostörda af utländsk

kollkurrens, utveckla sina tläringar. till jämnhöjd n1ed landets bebof och
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åt förädlingsindustrien så 11lycket högre, SOlll de behöfde för Sall1nltl

älldamål.

Så till exell1pel skulle producenterna af ull, 11vars produktioll så

l llälnmades af utläildsk tillförsel, at~ deilendast', utgjorde hälftell af landets

bebof, så skyddas, att inon1 kort dess produktion vore fördubbla , och

ylleväfvei~ierna erhålla ett" proportionsvis så l11ycket högre skydd SOln l1~ödigt

vore för att kunna förbruka' ~ll denna' ull, i sina etablissenient~r.':Att den

sålunda konlbinerade tullen på ylleväfnader kon1 att, stiga nära nog 11un

dra prOcellt af väi~det, kunde väl synas 11årdt till ell' börjal}' för. kOllSU

menterna, men;, ersättningell 'derför, vore naturligen att firina i de mycket

högr~'arbetslöner, son1· af alla. arbetsgifvare på grund af deras större· för

tjenst ,k~lnde beviljas.,

, Enligt :ett sådallt, systenl föreslogs' tullar på en lång serie af, jord

bruksprodukter till det lidal1~e jordbrukets förkofran och änllu, högre på

en Oälldlig massa af industriprodukter, del~vid icke ens de allra. nlinsta och

111est lokala blifvit förgätila.

Sådan är innebörderl af denna 11ya tullag llled dess ohöljdt prohibi-,

tiva tendenser, SOlll i Europa väckte så lllycken både' ovilja OCll förskräc

kelse. Hvad oviljan med åtföljal1de klagan öfye~~: fiendskap OCll förföljelse
•beträffar, synes denna lnig föga berättigad. Denna ekononliska politik

lnå vara ett 111isstn.g ocll· ell dårskap, 111el1 ingen kan bestrida amerikanska

folkets 'rätt att handskas 111ed sin tulltaxa, huru det behagar, så "lllycket

"n1in4re SOlll det i främsta run1met sjelf får bära följderila deraf. - 'För-

sleräckeisen synes luig mera naturlig~ särdeles i England, af 11vars 11ela

export ~'går till Förenta staterna. Det 111å väl, allses "sannolikt·nog, att

lued tålanlod och stegradt intensivt OCll' intelligent arbete skadall för Eng

land och de andra europeiska nationerlia skall kunna återviI)nas, ]11en

under några år torde dock deras såväl handel SOlU industri ,~olnma att

lida, för så 'vidt,-nälnligen,Mac Kin~ey-Iagell blifver någonsin 11ågot,me~"a

äll ,ett dödfödt ,foster. Åtskilligt tyder dock på .att' den icke skall blifva

Ilågot lllera., 'Tisserligen' blef 'lag"en efter åtskilliga rnodifikationer antagen

och sanktionerad, men redall långt dessförinnan Ilade niall i Amerika fått

smaka åtskilliga af dess, allt' annat ä11 angenäma frukt~r·. Priserna 'på alla

slags förnödel1hetsvaror, hafva "stigit 11ÖgSt betydligt, ut.al; 'att arbetslönerna

eller förtjei1sterna 11afva följt llled;' dell oerhördt starka Oell hastiga 'utveck

ling af all slags industriel' verksalllhet, sonl Illal"' llled säkerhet väntat, har
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uteblifvit, och missnöjet har gifvit sig luft vid de nya valen, sonl skickat

en majoritet till represelltanternas hus,' fiendtlig inot detta med så mycket.,
buller och bång inledda tullsystem och förebådande dess -snara död.

En enda liten anmarkning i. afseende å denila lag ID:å ytterligare

vara mig medgifven. Det är verkligen egendolnligt 'att se Nordamelika t

samtidigt. med att det stänger sin lnarknad för utländskt gods, börja planera.

för en storartad internationel exposition, dit Europas nationer skola i~lbju

das. Det ,förefaller nästan som om Amerikas folk i känslan af sin unga.

kraft gifvit vika för ungdomens öfvermod och tillåtit sig att en smlll~

drifva gäck med det gaml~ Europa, SOln med sin mångsidigare kultur ick&

velat eller kunnat rikta sin uppmärksamhet endast på materiel förkofran,

och derjämte har att bära alltför många och tunga bördor på sina svig

mnde skuldror för att i ekonolnisk täflan förmå hinna med sin mera"ung

domliga och spänstiga medtäflare. Det ligger äfve~, synes det mig, ell

stark motsä~else ~ ett sådant öfvermod och det erkännan,de af svaghet och.

ullderlägsenbet i den ekonomiska produktionen, som utgör ett dylikt tull

systenls iDnebör~.

'*. **

Slutligen önskar jag fästa förellingens uppmärksamhet på ett tredje

ekonomiskt faktum, SODl kan komlna att ha sin stora betydelse, jag menar

silfv~rlagstiftningen i Nordamerikas förenta stater" Silfverprisets sorgliga '

historia lInder de senaste 2 decellnierna är karakteriserad med ett ord som

ett nästan oafbrutet fallande. I medlet af 1889 stod pris-et på silfver vid

42 pellce per uuce eller 30 % under det normala värdeförhållande, som i

länder med dubb'el myntfot blifvit lagstadgadt. Anle.dni'ngell dertill är

deis demonetiseringen, ·af sillret i flera länder, dels qch ,ännu mera den

starkt växande produktionen, som endast med svårighet ktlnnat finna af

sättning och användlling. För Nordamerika såsom den förnämsta silfver

producenten var" detta ett ledsamt förhållande, och· redan för flera åT sedan

hade derf<;r regering och represelltati<Hl derstädes sökt komma ,de stackars

betryckta mångmillionärerna de s. k. Bonanzakullgarna till hjälp genom att

ålägga skattkammaren ·att uppköpa 2! millioner uuce silfver i måiladel1.,

Då denna åtgärp" såsom sagdt, icke förmådde höja silfvei-priset, beslöt

man sig förra året ,att gifva 'ett kraftigare, halldtag åt silfverproducenterna
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Dcl} fördubblade den qvantitet;.,soln skattkammaren hade att köpa, och

som följaktligell steg till 54 lnillioner unce per år, representerande 'ett värde

af 60-65 millioner dollar, beroende af kursell å silfver. För de qvanti

teter silfver, SOlTI sålunda begrofvos i statens källarhvalf, utgals silfver

certifikater eller sedlar, som skulle nlottagas i skatteuppbörd och derjämte '

vara alltlnänt betalningsmedel, Oln icke annorlul1da var i kOlltrakt . och

köpeaftal uttryckligell föreskrifvet.

Redan blotta förslaget om en dylik statshjälp åt silfverkungarna var

tillräckligt att åstadkomilla en ytterst llflig spekulation, i beräkning att

dessa lnassor af silfver i rörelsen skulle drifv.a priset i höjden icke endast

på sje~fya silfret utan äfven å alla andra ·värden. Också steg silfverpriset

redan innan lagen blifvit antagell till 54 pence, och man förespådde ett

pris ganska nära det lagstadgade eller åtminstone 57-58 pence. Glädjen

blef eUlellertid af ringa varaktighet; de på förhalld diskonterade vinsterna

visade sig icke möjliga att realisera ,oell silfverpriset började åter falla för

att gå ned ända till 45 pence eller nära samlna låga ståndpunkt som 1889~

Nu voro goda råd dyra, 11len de il1tresserade tappade icke lnodet..

Ett lagförslag inlemnades till senaten -af innehåll, att mynte11betell

skulle vara dollarn, bestående af ell bestämd qval1titet silfver eller gilld

efter ett vigtförbållande lnellan denl af 1 till 16, samt att hvem som helst

kunde till myntverken ill1elllna guld eller silfver för att deremot erhålla

lnynt efter samma grund.

Förslaget lnotiverades lued angelägellheten att öka beloppet af cirkule

rallde mynt i landet, hvilket ,blifvit starkt reducera.dt genom indragnillg

af greenbacks å små belopp samt ,af nationalbauksedlar. Derjämte stöd

des förslaget af jordbrukarlla, hvilka lIlan lyckats intala, att anledningen

till prisfallet å deras produkter var det alltför ringa beloppet af mynt i

rörelsen, och derför fordrade, att detta belopp skulle höjas till 50 dollar

per individ eller efter nuvarand~ folkmängd till 3,500 millioner dollar.

Dessa skäl· 11lå nu för senaten möjligell hafva varit afgörand-e, utan att

man behöfde tillräkna förslagets framgång infiytande af det system, SOln

kallas för delaktighet i vinsten och som de' direkt intresserade väl sökt

göra gällande. Mell om denIla lag blifver antagen af- ,representanthuset

och sanktionerad af presidentel1, så har verldens kanske~ rikaste och mest

kommersiella nation derlned helt enkelt öfvergått. till binletallismen, och

det är derför jag ansett denna 'lagstiftning af 110g vigt att här beröras
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Det synes likväl, son10m lllan i Nordamerika sjelft började :få ögonen

öppna för olägenheterna af ett dylikt tilltag oc~ att förslaget sannolikt
blir förkastadt. Skulle det åter antagas, lär' väl ,för Europa ~öljdel1 deraf

blifva, för så. vidt den, gamla regeln, att ~et sämre myntet kör bort det
bättre, ännu eg~r någon giltighet, att fTån Arnerika guldet emigrerar ,hit
för att nnl1a plats i våra stora bankers hvalf och sålunda mildr~ guld

krigets bitterhet.

*. *
*

För att l1l1 öfvergå' till de finansiella förhållandena anhåller jag att
främst få erinra, huru den litliga' spekulationslusta under åren .1888, och

1889, som visade sig i en ll1ängd nya gritnderföretag, i en stark upp

blomstring af industrien och handeln; samt i stegrade kurser å .alla slag

af pappei'" så af första' söm af lägre klåss, hvilka gjorde hvarje spek·ulåtion

i dylika till ell gifvel1 vinstbringande operation, tedan vid årets börjall

visade en icke obetydlig återgång. I främsta rummet berodde väl detta

på dyra pengar; året öppnades med 6 % diskonto i London, och i Berlin

Bled 5 ,o{. Undei'" ' de första nlånaderna fortfor reaktionen, ·o~h papperen

fortforo att falla. under stor stillhet i affärerna. ·Detta återverkade såsonl

vanligt på penningtillgåIl-gen, då det' för rörelsen obehöfliga n1Y~ltet strölll

lllade till bankerna, så att dessa kunde reducera sina diskontosatser; sålunda

satte· bank· of Englalld succ~ssivt ned 1 % i hvarje månad och ~Tar så

lunda i april nere. vid 3 %, och tyska banken' vid 4 %. Under infiy.

tande häraf började spekulationen åter. a,tt något henlta sig, och då i lnaj

clis~ontot i allmänna marknaden i London gick' lled tilll-l %, stego pappe

ren på fondbörse~na åter, om äfven icke uf>P till förra årets höga kUTser.
Det var likväl märkbart nog, att någoll egentlig lust och lif .icke. fans på

fondlllarknaden i trots af uppåt.gående kurser;. Sllarare låg det i .luften en
. viss oro och misstro till ställningen, .och långt ifrån att öka sina engage

menter s~kte bvar OCll en hellre ått realisera, så vida farhågan för en

, ,'stark nedgång i prisell det ·111edgaf. Denna ställning a.ccel~tuerade sig be

stämdare i slutet. af somlnaren, då Englallds bank böjde sitt diskonto till

[) /t, och. under september Gell oktober växte allt mera olu~ten för n~ya.

affärer .och hågen. att realisera de redan befintliga. Papperell föllo också

allt mera, ocJ:1 icke endast de af lägre qvalitet· utan äfvell de af allra
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förnänlsta rang. Sålunda föllo engelska consols med ,4 % under årets

högsta kurs ocll tyska nied sanllli.a procent. ,Våra egna,' så: llÖgt ,ansedda

ochgodt 'llotei'ade, fingo erfara en ännu hårdare behandling på den tyska

marknaden. Svenska statens 3i ~. obligationer gingo :ned fråll 100,5 ,%
'till 94,5 %' 'och allmänna hypoteksbankens 3~, % fråll 97,75 till 92,5 :{..

, I 'l1ovelnber lnånad satte Englands bank sitt diskonto till 6 J{; i

allmänna 111arknadell vara penningarna ändå dyrare, illell då ~tod ~fven
i

krisen ,lör dörren, den kris, SOlll i bäfden väl kOilllller at~ kallas den

»Baringska». '

Anledningarna, till denna kris voro flerehanda, Inel1 jag 'skall här enda:st .

vidröra två af. denl.. I 'Nordanlerikas förenta state~ Ilade ,und(1r inflytallde

af Mac. I{inley-billen och lagstiftningen ~tvecklat ,sig en vild spekulation

på nästan alla olnrådel1. "Värdell af allehanda slag blefvo före111ål' för

ringarna.s operationer, prisen drefvos sålunda i llöjdell, OCll allt var till en

börjall idel lust OCll lif., Enlellertid dröjde icke reaktionen .att infinna sig,

ett prisfall började, sonl. inga krafter kunde hejda, OCll då den nordanleri

kallsk~ spekulationen fåfängt sökte hjälp iLondoll OCll Berlill, var krisen

d~r snart i full gång. I England berodde, svårigheterna n1er~ på spekula

tionerna:, i sydamerikanska papper. ,De _argentinska republikerna hade,

som bekant; tagit sig före att kopiera det systen1, som' uppkallats efter

skotten La\v- och SOlll rQr 170 år sedall bra.gte öfver Frallkrike en kris,

hvartill detta land väl Knapt sett, något jämnlikt. I dessa republiker I1ade

luall sålul~da litl?yntat icke blott det nuvarandes fasta och lösa ,tillgångar

utan' ä~vell frall1tidens löftesrika rikedomar OCll på denna grundval utgifvit

Inassor af sedlar af olika slag, st~tsbal~kers, ~nskilda bankers, hypoteks

bankers In. m., allt ,med dell gifna följden att dessa icke _kunde hålla sig

uppe i värde IIIOt guld, utall vid tiden för .svårigheternas början ,sjunkit

så, att Iuellan 3 il 4 dollar i dylika sedlar måste gifvas för en ,dollar i

guld. Äfveli" på dell .europeiska penuingluarknaden, särskildt Englands,

hade dessa länder lyckats att ka.sta e11 massa af sina papper, och lnan

.beräknade, att af ett par stora engelska hus öfvertagits icke nlindre än

,olllkring 30 millioner .pd st., 11varaf dock endast elI del blifvit, hos publiken

placerad. Der" var i luedio af novellIbermånad, SOln Ir;t~Ul började bviska,

att i följd af dessa op~ratiol1er verldens visst icke rikaste, lnen -säkerligen

nlest anseddå haIldelshus vore fallfärdigt. Ryktet derOlTI väckte naturligen

'den största uppståndelse, och allt var färdigt för et1 panik llled tillhörande



28 1891 den 26 februari. "

kris, då, af känslan af den fara som hotade, en 'god de,l af Lon.dons för

nämsta affärshus under ledning och stöd af. Englands bank hemtade kraft

och mod att träda emellan och garantera buset Barings förbindelser med

som det säges 15 millioner pd st.' 'Paniken var dermed lugnad och faran

afböjd, men om storleken af denna fara vittna bland annat två intyg', SOl11

jag ~kulle önska anföra, emedan.båda måst.e anses såsom de lnest kompe

tenta. D·et ena är den Lond'onska fondbörsens adress till mr Lidderda.le,

chefen för bank of England, i hvilkell 'oförbehållsarnt uttalas, att utan ha11s

kraftiga och kloka ingripande skulle 11afva utbrutit en kris.r som skulle

haJva ruinerat oerhörda finansiella intressen, och en panik af hittills osedda,

d~mensioner. Det andra intyget är. ett tal af Eriglan.ds finanslninister,

Goschen, i början af detta år, således när faran var öfverstånden och kunde

111ed kallt blod bedömas. Han skildrar farall såsom hotande med den

mest fruktansvärda. katastrof, som England i finansielt '·hänseende varit

utsa~t för, och i stånd att ruinera Englands kredit och ställning såsom

förlnedlare af verldens bank- oell bandelsaffärer. Icke luå man tro, att

det lyckliga afvärjandet af denna kris var oss likgiltigt. Jag ,a~1tager, att

vid denna tid funnas endåst för försåldt trä ännu löpande engelska accep

ter för cirka 1l nlillioner pd st., och det är lätt insedt, att med en allmän

stockning i England. ell icke ringa del af dessa vexlars öde kunnat vara,

ganska osäkert. ~rise11 skulle deSslltom hafva blifvit ögonblickligen kän

bar i Tyskland, och med våra lnångahanda' bankförbindelser med detta

land hade säkerligen följderna deraf för oss blifvit obehagliga nog.

*

Det återstår mig :plI endast att i få ord erinra om våra egna final1~

siella och ekonomiska förhållanden under sistlidet år. H vad då först an

går våra trävaror, torde ännu vara, i friskt minne, huru r~dan vid årets

början gjorde sig gällande en skarp reaktion mot 1889 års goda konjullk

turer och goda pris.. Följden deraf blef en långvarig strid mellan säljare

och köpare och., då de förra nödgades gifva vika, ett prisfall, som bIef

allt ~törre, ju längre året framskred. Vår förnäm'sta träexportfirma här

på platsen har beräknat förminskningen i inkomst af träexporten i följd

af prisfall till 12 millioner kronor eller frän i runda tal 100 millioner år

1889 till 88 millioner 1890, med ell under sistnämnda år qv~ntitativtnågot
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." större export. Järnets historia är densamina som träets. I början af året.

reaktiol1"mot förra årets lifiiga köplus~ och ·derpå följande mindre export

'Och vikande pris~ Järnverksföreningen beräknar exporten till 36,000 tOll

milldre än förra året, och att' dönla af ,dess prisbestämnillgar torde pris

fallet under senare hälften af. året kunna allgifvas till ~ medelpris cirka

l pd st. per ton. En god ersättning för den minskade inkomsten af trä och

järn bereddes oss genomdel1 ovanligt rika skörden, så mycket mera kär

.kommen, som ullder större delen af somnlaren -äfven denlla hotade att slå

fel. Statistiska byrån bedömer 'skörden -af spanmål såsom den bä8~ under

/ seIlaste årtiondet, med ett efter spanl~ålsprisell beräklladt värde af 275

millioner kronor. Detta lysand,e skörd€resultatförbättr~s äll ytterligare

genom foderskörden, kallske den rikaste som någonsin förekomnlit; lnen

reduceras deremot ej .så litet genom den till en del felslagna potatisskörden.

Vid ingängen af året stod riksbankens diskont<> vid 4 %,. och pen

l1irigetillgållgen i b~nkerna var riklig nog, tack vare de öfverskott, som vår

trä- och järnexport under hösten 1889 hade lemnat. Intet lät heller förutse,

.att någon betydande förändring· vore att vällta och att året skulle sluta

.under långt mhldre gynsamlna förhållandell. Emot midtel1 af året börjad'e

dock bankreserverna i form af betalnin'gsmedel till utland€t att sjunka, en

följd dels af den minskade träexporten, men 'dels äfven ,af de icke obe

tydande återköp .a~ våra..obligationer, som föranleddes af i utlandet fallande

kurser. Ock~ä höjde riksbanken "sitt diskolltO i juli till 4! %., och då

kassatillgångarl1a alljämt l1edgingo, i oktober .till' 5 och i november till

6 J(. Ett riksbanksdiskonto .af.6 J: är en siffra, som .icke förekommit

sedall slutet· af 1878 och början af 1879. Åtgärden väckte ock rätt mycken

öfverrasklling och betecknades från Inånga hållsasom alldeles icke af fö~

hällan-dena påk-alhLd. Denna kritik torde hafva berott på ·ofullständig känne

dom om riksbankens stälhling 'Tid tillfället, en okunnighet som' förklai'as

af de allt för glesa och allt för sena rapporterna' från riksbanken. Det

kall då vara af intresse för lnånga att från närmaste v:ederbörande erh~11a

en tillfö-rlitlig redogörelse fÖl~ stäliningen, och jag skall d-erför med få ord

lemna en sådan.

l börjall. af november månad voro -riksbankens tillgångar i betalnings

medel för utlandet, hvilka utgöra del1 egentliga invexlh:lgskassan, så med

tagna,. att .de· utländska 'räkningarna salderade lned en skuld af nära 3 .

millioner kronor, .under det .. ~tt den utländska _vexel.portfölj.en'. innehöll
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endast omkring 16 lnillioner kro11ot deraf ,~n gaddel .längre än 3 luåna- '.

de-r.~,och :~således icke gerna allvändbar. ' Derjälute voro hos vexeldeputera. '

den;' anmälda behof' af remissor till Danmark för den s. k. terminen .. till

.. sådana belopp, att riksbankens skuld till Iiationalbanken kundebei'äkrias

vid 'bÖTjan af ·decelnber komma att llppgå; till omkring. 10 millioner Kro

nor" betalbar vid anfordran och i ,myntadt ,guld., Med så hårdt redu'cerade

reserver hade riksbanken, att möta en efterfrågan af' val\ltor för rei:nisso~'

till. tltlandet af 2--:-?· lnillioner i, veckan, under det tillförseln af dylika

vahltör icke-' på ~ångt 11är var m'otsvarande, och på samma ,gång äfven, en

ovanli~t liflig ,efterfrågan af penn~nga:r i l~neväg~ Anledningen till' dessa

förhållanden låg i öPP,en dag. Diskontot stod i England vid 6 '%, i Ber

lill Di, Inell här 110s oss vid blott [) ,%,' oell' det' var då ganska naturligt,

att baIlkerna och' handelshllsell föredrog<?'"att låna i riksbanken fraluför

att sälja sina innebafvande utlällds.ka. vexlar eller trassera på krediter.

De i diskontoafdelIling'en till 5 ,'}; utlell1nade sedlarn~. vandrade sålunda

ofta -direkt öfver till utrikesafdelnil1gen för att invexlas mot anvisningar

f~r. utland,et, 'och då riksbanken :för fu~görallde 'af· denna invexling icke.

hade annat Inedel" än att. diskontera ur sin portfölj till pris. ~f 6 %, så

vållade dessa operationer riksbankell' en klar förlust af 1 %. I trots af·

den'na starka invexling, ökades san1tidigt den utelÖpande sedelmassall ända

upp till, 46 millioner kronor, den ·högsta siffra, som .så vidt jag, lninnes .'.

under mill tid förekommit. Det bIef då af pressande nödvändighet att·

söka minska' tlts~römningen af sedlar vid städse nlinskade tillgångar föi~

deras -inlösell och. att söka· kalla till riksballken' de reserver i utländska'

valutor, som hos de enskilda förvarades. "Det förra syftemålet erhölls'

genom de'· 6 Y;, och det senare genoln derjämte en vänlig ån.tydan tilt.

bankerna; att riksbanken icke vore hugad att bevilja derås låneanspråk

annorlunda- än mot sådana säkerheter, som riksbankeil' i Sill tur ·'..kunde '

använda till inlösen af sina förbindelser, d.' v. s. vexlar på utlalidet. ' Genolu

dessa åtgärder förbättrades ställningen. så .betydligt; att vid årets slut den

utländska skulden var betald· och, utrikes vexelport~öljen visade en be-
hållning af omkring 19 millioner kronor. .

Till slut ännu blott' ett ord. Om. någon här skulle vilja till mig

ställa. -samma fråga, som jag daglig,~n'får tillfälle att' '~öra, den nämligell

oni -vi snart sko~a få. billigar~. ränt?~ och stadiga penningförhållanden, '·så
skall jag visserligen ak~, mig att vilja på 'något sätt agera profet. 'Ty
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sedall föregående års erfarenhet lärt oss, att vi uti vår luglla vrå af ver~

del1 och utall något vårt förvållande varit nära att illvecklas i el1 äfven

för oss ruillerande kris, endast derför att några ungdomliga republiker

11ere i Sydamerika behagat lned hjälp. af ett stort hundelsllus drifva svin

delaffärer, då är det omöjligt att ställa äfven en nära e;konomisk framtids

horoskop; bvar och en torde derför göra bäst att sö~a hålla sitt hus i ord

ning och vara beredq att, lnöta så dellanda dagen som den ,goda.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den Ig mars 18gl.

Ordförande:' Pres-identen C. F. W..tERN.

Till ledamöter af föreilingell invaldes:

Herr f. d. KOffilnendörkaptellen C. de Charnps,

Stadskamreraren A. Ek~vall,

Stadsingeniören' H. Ygberg och

Grosshandlaren J. Rubens..on.

Sedan den ~f herrar revisorer aigifna berättelse föredragits, blef i

elllighet lned den deri gjorda hemställan allsvarsfrihet beviljad för näst··

lidet års förvaltning.

Herr Sekreteraren, Fil. D:r Rubenson höll härefter 'ett föredra.g

öfver ämnet:

En blick på Stockholms kommuns finanser.

Då vi nu gå att kasta en blick på Stockholms kommuns fina.nser,
böra vi erinra . oss, att Stockholms kommun är, för att från anllat håll

låna ett kändt uttryck, ett sent begrepp i Stockholms historia. När stads

full~äktige år 1863, på grund af en förordning af dell 23 maj 1862,
trädde till makten, var stadens förvaltning delad' på många händer,
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Den yar luycket ~plittrud och luånghöfdad. Indelllingsgr~l1den.v,ar .. a~
två' ,slag,; dels efter klasser oc):l dels lokal. .

> .Redall från äldre tider voro"~ SOlU ". bekallt, ,borgerskapet, och ~ ~~agistra-

ten· de egentligep både skattdragand,e och besl~t~~de inolll..komm~~len.

Till',dem kornlno· sedermera .fastighetsegarpa .och slutlige.n ~e öfriga in~·

vänarna. J,.llagistraten och borgerskapets, äld~te utgjorde öfv,er~tYl~elseD;

'under sig Ilade de åtskilliga' alldra ,styrelser; så,. bemedl~ngs~ommissio

'1~en, llvilken, likasom. borgerskapets äldste,fortfa~al~de lefver,· ehu~u med

ell mycket begränsad verksaI?het., egentligen. förva,Itl1ing. af ensk~lda.,k~s

sor :och' allgelägellheter. .Vidare faps börs-:, bro~ och ha1nnbY9f1nadssty-:

relsen, som år ,1846 I uppgick i drätselk(Jlnmiss-ionen. Deflna, SOlD. icke,

va~ äldre· ä~l sedan år, 1813,. handhade; s~soln bekant, ~.et egentliga'

drätselväsel1det, bvilket nu förvaltas af drätselnäln.dens första ~~~elJ?il}g.

Magistraten, ~orgerskapet och fastighetsegarna httde åter en, represe.n

tatioll i inqvarte1inoskom.missionen, som funnits. seqan, år 18~1 o.ch.1?estod

af· icke lnindre äll 26 ledamöter. Denna kommissions ve~ksamhetär dock

knappast synlig i den nuvarande stora förvaltningell. Eliah,apda var ~9r

hållandet nled båts1nanshållsko1n1nissionen,: SOln inrättades 18.42 oc~.. ut

gjordes af 7 ledamöter...

Vidare finna vi SåSOlU representatioll för Il;lagistrat~n ocl;1 fastighets

egarna från ,år 1788. bra1~dvalctskasseadminist1IOationen" .som ~esto(l af. 12

ledamöter, ch slutligen tillkom år 1845" då gatuläggJ.?ingsarbetena" fråll

att utgöras in natura af de särskilda fastighetsegarna;. öfvergingo till att

ombestyras af en si:irskild lnyndighet, gatuläggningsförvaltni1~gel't..

. På lokal· grund stodo åter sockenstäminorna, so·m hufvu~sakligen be

slöto i kyrko- ocll folkskoleangelägenheter.. . Efter hand utveckla~es dock

deras verksaluhet, och äfven andra förvaltningsgrenar lades under ·d~m;

dels .onledelbart och dels medelbart, så,. att q:e tillsatte ledamöter i sär

skilda styrelser, t. ex. gatuläggningsförvaltningen. Ärellden afgjordes och'

valen verkstäldes efter klasser. I vissa fall rös.tade sålunda fastighets

egarna .och de, SOlU betalade bevillnil~g eft~r illkonlst, hvar för. sig..

Under sockenstänlffiorlra stodo socken:stämmonänzderna, .~vilka när":

mast .. lnotsvaras af de nuvarande ·kyrkofullm~ktige. N~r sedermera år

1850 gaslysnillgell inf.ördes, bildades.; på sockenstäIDlnogrllnd lyshållnings - ,

administrationen. Denna sammanslogs år 1861 med gatuläggningssty-.

relsen. till gatuläggni1~9s· .oell lyshål~ning~s.tyrelsen. År 1856 tillkom vat~

3
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tenledn~ngsöfverstyrelsen af 24 ledamöter, hvilka utsägos på sockenstämma'

lned tre från hvarje för~a~ling.· ,För fattigvårdsfrågor fans en stadsnämd

af .24 ledamöter och {örsamlingsnämderna, SOln sedermera öfvergått till

{rdtigvårdsstyrelser. Slutligen inrättades vid dell tid af detta århundrade,
,då 'koleran första gånge11 llalkades oss, en allmän .sltndhetsnämd, som, då

desB verksamhet för detta ändamål icke vidare behöfdes, i det närmaste

fÖrlorade sin bet)Tdelse. .
När sedermera stadsfullmäktige år 1863 såsom öfverstyrelse öfvertogo

llästan alla kommunala angelägenheter, .icke alla, ty kyrkliga och folk·
.skoleangelägenheter handhafvas af andra myndigheter, var det klart, att

'den: omtaladB splittrade och mängböfdade förvaltningen just' på grund af

dessa' sina' .ege11skaper öfverlät: stadens angelägellheter i ett föga tillfreds

stallande skick. Man får icke glömma detta, att stadsfullmäktige följaktligen
måste taga .igen hvad som försummats genom splittringen och att detta

just varit en af hufvudan1edningarna, hvarföl' stadsfullmäktige i Shl' för

valtning måst gå mera raskt tillväga, äll ullder andra omständigheter
kommit i' fråga. ~ Det var dock icke den enda anledningen till dell hastiga

farten. Sedan 18ö2 har Stockholms folkmängd mer äll fördubblats. Det

är gifvet, att en sådan utveckling fordrar icke blott nya åtgärder, utan

åtgä~der 'i stor '. skala. Vidare får icke böra förbises( att lagstiftningen

sedan dess ålagt städerna, Stockholm såväl sorn andra st~der, hvarjebanda

skyldigheter genom utfärdande af allmänna författningal~, såsom ordnings-,

hälsovårds- och brandstadgan sarnt framför allt byggnadsstadgan. Efter

lefnaden af dessa bestämmelser har fordrat synner~igen vidsträckta och

kostsamma åtgärder, och mycket af hvad inom komlnunerna åtgjorts har

således icke berott på kommunalförvaltllingens initiativ. 'För öfrigt veta

vi alla, att en storartad byggnadsverksamhet bedrifvits i Stockholm under

llästa:n hela ~en tid, stadsfullmäktige funnits till. Man bar visserlige11
'sagt, och det påståendet har vid en af föreningens föregående samman

komster varit på, tal, att folkmängdens tillökning skulle bero på bygg

nadsverksamheten och .denn.a åter vara beroende a{ folklnängden och att

således -dem •emellan skulle f.örefinnas ,en· viss vexelverkan. Detta blef

dock vid samma tillfälle vederlagdt, och det är väl alldelesgifvet, .att så

ej heller kan vara. Det är icke tänkbart, att ett sådant förhållande,

som möjligen skulle kunn-at· ega rum under ett eller annat år, kan

hafva existerat under en så lång tidsföljd SOln denna, bortåt 30 år; ty
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, lika litet i dell ekonomiska som i den fysis'ka verlden finnes något per

petuum mobil~.

* * *

, I~naD vi öfvergå till det egentliga ämnet för aftonen, skall jag

lemna e~ kort~attad allmän bild af Stockholms utveckling sedan år 1862.

När stadsfullmäktigeinstitutionen år 1862 inrättades, ålåg skyldigheten

att bygga skolhus och rektorsboställen de särskilda församlingarlla. Bland

de första angelägellhe~er, som stadsfullmäktige toga aln band; var att

göra detta till 'en gemensam stadsangeläge~het. Man skulle kunnat tro,

a~t, då stad~~ såsom enhet åtog sig ell' sådan skyldighet, den äfven sku~e

fått sig motsvarande rättigheter tillerkända, d. v. s. att staden skulle fått

kostnadsfritt öfvertaga de egen~omar, som församlingarn.a för ändamålet

förskaffat sig under den tid de haft angelägenheten om hand. Så blef
" t

dock ingalunda· förhållandet.. , En sannskyldig Stockhohnare är i första

rummet församlingsbo, och endast om han icke är desto mera politiskt

, anlagd, kommer möjlige,n hos lionorn den stora kommullen i andra rummet.

Då församlingarna tillfrågades hvad de . tänkte angående stadens öfverta

gande ~f denna deras byggnadsskyldighet, var det derför icke någon, som

satte i fråga, att icke kommunen, om den komme att öfvertaga deras sko~

hus, skulle betala dessa till fullo. Detta har naturligtvis verkat, att kostna

derna för läroverksbyggnader stigit till betydligt större belopp, äll de skulle

'hafva gjort, om staden utan ersättning fått disponera de äldre skolhusen.

Vid fråga om dessa kostnader möta vi först norra latinläroverket.

I eli skrift, som en nyligen afgången stadsfullmäktig inlemnat till kom

lnunalstyrelsen och som kan anses såsom hallS kommunalpolitiska testa

mente, lemnas åtskil~iga uppgifter om detta läroverkshus. Huset kallas

der för »en .palatslik byggnad, sonl kostat betydligt mer än 1 million».

Detta kan vara för 'mycket, och det kan vara för litet, allt efter som

man ser saken. Sjelfva byggnaden har kostat endast 8~0,000 kr.; men

lägger man dertill tomte11s värde på 300,000 kr., så kommer man till

ett belopp af 1,140,000 kr., hvilket ju är ganska mycket. Man har

klandrat detta såväl som åtskilliga andra byggnadsför'~tag, som ~tförts

för kommllnen under stad~fullmäktiges tid,och påstått, att kostnaderna

varit för stora. Detta förstår jag ej att bedöma. Det är ju ~öjligt,

att det kllnnat göras billigare, men jag' antager, att det höga beloppet



1891 den 19" mars.

varit beroende" på det goda ~11aterial, soui' användts för byggnaden och

den omsorg, lned hvilkell den utförts.' H vad SOlU tillkommit för att.

göra byggiladens dugligIlet och varaktighet större., låter sig väl försvaras,

och om ett och ann~t gjorts för prydligheten, är detta väl icke så myc

k~t 'att ·klandra, . när' det 'gäller större '"byggnader i Sveriges 'hufvudstad.

Vidare h~fva' vi reålläroverket,' der Ulan llled den erfarenhet, som vun-

r nits 'vid byggandet· af ilorra latinläroverket, sökt åstadkon1ma det lnöj

lig~t billiga arbete, Inen man kOln dock icke under 743,000 kr. utom in"

vent~rier. Södra' latinläroverket har, 'så långt det hittills.komlnit, kräft ell

k6st~åd af 660;000 'kr., Österlnalms lärov~rk, S?ln onekligen är mycket bil- \

Iigt, 'har kostat 165,000 kr.,. J"aköbs skol}:lus har kostat i inköp 120,000 OCll

i tillbyggnader 78,000 kr., I{atarina läroverkshus nled tonlt har inköpts för

'120,000 'kr., OC11' dell der uppförda gymllastikel1kosta4e 58,000 kr. Dessa

äro'emellertid icke de enda utgifter, SOlU stadsfullnläktige f9r' skoloi~lla be-

.slutat. partill kOl11mer det sjelfvilliga' åtagandet att till ele1nentarlärare

lemna hyreslljälp, SOlU utgår lned onlkring 48,000 'kr. onl året. I sam

manhang med' detta åtaga11de begärdes, att staden skulle slippa beta1a' de

15,000 kr. Oln året, SOl11 gå till elelnentarlärarnas' aflöning. Denna begäran

upptogs välvilligt af regeringen, Inelt vanll icke riksdagens bifall.

Vi skola nu lemna läroverken och öfvergå till e11 annan gren af

koninlunålförvaltllingen, nämligen' brand1:äsendet: Det är e11 af de två

I institutio~er, som stadsfulllnäktige l)ipkats göra populära hos befolkningen.

Vi e'rinra oss litet hvar, S0111 äro uppfödda i 'Stockholm, huru det galnla

brandväsendet såg ut.. Jag vill nu icke tala on1 de' bekanta larnl- och

glädjetrunimorna, hvilka höra till tider, SOln ligga temligen långt tillbaka,

,iiien jåg "behöfver endast erinra Ofll klämtningen och de'skran:~lande spru

torna med den stora apparat af uppbådadt folk, som erfordrades vid

hvarje liten eldsvåda. Äfven detta hör numera till försvunlla ,tider. Vi

'h~fva en, brandkår, hvilkell vi 'måste erk~nna' står på höjden af hvad

lnan i detta a:fseende 11U för tiden fordrar i en stor stad. För eldsvådors

tillkännagifvande hafva vi brandtelegrafen. Telefonen Ilar naturligtvis

äfven underlättat 'genomförandet af den bra11dväsendets reforlll, soniverk

ligen lyckats vinna. etkänllande.

. Derefter ber jag att 'få i förbigåe~lde beröra stadsplanen.' I det af

see~det torde det väl icke var~ två meningar de~om, att Stockholm totalt

omskapats undet stådsfullniä~tiges tid. Om lnall jänlför en karta öfver
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Stockholul af, år 1862 nled en ~f år 1890, visa!. sig skilna4ell högst, b~

tydlig och lDycket större, än om man jämför en karta frål?- 1862 lned ell

dylik 'från början af 1700-talet, t. ex. Tillrei af år 1733~ Man finne~'

I?ästan sam~a gatusystelD 1733 sonl 1862, m,~n et~ helt llytil~kom~et

syst~ln 1890. Om vi erinr~ oss, huru det för~ såg ut i ut~an~ern~, ~f

sta~en, så fans på de aflägsna delarn~ af ~orr~allll endast 3 hufvud~

gator, Norrtullsgatan, Badstugat~n och Raslagsgatan. Tra~terna p~ sidan

om dessa gator vara föga, eller aJlde~es icke bebygda. , Platsen ofvan:

för Humlegården v~r upptageil mest af tobakslador o.a. Då den Ir?-al~,

som utkastade dell storartade planen till regleraI~~et af Stockholm, ,vå

gade ,säga, att de i utkanterna befintliga bergell snart skulle ~omma ~tt

försvinna för stadspIaIlen, trodde lllan honom icke. En erfarenh~t, som icke

varit synnerligeIl lång, h~r dock visat, at,t han hade rätt. Det finnes numera

nästan icke någonting qvar t. ex. af Tyskb~garebergen. Hvad nu är s~gdt

onl Norr gäller också' de andra stadsdelarna, Söder och Kllngsholmen.

För att åskådliggöra förbättringarna i gatttläggningen finnes här upp

satt en karta 1 i två blad, der med svart lltmärkts de gator, 80nl före år

1863 voro' belagda med tuktad sten i kör- och gångbanor, och' rödt de,' .

som, efter den tiden fått dylik belägglling, samt med blått d~ gat?r, 4~r

från och med 1863 hllggna rännstenar' tillkommit samt gångbanor i~o~

huggell kantsten.. En bli9kpå ,kartan visar, att gator ~ed det bäs~a be

läggningssättet i staden inom broarna hufvudsakligen voro Stora och Lilla

~ygatorna, Vesterlånggatan oc11 Skeppsbron närlnast yatt,net, att på detta

sätt belagda voro på Norr endast Norrbr,o samt två gångbanor snedt öfyer

Gustaf Adolfs torg,' Ifredsg3:tan till, Drottninggatan och depna g~ta upp:

till Lilla V~ttugatan. .l~~ör närvarande är hel~ den i~lre st~dell s~mt_~n

stor del, ar Nqrr belagda med tukta~ sten i kör- och gångbanorna. På
Öst~rmaln1 bar .tuktad sten tillkommit på heia trakter deis i båqe k~r~

och gångbanor" dels endast i gångbanor inom huggIla kant-, oc~ ~äJ?ll

stenar. 'Äfven för ~ullgsholmen har åtskilligt blifvit gjordt, ~ det ~tt ~~n

tuktade stenell der blifvit i;nförd i ganska stor utsträcklling. På Söder,.

hvilken stadsdel 'år 1862- icke heller hade någon, enda gata belagd med

tuktad s~en; filll1es llU ~n mängd gator m~d denna slags st~n.

År 1845, då gatllläggningen skulle öfvergå f~ån att vara en n~tura-

1 Denna likasom nedan omtalade kartor öfver det nya afloppssystemet och vatten
ledningens utsträckning äro här bifogade i förminskad skal~.
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prestation· för tomtegarna till en angelägellhet, olllbesörjd för geJnensam

räkning, antog man, att 50,000 kr. skulle vara tillräckliga att. hålla

Sto.ckholms gator i stånd och göra 'de' förbättringar, som vorD af ~ehofvet

påkallade. Denna' summa växte snart., Kostiladen för ny- och omlägg

ningar var år 1864 nära 100,000 kr., och emellan 1865 och 1868 gick

den i medeltal till bortåt 200,000 kr. ,Ullder det tiotal af år, som ligger

emell·an 1869 och 1878, ållvändes för ändamålet i medeltal 262,600 kr.

om -året; under de följande 10 årell st<:~g medeltalet till 347,000, 1889

gi~k utgiftel1 till nära 342,000 kr., och 1890. var den mera äll 447,000 kr.
Detta allt af, taxerade medel. Dessutom hafva af lållellledel blifvit an

vända åren 1877-1890 omkring 22;~,600 kr. i medeltal Oln året. Dessa

·hafva åtgått till h,rad mall kallat förberedande arbeten vid nyreglerade

gator, d. v. s. l1edsprängnil1g OCll fyllnillg af de' gator, SOln intagits i
stads.planen. . ~

Vidare må erinras .~?1 brobyggnaderna, af hvilka de största äro Vasa

bron och Kungsbron.

Den "andra gruppen af arbeten, som lyckats vinna' allmänt gillande,

. '.är våra plante~ingar. Här behöfver jag icke vara mångordig. En hvar

miniles nog, huru våra planteringar sågo ut förr, och hurudant deras

utseende llU är. 'De hafva åstadkommits med taxerade medel. . Årell

1871-1880 utgjorde medelkostnadell för planteringarila" ,35,000 kr.;' och

åren 1881-18~0 ste~ dell till 64,000 kr.

Komma så hamnarna, hvilka kräft betydliga arbeteil. Stadsfullmäk

tige, mottogo i arf Nybrovikel1s fyllande, ett arbete, som då utfördes

med ell synnerlig långsalnhet. Men gick det långsamt den tidell med

hamnarbetena, så kall Ulan icke allnat än: erkäDna, att det sedermera gått
. ." ".

så mycket fortare med dem, som blifvit satta i gång.·.. Af storartade

hamnarbeten ber jag att få l1ämna Barllhusviken, Söder Mälarstrand,
, .

Stadsgårds- ·OCll Värtahamllal:'na. Dell sistnämnda har blifvit 111ycket

klandrad, och Ilekas kan icke, att, om det hade stått i kOIDlnunens makt

att sjelf välja tidpunktell för dess ,utfö~~ande, hade den ännu bort få anstå.

Ett sådant val stod dock ej öppet, ty dess anläggande stod i nära sam

band med järnbanans neddragande till Saltsjön, ~ch ville kommunen ~cke

riskera att få en annall utfart för stambanan, måste hamnarbetet ~eslutas.

Det är visserligell s~nt, att Värtahamilen äniiu' icke uppfylt de förhopp

ningar, som man stält på densamma, mell detta är till, en god del- be..
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roetlde derpå, att halnnell ännu icke är fullt färdig. Det fordras änllU

mycket arbete och dryga kostnader, för att luan af denna hamn skal~ få

det gagn, som· lTIan bör h.afva.

Jag ber 11U att få 11älll11a några ord onl trun~1nor och afioppsledninga1".

Äfven de hafva under' stadsfullmäktiges tid. utförts i stor skala illOll~ de '

olika stadsdelarna. År 1862, fans icke en enda truIDl1la eller afloppsled

ning i Stockholms stad. Det stora spindelnät, som med röd färg 1 utlagts

på de här uppfästadekartorna öfver dylika arbeten, gifver en bild af hvad

sedan dess i den vägell uträttats. I hvilkell· skala dessa arbeten ~rifvits,

derom kall mall få ett begrepp, när· jag bär nämner, att under åren

1864-1889 l1edlagts 83/4 ulil af truffil110r och afioppsledningar. De 1?-afva

utförts med lånade m~del. Något ~vifvel kan väl icke råda derom, ~tt

icke det varit en god och nyttig sak för kommullell. Ett bevis derför är

det förhållandet, att dödlighetsprocenten i Stockholm, som år 1861 var 3,35

,%, efter halld minskats så, att den år 1889 gått ned till något öfver 2 %.

I samband ined afloppssystemet står gature1~hållninge1~. Att i 4elll1a

skett åtskilliga förbättringar, torde icke· kunna förnekas. Vi hafva just

våra· trummor att tacka för att renhållningell af gatorlla blifvit båd~

bättre och billigare. Stadens utgifter för gaturenhållningell uppgingo år

1865 till 33,000 kr. Nu äro de öfver 100,000 kr. Såsom bekant ligger

gaturenhållningen, utom·i afseende på de större platgerna och stadens an

delar i gatorna, på fastighetsegarna. Under flera år bar· det varit fråga

om att befria delTI från denila börda och göra de? till en genlensam kOlll

munens angelägenhet. Det är att hoppas, att dellna synnerligell vigtiga

fråga icke skall läIlge låta vällta på sin lösning.

ÄfveIl beträffande aft1·(idesrenhållningen ha under de senaste åren

väsentliga förbättringar vidtagits. Specielt har. forslingssättet fullkolnl,lats.

Soporna lastas icke längre på pråmar utall bortföras på järnväg. p~ sista

tiden hafva Riddersvik och Löf~ta inköpts och järnväg dit .anlagts. Man

kan dock säga, att· affärell ännu befinner sig på experinlentets ståndpunkt.

Troligt är dock, att det icke skall dröja länge, illllan man funnit det rätta

sättet att sköta dellna angelägenhet.

Gatubelysningen har .också gjort. stora fralTIsteg.· ..Brytningsåret var

1850, då beslutet, ,om gaslysnings införande fattades. pet fans, ~åsom

1 ~ På den härvid fogade, i mindre' skala uppgjorda karta~l;äro afloppstrumlnorna be;
teckna,de med svart iårg till skillnad från lerrörsledningarl1a.
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hv~r och ell hal" sig ·bekal1t~' förut-två slag af oljelyktDr. Det en'a 's~ 'k.
vargögon, som sutto. i gathörnell o?h icke' lyste a-lls, och det 'andra slag~t,

de argandska lyktorna, hvilka sutto i gatukorsning'arna och vid ren'görri:Klg

firade:s ned" med tåg eller"kettingar, en operatioll som inverkade mycket

störande på gatlltrafikell. Det är nu _en öfvervtfnnell ståndpunkt. Be..

lysningen bar, i synnerhet sedan staden sjelf öfvertog gasverket, bllivit

en 'helt' ~nnan än förut. År 18:6'1' fUllnos 2,500· lykt9r. Af dessa, voro

397 större och 160 -mindre oljelyktor. -I närvara~de stUlld hafva vi nära

6,000 lyktor~ ,deraf 5,700 gaslyktor och blott 236 'oljelyktor. Dessutom

finnas 15 'ordinarie och 16 'extra elektriska båglalnpor.

Äfven -torghandeln Ilar undergått betydliga förbättringar. Jag vill

dervidlag endast erinra om saluball€~n på Hötorget och saluskjulet på

Köttorget: ·All0rdllin-garna på' sjelfva' torgen äro bättre, och flera liya torg,

äro aDla~da. "Allt är dock icke som de~ borde vara, mell förhållandena

i detta afseende äro dock bättre än förut.'

Vattenledningen har gått bögst betydligt framåt sedan år 1862. Då

hade vi' ett rörnät på 31/2 mil, nu uppgår dess längd till icke mindre än

141/2 mil. En bild af denna utveckling kall I11an se på den llppsatta

kartan öfver vattenledningeIls rörnät. De' blåa linierna tltvisa dell ringa

l1tsträcklling, vattenledningen hade före år 1862. Numera finnes knappast

llågon gåta -i Stockholm, der icke ett vattellledningsrör ligger, efter hvad

å kartan utmärkts med rödt.'

Kasta vi ell blic~ på 'våra sy"ukhus, kall det icke' bestridas, att

e11 totai revolution försiggått fråll den tid, stadsfullmäktige började1 ' tills

~1~. Det dröjde emellertid ,'ganska länge, innan nian enades OIn det sy

stem, som 'skulle användas "vid det första sjukhus, SODl bygdes ullder

stadsfUllllläktiges tid, nämligen det vid Sabb'åtsberg. Man' kom' emeller

tid till ett' godt resultåt. Sabbatsbeigs sjukhus har med inventarier kostat

öfver 1 -million krOll0r. Vidare' ha bygts. St. Göran och tillbygts Maria

sjukhus och sö?ra' barnbördshuset, och Inall håller nu på att bygga, ett

nytt epidemisjukhus samt oInbygga kurhuset. Sjukhuset St. Göran har

kostat öfver 835,000 kr. Detta har ansetts vara för dyrt, och i den om

talade skriften har sagts, att, orsakellhärtill 'varit den dyra tomt, SOlU

valts för sjukhuset.. Så är emellertid icke, för~ållandet. En billigare tomt'

än S~ds?agen kan man icke tänka sig.

Vidare ber jag att få nämna de1.~ allrnänna 'hälsovården.. Hvar 'och,
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ell ~älin.er den kontroll öfver sn~ggbeten på gårdar och anqra -ställell,

som för närvarande lltöfvas. Förr fans icke alls någon\ sådan kontro~l. .

Af fattighusen har Sabbatsbergs fått en gans.ka betydlig tillbyggnad.

Dessnto~ bar l1ybygts södra fattighuset.' Jag.kall icke underlåta ,'att här

belysa .ett påstående, som förekommer i dell förut 'onltalade' 'skriften.

Det anföres näinligerl såsom bevis för den ly:?C,. som utvecklats ,·vid

denna byggnad, ett rnarmorgolf, son1. inlagts i ~yrksalen. Förhållandet,

med detta golf är helt enkelt det, att, när det skulle lägga~, mall beslöt'att

dertill använda cement. Öfverenskommelse träffades lned ett bolag att

lägga golfvet helt· slätt utan några fasoner. Bolaget skulle svara för att

det stod sig under ell viss ,tid. ,Det visade· sig dock gans~~ snart, att
golfvet började spricka. Bolaget tillsades' då att .lägga om golfyet, hvilket

det ocks~ gjorde, men fann det förenligt med sin fördel att, i stället för att

anbringa cemellten på det ursprungliga' sättet, lägga, d~~ i rutor. Det ·är

dessa rutor, som nu fått 11alnn af nlarmor~' då de endast äro olika färgade

cemelltskifvor.

Äfven vid fattigv~rde1~ har mycket åtgjorts. -Antalet ,'understöds

tagare har naturligtvis stigit, betydligt sedan .1862, dock icke i s~mma

proportion S.Oln invånar~la. Och säkert· är, .att hvad ~om nu för tiden'

bestås de fattiga är både mera och bättr~ än förut.

Slutligen skall jag .. erinra Olll polisväsend~ts utveckling" under' den

period, stadsfuJl~äktigeexisterat, ···och om 'rotemansinstitutionen" SOlh på

senare tider tillkommit. Denna hör till de institutioner, SOln icke lyckats

blifva poplllära. .Att· dell gjort stort gagn, derom kan'lnan icke hysa

något tvifvel, om. mall' rätt tänker på saken. .Hvad polisell beträffar, 'ut

gjorde hela poliskåren år '1864 383, mall, från och. med kommissarje~

ända ned· till extra konstaplar, och kostade då 251,000 kr. om året,

nu har· styrkan vuxit· till .500 man lned en ,årlig kostnad. af omkring

800,000 kr.

* ,*
*

Jag Ilar nll i korta drag gifvit elI bild af Stockhollns utveckling

under 'den tid,' stadsfullmäktige existerat. Mången' tänker dervid ! det

är .nog allt godt. Och, bra, men det bar kostat· mycket pengar, och det bar

ansträngt kommunen öfver dess' finansiella krafter. Det. är .just den frå

gan, som skulle .besvaras här i afton, 9ch jag vill derför· nu öfvergå till
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densamma.- Innal1- jag gör -detta, vill jag dock erin:ra 0111 ell sak, SOlll

är ganska vanlig här i staden; det är, att lnan ömSODl uttryc~er sitt miss

nöje: öfver att åtskilligt icke kommer till stånd OCll ömSOln klandrar, att

ej tillräckligt göres. I samlna andetag som slöseriet klandras, uttalas

man och man eineilan, i pressell, på klubbar och _vid offel1tliga öfver

läggl1ingar, att det går, icke nog fort .111ed att sätta åtskilligt i verket.

Jag vill t. ex. erinra onl en end~ detalj - Birger Jarlsga~all. Stadsfull

mäktige hade beslutat, att husen å denna gata skulle få nedrifv~s fråll

och med den 1 oktober i fjol. Vid del1 tiden uppstod en häftig rörelse,

då man kom under fund med att byggnaderna icke gellast skulle rifvas.

Man 'ansåg, att alla hyresgäster borde vaTit afhysta del1 1 oktober, utan

att besinna, att det 'icke kunde vara. ur vägen, att en del fick bo qvar

till den 1 april detta år, l1ämligell de, som hade lägenheter i bus~ hvilka

för arbetets fortgång icke behöfde rifvas förr. - Detta -är nu endast ett

enstaka fall, mell ett ganska karaktäristiskt exemp~l på -del1 kritik, S0111

ibland förekou1mer angående stadens arbeten.

Den skrift, som jag reda1l förut åberopat GCll SOlD jag kal1~ke ännll

vid något tillfälle kan komma att omnämna, fäller i afseende å finallserna

'skarpa' yttrallden. Det heter der bl. a., »att vi nu för andra gångell inom

få år blifvit bragta till ra1lden af det bråddjup, som kan fyllas endast med

nya, ständigt nya, skatteförhöjningar». Att någon i ifvern, då llan icke får

rätt i sina åsigter, under pågående förhandlingar framkastar ett sådant på

stående, det må vara forklarligt, ~en hvad del~emot icke kall anses vara för

klarligt och ännu mindre fqrlåtligt, det är, att personer, som stå alldeles utom 

striden, med kallt blod utkasta beskyllnillgar af sådan art. Jag syftar här

vid på den motioll, som vid denna riksdag blifvit väckt af icke mindre än

hälften af stadens egna representanter i andra kam~aTen,·motionenn:1" 98

om ändring af § 12 morn. 1 i förordningen om kommunalstyrelse i Stock

holm. Motionell börjar med e11 eloge öfver det lnyckna, som blifvit gjordt

~nder stadsfullmäktiges tid. Mell kort efte~ detta beröm komlner följande

tirad: »att gellonl -det bestälnmande fåtalets ensidiga åskådning stadens

allmänna arbeten' bedrifvits med en s~abbhet och i ett omfål)g, som- inga

lunda varit af nöden .och hvarigenom i synnerhet dess finanser på ett

betänkligt- sätt för fralntiden blifvit blottstäida och stadens skuldmassa

vuxit med ell förskräckande skyndsamhet» .

. Det är hufvudsakligen tre- bevis, som anföras för denna ganska grava
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anmärkning. Det första lyder så: »då stadens budget ännu år 1865 blott

uppgick till 2,441,000 kr., hade den redan' 1870 vuxit till 5,838,000 kr.

och 1880 till 8,892,000 kr. sari1t har '11U senast. för år '1891 blifvit be

stämd till öfver 20 nIillioner kr.»

, Jag ber llU först och främst få erillra, att' af dessa 4 siffror äro' 2

icke riktiga: 5,838,000 kr. bör vara 4,290,000, OCll 8~892,000 kr. bör heta

12,070,000 kr. Hela detta system att af el~kla budgetssiffror draga sådana

slutsatser är fö'r öfrigt absolut förkastligt. Specielt är detta händelsell i

afseende å Stockholln's stads budget, SOln jag nu skall söka visa. Först

vill jag då erinra, att den väselItliga ändringen införts, jag tror det var

från' år 1870, i uppställningell af stadens· budget, att" vid åtskilliga inrätt..'

ningar nettosummor utbyttes elnot bt:uttobelopp. Till stadsfullmäktige in

kommo förut de olika förvaltningarilas budgeter, utom hvad angår löne

staten1a, endast' såsom runda nettosummor, hvilket föranledde 'vidlyftiga

diskussioner, huruvida det verkligen kunde vara ~öjligt, att så stora sun1

mor som de uppgifna voro behöfliga. Man fann det derför olämpligt att

på detta sätt framlägga siffrorna. Då infördes det system, att vederbö~

rande' skulle i detalj uppgifva sina utgifter och illkomster, så att' IDan

kunde se, till hvilka olika ändanlål penningarna användes. Det var 11a

turligtvis alldeles riktigt, att så skedde. Följden blef emellertid den, att

slutsumman af budgetell' 'växte" icke så obetydligt. Detta ha motionä

rerna alldeles förbisett. Så går det, när man utan vidare rör' sig lned

endast slutsiffror 09h af dem drar slutsatser. ElI annan sak, som spelar

en' ganska stor', roI i stadens budget, äro 9-ubbelföringarna., Det finnes

nämligen åtskilliga il1trader, som äro inkomster i en förvaltningsgrelllnen

utgifter för en annail. Dit höra t. ex. hyror, räl1te- och kapitalbetalnill-'

gar, gasverkets vinstmedel, gatubelysningen m. m. Dessa siffror äro illga

småsaker, de Uppgil1g0 förlidet år till omkring 13/4 million kr~ Denna

år 1870 införda dubbelföring är en vigtig invälldning mot den, so:r;n af stora

siffror vill bevisa, att 'slöseri eger "rum i kommunalförvaltningen. Dess

utom' hafva tillkommit flera 11ya förvaltningsgrellar, som också bidraga till

el1 ökad budget. Så hafva vi drätselnämdens andra afdellling, som inrätta

des' år 1869. Denna afdell1ing representerade en summa af mer än 200,000

k!~ Vidare kyrkogårdsnämden; som tillkom 1888 och represellterar Oln

kring 100,000 kr~ Och' sl~tligel1 gasverket, - som år 1884 lades under

Stockholms stad och' ge11ast ökade budgetelI med 2 inillio11er kr. och
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år 1890 med mera än 31/2 millioner samt på grund af. ,de Il,U pågåencJe

stora byggl1ad~ör~~gen i år' represellterar en summa af, Iner än 5,7,00,000

kr. Slutligen märkes, ~tt b~dgetell för Stockholms kommun är, i_ olik4et

med åtskilliga ut- och inlälldska kommullers, uppstäld på det sätt, at.t
der ej göres någon s~ilnad mellan, 01;0 jag så må kalla d~n, ordinarie

statell, eller sådana utgifter, SOp1 skola bestridas· med taxerade medel,Qqh

den extl~a statell, eller 'sådana utgifter, som skola'bestridas med lånade ID;e

del. Allt- detta sammanföres. i budgete.n. Oln man sålunda jämför de oli~a

år~n me,d hvarandra och händelsevis rå~ar på -ett) d~ lållebe~ofvet varit SYll

nertigell stort, 9ch lägger detta till grund för ett omdöme om tillväxten,

kommer man naturligtvis till ett f.alskt resnlUtt. ' Så beror t. ex. den st<:>ra

skilnad,en emellall 1879 oGh 1880 årens bpdgeter till stor del på en kOl).

vertering, 3,316,000 ~r., af ett tillfälligt lån, och tillväxtell f!ån, 1~90 till,

l891, 3,700,000 kr., bar sin,' vigtigaste or~ak deri, att då beräkllades 2

luillioner för det· l?-ya gasver~et ?ch 1 ~illion f,ör de elektriska anlägg

~lingarna. ' För öfrigt förekommer det gallska oft~, att belopp, som skol~

betäckas med lånade medel, uppföras i. ett års budget, under an~gande

att lltgiften kommer att ske det år~t, me~ att förh~llandena ändras och

utgif~en icke kommer i fråga förr' än derefter följande år, då den 'Upp~

löres ånyo. S~d,ana llpprepningar hafva, solm sagdt, icke 'så sällan ,fö~e·

komnlit till och med, flera ~r i rad och böra observeras, innan några slut·

~atser, dragas af summornaE? t~llväxt.

Men äfven om; Ill:an ~llt detta obs~rverar, bevisa utgiftern~~ ~lut

summor icke.. något; ty lika litet som man o~ ett illdustrielt företag ka~l

säga, att det är en osund ~ffär derför, ~tt dess budget växer, lika litet

kall mall af samma anledning fälla detta, omdölne om en kommqns

affärer, som ju omfatta ic~e så få indus~riella företag. Då det gäller

att· kOIDI.r;la till ett riktigt result~t, bör man således, på s~~ln~ gårig m8rn

talar om utgifterl1a, äfven taga reda på inkomsterna, s~rskildt kommunal

skat~n, som ju är dell yttersta grunden för kommunens förmåga ~tt

bära sina utgifter.

Oln vi .d~ öfv~rgå till s~adel~s ink9m~ter. ~.ch förs.t kastå en plic~ p,A
kyrorrna af <le fastigh~ter, som ~j köpts ..f~r ~egl~r~ngeJ;l;, så fin~es, ~tt de 4a~it

sig temligen jäm.pa,så att man d~rvidlag ~9k~ kan tala ~)ln någoll stegri~g,

Inkomstern~ af de ,för 'g~turegleringen ~öryärfvad~ f~stigheterna åter 'l\P~

gipgQ år 1877 till 62,000 4~~ ~ep.' ha~e åter stigit: år 1890 t~ 1~1,900
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kr., en betydlig stegring, hvilkell salllmanhällger med det systenl, som

-lnåst användas för gaturegleringens gelloInförande. Vidare hafva vi ett

slag af hyror, hvilkas tillväxt väl icke kan anses för affärerna olycksbå

dande, 11älnligen hyror af saluhallar och allmänna platser. De uppgingo

år 1880 till endast 35,000 kr. och 11afva år 1890 stigit till 178,000 kr.

Derefter hafva vi va!t~nafgifterna, son~ ,
årell 1869-1878 utgjorde .. . 258,OQO kr.

» 1879-1~8.8 ._. __ . . ~. 476,00~ » i medeltal

år 1889 - .. --- __._~ __ .. ----. 616,000 » och
» 1890 ._. : ---- __ 635,000 })

Bruttoinkon1sterna . vid gasverket utom gatub'elysningen, hvars inkomster

-äro på förut ollltalaqt sätt dubbelförda, llafva utgjort år
1887 ----- .. _____ 1,752,000 kr.
1888 -_------__ -- --__ -___ 1,927,000 »

1889 -__ __ _ __ _ ___ 1,985,000 »

'De'1~näst kOlnina qfgifterna af handel och s}öfart, hvartill räknas hamnaf

gifter. för fartyg och varor, slussafgifter sam~ tolagsersättnil'ig. Af dessa

slags inkomster har en del helt och hållet· försvunnit" och alldra fått nya

benäm~ingar, lnen vi se dock, huru dessa afgifter ökats' under åreilS lopp.

De utgjorde i DledeltaI undel~ årell
1839-1848 .__ 468,000 kr.

1849-1858 594,000:»

1859-1868 .. . 773,000'»
1869-1878 1,035,000 »

1879-1888 ._ 1,309,000 »

1889 ..... .. . 1,502,000 »

1890 __ . ------_-_-~ -_- .. ___ 1,521,000 .»

Detta ma väl vara bevis på en tilltagande affärsrörelse inonl hufvndsta

den, hvilken rörelse i sin mån 'är ett teckell på Rtt staden uppblomstrat

på alla' olnråden. Ökningen har nämligen icke åstadkommits genoni.'hÖjda

afgifter, utan afgiftssatserna ha icke obetydligt nedsatts under tider

nas lopp.
Så hafvn vi de mångolntalade bIJ"än1.,insmedlen. "Här finnes en upp

_gift. öfver deras tillväxt.
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Bil. A.

Bränvinsförsäljningsmedel.

År 'I Afgifter IUppbördskost-I Inlösta

I

Statens

I Behålletoch vinst nader m. m. l rättigheter andel"

I
I1864 304,000 7,000 - - 297,000

1865 411,000 14,000 - - 397,000

1866 393,000 16,800 1,200 - 375,000

1867 406,000 21,000 7,000 - 378,000

1868 370,000 . 17,000 14,000 - 339,000

1869
1

343,000 15,000 26,000 - 302,000

1870 ! 347,000 12,000 25,000 - 310,000.
1871 350,000 8,000 24,000 - 318.000

1872 3661000 13,000 23,000 - 330,000

1873 406,000 13,000 22,000 - 371,000

1874 407,000 12,000 21,000 - 374,000

1875 495,000 9,000 19,000 - 467,000

1876 645,000· 14,000 18,000 - 613,000
21877 597,000 10,000 51,000 - 536,000

I1878 915,000 .. 5,000 140,000 - 770,000

1879 1,041,000 - 137,000 - 904,000

1880 1,050,000 24,000 130,000 -- 896,000

1881 ],608,000 - 123,000 - 1,485,000

1882 1,460,000 -. 116,000 - 1,344,000

1883 983";000 - I 114,000 - 869,000

'·,1884 1,173,000 -- I 108,000 . - 1,065,000

1885 1~300,000 - 97\000 853,000 1,150,0.~

1886 1,326,000 2,000 89,QOO 265,000 970,000

1887 1,523,000 - 85,000 305,000 1,133,000

1888 1,608,000 - 76,000 322,000 1,210,000

1889 1,470,000 - 71,000 276,000 1,123,000

1890 1,698,000 - 66,0>0 326,000 1,306,000

l Inräknad afskrifningar och restitutioner.
2 Bolag från den lö 1877.
8 Från lö'
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Af, denna illbemtas, att, sedan afdrag gjorts af uppbördskostnader

och utgifter för 'inlösta' rättigheter, de senare för närvarande, 66,000 kr.,

förut 140,000 kr. om året, samt af, statens andel, som utgått .från 1885

och år 1890 utgjorde 326,000 kr., intraden af. bränvinsförsäljnillgen under

de 10 år, 'som gingo närmast före utskänkningsbolagets' inrättand~, ,näIn

ligen 1867~1876" gifvit i ,Inedeltalen inkomst af 380,000, år 1877 536,000

kr., 1878 770,000 kr., derefter ,i 'medeltal 1879-1888 1,103,000 kr., år

1889 1,123,000 och år 1890 1,306,000 kr. Förklaringen ,till dessa ökade

siffror ligger ingalun~a i" ett ökadt superi. Det är bekant, att detta tvärtOITl

. aftagit ganska betydligt, utan den, ligger i tillkomsten af utskänknings

bolaget, hvarigenom villsten på denna handtering stannat på rätt~ häll- .

derna.

J~g skall 1H1 icke trötta herrarna med flera inkömstsifiror, men

ber ,blott att få anföra något om fastighetsskatte~l. Denna är numera,

,såsom det heter, afiöst, hvilket skedde åren 1868-1887, llnder hvil

ken ,tid staden har fått af den influtna skatten ett belopp af 277,500

kr. Det är ett förhålla11de i våra svenska komlll~ner, som i ,regeln

ej förekommer i utlä11dska större städer, att särskilda afgifter obero

ende af egendomarnas afkastning icke för de komlllunala utgifterna ligga

på fastigbetsegarna. Om vi för jämförelse härutinnan taga 11ågra när

liggande kommuner, t. ex. Köpenhamn, så befinnes, att fastighetsskatterna

der gå till 2,950,000 kr. och inkolnsts~atten till 2,300,000; i Kristiania

utgör fastighetsskatterl 1,040,000 och närings- samt förmögenhetsskatten

2.,282,000 kr.; Berlin· hur fastighetsskatter på 17,600,000 mk. och in

komstskatt på 14,600,000 mk.; i Hamburg uppgår såväl den ena som

den andra' af dessa skatter till 9,500,000 mk. Hos oss bar emellertid

likställighet blifvit införd, så att fastighetsegarna numera icke hafva några

afgifter all~ till kommunen, annat än hvad som motsvarar skatter af andra

'inkomster än af fastighet, i det de bidraga till den allmänna bevill11illgen

och den derpå grundade kommunalskatten.

I ett' aktstycke, som 'i historien om lagstiftning för gaturegleringar

genom ödets skickelse komrpit att spela en stor roI, har påståtts,

att fastighetsegarna här i staden lned ~tora uppoffringar gjort sig fria

från den fastighetsskatt, som förut ålegat dem.' Detta måste bero .på

något misstag, ty, såsom jag förut antydt, den gamla fastighetsskatten

har i det närluaste· blifvit oförändrad, äfven sedall det blef beslutadt,. att
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denna :"skatt skulle efter hand. upphöra..· Den inkolnst,' som kommunen

hade några år, illuall" -dell ofvannälnl1da likställighetell infördes, 'och som'

berakna'des " till., 27·7·,500 ··kr·., har, med samnla belopp blifvit kommunen

tillförsäkrad;. till en början' Ullder ,forln afårsink·on:ist och sedermer'a 'såsom

ränt:a å ett·: kapita!.'. Allt hvad ·'dell .gamla .skatten. derl1töfver gaf gick till

fastighetsfonden, ,d.· v. s. fastighetsegarnas skatter höjdes' icke det rin

gaste, utan det beräknades, att de. efter' en' tid af 40 år skulle vara 'fria,

sedån de under den·na tid 'betalt dell gamla skatten. Nu .gick det emel

lertid så lyckligt, hufvudsaklige~l med anledning af den mycket omtalade

gaturegleringell, . att dessa .40 .år reducerades' till 20, efter' hvilkell tid·

fastighetsegarna ,såsom sådana äro fria fråll all skatt.. Jag. undrar Oll}

stadens öfriga skattskyldiga invånare skulle anse det vara ell hård.

bahalldling,: ifall de finge bi ehålla sina nuvarande skatter "och, sedan

bvad af dem erlagts blifvit· kapit~liseradt så, att kOln~unens inkolnster

fortfarande' blefve desamma, de efter en tidr~rnld. af 20 år 'lned ens

blefve befriade från alla skatter. Skulle de anse sig på något .sätt miss

handlade? .

. För att kunna af. staternas sluts~mnlor. draga Ilågra giltiga .slutsatser

i afseende å hushållllingell m-ed· stadellS angelägellheter, är det nödigt

att med utgiftssummorIla jämf9ra ?essa och öfriga illkonlster, sådana de

beräkn·ats vid staterBas uppgörande. Så har skett i den tabell; jag här

har· och i llvilkell för årell 1869-1891 upptagits staternas slutsuminor,

eller utgifter samt hvad som beräk·nats finllas att tillgå till deras betäc

kande, dels lån, dels:ofriga inko111ster utom taxeringar och i sista hand

kommunalbeskattningen.

. Af de?nå tabell, som är för vidlyftig att här uppläsa, (bil. B.). visar sig;

att Öfriga irikomster, utom taxeringar, år 1869 beräknades till 2,162 rOOO kr.,

mell 'i· näl"varande stund uppgå till öfver 101/2 lnilli~ner. Taxeringen har

ända frän år· 1869 t. o. m. år 1885, således under 17 år, bibehållits vid

samma belopp, eller 3 kr. å bevillningskrollal1. Under denna tid har

skatteinkomsten ökats sålunda, att dådell år 1869 var 964,000 kr., den

uppgick år 1885 till 2,205,000 kr:

Det andra skälet, som i dell olutalade motionen anföres för det ut

talade klalldret, lyder sålunda:' »kommunalskattell, sOm år 1865 blott

uppgick. till 155 öre, hade redan 1869· blifvit höjd till 300 öre, samt för

1891 blifvit bestämd -till 400 ·öre med utsigt att SIlart ånyo höjas).
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';) .,:

S~mxnor stadens stater.

, . .' r
I

Täckta.af :

År

I
SUlnma Iöf~igainkom~~er Taxering Kommunal·
utgif~er

I ":1å11 ,skatt
,,' u!om taxerl~g I

" ','
.;

231,000
'.

1869 13,925,000 '2,162,000 964,000 ) .

1'870 24,295,000 218,000 2;622,000
,'J 955,'000

1871 24,318)000 180,000 2,686,000 ;h' " 9.52,000 '.

1872 3,936,000 148,'000 2,835,000< J: 953,000
1873 3,862,000 80,900 2,738,000 I ~,044,OOO ·1
1874' 5,1.15,000 1,112,000 , 2,798,,000 ~,205,OOO

1875 5,831,000 ~,290,OOO 3,268,000 1,273,000
'.

1876 6,571,000 1,754,000 3,406,000 1,411,000
1877 7,408,000 2,162,000 3,732,000 1,514,000 } 3 kr.
1878 8,706,000 2,982,000 .~.133,OOO . 1,591,090 0.°'

1879 8,415)000 2,430,000 4,356,000 J' 1,629,000 , . I
1880 .12,070,000 ' 3 '5,522,QOO 4,723,00.0 11825,000

'I1881 9,158,000 2,.23.1,000 5,076,000 1,85;1,000 II
1882 9,955,000 2)~12,OOO 5,519,000, 1,8~4,OO~,'. .' ',! ' , ' : ~ '.
1883 10,463,000 2,490,000 6,013,000 ],960,000
1884

1

12,251,000 '3,071,000 I 77,154,000 2,026,000 '
1885 ' 17,013,000 413,212,000 I 88,596,000 2,205,000 J
1886 . 16,280,000 54,85il,OOO 8,861,000 2,566,000 )
1887, 15

1
097,000 ,3,295,000 ,~,202,000 . 2,600,000 I

188~8 14,717,000 2,138,000 9,909:000 2,670,000 ~ ,
3:50 kr.

1889 14,746,000 2,342,000 . 9,653,000 2,751,000 I
1890 16,337,000 3,373,000 10,124,000 2,840,000 J

I 1891 20,040,000 66,401,000 10,533,000 3,106,000 4 kr.

~ Ob~täckta 568,000 kr." hufvudsakligen :konverteringar. 2 Obetäckta 500,000 kr.)
konverteringar.

s 3,363,000 kr. lånekonvertering. 4 3,600,000 inköp af fastig~leter för gatureglering.
l) 2,000,000 för fastigheter till gatureglering, 000,000 till renhållningsväsendet. 6 2,000,000
till Värtagasverket, 1,000,000 till elektrisk centralstation. '

. 7 '1,051,000 g~sverkbts' bruttoinkolnster. 8 1,746,000 gasverkets bruttoinkomster,. . ..

304,000 gasverkets dllbbelförda vinst såsom itlkomst för drätselnämdens första afdelning.

4



öa

. Af hvad jag nyss anfört hafva her-rarna funnit, att dell kommunal

skatt, som bestämdes år 1869, har utall höjning ökat skatteinkomstell från

964,000 kr. till' Dfver 2 millioner, o.ch detta oaktadt den personliga fattig

vårdsafgiftell under tiden bortfallit. Det har under' dessa 17 år stundom

varit rätt svårt att bålla kOrllmunalskatten vid oförändradt belopp. Det

har vall1igtvis varit genom sänkiling af gatuläggsanslagell, sonl man vid

behof-·-åstadkommit jämvigten.j budgeten. Onl det af denna anledning

ett år var.~t knap.t. med detta· anslag, har Ulan det följande året be

ståi;t" ~i;I~.ycket mera' på den~a titel. År 1886 höjdes emellertid kom-

o ;munalskatten fråll 3 kr.. till '3 kr.' 50 öre och lltgick med -detta belopp

under 5 år till och med år 1890, och nu i år har sk·atten ytterligare.

höjts till 4 kr. Höjilingen har träffat alla andra stadens invånare utom

fastighetsegarlla, hvilka, om lnan· tager i betraktande deras skatter, till kom- .

munen, icke nu få. v~dkännas :llågon förhöjning mot hvad de betalade vid

stadsfullmäktiges tillkomst; ty den kornmullaIskatt, som nu ligger på dem'

lika som på andra invånare; är alldeles lika stor' som den uppllörda

fastighetsskatten, 2 kr.' per mille af taxeringsvärdet.

Hvad åter angår den spådom, som i motionen förekommer, att· det

snart skulle blifva en ytterligare. höjning i kommunalskatten, är det icke

möjligt för någoll att bestä~ndt ~äg~, hvad sOln kan eller icke kan 'blifva

händelsen. Det förefinnes emelle~tid icke, den ringaste ariledning att tro

annat än att vi ullder åtskilliga år godt skola· reda oss med dessa

4 kr. För öfrigt lär mall' väl icke kunna tillskrifva stadsfullmäk~ige

något slöseri med stadens medel, för -det att skatten nu blifvit höjd till

4 kr. Jag ber att i det afseende få lemna e'n upplysning,. som· kan

vara af vigt' för att belysa detta klander. Af bränvinsintraderna har

staten på senare tiden tagit från kOlnmunen 1/5, hvilken år 1,890 belöpte

sig till 326,000 kr. Om man tager denna siffra i betraktande och tillika

ser efter, huru lnycket kommllnen mistat i inkomster genom fastighets-

. egarnas likställighet, hvilket uppgår till ett. belopp af 55.8,000 kr., och'

sammanslår båd~ dessa summor, så komma vi till ett belopp af 884,000

kr.' Ell kronas kommunalskatt gaf 826,200 kr. år 1890. Hade stad~n

fått behålla dell gamla fastighetsskatten OCll femtedelen af bränvinsmedlen,

hade således någon höjning i kommunalskatten icke behöft komma i !råga.

Det tredje skälet, s<1m' i motionen åberopas, är stadens ,skuldsättning.
• \ ; <- •

Det heter häroln: »i afseende å skuldsättningen må nälnnf;tS, att densalnma
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år 1865 blott uppgick till 2,450,000 kr., år 1870 till 8,497,000, år
1880 till 22,000,000, år 1885 till omkring 48,000,000, lnen. utgöres 'nu

af 66,000,000 kr.»
Af dessa siffror äro tre i det närmaste riktiga, In en två fullkomligt

oriktiga. Den första skuldsättllingssumman, den för ,1865, är mycket
oriktig. Skulden utgjorde näiniigen då 5,540,000, således en 'ganska be

tydande skilnad, och uppgiften om den sista skuldsumman, eller 66,000,000,

lär, efter hvad jag fått mig meddeladt i dag, motionären. sj'elf hafva i

riksdagen, omtalat vara oriktig. Det bör också i st. f. 66 millioner, S01.)1

·i motionen uppgifves, vara 48 millioner, således äfven bär en stor ski~ad.

Det hade varit i sin ordning att taga 1Iärmare reda på förhållan

dena, innall så skarpa anmärkningar framstälts som de, hvilka förekomma'

i den 1IU af mig omtalade motionen~ Man får verkligen leta efter maken

till anklagelseskrift. Den ~ icke försvarbar ur tre synpunkter: dels p~

grund af de förhållandeiI, i hvilka åklagarna stä till de tilltalade, då båda

äro kommunens förtroendemän, dels på gru~d af de klena skäl, som äro

anförda i lnotionen, och d~ls med hällSYlI till det forum, inför hvilket

denna sak blifvit anhängiggjord.
Då tal är Oln stadens skulder~ får mall icke se ensidigt på de siffror,

SOln angifva dessa skulde,r, utan man lnåste väl äfven, Oln man vill vara

rättvis, taga i betraktande de stadells tillgångar, för hvilkas förvärfvande

skuldsättningell skett. . .

Visserligen lnå det vara en smaksak, hur~l staden bokför sina

tillgångar. Hvad som förvärfvas genom. utgifter, SOlll bestridas med
lånade medel, bokföres i några fall såsom tillgångar, i andra icke.' En

jämförelse mellan tillgångar ,och skulder gifver derför i dessa frågor icke

.et~ fullt tillfredsställande resultat; lnen det är .dock alltid riktigare än

att endast tala. onl skulderna. För att belysa det 1IU sagda ber jag få

omtala, att t.. o. m. 1878 tillgångarna .stego öfver skuld~rna, 1879

1888 voro skulderna större än tillgångarna, men år 1889 visar sig, att
tillgångarna öfversköto skulderna med omkring 2 millioner kronor. En

sådan omkastning kan synas oförklarlig, Inen beror .. helt enkelt derpä,

.att fastighetsfonden, som förvaltades för fastighetsegarl~as räkni11g, innan

de blifvit fria fråll fastighetsskatten,blef en' kommulIens tillgång; men

icke blefkommunen derigenom rikare än förut. Detaljsiffrorna för de

särskilda åren kunna' inhemtas af, här gjord samma:rlställning:'
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Bil. C.

Stadens b'okfördatillgångar och skulder.

Slutet I Öfverskjutande

af år Tillgångar

l
S\ulder

Itillgångar skulder

1864 6,581,,000 4,540,000 2,041,000 I
1865 7,62;{,OOO 5,54;(),OeO 2,084,000 I
1'866 7,729,000 "6,182,000 1;54'7,000
.1867 9,050,000 " 7,860,000 1,199,000
1868 .19,882,000 . ·8;.94~,OOO 933,000
1869 9,961,000 " I 8,442,000 1,519,009
1870 10,815,000 8,497,000 2,318,000
1871 10,495,000 -7,833,000 2,662,000
1872 10,924,000 7,924,000 3~OOO,OOO

1873 11,107,000 7,743,000 3,364,,000
1874 11,870,000 '7.,630,000 4/240,000

. .1875 12,655,000 8,517,000 4,138,000
1876 14,356,000 . 10,794,000 3,562,000
1877 . 15,829,000 13,937,000 1,892,000
1878 17,321,000 . 16,765,000 556,00q
1879 19,1'50,000 19,896,000 737,000
1880 21,157,000 22,306,000 1,149,000
-1881 24,22.1,000 24,863,000 642,000 .

I
1882 27,263,000 28,223,000 960,000
.1883 30,683,000 32,152,000 . 1,469,000
1884 38/110,000 39,688,000 978,000 I
1885

I
46,622,000 48,181,000 1,559,000

1886 45,922,000 48,441,000 2,519,000
1887 48,648,000 50,543,000

I
1,895.,000

1888

I
48,933,000 49,737,000 .

I
804,000

1889 49,608:000 46,828,000 .2,780,000

Det vigtigaste, som bör tagas i betraktande vid bedölnande af kom

:munens finanser,' är de ändamål, för hvilka komnlunen skuldsatt sig.

Jag ber d'erfö~, att någo~" närinare få beröra d~nnå sak.
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Kommuilens -obligationssknld, d. V'. s. kapitalskuld på amorteril1gs}åll

lned 'afdi'ag af inneliggande och utlottade obligationer, utgjorde .den 31

'december 1890 47,600,000 kr. Lägger jag dertill andra o amorterings

lån och intecknad skuld, uppgående till 750,000 kr., så blir hela kapi

talskuldeIl 48,350,000 kr. Detta är' den rätta siffra11 för kommunens '

skuldsättning och icke de i' 11ämnda lnotioll uppgifna 66 millioner.

Men det är ieke heller denna återstående skuld, som' kan läggas till grund

för beräkningarna öfver hvad af lånemedel blifvit l1edlagdt i hvarjehanda

företag. Mall måste dervid lltgå från' de belopp, som upplå11ats och der

sedermera göra åtskilliga -afdrag. Det salnmanlagda beloppet af dessa ut

gifter har gått till 70,617,000.kr. År 1889 utgjorde det 66, millioner,

och det är troligtvis denna siffra, som Dl0tionärerna i andra kammaren

förvexlat med kOluIDunens skuldsuilllua. Från utgiftssumman 70,617,000

böra, SOlU sagdt, åtskilliga poster afdragas, llämligen:
Konverteringar (hela lån eller delar af lån) 7,399,000

Återbekomna lånemedel:
till trafikbolaget lltlånta . . .. _ 1,426,000

i pantlåneinrättningen nedlagda .________ 779,000

till 110rra begrafningsplatsens ordnande förskjutna 325,000

=9,928,000

samt kapitalrabatt' och 'Iånekostnader ------- .. ---------- 3,493,000 13,421,000.

Afdragas dessa fråll' lltgiftssumman fås el1 summa af kr. 57,196,000, som

äro nedlagda i beståellde företag.

Se vi nu efter~ hvilka dessa företag varit, så är ,det så godt att göra

den vanliga indelningen .uti produktiva och icke produktiva.' ~"ör mIn'

del har jag icke någollting elnot att begaglla denna indelnillg, luen vill

fästa uppmärksamh~ten på att i den till en viss grad ligger en o oegent

lighet. o Ett produktivt ändamål är t. ex. gasverket. Det är dock af huf-

. vudsakligell komlUUnel1S invånare, som verkets inkomster tagas, ehuru..

de utgå i forlp. afafgifter för lyse, ~Oln detta illdustriella företag Rllskaffar.

I realiteten kan det vara likgiltigt, om. betalnillg sker så eller i form af

skatt. Blott mall icke förbiser detta, nlå man gerna. göra indeillingen i
produktiva och icke produktiva företag.

, Om vi TIll tillse, huru mycket af de 0I:?talade ~7,196,OOO kr. a~-

vändts för icke produ1äiva företag, så befinnes, att de kunna delas i 10 grup-
;. I

per, eller o •
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Läroverkshus ,' ---- -- , 2,493,000

Brandstatioller . - - o - '_____________ 400,000 .

Sjukhusbyggnader -- -------~------- ... '_,. --_,__ 2,552,000

~yggnader för fattigvårdens räkning __ o _~ •• 1,090,000

Bidrag. till kungl. teaterns ombyggnad ._~____________ '400,000

Nya 'körbroar -----:.------ ---- ---- ---------------- : --__._ 1,630,000

Hamnar och ha~nnplatser -------- .. ---------""---__________ 7;705,00.0

Kajer utanför hamnar och diverse alldra arbeten___ 1,125,000

Förber~dande gat~arb-eten vid gatureglering~r 2,850,000

Trummor· och afloppslednlllgar --.:-----------------~--- ,3,687~000 23,932,000

De prod-l.tktiva ändamålell representera således en sunIma af___ 33,~64,OOO

Dit höra:

Saluhallell å Hötorget - . ~ __ ' .__ 293,000

'Vattenledningen . ~ ' . 3,887,000

Gasverket .. ~ ' .. ~ .. __ __ ___ __ ___ 6,998,000

,Afträdesrenhållll~ngen med järnvägell till Löfsta 1,317,000

Aktieteckning i Rimbobanall -------------_.------------- 100,000 12,695,000

Återstoden kr. 20,669,000 .

kommer på förvärfvande af fastigheter för gaturegleringen. Saluhal

~en . vid Hötorget ger i hyror 44,000 kr. netto, således 15 /t' på au

läggningskostnaden. Vattenledningens inkonlster bestrida, utonl räntor

en 'årlig kapitalbetalning af 2-300,000 JFr. Gasverket, i hvars .kostnader

här inräknats nyanläggningarna vid Hjorthagen, öfvertogs år 1884 af

staden. Att verket såsoln affär bär' sig är c allnlänt kändt. ,Detaljerna

måste jag nu förbigå.

Af det belopp, som upplånats för inköp af fastigheter till stadsplanens

gellomföraride, kan lätt inses, att detta är en lnycket olnfattande affär.

Om densamma äro också meningarna mycket delade. Jag skulle dock'

tro, att stor' begreppsförvirring råder vid bedölnandet af denna' ange-
l '

. lägenhet. Oftast och starkast framhålles, att dess skötande visar ett för_o

färligt slöseri med stadens medel. Det kan då vara skäl att se till, huru

det förhåller sig lned den. saken.

Först och frälnst ber jag få betona, att kOlnmunen i~ke' frivilligt

gifvit sig ill i dessa' affärer, utan på grund af' en alllnän. författning,
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bygglladsstadgan, fått sig ålagdt att- uppgöra el1 stadsplan OCll det· ulider

sådana omständigheter, att'; ';denna pla.n hotat att blifva ~i"imligt· dyr,. om

de:p. ens blefve möjlig att genolnföra. Hur~ en stadsplan ställer sig, son1

icke på förhand är komnlulten påtvingad, utan som kOlumunen sjelf. får

besluta, på. s~mllla gång ···delT ser. till, hUl~U" denila plan på det för kom- ,

munen' fördelaktig~ste sättet' skall kunna- realiser~s, derpå vill jag allföra

några. exempel. \7j hafva' ·då till ell början gardestomterlla på Österinalm.

Herrarna känna all~, hvar dellna komplex: är belägen. Affären gjordes upp

på ,det. viset, att staden för: :kronans rätt att"få lägga gator .genolu tomterna

uppstäIde det af kong!.' .lll·aj:t och riksdagen accepterade vilkor, att kro- ,

lla:p. ,utan ersättning afstod nlarken till gatorna salut svarade för att

stadell fick full ersättning.för deras ordnande samt förseende med aflopps

ledni~gar och tuktad sten' i, kör': och gångbanor. Allt detta skola de nya

tomtegarna bekosta. RegerIng- och riksdag gingo in på dessa vilkor.

!Ivad ~ar anledningen .dertill ? Ickeval~ det någon blödhet mot kom

luunen. Det var helt· enkelt den, att det var till deras fördel. Regle

ri~gen satte t0111terna i högre värde. '. Samlua vilkor. har stadell ~nyo

stält upp emot- kroIlan .vid fråga, om nya gator gel10m hä~tgardesrege

rrlentets tonlter. De komma l10g att behandlas på samltUl vis och säljas

till stor. vinst för kronan. Aptiten kOlumer, under det luan äter. På
san1ma sätt, fastän under något mindre stränga vilkor, har lllan gått till

väga med egarna till Hornsberg. De begärde att få göra om stadspiailen

der och bilda villaqvarter. Dertill fingo de tillstål~d med vilkor, att de

skulle släppa till lnark och, allt efter son1 det behöfdes, spränga ned' gatorna'

grusa dem och förse dem med ränllstenar af tuktad stell och trägångballor.

En· annan sådan affär är den, SOln uppgjorts med egarlla till Rörstrand

för den dittills oreglerade delell af egendolllen. Vi~korell der voro unge

fär desamma sonl vid kaserntomterna med ett undantag, nän11igel1 an

gående aftoppsledningarna, till hvilkas bekostallde tOlntegarna ej förbundos.

Så ställa sig sakerna~ då staden icke varit tvingad till en reglering.

Allnorlunda blir förhällandet, om regleri~lgen påtvingas kommunen under

nu varande förhållanden. Mot ett system, som innefattar ett sådant tvång,

är icke 'mycket att säga. En kOffilnull bör kunna åläggas att genomföra

sin reglering. Det är ganska vanligt i andra länder, men då detta sker,

följer såsom ett korollarium, .att lagstiftaren ordllar de derigenom uppkom

mande rättsförh-ållandena mellan kommunen och ·de·enskilda. Han tvingar
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vrss'erligel1 Kommunell att' lägga ut gator efter en viss stadsplan, -men
I

ålägger tillika tOlntegaren 'att följa 4en upp'gjord'a plallell o'ch gifVer

Mnom rättighet, då han bygger efter plan~ell, att få gatan utlagd på be

stämdft, vilkot, men stadgar också å anura' sidan, 'att ersättning sk~ll

letiInas kOlumunen e,Eter de fördelar, som tomtegarna hafva af regleringeh;

o'ch visar det sig, såsom det ofta, händer der gator dragas fram; att fÖt~

delen ligger till hufvudsakligaste,' delen på t~Integ~rens sida, då ålägges

h:tin att lemna marken gratis, ja till och med att bekosta dess ordtiånde

och beläggning. Hos oss bar man icke gjort dett~., Alla stadsplåner

sväfva' derföre helt och hållet, så att säga, i luften. Tomtegarnä, håfy~

icke några skyldigheter i förhål~ande till staden. Följden har, blifvit,

att mån icke kuunat ålägga kommunell några skyldigheter, utail sta~

den får, om dell finner det med sin fördel förenligt, utföra den uppgjol~da

gattlregleringen, mell om den,. icke bar någon fördel deraf och redan ut~

förda delar ej <?IDöjliggöra det, får staden öfvergifva stadsplanen.' Detta

har gjort, att, Stockhollns kommull, SOln icke velat öfvergifva sin stads

plan, fått se till, huru' den kunnat försvara den. Det går till på sådant

sätt, att Inan, som herrarna veta, köper och säljer i stor skala. I hvilken

skala det har gjorts här i staden, o derorn får man ett begrepp, då jitg

nämner, att komnlunen vid slutet af 1889 för regleringen förvärfvntm'era

än 451/2 million qv.-fot' och unaer utförandet afhändt sig 2,400,000' qv.
fot, ~ltlagt ~l /2 o millioner qv.-fot samt bade i behåll. omkring 18 million'er

qv.-f9t gatumark samt mera 'än 191/2 lnillion qv.-fot tomtmark.

Här finnas, såsom berrarna se, uppsatta tre i stor skala uppgjorda

kartor, en. för Norr- och Östermalm, en för l{ungshol~,~~ och dell tredje

för Söder. Å dem är 3.ngifvet llled grön färg 'dell mark, som stadell för

värfvat för gator och öppna platser, med rödt den 'förvärfvade tÖIntmar

ken samt med gul färg de l1ya gator och platser, som ännu icke k'onlmit

i stadens ego.

En blick på dessa 'kartor ger ett godt begrepp om dell stora ut-
o •

sträckning, i hvilkell mark förvärfvats för planeI?s genomförallde. På
Norr· är det, i stort sedt, o hufvudsakligen mark från Eriksberg, ett större

, omt~de nära .N·orrtull; tilll~örande tysta skolan, Obser~atoriitomten; åtskil

ligb. tOmter förSv~avägen' och Kungsgatans utdragning samt Klal~a strand,

somåfurstår. På .Kungsholmen fattas egentligen de till parker' afsedda,

obebygda \restra -delarna af stadsdelen samt hvad som beböfves fÖr l1ägrå .
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gator söderut fl~ån Handtverkaregatan. På Söder återstår lll€St att för

, värfva, 'såsoln ett större område vid TantoIullden, Gubbhusets mark, Dall-'

vikslullden och gatukolllplexen vid Barnängen~

Att en affär i sådall skäla sonl denna är förenad med många och

stora olägenheter;' kan icke bestridas. ,Sarllhället håller nästan på att tagtt

skada deraf. Det har 'uppstått en bitterhet i sinnesstänaningen; som' gifvit

sig luft litet hvars~ädes och äfvenfunnit gel1klang inom kOlllmuna;ltepre~

SBlltationen. Det oaktadt kan komrrlunell icke afstå från' att fortgå -på

samilla väg, om den icke vill öfvergifva sin stadsplan. ~ :

Jag skall nu be att. få ingå i en kortare vederläggning af det l' klall

der, som blifvit anfördt mot det sätt, hvarpå denna, affär skötes.'

En' af hufvudanledningarna, hvarför kOlnml1nen måst gå på detta

sätt tillväga, har' varit nödvän'diglleten att i utkanterna försäkra sig om

vidsträckta områden för' att med dessa i sin hand före-komma att blifva

tvungen att bitvis utföra stadsplanen. Det är icke blott sjelfva förvärfvet

af gatorna, lltan det är hvarjehanda ln~d bebyggande följande agrementer,

SOll1 blefve högst ruinerande, såsom gatornas nedsprängning elier plarie~

ring, aflopps- och vattenledningsrörs ditledand~.

Vidare har det varit nödvändigt tillse, att, på de ställen, der stadeil

rätteligell icke bör betala något för markel1, så också blefve förhållandet.

Herrarna hafva nyss hört, hvilka affärer kOlnmit till stånd på ställen, der

stadsplanell icke varit faststäld. På de håll; der stadsplanen varit fast~

stäid, har Ulall icke kunnat vinna nlålet att utall öfveransträngnillg för

värfva hvad sonl beh6fts på annat sätt, än att kommllnen' sjelf gjort sig

till tOlntegare för att draga all möjlig reveny och förekomma, att lag

stiftarens kortsynthet skulle komma stadell till l1ackdel. '

I en sådan affär som denna får ej förbises, att den hufvudsakligen

är en franltidsaffär. Det går icke all, Oln jag vill bedönla del1 'fråll alla

sidor, att blott taga i betraktande enstaka år. Ser lUan sakell så, som

den olntalade afgångne representanten' inom stadsfullmäktige gjort, att

mall uteslutande, fäster sig vid, huru det ena' eller andra- året visat sig,

att kommunen t. e-x. fö~närvarallde får skjuta till Btt belopp på" åtskil

liga tusen' kronor, och vidare, för att .visa, att det hela 'ej bär sig, belastar

affärell i dess närvarande skick med räntor å det nedlagda kapitalet samt

sedan drager' den -slutsatsell, att det står illa till, ,då gör man, sig Skyldig

till ett fel i beräkningen. Vid ett sådant betraktelsesätt tänker man 'då
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icke på .11ågot annat äl1 det, SOln syn~s. , Men det ,är luycket i 'en sådan

aff~r, som icke SYlles.. ·~å Ilar t. ex. -genolnförandet i stor utsträckning.

af stadsplanen gjort, att fastighetsbevilll1ingen ökats. ]'ör byggilader, som

blifvit .uppförda, erhåll,es ell illkomst~, som icke synes särskildt i budge

ten, me~l som likväl lnåste tag,as i betraktande. Här ha vi således

myc~:et~ på den ena, sidan, . som uppväger åtskilligt på den andra.~å

salnma:: :~~t~ är det lned dell I!linskl1ing i utgifter, som åstadkcnumits der- .

igenom·, att mal~ i utkanterna" hållit igen lued planens utförande, då ut

gifterna annars skulle blifvit alldeles' för stora. "Genoln att i berakningen

införa ränteutgifterna erh~lles endast en paradsifira, som i och för sig icke
, ,

kan göra n~got gagn, lnen deremot gifva sken· af skäl för påståendet, att

affären är dålig. Ha~e staden icke förfarit så, S0111 skett, och hade den

icke i besittning ofria tomter, skulle det varit omöjligt att nled den brist

på lagstiftning i ämnet, som för "llärvarande 110S oss råder, geno~lföra nå

gon afsevärddel af stadsplanen.

Hvilket gagn staden 'vid stadsplanells utförande haft af sina ofria

tomter, visar stadens affär lned tomtaktiebolaget och Sto~kholms byggnads

förening, då ÖstermalnIs villastad och trakten deromkring utlades enl~gt

stadsplane~. Staden. fick derigell0111 fullt nedsprängda gator,' ernot det

att den återstående delen af de egendolnar, gena,m llvilka gatorna skulle

gå, blefvo fria.

Jag bar föru~ näillllt, att öfver hela stadell utlagts till gator 51/2
lllillion qv.-fot mark. Den vinst, som under tidell realiserats på affären,

. •• tf'.

uppgår till 1,.776,000 kr., deraf 772,000 kr. på Osterlnaln1 och 704,000 i

Adolf Fredriks församling. Denila vinst lnåste tagas i betraktande, då.

lnan bedömer affären i Sill helhet.

Jag skall n~ be att få exelnpelvis fraludraga 11ågra bland de större

tomtaffärerna.

År 1873 köptes på Östermalln en tOlut på 44,200 qv.-fot ofri n1ark

för 9,000 kr., d. v~ s. öfver 20 öre qv.-foten. Deraf utlades 8,700 qv.

fot; resten, eller 35,500 qv.-fot, såldes för 125,000, eller 3.52 kr. per qv.

fot. Således har stad~n här fått 8,700 qv.-fot mark grati~ och e11 förtje1?-st

på 116,000 kr. utom ett gatuläggnil1gsbidrag på 15,500 kr. Icke är det

väl sådana affärer, sonl bringa staden till »bral1tell, af ett bråddjup.» .

År 1879 köptes, också på Östermalm, 127,500 qv.-fot för 70,000 kr.,

eller i det närm~ste 55 öre per qv.-fot. Deraf utlades till gator olnkring
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fot. De återstående 75,100 qv.~fotell såldes för 285,009 kr., d. v. s.

för llä .80' kr. qv.-fot. På denna affär har stadeIl således fått 52,400

qv.-fo ~atllnlark gratis och ell .vinst af 215,000 kr.

idare hafva vi Stureplanell' OCll Sturegatan. Stureplanen ensam

kostade i lnark 30,000 kr. och färdigbelagd 50,000 kr. Förenar p1~n

dem båda till ell affär, visar den' en icke obetydlig vinst. För dem köp

tes hufvudsakiigen 3 egeIldolnar, deraf .2 större till ett pris af 1:90 och

1.92 .OCll en mindre för 4.20 kr. qv.-fotell. Resultatet har varit: gratis mark,

. en vinst på 88,000 l\:'~., sedan kostnaden för beläggilingen blifvit betäckt.

I sammanhang härmed. vill jag llämna 'Kungsgatan å Kungsholmen,

hvilken spelat en ganska stor rol.i striden om gaturegleringen. Stadell

har för qess åstadkommande hufvudsakligell gått expropriationsvis till;.

väga. Dellna gata kall i denna stund beräkilas kosta för rp.arkeIl 198,000

kr. Det är n1öjligt, kanske sannolikt, att denila SUluma kan komu1a. att

Ilågot ~inskas, iunall gatan plir färdig: Jämför Inan ~essa båda trafikleder,

Sturegatan nled Stureplanen och Kungsgatail, så kall det icke vara. något

tvifvel om, hvilkelldera, som äi.'" för trafiken vigtigare. O.ch då kostar den

vigtigare .ingelltin.g, utan l~lnnar ett öfverskott af. 88,000 kr. till reglerin

gen. En annan liteil. gata, SOln kallske de flesta. af herrarna icke hört

omtalas, är Östra JärIlvägsgatan. Äfven der har man gått till.väga expro

priationsvis. Dellna gatas mark har kostat 114,000 kr.

Gå vi nu öfver till ell annan del af staden, der stridell varit sonl

hetast, nämligell till Adolf Fredriks församling, ega vi der åtskilliga my'C

ket talande eX~Il?pel. På ett ställe i denna försaInling har stadell köpt

egendomar dels för' att utlägga nya och dels för att igenlägga gamla ga

tudelar,. en åtgärd, som är olnöjlig att genomföra med nuvarande lag

stiftning. Resultat~t är, .att stadell fått 43,300 qv.-fot gratis och en. vinst

af 172,000 .kr. och dessutolll har i behåll 1,500 qv.-fot mark, som afka

star' mera äll 400 kr. om året, sanlt vidare fått ett gatuläggningsbidrag

I af 42,000 kr. De,. som, klandra stadsfullmäktige för det sätt, på hvilket

gSltureglerillgsaffärerna skötas, hafva 'väl ingen aning om dessa och dylika

transaktioller. Hade de det, ~örmodar jag, att klandret skulle tystna.

På· en annan affär, äfven i Adolf Fredrik, har staden. förtjenat 235,000

kr., fått ett gatuläggningsbidrag af 46,000 kr. och dessutom 103,000 qv.

fot mark gratis .samt har i behåll att realisera 19,000 qv.-fot tomtmark.

Jag undrar,. o~ tomtegarlla hade blifvit mycket missbelåtna, om de sjelfva

..
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had'e fått- taga dellna' vinst, errlot vilkor att de lemIlat gatorna 'gratis at
kommllnen.. ·Jag tror icke, att så h~de blifvit förhållandet.

p~ Norr hafva vi vidare att luärka ett större köp i trakten mellan

Carlbergsväg'en och Solnavägell. Der har staden' utan kostnader utlagt

217,000 qv.-fot ·g.atumark, realiserat en vinst af 196,000 kr. och erhållit

ett gat~lä~gningsbidrag af 47,000 kr. Dessutotn finnas qvar 93,000 qv.
fot gatumark och 427,000 qv.-fot tOlutluark.

Jag kommer nU till det så mycket omtalade Rörstrandsköpet. De!1

15 m~d i 883 beslöto stadsfullluäktige med 39 :röster tnat 38 att för

värfva, jälute vattellrätten, en areal af Rörstr.and på 3,792,000 qv.-fot för

850,000 kr:, d.· v; s. 221/2 öre per qv.-fot. D.eraf skulle utläggas till ga

tor 1,343,000 qv.-fot, hvadan till tomter ·återstod 2,449,000 qv.-fot. Redan

1884, sål~des ett och ett halft år efter köpets afslutande, var l/G af byggnads

marken reaJisetad på sådana vilkof, att köpeskillingen derför uppgick

till '1;030,000 kr., således, en vinst ensamt. på denna försäljning af 180,000

kr. utom ett icke obetydligt gatuläggningsbidr~g. Denna försäljning, lika

som dell nyss omtalade, der staden haft icke obetydliga vinster, hade'

likväl något forcerats, hvilket till en god del berott på otålighet..ell att se

ett resultat af -gaturegleringsaffären, så att stadsfullmäktige och i första

hand drätselnämdeI1 icke längre kunde stå emot trycket, utan började

sälja i stor skala. Denna försäljning gick ganska lyckligt - 'på pappe

ret. 'Mell så konl bakslaget med hålldtverksbankens fall och dermed sam-

. manhängande tomtkrasch. Följden' blef, att staden måste återtaga åt-o
skilliga tomter. Af sålda 30 hela och 10 delar af tomter lnåste 23 tom

ter och 6 tomtdelar återtas, hvilket ökade utlägget med 3,000 kronor, så

att det hela kostat 853,000 kronor. Efter 'återtagandet äro fortfarande

afyttrade '7 hela och 4 delar af tomter· med 201,000 qv.-fots ,innehäll, för

hvilka erhållits i köpeskillingar 324,000' kr. Oaktadt dessa mellankomna

ogynsamma 'omständigheter står således denna affär för närvaral.?-de så,

att staden utan ,någon kostnad har förvärfva~ 1,343,000 qv.-fot i gator

och af de. inköpta '2,449,000 qv.-foten -tomtmark har qvar att realisera

2,248,000 qv.-fot, som stå staden. till ett pris af 231/2'öre qv.-foten, d. v. s.

1 öre dyrare än det pris, hvartill hela komplexen köptes. .Dertill k0IIl:

mer ett gatuläggningsbidrag på 17,000 kr. Vill llågon verkligen, sedan

. han fått reda på dessa siffror; påstå, att' detta är en för staden 'ruinerande

affär, och kan det finnas någon, som anser affären' äfventyrlig och 'Således
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ö.Ilska~·, att. hela sakell. vore. Ogj·01"d.· För det så~da har erllållits öfver 1

~rolla. m~r qvadratfoten, än' stadell be~alt... Ett .. försälj~ings:pris å det,

. som ·ännu är qvar,. af ··1 krona öf,rer inköpspriset medför en vinst af mer

äl)2 ,millio.ner kronor. Det vill .derför förefal~a uppenba~t, ..att denila

.a1l~r, lållgt ifrån att på ~lågot vjs' hafva varit farlig för kon1muIlen, .kom

mer attbär~ en god ·del af ~ostnaderl1.a för regleringen 'på andra ställen

i staden.

Vidare s~all jag i förbigående nän)na ett par ~re andra sto~a affärer i

en beltannall stadsdel, nälllligen på Söder, Zinkensdam, en 'tomtkoln- .

.plex vid Tantolu;nden ocl1 Stora Blecktornet. Hela egendome11 Zinkens

danl b'ar sta~el1 köpt efter ett pris af 3 öl"e. qv.-fote~. Den ger en

bruttoafkastning på köpeskillingell af 0,3 . ;%. ..0.Ul ·denI;la .mark.fram:

dele~ säljes till ett pris af endast 12.1/2 öre. qv.-foten, är staden, sonl nlan

sä;ger, under tak, ty onl någoll ränteförlust .kan nl~n ej här t~la. ·Vid den

andra affärel~ ä'r ränteinkol11st~I~ ej så stor, lne11 den är dock 31/2 :%
på köpeskillingen.. Der köptes 2,033,000 qv.-fot efter 5 'Öl~e qv.-foten.

Affären är betäckt, Oln försäljningen kan ske efter 8 öre q~.-foten. Ge

nom köpet. ar Stora Blecktornet "förvärfyades 1,052,000 qv.-fot nlark för

100,000 kr., d. v. s. något öfver 91/2 öre qv.-~oten. Der fordras 141/2
öre pr q~T~-fot vid en· blifvallde försäljning, för att denna affär skall blifva

uta11 förlust .för staden, sonl har mer än 3.1/2 % afkastning på

köpesulnl!lan.

Onl vi nu fråga, llvad den, del af regleringen" som blifvit utförd,

kostat, så befinnes det, att vid 1889 års slut bar~ i. afskrifna, d.' Y. s. ut

lagda fastigheter och förberedande gatuarbeten, såsom,' fyllning, planering

m. ffi..åtgått oll1kring 6 lnillioner kronor, deraf mera ä11 3 Iniilioner för

sjelfva gatuarbetena. Förvärfvet har stält sig så, att då staden köpt en

samt gatulllark, har den fått betala i ~nedeltal l kr. 41öre,- men vid.

expropriatioll har kostiladen stigit till 3 kr. 85 öre qv.-foten. När staden

förvärfvat gatulIlark i salnulunbang l11ed de mycket kla.ndrade t0111taffä

rerna, har åter priset varit i n1edeltal endast 34 öre qv.-foten, således en

mycket betydlig skilnad. I nl~deltal har all förvärfvad mark kostat 70
öre qv.-foten. Det är ,risserligen s~nt, att de flesta nu omtalade affärp.r

gälla mark i utkanterna af stadell, lllen äfven i de b~bygda delarna af

staden har icke sällan sanl~a tillvägagående egt rUIn, och skilnaden nlel

lan resultatet af de olika 11~.~toderl1a är i alla .fall så stor, att lnan är be-
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rättigad påstå, 'att det rätta sättet att sköta affären är att köpa och Sälj~ , ,

.,- i stor skala' och att på' annat sätt dell beslutade regleringen icke skulle

kunna genomföras. Af de ofva11 nämnda siffrorna framgår vidare, att det
är be~ydligt mera fördelåktigt att' köpa 111ark än att expropriera. Också

visar den omfattning, i hvilkell dessa olika sätt att förvärfva hvad som

behöfts tillälnpats, att detta förhållande varit klart för vederbörande. Af
den utlagda markell hafva
delar af köpta hela egendomår lltgjort , . 3,329,000 qv.-fot

, köpta gatubitar , ,. ~_~ . 519,000 »

expropriBrade gatubitar ~ ._______________________ __ 262,000 »

S~ vi nu efter, h~ru förhållandena stält sig i de' olika stadsdelariia;

så visa sig dessa' af en uppgjord tabell. (bil. D.)

Af dellna tabell fralngår följande: ,

I afseel1de å bruttokostnadell för markens förvärfvande intaga stads~

delarna följande ordning från de dyrare.. till de mindre dyra.
1:0. Östermalm .. _. o • 862,000 kr.

2:0. Nedre Norrmalm 780,000 »

3:0. I{ungsholmeIl .. .__ . 537,000 »

4:0. Söder . . .. 483,000 »

·5:0. Öfre' NorrInalm __ ~_ .. 198,000

Vid nettokostnaden för marken, d. v. s. då den realiserade vil~sten

1,776,000 kr. afdrages, blir or~ningen denna:
1:0. Nedre Norrlnalm 766,000 kr.

2:0. Kungsliolmell : __ 506,000 »

3:0. Söder . : '__ .: 391,000 »

4:o. Östermalm '__ ~ _-_._~ __________________ 90,000 »

allt nettokostnader, och slutligen vinst

. 5:0. Öfre. Norrmalin, nälnligen -- 699,000 >}

Medtager Inall åter kostnaderna för gatornas plallering och belägg

ning med afdrag af bidrag till dessa kostnader, blir ordningen för 'dessa

nettokostnader för de färdigå gatorna denna:
1:0. Söder ._' .. . '1,705,000 kr.

2:0. ÖsterInalm 1,381,000 »

3:0. Nedre Norrmalll1_____________________ 989,000 »

4:0. Kungsholmell __. '__. ~ ,-- ~ , 735,000 ' »

5:0. Öfre Norrlualm .. .. 498,000 ,
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UI gifter för ändamålet
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öfverskott

Planering, nettokostnader ------.----.---~-------

Beläggning, nettokostnader

Slutskilnad, nettokostnader
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Af alla· d~ssa siffror fraingår, att- den pa~"'tis~het enlot olika stads

delar, som rpan understundo~ påstått slrol~ fö~;efinnas hos stadsfullmäk

tige, alldeles icke' furi:nits. .'

Jag skallIlu be att' ur: det ~f lnig. för~t citerade anförandet till

stadsfullmäktiges protokoll få franldraga en·, ID)7Cket märkvärdig passus.

Såsonl bevis. på slös~ri med stadens !nedel :tal~s nämligen der 0111: »på

höga stenmurar uppt~rllade' tomma· gator, som, vänta på en kostbar bro

,·till Kungsbolme11». Dessa gator hafva också 'användts till ett synnerligell

tacksamt agitatiqnslnedel mot stadsfulh?äktige-, SOln förebråtts, att de ut-'

fört gator, utan att det finnes l}ågot enda hus vid desall11~a. ,'li skola nu

se, huru det förhåller' sig lned dell saken. .

Dessa gator äro llästan utesl~tande lagda öfver den Bergia.l1ska träd

gårdens forna mark. Gatu- och förgårdsma,rkelibar staden förvärfvat utan

att för, densa111ma behöfva betala ett enda '·öre., Komnlunel1 h~r således

fått all markell gratis, nlen. åtog sig att bekQsta' :gatornas första ordnande

med 60,000 kr., hvaren10t tOlntmarkens egare tillförband sig att ll1ed

130,000 kr. gälda dell 'kostllad, som uppstår näl" gatorna framdeles ~kola

beläggas med tukta~ sten, för hvil~en förbiI1d~lse staden erhöll inteck

ningssäkerhet i tomterila. För att kU,nna med -fördel bebygga tomterna

vid de nu 'Omtalade gatorna fordrades emellertid, att del1 dit ledande

Thorsgatan ordnades. Derför måste staden i aftalet förbinda sig till ett

sådant ordn~~lde, hvilket lnedfört en ~ostnad af 124,000 k~., men för iör

värfval1de af hela dell ofvanför liggal1de gatukomplexen norr om Carl

bergsallen, Uplands- och Sigtunagatan 111. fl., öfver 1 llli1lion qv.-fot, har

stadell icke behöft gifva ut ett enda öre utall endast bekostat deras och

Thorsgatans planering.

Det var rätt vanligt på dell tiden, stadell började sätt~ sin gatureg

lering i verket, .att mall franldrog Göteborg såsom ett exelllpel på, huru

förståndigt ,man kan gå till väga med ga.tornas ordnande, i det att ga

torna der först 'ordnades, inl1al1 vidliggande tomtn1ark såldes. Så långt

hafva stadsfulllTIäktige i Stockholm aldrig vågat gå; mel1 då nlan såson1

här fått ,all gatQmark utan kostnader OCll dertill kostnaderna för belägg

ning ersatta, är man icke I1Öjd.

Jag skallilu nälnna några exempel på, 11~ru mycket några af våra

vigtigaste"gator kosta~, fullständigt ordnade och belagda.

V~s~gataIl har kostat 440',000 kr.,' deraf -för marken 386,700' kr.
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: ·:ktit1gsgataIT~ å Norr 361,000', 'dera:f för 'marken 209,000 kr.; TegnersgataIl

':~"'43;000'kr., deraf för marken' 13,000 kr.; Oq.engatall·'·1 09,000 kr., deraf för

~1ärk'ell' 19,000 kr.; Valhållavägen 202,000 kr.; dei~af,för'lnarken 7,000 kr.;

;';'Sturegatan från Stureplanel~~ 165;000 kr., deraf 'för marken 46,000 kr.;

::i'Stureplanen' 50,000-, kr., ·deraf. för· marken '30,000 kr.;'·Catlavägen utom

.:': ·planteringarl~a 555,000 kr., deraf för luarken 360;000 ,kr.,; Erigelbrektsgatan

.. 78,000 kr.; deraf. för' marken 20,000 kr., Marken för Carlavägen -står till

96 öre qv.·fotell, hvilketväl- må bevisa, ·ått'·affäreIl icke blifvit skött 'huf

vudlöst; såsom det blifvit 'påstådt· i ett offentligt, yttrallde, SOln gå~t ut

derpå, att, om Inan täcker, denna trafikled lned 25-ö,ririgar, man kommer

till d'en ungefärliga kostnadell' för 'denna mark.. ' Det· b'lii' stora- 25·öringar,

då kn-appt 4 beh'öfvas för att täcka en qvadratfot. '

, ' 'Slutresultatet af hela regletingsaffären är, att deri nedlagts bortåt

24:· millioner kr., deraf inenlot 21 millioner lånemedel. , För ~enna summa

har förvärfvats 45,600,000 qv.-fo~ m~rk till ett medelpris ~f, 52 öre qv.

fot~n., 'fill tomter haf~a ~li~vit fö~sålda '2,425,000q,v.-fot för i medeltal

1 ,kr.. 84 'ör~ 'q,;.-fotell. Staden ~ar qvar 18 lnillioner qv.~fot mark, SOlll be

höfves ',för gator, o,ch 19,709,009 q~.-fot, som återstå att afyttra. "Kunde

denna afyttring ske till samma pris som förut,. eller 1 kr. 84öreqv.

foten, s~ul~e inkolnstell dera~ ~å t~ll m~ra än 36 million~r ~I\_.· ~e redan

utlagda 51/2 millioner q.v.-fot kosta ,nu i r~ledeltal 4~1/2 öre qv.-foten.

Om .den redan realiserade vinsten fråndrages denna· kostnäd, •stå de . ut-

lagda g~torna ti~l. en~a~~\ 17, ö~'e qv..f<?tel~. MeIl allt ~fter .~om realisat~onen

fortgår och deIl~aml:na I11edför vil1~t, förmiIlsk~s ,lla,turl~gtvis mer och Iner

dessa 17 öre. Detta visar viii, att hela denna affär har blifvitskött så,

att· något klander derför icke bör ifrågakomm~. .S~arare bör skö~seln
var~ fö~tjellt'af erkännande, !Den någ~t s~dan~ ..b~gäres icke och bö~, icke

heller ifrågasättas.Säk'ert är, att, oln lnan fortsätter såsoln hittills 'att

kö~a .med för~tånd och icke låt~rtvinia sig' till fö~säljning·för~, ä~· tiden

är inne,. och om ~an vidare.ic~~ gifver, efter fÖr påtryckni~1ga~ ätt,ut

lägga,gator i större qIn~~ng än' ,af: behofyet . påkallas, ~m, säge~ j~g,' ~~'ssa

principer följas, Stockholms exelllpel i afs~ende på gaturegleri~gens ge

nomförande, långt;ifrån att kunn~åberopas såsoIll ~fskräcl>:a~d;e,i~äl:tom bör

lända till efterföljd på andra håll. Gatureglering~n, såd~n" del~- nu'pågår,

bör således icke 'gifva- någoll anledning ·tilr oro. 'Herrai~Iia hafva hört, 'att

, de:-'öfrig~ 'finanserna icke heller göra det~ " '"
5
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Men' nu säg~r'man m~g_: ~>här har Nilnålat med,endast ljusa färg~r., fin~~~ .,

lIes det då inga skuggor?» -To, det finnes verkligen mörkå punkter elle,11l ra~'

tare en mörk 'punkt'på denna tafla. Stockholms kOlnmun, i likhet med all8t
andra kommuner inom hel~ ,lalldet, ja, mall kan säg~ inom hela verlden, l

./ är icke sjelfställdig. Dell är beroende af denl, som makten hafva. Det
är på dessa, det ankommer, ~tt icke. några rubbningar il1t~äda, som, på

ett ,eller annat sätt kUl1na vara ~ farliga för konlmullel1. Så länge mall

bibehåller det gåiula föreställnil1gssä~tet, att det }ir, state;ns skyldighet att

tillse, att, på, samma gång den ålägger kommunerna. vissa skyldigheter,

det också ställes 'så, ~tt komlnunerna hafva ~rafter att fullgöra' <lessa,:

sålänge detta åskådningssätt finnes, är ingen fara för handen. Men l;1uru·

länge det~an räcka. vill jag lemna derhän.. Åtskilliga tidens tecJren.tyda

på att man vill öfvergifva denlla princip, och då, mina herrar, blir det

kanske -flera mörka fläckar på taflan.

I anledning af föredraget yttrade sig: -

Herr Byråchefen, Grefve Hamilton: I det intressanta och, sakrika

anföran.de, 'som vi nyss åhört, förekom bland annat e~t uttalande angående

en lnotiol1,som väckts vid innevarande års riksdag. Ehuru jag för min

del icke underteckn~t denna motion, står jag likväl dem, som underteck

nat densamJf1a så ~ära, att det må tillåtas mig att yttra några ord, hvar

igenom .denna fråga torde framstå i en annall dager.

Till ell början ber jag att få påpeka, att dell ifrågavarande motionen

icke blifvit väckt ,af 12 ledamöter på Stockholmsbänken i andra kamma

reu, utan endast af en -ledamot. Motionell afser eu ändring uti bestäm-

'melserna angåellde del1 komrnunala 'rösträtten~ Det är i detta förslag som

de 11 andra representanterna ins~ämt. Det torde ursäktas, ·dem, om de,
icke, hvar och en, gjort sig den icke så ringa' mödan att granska de i

motionen förekommande' siffrornas riktighet. Den förebråelse, SOIU refe

renten riktat emot alla 12, gäller således blott en enda. Med afseende på ,

honom har den ärade referenten sjelf framhållit, att hans fel hufvu~sakli

gen legat deri, att han icke förstått rätt använda de uppgifter, ha~ erhållit.

De~s~tom har, ban, såsom referenten o~nämnde, skyndat att' begagna det

första tillfälle, som erbjöds att rätta det begångna misstaget.

Herr Lektoren Törnebladh: Jag skulle icke hafva tagit till orda i.

denna sena tiulme, om jag icke vore' i tillfälle att lamna några bistoriskaj
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upplysD:ingar onihvad s~m föregått tillko_ms~n. af byggnadsstadgali fÖ.I;

rikets städer, hvilket tor~e 'vara så 'litet kändt, att jag tror det kunde vara

skäl begagna tillf~llet att yttra några ord derom.
~"'rågan om förändring i lagstiftningen i, detta fall för rikets' städer

väcktes redan, huru märkvärdigt det låter, år 1840. .Den fick sedermera.
hvila i 15 år till 1855, då en komite tillsattes med uppdrag att utarbeta

~förslag till en ordningsstadga för rikets städer», hvars omfattning man

då' ~ikväl icke hade fullt klart 'för sig. Denna komite afgaf sitt utlåtande år,

1860, och" ungefär samtidigt hade ,en komite, tillsatt år 1858, afgifvit ett-o

utlåtande om helsovård~stadga, hvilket sammanhängde med detta., . Det
utlåtande, so:r;n afgafs ~860, remitterades till stådens: dåvarande styrelser,

. d. v. s. magistraten och borgerskapets äldsta, med föreläggande för dessa

att till I8?1 års slut inkomma med yttrande öfver de i kQmirens utlåtande

föreslagna åtgärderna. De d.å varande stad~~tyrelserlla inkommo också'

med sina yttranden inom den föref;krifna tiden eller de~vis möjligen något

efter. Jag har varit i tillfälle att se det något sällsynta förslag, som af

gafs af den' dåvarande, komiten och hvilket innehöll högst få och i prin
cipielt afseende .mindre betydliga förändringar af hvad förr gälde..

År 1862tillkommo, såsom bekant, de Iluvarande kommunalstyrel

ser~a både för Stockholm och öfr~ga städer. Man ansåg det emellertid

icke vara beböfligt att hÖra de nya kommunalstyrelse.rna rörande förslaget,

utan man hvilade på det år 1860 afgifna och under årell 1860-1861 af

myndigheterna i städerna bedömda förslaget ända till 1866, då detsamma

'öfve,rlemnades åt dåvarande revisiollssekreteraren 'Lindhagen för förbere..

dande behandling. År 1874 blef, icke det ursprungliga förslaget, utan ett

derifrån i principielt afseende ,alldeles fullkomligt skiljaktigt förslag,. öfver

hvilket icke några stadsmyndigbeter hade blifvit hörda, upphöjdt till rang, be-.

der och värdighet af lag, och detta utan att man gjort sig reda för huru
det förhöll sig med såväl de enskildas som städernas och kommunernas'

eganderättsförhållanden och anspråk gent enlot hvarandra.' Jag känner

icke anledningen till att, oaktadt de nya kommunalstyrelserna hade varit

i verksamhet redan i 12 år och det inkomna förslaget. var alldeles skilj

aktigt från, det af år 1860, man icke hörde de nya styrelserna, hvilka un

der tiden utvecklat mycken lifaktighet. Så var emellertid händelsen. Rätts

förhållandena emellan den enskilde Qch staden voro icke alls .berörda i

detta förslag, utan i samma mån som förslaget kom till användning, må-
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ste d(}~~a förhållanden blifva föremål, icke blott för administrativ. tilli;i~p"

nillg, utan ock för tillämpning i domstolsväg. Om jag icke luisstager

mig, ,skedde det första afgörandet i domstolsväg i Göteborg. Detta åstad

kom. emellertid en alldeles bestämd rubbning' ,i de åsigter', son1 varit gäl

lande i afseende å stadsplanens uppgö·rande. Stadsplanen skulle nä~ligen',

såsom mal~ t~nkt sig, uppgöras, uta~ att man tog i betraktande eller· ens

bade reda på de enskilda medborgarnas indivi,dualistiska sträfvaIiden,

,hvllka .hafva sitt full~ berättigande deruti, att hvar .och en må åtnjuta

rätt att disponera öfver sin tomt. ~~öljden af ~enna, om jag så må säga,

stadssoGialism, eller' stadens rätt, oQh pligt a~t sörj~ för att allt går ordent

ligt tillväga efter planen, bar blifvit den, att d~n ena staden efter dell

andra, då m,an icke kunnat lägga de nya sta~sdelarnablott i ytterkanterna

eller <;ler staden sjelf haft större e~ler lnindre eganderätt, af om.ständighe

ternas makt blifvit hänvisad att uppträda s~som spekulant i tomter. Detta

?å,r ~ske~t i Stockllolm och äfven på andra ställen. Bä fort lnall börjar

att spekulera, måste .man ullderkasta sig de svårigheter, som dermed äro

fören~de~ Iblalld förlorar man, och .ibland vinner man. Jag antager, att

Stockbol~ i ganska mänga, fall har vUllnit, men' i andra fall förlorat.

Hur~ detta sedan' illverkat på byggnadsverksamheten, hör icke hit att

undersöka.. Mell visst är, ,~tt i nä~varande stund pågår. fortfara~de en

.konflikt, sonl' blir större och, större, i det å den ena sidan hvar och eri

framställer önskningar att få det v~l stäldt utanför sin port och i sin

närhet, hvilke~ ju är omöjligt att åstadk~mma f9r alla, och å dellandra

. ,~idaIi . ett· mera allmänt sträfvand(}, som tager, sig uttryck i en protest emot

de, d-ryga. u:tg~fterna" gör sig, gällande der~tin1?-~n, att budgeten skall blifva

..s~ ·litensom"l·möjligt... Det är alldeles klart, att m.ed den du~bl3: sträfvan, ,

'som sålunda' förefinnes, a~t ä ena, sidall hafya allt väl ordnadt och å den

a~dra att h~fva.',·en så liten btl~get' som möjligt, städer~as representationer

.. mås~e~.kQmma; :.i ~nganska, 'oQeh~~lig .och' ~Y,år. stä~IDing, .som. kräfver den
atörsta' vatsaD;l'het,. 'filel1 sonl .,visser:ligen icke, förbättra:s, genom att lnan

1"y~kvis,' i det ena, (}Uer det andra 'fallet, 'pr~dikar en större sparsamhet.

För att .. fatta beslu~' i .'dessa frågo'r fordr~s det ,en väl genonltänkt plan

öfver hvad~'som~skall göras och, icke,.göras~,·"",Detta 'är ~~ s~åi- uppgift ~ch

"så my~k~t ~anskiigare, som stadsstyrelserna i.-fÖljd :af olnständigheternas

,makt· nlaste ·,·exla till personer, ~nder det att hv.ilka styrelserso.m. helst,
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som komma att tillsättas, stå i ett 'törre eller mindre beroellde af de mera

fasta element, som äro under den}, nämligen tjenstemäl1uen.

Jag har velat nämna dessa omständigbeter såsom en förklaring till

att det icke är underligt, att det såväl på det ena som· på det. andra stäl-

'1et spörjes svårigheter i nu angifna afseenden, hvilka. svårigheter hafva '

sitt ursprung deruti, att man' icke ordnat rättsförhållandeila med afseende

å jordafsöndring för alhnänt bebof, innan 'lnan tttlagt de breda gator, från

hvilka lnar~ måste på ena eller andra sättet förvärfvas.·

Herr Sekreteraren, FiL D:r Ruhenson: Med anledni.ng af hvad grefve

Hamilton yttrade, skall jag blott be att få konstatera, att de 11 af motig

näreI?s kamrater, som instämt med hOl10m, hafva gjort det med orden:

)deri instämma». , Jag anser mig således berätti~ad förklara, att dessa 12

varit motionärer, om de också i forinelt afseende icke varit det.

Vidare ber jag få erinra derom, att jag egentligen icke vände mig

.. emot de' oriktiga siffrorlla i motionen, utan jag vände mig emot detta

system för bevisföring och. emot riktigheten af de grofva beskyllningar,
som ligga i den ifrågavarande ·motionen. Om 'motionens innehåll i 'öfrigt

bar jag icke tillåtit mig ntt nämna ett· ol~d.



NATION,,-LEKON.OMISKA FÖRENIN.GE:NS

sammanträde den ~3 april 1891 .

Ordförande:- Presiden,ten e'. F. lV.LERN.

~ill ledamö~r af föreningel1 invaldes:

.- Herr Kommendörkaptenen W' iJr~txner•.

t' . Kon~uln- P. Olsson. "

Löjtnanten R. Sandeberg, .

"" , Redaktören, Friherre D. lkerhielrn och

, Grosshandlaren G. A. Molander.

Härefter företogs det för. aftonen bestämda öfverläggningsämnet: .

Sveriges kommunikationer med ~o~tinenten. .

Öfverläggningen inleddes af Redaktören, Fil. D:r Köersner":
Den fråga, som nationalekonomiska. föreningen uppstält på dagens

föredragningslista, är af en synnerligen stor' praktisk betydelse för vårt

lands ekonomiska ut.veckling och förtjenar att noga skärskådas från olika

~ynpunkter och med olika ögon. Då jag erhållit uppdraget att inleda

diskussionen i denna fråga, har jag fattat dett~ uppdrag så, att jag icke

skulle hålla:något längre fö~~drag, utan att jag endast skulle angifva pågra'

synpunkter, hvilka kunde gifva uppslag till diskussion och kritik.

" Ännu så sent som vid sista natienalekoDQmiska mötet i Köpenhamn

sommaren 1888- kunde etatsrådet ,Tietgen fra~håll~ såsom ett allmänt er-
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kändt 'faktum, att~' Danlnark 'alltid:rnå~te förblifva mellanledet för'd'e två

alldra ' 'nordiska,' ,rikelias förbii1delse 'lned kontinenten liksom Sverige för

Norges;" i' "det"att endast 'på denna vag'liniens 'afkortning 'och deraf följande

ökad snabbhet uppnås..Om' också ~fid detta möte en ~yel1sK man;' dispo

nentel1' ''l'Berg
l

' frånMal~ö,"inla:de 'sin gen'saga mot -dellna uppfattning och,

om' också somlnarrollteii' Malmö~Stralsund är';ett praktiskt försök att knyta

direkt expressförbilidelse, niellan: Sverige" och -kontintnlten,' så måste man

','dock, instärnnia lned· etåtstådet Tietgen: så' ~ill' vida, att vår järnvägsp'olitik

Alltsedan södl~a stambana11s' fu:llbordande varit i hli.fvudSak baserad på den

förtitsättningell~, 'att 'Danm~rk utgör det 'naturliga mellanledet mellan den

skandinaviska halfön och'~ ,det' sydliga utlandet. 'Vi' hafva gjort allt' för att

fö'rbättra" 'kommunikatiolierna inom landet, men öfverlåtit' åt dånskarna att

skota den internationell~'tr~fiken:' Det enda" tindallutget från "denna -reg'el

är Stralsundsröutell under sominarmånaderna. '

Nu' 'dereinot har en så godt' som fullställdig ,omkastning inträdt, i

allmänna Opll~ion€ll. Här hemma' synes ~lU ibke ~ler' än en'mening råda

derom t att vi böra skaffa' oss:' direkta fö'rbilidelser in'ed;' T~;skland. Hvadan

-baf detta omsläg kommit? Månne' det beror på" ett tillfälligt uppblossande

.af nationalkänslan? 'Eller hafva vi verkligen grundade anled11ingar att

söka, yinna andra förbindelser med TjTskland' än via D~nmark?

Endast' i förbigående vill j'ag erinl~a aln att de kommUl1ikationer

Dänmark hittills 'erbjudit oss ingalunda va~it mÖhstergilla~ Under det att

:äfven våra privata järllvägar infört vagnar af det' genomgåen"de systemet,

;".hvarige'nom den resande kall välja den plats i tåget, der' han' har det be

'qy~m'a'st 'och rymligast, pre'ssas Inan "i de' danska järnvägarna tillsammans

, i "g~mmalmodiga trånga k:upeer~ Allmänt käl~dt är ock, att 'd~ ångare,

:som; upprätthålla trafiken mellan' Korsör och I{iel~' Gjedser och Warn"e

munde i' många' fall sakna de beqvämligheter, SOln nutidens passageråre

,.ega rätt att, fo'rara' ellel~ 'åtminstone fordra ..,"

, • t' • Vigtigare är, att' DaIi,~ark~ och~d~ns'karlla" i 'och med, vårt järnvägs

systems 'utveckling? blifvit en' för' oss dyrbar, niellarihalld för vår ekonomi-

',ska fÖrbindelse med utlandet, specielt Ined Tyskland'. 'År~n'1858~1861upp

:,gick Sveriges. iniport- fräil' Danlnark till'i medeltal 5'1/2 ~ill. kronor om året

eller '6,9 .% af 'hela vår import. 'Åreti 1881-1885 hade införseln från Dan~

mark till' Sverige 'stigit till' 52,8 niill. eller '16,6 J{ af hela ,tåt import och

-åren 1886~1.888 var ,den i medeltal 44,1 mill. eller 14,4 '%. Till, största
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delen utgöres de11' ;~;': ~varor" som :hvarken' p,roduce'rats eller'förädl~!~,.it.D~n~",
mark, sås'onl kaffe,; pch 'sock~r, guld.' och 'silfver,.buda:r,:och., ski9B?' i~b~~,

ull,. bomull, _baud" ,flä~k.", vi1~. och ,värnader jlf olika: slag. ' '~ 0i(.'- i:'.

. Ohl :denna' kolossala. import af. kontill,entala 'och transatlant~ka varor ,;
• " • . '" t'o" •••• ; .Jfr;"

frål; D~nln3:r;k :vor~, nlindre att säga, ifall K,öp~~11}am~ )ik~om :,~am1?prg 1.

vore. ell .stor'..hundelsstad·; som' ..utan ll1ell'anhärider skåffade;...oJl ,'fö~~åide "'.
'. . • ",!.". '. . '. '". '. -. ;~ I / . J .••• ,.

'sina varor. Men' KÖ.penhamns 11andel_är i det stora ·belael1...k.Q;n:llllissio.ns-..

han.,del. ,: D,e vf!.ror;~sQm vi· svenskar ,för 30 a 40 år sedal1köpt~.direk{ _

från,,~al~1b~rg.,p~l}..j~iibeck, p'assera nu ytte~ligare ell..dan.s;k ~n.e]lanha~d,,;~!.

illnan .d~ ~q~~~ .. ~; l ~vensk ego.. Exempelvi,s'köpte vi ~1888 fqr .~.~, ~11 3 l/t
mill., kronor ka~~ ,i Danmark. Detta. kaffe hade de dansk.a ~~pmännen(,

,köpt icke i· de ·kaffeproducerande transatlantiska ·länderna, P~~. i:',~urop~i- .:"

, ska -hamnar, ' företräde~yis . i Tysklahd. . : , : ;';' .... ,_ .:'~~ ~ ~"~".' ", ~

Det torde icke vara. lämpligt att bär·' göra, en. kalk~~~ ~,öfver. hv~d

denna danska lnel).&n~a11del.årligen kostar ,oss, ,men påtaglig~:~r, ,att denna

kostnad måste rä~na~ ,~ millioner.- .'; ._ ,:-", l '.' ~','

Om sålulJda.det kan anses såsom ett obestridligtJa~~u~, .att det skull~ :,-'

vara till sto~ eko,nomiskt, gag11' att erh.ålla di\ekta. expr~,~.~f~pi~~elser m~d '.'
dell sydliga' "kontinenten, så ~ppstår dell frågaTl:, b~r:uvi~ ~.d~t, verkligen

.är ,möj~igt a~t ~p~rätta sådana. f~rbindels~r, hvilk.a .~~Un~: .. PP·ptaga .och,; .
utstå konlrurrensen med, de ,danska linierna. l , Vi hafy~~.~~edan· en ditekt

• • .. ~.' l' ....~. , .. , ~ , •

.lii1ie, M;almÖ-Stralsund, luen, denna är så tillvida, ~~~~lyckad, att :..~en

.endast ,är -i gån,g. und~r några få., månader af ,året1 ~~!?~h at~ den' endast

underlättar förbindelsen 1;llellal1 Stockholm, och" llorra '1~!Xv~rige samt Betlili,
men derem0t är absolut, betydelselös med, hä~syn ,ti~ ~'_4els hela Sveriges

förbindel~e med Hamburg och dels de v.estra provin~ep,\as förbindels~ ~~d
i";l.j ~ • , •••\ \ .

Berlin. . ' ,;" .. .' ~,', ;r.""

Tank~~·på att,' åstadkömma: en direkt' förbi#d~~ehela året om' !iliel- '

lan Sverige och Tysklalld' torde' först· hafva upp.stå~tj,-)~erlill. ,De .,Qekan1it.

tyska bankir~!na,.Bl~ichröder nch ·von·Hansemanl~~ ~g~. stora be~ittuingal·

'på 'Ruge~, :h~ilk~ 'jskola ~tillgodogöras.. På gr,und ~ af, ..~~la intima ..:förQi~;~~l
,ser ~ried:',den :preus-siska' regering.en hafva d~'lJ~~~'~,utverka st~tsans~g

till anlägg~pp~t af ell; .. nöd· ,och fiskeriham~:.'!ifl .~.ass.nitz .saIl}-~.,.~~~ jär~-

'vägsförbindelse med, den nya. på bankirerna~, ~qJ;llråde .belägw ha~en.
. ...", '.

Sedan .de~ta. ,~äl var .gjordt, uppstod fråg3nr ..~,ur~; man. skulle,)runn.a er·

'hålla .. riågop:::större 'trafik för'·RiigeD:·jä.rnväge~~~:·~Hyad var -dä~:natu~~igare
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än att söka förmå svenska staten att' upprätta en direkt transportlinie på

Sassn-itz och dit, leda.: den, ~venska express~rafiken?

Nu' yar isell bruten. Ginge det an att hafva ångbåt~förbindelsemel

lan. Sverige,. ·ochSassnitz. hela 'året, så· kunde detta också vara möjligt med

.andra tyska halllnplatser.' -Åtskilliga' förslag framkommo och d~skuterades.

För närvarande torde dock 'de skilda lneningarna vara konce1?trerade Olll

kring två f~rslag" nä111ligenantingen ell·postlinie Trelleborg-.-Sassnitx eller

en postlinie .J1.alJnö- ~arne',ni;'nde. ' .-

På' Sassnitz-routen skulle trafiken gå per järllväg öfver·Lulld:...-Malnlö

till Trelleborg, vidare per. ångbåt till halunen Sassnitz, per järnväg och ång

färja - öfver Rugell till Stralsund saInt vidare via Neu-Streiitz till BerliJ?

och via Rostock till Hamburg. Å Warnerniinde-routeIl åter går trafiken 

direkt från Malrnö per ångbåt till Warnemun.de,· sanltderifr~n per järnväg

via Rostock o.ch N~u ..Strelitz· ,till Berlin samt ,:ia',Rostock til1.::Ham'burg.

Väglängden .är å 8assnitz..routen 'Inellan 8to'ckholm' och Berlin 1,033

kln., mellal~" Stockholm' qch .Hamb\lrg . 1,076 km., mellan Göt~borg och

Berlin 713 km. samt ulellan Göteborg och ,Hamburg 756 ,km. Häraf äro

102 kIn. sjöväg..

Väglängden å Warnemiinde..linien åter är mellan Stockhol~:och Ber

lin 1,021' km., mellan Stockholm och .Haulburg 1,003· km., mellan' Göte

borg och Berlin 701, klll. sault' lnellall Göteborg och ~amburg 683· km..

.Häraf äro 177 km. sjöväg.

Dessa siffror visa,- att vVarnemunde-linien medför €n besparin.g i väg-

längd af 12 klll. _på resor .lnellan Stoc~holm eller Göteborg. och Berlin

.samt af icke nlindre än 73 km. på resor mellan Stockholm ~ller Göteborg

·och Hamburg. Deremot är sj.öresan 75 km. längre på Warnemullde-linien
än- på Sassnitz-routen.' , '

,Då här är' fråga o~ en kombination af resor till lands och sjös, kan

man ic;ke af väglängden direkt sluta till restidell, eftersoln å~gbå~rn~s

,hastighet icke.: kan uppdrifva~ till samma höjd som bantågens. Antager

man, a~~ ångbåta~na äro kon.struerade för en normalhastigbet af 17 knop,
. . ~.

,kan. medelt!afikhastighetell .beräknas till åtminstone'-15, 7~ knop eller 29 kUl.

per; timme. Sjöresall ,mellan ;,Trelleborg--':Sassnit~ skuBB \då- upp~ga' 3 1 / 2

timme 'och sjöresan" mellan Malmö~Warnenrlinde, 6 timmar 6, minuter.

Uppdrifves trafikhastigheten till 17 knop, skulle sjöresorna rippta.ga resp.

3 timmar .16 ,minu~er och 5 timmar' 37 ,:rninuter. Malmö-\Varilemiinde..
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sjöresan 'är sålunda 2 1 / 2 a'2 t / 4 timme längre, hvarelnot å Sassnitz-routen

tillkommer en tidsförlust af 1/2 timme vid "ångfärjan öfver Setefähr. ,

R~stid,en blir å b~,da .routerna densamma eller 26 112 timme pä 'resor

mellan' Stockholm' och Berlin, inen :på resor"mellån Stockholm och Hamburg

.åtgår 1 1/ 2 tiinrnes längre tid åSassnitz..rollten äh '~,: 'Varnemunde~li~ien.

,Äfven. oln"pr.eussiska- järnvägslörvaltnirigen 'förändrar bandelen Rostock

'Stralsund till snäl1tägslinie,' 'minskas dock icke tidsskilnaden ~ned iner' än

1/2. timme eller till 1 timme.'

Den synpunkt, som först framställer sig för bedömandet af den ena

reller andra. af .de bådå föreslagna liuiernas företräde, är naturligtvis den

'postaliska.

pel1 komite~ som' på uppdrag af cllefen för' finansdepartementet 'ut

':arbetat 'förslag till" o,rdnandet af en bättre post- och personförbindelse med

,kontinenten, föreslår; att posttågen l)iniertide"~ 'skola afgA' från .ochankoIIlIna

till Berlin och Stockhol~ på åftöl1en~ hvadan ångbåtsresall från 'Trelleborg

.till 8assnitz eger 'ruru på dagell och ,~rån Sassnitz till Trelleborg på 'natten.

Tågen fråll och till Ha'mburg samt fråll och till Göteborg komrp.,a natur

ligtvis 'också att 'afgä och ankomma på aftonen.

Påtagligt är, att med -en dylik tåganordning d.e ankommande posterna

'komm~a' ~tt .qvarliggå' 'å vederbörande poststation till följ:ande morgon, för

sir' vidt de :icke skola- vidare' befordTasmed nattåg. Med andra' ord den

post, som går ifrån '. ~erlin: på onsdågsafton, k,ommer vis'serlig.en hit på

torsdags 'lLftqu, men' 'utd€las icke i Stockholln förr än på fredags, morgon

'och ,kan icke :förr än' samma _morgoll vidare försändas norl~ut. " Vidare

,måste alla 'poster från" ~ellersta och" sydöstr~ Eui."opa" hvilka ank~~ma

till Berlin, på morgonel1, och alla poster från England, 'Frankrike och Ita

lien, sonl,·allKomnla -till' Hari1burg om morgonen, "ligga öfvEn~ en' hel ~ag

på de respektive orterna, inI?-an de ,kunn·a vidare befordras till ~ Sverige.

. Euligtkomiterades förslag' skulle denna vinterpostplan :v:ara 'gällande

blott .6 månader istället för 8,· men beklagligtvis upplysa j,eke herrar ko

miterade om blirud-et skall tillgå att fÖrlnå. rle; ,u~ändska :järnvägsförvalt

,ningarlla .att för' 'Sveriges skillf från,gä 'del~ på' i~te~"~åtionella 'järrivägskon~

ferense11 efter långvariga öfverläggni:ngar 'gjorda öfverenskonlnielsen att
vinterlar}!)lanen sk~ll gälla för tiden frAn 1 oktober -till 1 juni.

,~ -De anmärkningar, :söm ·jag här' framstält m~t koniiterades förslag,
~.råbba dock icke Sassnitz~routen såsom sådan. Komiterade hafv~ .natnli·
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gen af spar~amhetsskäl utgått från ilell förutsättningen, att ångbåtstrafiken

mellan Trelleborg~Såssnitz ska~l upprätthållas. a{ 'el:l'da~t en ordinarie ång

båt och en reservbå~. Insättas åter två ordiriarie ångbåtar "på linjen, kail.

trafiken ordnas på ett långt mera tillfredsställande sätt. .

Under denna förutsättning skulle posttågen afgå från Berlin kl. 8,25

om lnorgonen och från Stockholln vid 6-tiden OIn aft·onen samt ankomma

till ~Berlin' kl. 8,40 på aftonell och till Stockholm' kl. Inellan 10 och 11 på

morgonen. Genom en sådan tågallordning vinnes full postkontinuitet ined
. .

de från. Berlin om aftnarna afgående' och till Berlin på morgnarna ~l1kom..

mande posttåg.

'.: Såsom jag forut nämnt; upptager resan mellan Stockholm och· B'er'

lin via- Warnemiinde ungefär s-amm'a tid som resan via Sassnitz. Båda

linierna ., äro .d'erför~ lika fördelaktiga i postaliskt hällseende beträ~allde

'förbiildelsen mellånSveriges och Tysklands hufvudstäder.

Deremot uppstår ganska betY'dande olägenheter för trafiken med Ham

burg, ifall" J;llan väljer Sassnitz-routel1 till postlinie. Afstå~det mellan Hanl

btlrg och' Sassnitz är nälnliger~ '43 km. längre än mellan Berlin och ·Sass

.nitz. I följd häraf måste ett särskildt posttåg anordnas från Hamburg

.till Rostock med afgångstid .från' Halnburg senast·kl. 7,25 f. m., för att

Hamburgposteri' skall i rätt: tid hinna fram till Sassnitz. Utom de bety..

·dande· kostnader; .detta skulle medföra för sve~ska postverket,- som na~ur

ligtvis finge' betala detta. tåg, vållar ell sådan' anordningäfven del1 olägen

heten,att kontinuitet icke' kall upprätthållas med posttåget från Breme:n,

hvilk.et medför den engelska' posten. Detta tåg ankom,mer nämligen till

Hamburg' först kl. 8~10 f. ID. 'Uven torde ·det blifva ytterst svårt att upp

'rättliålla kontinuiteten med nattåget från Ftankfurt, hvilket medför' dren

franska och italiellska posten. . Detta tåg ankomm.er visserligell till Ham

btl.rg·· kl. 6,53' f. m., men inlöper på Venloerbångården, och att derifrån

'på 32 minuter hinila ti-allsportera ·post, resarlde och resgods till Liibecker

'baDgård~n blir ingalunda lätt.. .

:... '.: 'Deremot möter det. ingen svå~'ighet att' för postångbåtarn'u mellan

.Malmö. och" Warnemunde" l>~stämnia'" sådan,s' ankomst-:. oeh~~afgållgstider,

!att.· båtarna ankomma till och· åfgå från· Warn·emiinde ~amtidigt' med d€
.ångbåtar, som' upprätthålla .jÖri>ind~lsen med Gjedser. Den svenska och

'/danska ~ posttrafiken. kan· då ornbesörjas af samma' tåg. .Inga s~rskilda tåg-

.: ..•.••, •. ::j .
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anordningar i Tysklalld kräfvas, för att den sveliska posten skall vinna

fnll anslutnil1g till alla posttägen i Hamburg.

* * *

.Det synes -mig icke kunna vara något tvifvel onl att Malmö-War

nemunde..lil1ie~ är Sassnitz-routen öfVerlägsen ur postalisk, sYlipunkt.. 'Me'o

,en lika viktig synpunkt vid' bedömandet af de båda liniernas värde är den,

.hvilkendera erbjuder de största fördelarna för. transport af resallde.

. Härutinnan har routen Trelleborg~Sassnitz ett i hög grad i ögonell

fallande företräd~ framför Malmö-Wa.rnemiinde-linien, ity att· ångbåtsresan

.Trelleborg-Sassnitz ar" 2 1/2 timme kortare äh färden Malniö-\Varne

miinde.· Mell enligt hvad det '~ppgifves lära sjöresorna'mellan Trelleb'org

-Sass~itz i st~llet· vara vida besvä~"ligare,enär det danska landet icke

här såsom vid .Warnemiil1de-routell lämnar sky~d mo~' de förherskande

vestliga 'vindarna och enär Sas~nitz saknar skydd mot de ostliga vinter

stormarp.a ~led ty åtföljande drifis,

• I Ellligt det af kOlniterade uppgjord~ förslaget skulle vintertiden de

res~nde, som lenlila .Be~lin eller Hamburg på' af~onen,.vid nlidnatt passera

Altefähl· på 'ångfärja, derefter resa på järnväg en timme öfver RiigeIl samt

vid, l"tiden .på morgonen gå ombord på ångbåten i Sassnitz. Icke ens

härmed äro resans vedernlödor slut. Kl. 5 på morgonen skola de' resande

vara i ordnillg att le~na fartyget och undergå tullvisitation i Trelleborg.

För min del tror jag, att de flesta resande föredraga en resa öfver Dan

lnark' fra-mför att ~tsätta .sig för de strapatser~ som äro förenad~ med en

dylik nattlig färd."

Men såsom jag förut nälnnt, är det ingalulld~ nödvändigt att anordna

resan öfver Trelleborg~Sassnitz på detta besvärliga .sätt..

Naturligtvis utöfvar biljettpriset .ett betydallde inflytande på person

trafiken.Biljettpriset från Sverige till Sassnitz - eller. \Varnem~nde" bör

blifva ungefär· detsalr~ma, ty om sjör~sall på' ~:en förra linien blir billigare,
så· slipper .. man- å, ·den ;-alldra lösa b~jett .mellan Malmö och Trelleborg.

Sassnitz-linien tvingar 'i regeln de resande till vestra Europa att taga vägen

öfver Berlin, medan de~emot d,en na~urligaste' vägen 'är öfver Hamb~rg.

.Priset för ~n resa på II klass från Sassnitz till. Ber~in blir efter 7. pfellnige

per km. 18 mark 90 pfennige och från Warnemiinde till Hamburg 14
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mark, 60 pfennige. Lägger man de~sa belopp· till de i kur~böckerna upp

gifna priserna på resor å II klass mellan Berlill eller Halnburg och hufvud·

platserha" i vestr~, 'Europa, finner man, att ell resa' kostar
från Sassnitz från Warnemiinde

via Berlin via Hamburg

till AnlsterdalTI 62,30 'mark 48,20 ITlark

» Ant,verpell 74,60 60,90

» Köln 57,70» 44,1)0 »

,» Londoll 93,80 77,50 »

» Paris 93,60» 81,60

» . Wiesbaden .57,70 52,70' ».

Antager lllan, att de resand~, som ämna sig vesterut, oaktadt de

ofördela.ktigare .tåganordningarna å bandelarna lnellan Sassnitz ocp- Ham

burg, dock föredraga att resa öfver Hamburg, så blifva resorna fördyrade

nied 8 mark,' eftersom väglängden mellan Sassnitz 'och Hamburg är 115

km. längre än mellan Warnemu~de-Hamburg.

Härtill kominer, att Sassnitz icke ha~ någon utsigt att draga till sig

.den norska trafiken. Ty äfven om extra nattåg anordnas mella]) Göteborg

och Lund och trafiken ledes direkt från denna stad till Trelleborg" uPP-,
står edock icke större ~idsvinst. än 12 minuter i jäinforelse med den danska

Gjedser-Warnemunde-routen. Denna obetydliga tidsvinst är för öfrigt

tillfällig, ty genonl anläggning af förkortningshana emellall Helsingör och

Köpenh~mn erhåller den danska linien ett.betydligt företräde framför Sass

nitz-routen. Malmö-Warnemiinde-routen' åter medför 'för norrmännen, en

tidsvinst af 1 tilnme 5 lninuter.

* * *

De resande mellan kontinentell och Sverige kunna indelas i tre kate

gori~r, nämligen turister, affärsresande och arbetssökande. Under sommar

månad~rna eger en betydlig t~afik. rUIn mellan ,Sverige och kontinel1ten på

grund, 'af sve~~ska.~s badresor till tyska och böhmiska b~dorter ,eller tyska

turisters besök i midnattssolens land. För" detta slag af resande torde Sass-

. nitzcrouten otvifvelaktigt vara bättre än Warnemunde-routen, eftersom. dessa

resande vaiiligen komma ifråll eller vilja passera Tysklands hufvudstad,

och Sassnitz-routen på grund af den kortare sjöresan är beqvämare för
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Berlin-trafiken'. Skulle mall se frågan uteslu'tande från turistföreningssyn'·

punkt, måste svaret utfalla till fördel för S-assnitz-routen.

Men hufvudspörsrnålet är att utröna, hvilkender~ linien är den lämp

ligaste för vintertrafiken. Jag har här utesllltande'talat om vinterfarplanen,

ty i fråga om soml]larfarplanen är· det likgiltigt ur både' postalisk och

trafikteknisk synpunkt, hvilkendera routen som väljes. . Under de 8 vin

termånaderna spelar trafiken af affärsresande hufvudrolen. Ordet åffärs

resande fatbir jag i den vidsträcktaste bemärkelse, såsom innefattande alla

bankirer, köpmän och industriidkare, som företaga resor i och för Sill==:t

affärer. Endast ett jämförelsevis ringa antal af detta slags resande kom

mer ifrån eller ämnar sig, till Berlins trafikolnr~de; de flesta äro stadda

på resa från eller till orter, tillhörande Halnburge trafikområde i vidsträckt

bemärkelse, d. v. s. Hamburg, Lubeck, Bremen, Frankfurt am Main, Am

sterdam, Paris, Londoll och i öfrigt hela vestra Tyskland, Frankrike och

England. För denna betydande och på årets alla månader temligen' jämnt

fördelade 'persontrafik är .Warnemttnde-linien beqvämare än Sassnitz-linien

på grund af den kortare restiden och det billigare biljettpriset. För tra

fiken mellall vestra Sverige och Norge samt Hamburgs trafikområde är

Sassnitz-liniell obrukbar..

Om mall i likhet med mig allser, att sjelfva kärnpunkten i detta kom_o

lnunikationsspörsmål"ligger i att '.så vidt möjligt göra den skandinaviska

balföns merkantila förbindelse med kontinent.en· obe~oende af Danmark,

lnåste man lägga synnerlig vigt vid det bär påpekade faktum, att Warne

munde-linien är den enda lil1ie, som är tillfredsställande ur den merkan

tila persontrafikens synpunkt. Medelst denna ,linie få affärsmännen i södra

Sverige lika lätta och beqväma förbindelser. med Hamburg, vestra Tysk

land, Frankrike och England som de danska nu hafva. Detta måste ju

vara första 'vilkoret för att dell danska mellanhanueln skall kunna under

tryckas och Syd-Sverige upphöra att vara Köpenhalnns uppland.

Hvarje vår begifva sig stora skaror af svenskt arbetsfolk till T'ysk-.

land, der de erhålla anställning förnämligast i Mecklenburg, Hannover

och Schleswig-Holstein- På h?sten åte'rvända dessa arbetare till sina hem-,

orter. ~åsom stadsfullmäktige i Malmö i sin underdåniga petition påpekat,

skola utan tvifvel de flesta af dessa a.rbetare, som för närvarande be:

gagna traden Malmö~Liibeck, föredraga linien. Malmö-Warnemiinde,
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hvilken kall' erbjuda samma prisbillighet, men fortare för dem till resans

mål. Deremot är8assnitz·liniell så godt som oanvändbar för detta ändamål.

* * *

.Beträffande Sassnit,z-routell får man ofta höra uttalanden sådana s.om,;

att den visserligen till en början k,an blifva något besvärlig, men att den

otvifvelaktigt skall vjsa sig :va~a den bästa och naturligaste förbindelse

leden mellan Sve~ige ,och Tyskland, så snart nämligen harnnanläggningen

vid Sassnitz blifvit fullbordad, och ångfärjall Illellall Rugen och fastlandet

ersatt af, en järnvägsbro. Ja väl, 1?är allt detta skett, då lära vi icke töfva

med att inrätta.. en expressförbindelse äfven öfver Sassnitz. Men innan

dess böra vi vara försiktiga, ty eljest kunna vi blifva i grund lurade af.

våra vänner tyskarna.

Aptag exem~elvis, att den' svenska regeringen beslutade nu genast

anordna postångbåtsförbindelse mellan Trelleborg o.ch Sassnitz~ När så.

svenska regeringen eller svenska postverket efter 11ågra månader vände

sig till d~n preussiska järllbaneförvaltningen. med anhållan att tåghastig-,

heten å linien Stralsund-Rostock måtte ökas till likhet med tåghastighe-.

ten å banan Rostock-Hamburg, hvad månile den preussiska järnvägs

förvaltningen skulle svara härpå? Sannolikt· sålunda: dellna ökning af

tågbastigheten är alldeles' onödig för våra behof, men vi vilja dock till

mötesgå 'eder önskan, för så vidt Sverige betalar kostnaden härför. Eller

finnes det väl någon, som. tror, at~ tyskarna skola nedlägga dryga kost

nader på byggalldet af en ordentlig hanln vid Sassnitz och af, en järn

vägsbro öfver Altefähr, ifall detta icke uppställes såsom ett oeftergifligt

vilkor för svensk trafiks ?itledande? Här gäller det att visa, att om nu

också Sassnitz-routen skulle af regeringell anses för den lämpligaste, vi

.dock icke längre äro die dummen Schweden, som af idel artigt tillmötes

gåellde låta exploitera sig till förmån för tyska intressen.

Härefter yttrade sig:

Herr Bankdirektörell Wallenberg: Sällan har väl ett föredrag, som'

förekonlmit inonl nationalekonomiska föreningen, e!bjudit så godt tillfälle

till, kritik som det ,vi nu hört. I synnerhet lä~lpar det sig särdeles väl

för mig, som är af en helt annan åsigt än föredraganden, att kriticera

hans anförande.
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I den lilla brochyr, som bär utdelats, ~lämligen »8tadsfullrriäktiges i

Malmö underdåniga petition af den 9 ja11uari1891 rörande' post- och

personförbindelsen med utlandet» finner jag den rätta utgångspunkten'till

hela frågall. På titel.b~a9-et står nämligen, att petitionen rör »post-' och

personförbindelsen med utlandet)). Min åsigt är också den, 'att hvad vi

hafva att orda om ocli arbeta för' i denna fråga, det är att få en lämplig

post- och' personförbindelse med utlandet.

Föredraganden började och snal~t. sagdt slutade med att tala om.

dell varutråfik, som nu" gic;k öfver Danmark, och att danskarna genom

denna mellanhand förtjenade icke obetydliga summor, och hall ansåg 'der

före, 'att man skulle kunna frigöra sig härifrån genom att 'åstadkolrima,

elI ny' förbindelse' med kontinenteli via Malmö-WarnenTunde. Jag är icke,

af denna åsigt.

Att danskarna göra sig till mellanhänder för oss beror icke på den

'omständigheten, att vi icke hafva någon direkt förbindelse med kontinen

ten, utan det beror på, vår egen medfödda beqvämligllet. Våra köplnän,

'jag vill icke säga de. stora, men de flesta, äro i regeln för beqväma att

gå längre äIl de nätt och jämt behöfva. Jag vågar nästan säga., att de

äro för beqväma för· att lära sig ett främmande språk. Beqvämligheten

att korrespondera, med danskarna på. nl0dersmålet, se der enligt Inin

tanke ett af de väsendtligaste skälen, hvarför danskarna ännu' i dag hafva

qvar kommissionshandell1 på Sverige. . Den förbindelse nled' kontii1ei1tell,

som nu är ifrågasatt, afser icke varutrafiken, ty denna går icke och kom

mer icke att gå postrouten, som är för dyr för befordran af tungt' gods.

Herrarna inse lätt, att en var:utrafik från Sverige till Tyskland, som

skulle ", begagna" sig af' postrouteil,. skulle, if~ll den kunde använda denna

led, in~kränka sig till varors försänrlande. fråll traktell kring liniens ut

gängspullkt på den skandinaviska halföll, således från Skåne till Tyskland,

men man kan icke tänka sig 'att sända tunga varor nled järnväg från

mellersta ocll l10rra Sverige till Skålle och sedan på postroutell transpor

tera dem öfver, till kontinelltell. Det är' således,' som det också stär i

petitionell fi"ån 1Ialmö, ell post- och, personförbindelse med kontinellten,

hvarom det bär är fråga. Med postförbindelsen menar man naturligtvis

såväl bref som ilgods.

Föredragalldell nänlnde, om jag fattade hOIlom rätt, att den" förelig

gande frågan leder sitt ursprung från herr von Hanseman,n i Berlin, som
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·-egde stora, besittningar på RUg~ll och derför vore angelägen att draga tra-'

-fiken öfver dit. Så är emellertid icke förhållandet 'Denna fråga bar först

"blifvit väckt i Malmö. ' Den innebar först att ,få en bättre trafik på' Stral~ ,

::sund, IneTI bar sedan komnlit' i ett annat skede. Hansemann ~har visser

'uigen varit~ inblalldad i d~nna fråga, och Illan har uppsökt honoIn, elnedail

'1nan antog, att hall med sitt stol~a inflytande skulle kUllna' underhjälpa

~denna sak ifrån tysk sida.

Det ma "'nu tillåtas lnig att ett ögollblick tala öm de olika hamilar,

,bvilka varit föreslagna såsom utgångspunkt fråil Sverige. 'Jag börjar då

'lned Malmö" SOIn torde' vara den, bästa, emedan' den tillhör södra' Sveriges

-st{>rsta stad och emedan denna stad har en lnängdföreträden fr~nlför

~andra . skånskå:' städet. "Jag vill dock icke' påstå, att alla' de företräden"

;SOD1 stadsfullrtläk~ige' i Malmö t framhålla, äro .så synnerligen bebjärtans

'värda. I synnerllet' då det 'på sid. 5, s~ges: »hvad som ej nla f~rglömmas,

·.äro de vid' hamnen belägna kreatursstall, så att lefvan'de dju~ kunn~ af

-sändas med postbåtarna». ' Denna kreaturSSändning torde i alla fall blifva

·en cura posterior.

!\1almö bar likväl en nlängd arldra fördelar, SOl11 äfven finnas speci

'ficerad;ei den nämnda petitio~en. 'Derelnot har Malmö 'den olägenheten

,~tt icke ligga så långt. söderut som möjligt på dell skandinaviska' hulfö~l.

l'S~all Inall skapa nya 'postrouter bör nlan enligt mitt förmenande gå med

Järnväg så .:långt Illail' kan komma och sedan' fortsätta sjöledes. Så är
. . '..

förbållandet med andra postleder. Tåget g~r så långt ned till hafvet som

'·det kan kOllima, .'oberoellde af hvar de stora ,städerna ligga. Af denna

~rsak anser' jag l\falmö icke' vara' lämplig SåSOIll utgållgspunkt på s'vensk

',~sida såsom en trafikled emellan, Sverige' och kontinenten.

, Jag, har i en tidniilgs'artikel läst ~tskilliga upp~ifter,,"som f~alllhållits

till fördel för Ystad såsom en sådan utgångspunkt. Det förvånade lnig'

.att der 'finna .en' lnängd" saker anförda såsom argum~ntation för Ystad, "

nlen e'mot Trelleborg. Ett, bland de skäl, soin' uppgåfvos för balnnen ~

Ystad, var, att .Ystad bade"ell' Jyr,' SOln lyste 12 engelska Inil till sjös, då

''<1eremot : fyreil :~vid Trelleborg endast lyste 6 Inil. Alldeles som 'om icke

Jyren vid .'frelleborg ,skulle kunna förändras 'så, att- äf~en den l)~ste 12 mil.

"Vidare fralnbölls, i nämn:da tidnil1gsartikel~ att Ystad vore den lälnpligaste·

~f alla hamnar i. Skäne att angöra, emedan llamnen vore:'s~nnerligendjup,
-och icke' länggrund m. m~:' -Jag ber 'då få riämnn" 'att jag för omkring

6
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15 ar sedan var med om aU nppmata sAval Ystads som Trelleborgs bam!)'
och gjorde dessutom alldra rekognosceringar pa. den skAnska kusteLl. Jag
fanD dA och bur sedermera fAtt den erfarenheten bek~B.ftad, aU det finnes.
i"Cke Dagon bamn pA hela Skanes kust, som ar sA svAr att angora som
Ystads. Sakert lI.r, att om en postAngal'e har en langd pa t. ex. 240 fot,
sA. skall det fiunas bogst fA kaptener, som i svArt vader vaga med en
sAdan bAt ga in uti hamDen vid Ystad.

Oin jag nti till sist namrier 'frellcborg, iiI' det icke derfor. att Trelle
borg bar nAgon framskjuten plats bland SkAnes' stader, utan dedOr at!.

Trelleborg ligger narmast den tyska kusten och afven narmast den sven.
ska stambanan, Hvad hamnen i Trollebotg bctraffar, ar den af alIa skep-
pare, som ga pa den sodra kusten, erkiind att val'~ den basta aU angora

i hvilket vader som heIst. De tckniska sakerna skall jag nu icke'berora,
men sa mycket ar sakert, aU kommer en gAng en postfMbindelse emellan

Trelleborg och Tysklaud till stand, sA skall llatl1l'ligtvis Trelleborg satta
sill hamn ocb sin fyr i ett sAdant skick, aU de blifva dugliga fol' andae
matet. Derom torde val icke vara nagot tvifvel.

HvarfOr jag anser TrclJeborg vara den lampllgaste plaisen pA den
svenska sidan och' bvarfor jag for min del nn~e]" Sassnitz vara den mest

lampliga hamnen pA tyska sidan, 111' helt enkelt dedor, att emelIan uessa.
tviinne hamnal' sjoresuu ar kortast, Del. larnpligaste vore naturligtvis att

Arcona pA Rugen hade blifvit utglmgspunkt pA den tyska sidan, men
detta lAter sig val svarligen gora.

Jag har rest icke sa. litet, ocb jag har aldrig varit rood fOr sjOn,
men jag fAr bekanna, att jag alltid vall. den kortaste sjovagen ocb detta.
of den enkla orsaken, aU man der har den minstR mtljligheten ott mtHa
obcraknade eventualiteter. Ju liingre en" sjoresa ar. desto sWrre blir risken
aU mota ett ellet annat hinder.

FOredraganden yttrade vidare sina bekymmer for trafikeos ordnande
pA kontinenten ocb Iii.knade der i kilometer och pfennige. De~ Ar dock
en sa.k, med bvilken jag icke unser mig bOra 1:>efatta mig, utan ofverlem~

nar detta At de tyska post. och jarnv1l.gSStyrelsenia. Jag tror"att de hafv&
dokumentetat sig sAsom fuUt lllmpliga att ordna denna sak. A.fven inom
Sverige tror jag, att mau med full tl'ygghet k&n Ofverlemna dessa saker

At de respektive fOrvaltningarnR.
Del. vigtigaste for narvarande iir, att man enar sig om en bestiimd
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linie 9ch' sedaIl arbetar för denna linie med alla krafter.- Och endast ge

liobI att skyndsamt ~ehandla denna sak kan man förekomma, att ännu

flerå åsigter i denna fråga llppstå, som medfÖra förslag' till flera nya router ~n

dem, som ilu äro under granskni~lg, och sålunda aflägsna möjligheten att

få 'något till stånd.

Herr Generalpostdirektören von KrnsenstjerllR: ·Då jag· på grund
• , • t

af lnin 1111Varande tj~nst haft tillfälle att llåg?t sysselsätta lnig lned denna'

fråga, torde' det tillåtas lnig att llågra ögonblick 'upptaga' föreningens: tid,

särskildt derför att föredraganden, byars sakrika illlägg i: den;na ' fråga jag"

vill bet)Tga mitt erkännande, riktade några anlnärkningar enIot det förslag,"

i hvarsutarbetande jag deltagit.

Jag anser i likhet lned ft)redraganden och är lifiigt öfvertygad om .

att det är af stOl: vigt för vå~t lalld att få en d:irekt förbindelse med

kOlltinellten, , och jag hoppas, att öfvertygelsen härom lllå blifva så ailmäil,

att någollting i detta fall verkligen göres och: göres snart. Det har 'enligt
nlin tanke i detta afseende redan' dröjt' ailtför länge. ' '." ..

I likhet lned den siste talaren kan 'jag' dererno.t i'cke dela föredragan

dens' uppfattning i afseendeå sättet för denna förbindelses ordnande, spe- '

cielt h,vad beträffar äridpul1kterna. Ett nödvändigt 'vilkor; f~r att en post

oc'h' persont~afik skall k~nna verk}'igen biifva" tillfredsställa;nde, .är, att
'.' . , .- .

denna trafik skall kunna operer.a så re~elbundet 'SOln ln?jligt, d. v. s. att '.

chanserna att förseIlas reduceras till det lninsta möjliga. Till lands, ll1ed

ett väl ordnadt järllvägstrafikväsende, äro farorna för fÖrsening ej stora.

Annorlulida på sjön. !\1:an' in'åste således sök~ förkorta sjö:res~n så myck'et '

som, nlöjligt. Detta är en allmänt ei'känd regel i fråga om all sjöpostbe· , .

fordring. Det' är ·ett cOllditio sine qua nOll, då det är fråga Oln ~n post-

,förbindelse vintertiden på e,tt 'farvatten sådant som Östersjön.

'Man bör vidare se till, att de 'hamnar, som skola angöras, äro, så

litet som möjligt utsatta för' ishinder. Ur båda dessa synpunkter; så ehul~u :

jag.. för min ·del icke k,ån annat än på d'et lifligaste ins'tänlmå uti att

Malmö med sin ~tarka 'utveckling och sin godahalnn, vore 'en synner-

,ligen 'önskvärd anknytningspunkt på den svenska' sidan,. '·kan jag dock'

. icke finna, att så~~nt låter sig göra. . ..

, Beträffande ~örst· afstånden så äro dessa" enligt hvad. här erinrats,

följande: elnellan Malmö och ·Warpelnunde 95 sjöniil, emellan Malinö och

.r
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Sassoitz 81 sjomil oeh mellan TreUeborg eller Ystad och S;assnitz 55 sjo.
mil. Detta mcdfor en tidsskilnad af omkring 2 1 / 2 timme, IlVarmed A.ng
blitsresan a. de tvA f6rstnamllda lini~rJ1a skulle forlangas. Man bar bii1'
talat 'om att routen Malmo-Warnemlinde i allt fall egde den fOrdel fram
for de andra linierna, aU den vore skyddad for vestanstormar. Ja, ~et

mA. vara, men Lillser det storm, den rna vara endast vestlig, ocb gA tva
hAtar samtidigt frhn Wl1rnemunde, den ena ofv.el' till Gjedser oeh den

andra anda till Malmo, sa. antager jag, all alia resande, som sMflnt
kUIlIlfL, viilja Gjedser-Warnemunde linien. Tidsforlusten A. routen Malmo
-Wumemiinde torde for ofrigt mangell glmg blifva annu storre an so01

betingas af det storre afstandet. En del af den stracka., som skall tillryg.
galiiggas, eller passagen genom sundet, a1' namligen sAdan, att bAlama,
<1e ma. varB. huru snabhgaende som belst, del' mAste under tjocka fram·

gA. med den st6rsta forsiktigbet, sA. vida de icke skola lopa allt for ogon

skenlig risk.
Betl'affande isfOl'hA.llandena hafva vi ett officielt uttalande, bvilket

generllipoststyreisen eruAliit fnm lotsstyrelsen, deri denna styrelse bestamdt

i"orklal'ar, ocb \detta Lar jag icke heller .se~t vederlagdt, att isfOrhA.llandel.lR
i sundet liro afgjordt sli.t:p.re fin soder om sundet, ocb dcr!or forklarur lots

siyrelsen, at·t Malmo icke hoI' tagas till anknytningspunkt fOr vintertraf1ken.
GA. vi nu till de, ofrign. hamnar. pA svenska sida.n, som firo i frAga

satta. sAsom. 1i.ndpunkter .for en forbindelse med kOlitinenrell, sA. hafva vi
Trelleborg ocb Ystad. -Hvad nu Trellcbol'gs bamn angAr, sA forefinl1es i frAga
om den ett ,officielt yttrande - jag' A.beropar inga andra - nlimligen

vlig' ·och vatwnbyggnadsstyrelsens embetsutlatande till generalpoststyrel·
sen af inneb,~i1, att hamnen ar fullt betryggmlde fOr postfartygen, under
forutsltttning ,Ii.f.val, att vissa forblittringar, som ocksA angifvits af lllimndn.

styrelse, blifv~ viata:gna. Dosss fOrbliUriugar hafva stadsfullmaktige i·
Trelleborg ocksr. fOl'klarat sig villiga aU verksUiJla. I en serie tidnings
nrt.iklal', till forman for Ystad, som under senaste tiden shUt att lasa i en

flf "hra afkln~idDingal',.Qar framhAllits, aU uti Ystad redan £lnnes en vlil
ordnad forbindelse emellall hamnen oeh jarnvagen, bvaremot IorMllandena
i £letla af~eellde uti Trelle10rg skulle vam mindre tillfredssU111ande. Detta

ar dock en sak, som stadsfullml1ktige i Trelleborg och vederbOrande jil.m·
vhgsstyrels~ erbjudit, sig aU ordna, innun den llya tradeD kommer i gAng.
Mau hal" vidare sokt pastA, att Ystads 'hamnbyggnad skulle vara solidaf$
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äll Trelleborgs oell äfven att den fÖrra hall1nen skulle 'vara lättare att an~

göra än Trelleborgs. Det sei1arepåståendet är'- det vågar jag förklara~ett

fullkoluligt Inisstag. 'De ll1est kOlnpetenta personer bafva uppgifvit raka mot

satsen: Hvad 'soliditeten angår, så - ä~ven oni Ystad derutinnall egde något

för'~träde - betyder ju detta ej 'Iiågot, blott Trelleborgs hamn i 'och' för sig'leln- '

nar nödig trygghet, och. detta har väg~ riCll våtteribyggnads,styrelsen vitsordat.

Återstår då att 'tillse, Oln andra omständigheter 'finrias', SOlll, l~är Trelle

horgs h~nll1 är duglig, göra, att Ulan i valet mellan endera staden SåS0111

utgångspunkt för förbindelsell llled kontinenten' lnåste välja Trellebol~g.

Sådå11a finnas och äro, att" afståndet emellan' ,Ystad OCll Stockholm är 18

kilo111eter 'längre än enlell~n Trelleborg .och $tockhollTI~ och' hvilket är ~al~

sk.e ännu vigtigare, att af väglängdell enlell~ll Y stad och Stockholm f äro

icke lllindre än 76 kilometer enskild järnväg, då af väglängden e,lnel

lan 'fi"elleborg 'och ~tockholm endast 33 eller 43 kil01?-leter tillhöra ensk~lda

järnvägar~ allt efter IDan -välj~r 'vägen öfver Malnlö 'elier Lund: Dessutolll

är afståndet elnellan Trelleborg och Göteborg mindre än en1ellall slstllämnda

stad o'ch Ystad. 'l"relleborg erbjuder' således den län1pligaste anknytnings

p'unkt för trafikell såväl lued Stockhohn som llled' Ciöteborg 9ch ,Norge~

På dessa grunder -tror jag, att lllan bör" föredraga Trelleborg~ fralTIför

Ystad.

Går jag nu öfver -på tyska sidan OCll ser efter, llvilkell plats ~onl

·der borde väljas, så ,vore' naturligtvis Arcona den bästa såsoln' belägen på

koi'taste afslånd från svenska kusten, men der finnes icke ännu någon

llalTIn, och då hafva vi att välja endast elIlellan \Varnelllunde och Sass

nitz. Det gäller då att få den, SOlD Ilar det kortaste afståndet från Sverige.

8assnitz ligger vida närnlare del1 svenska kusten än Warnemi.i.nde. Rvad

dessa platsers hamnar beträffar, så finnes i Warnemti.nde. en redan färdig

h'arnn~ i Sassilitz är haul11en under byggnad.. Den preussiska regeringen

beslöt först, att der skulle anläggas en fis.kare- OCll nödhamn, lll,en denna_

halun har redall utvidgats så, att enligt up~gift dess djup nu uppgår till·

6 111eter. Hu~"udan denna halun för öfrigt är beskaffad" deroIll har jag

änn'u ,icke llågra officiella' ut]å~allden att I åberopa, nlen jag har ailledning

tro, att halllnen blir tillfredsställande: Det är ock elldast ullder d~n förut

sättning, .att de~ blir fullt betryggande för posttrafiken/ som komiterade

ansett sig böra föreslå hamhen, vid Sassnitz. SåSOlll herrarna sett af tid

ningarna, har för öfrigt Kongl. Maj:t förordnat. sakkunniga personer att nu
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"

i var resa orver tiU Sassnitz fOr aU underst>ka hamllens .beskaffenbe~ oeh
hfir()lJ~ fit vi saledes snart full vi58het.

Betr!i.ffande isf1)rbAllandena sA tala dessa icke for Warnemunde. En

ligt uppgi£ter, lemnade af den svenska k011su!en pa platsen, val' Warne

mundes ha~n uuder januari ma-oad i 19 dagsr sparrad af is, dlL deremot .

hamnen vid Sassnitz, ocksa enligt ';lppgift af vederborande konsl.,ll, val'

sparrad endast 1-4 och 21-22 januari. Tjockleken sf clenna is val'
dessutom sa ringa, att isen med latthet hade kUllllat forceras. Hamnen val'

sallmda egentligen icke stangd for fal'tyg under bela tid~u. Det korn icke

i frAga aU oppna m'tgon segelranua i isen, emedau en sAdan icke val' sf

behofvet pakallad. Detta hade dock, som sagdt, med storsta IlHthet kUll

nat AstadkommaS,

Vidare tillkommer ett skal, som talar for valet af Sassnitz, och det

aI', att en kommunikationsled emellan Sverige och kontinenten kr1l.fvel'

betydliga kostnader, sA betydliga, aU jag tviflar pA att Sverige ensam milk

tar bara demo Det behO£"er derfor bidrag' frAu Tyskland, i form af sub

vention frAn tyska rikspost.embet.et. I' detta fall bar jag ett ganska be

stitmdt uttalaude, bvilket jag eger rattighet att aberopa, oell det aI', att

man frEm den tyska posHorvaltningen icke hal' att emotse uAgon subven

tion f1)r en linie ofvel' Warnemtinde,

Jag shU nn nt't.gra ogonblick uppehAlla mig vid farplanen, Jag gor

det derfor, att foredraganden, och detta med fullt fog, riktade nAgra an

markningar emot den farplan, som val' uppgjord af komit.erade. Anled

ningen hvarfor man foreslog, aU tAget skulle gA fr{tlJ Berlin pa qviillell,

sA aU man skulle fardas under no.tt.en pa hat'vet samt pa morgonen an

landa till S"erige, var helt enkelt sparsamhetsskaJ. Ty ginge man fran

Berlin pA morgonen, vore det omojligt aU komma fram till Sverige sA,

att man kunde allvanda det tag, som vintertiden gAr frAn Malmo kl. 3

e, m. KQmitenule vagade ioke antaga, att detta 3-tAg skulle kUllna £ram

f1yttas till senare pa qvallen, utan det skulle dll. fordras ett ny1.t tAg kl. G,

oeb dft mAste man afven vinterliden hafva tvA tAg frAn Malmo till Stock

holm, hvilket vore forel1adt med alltfor stora kostnader. Men deona plan

hal' mao llU ofvergifvit ocL detta af tvA skal. Dels harman mott ett be

sUlmdt motstAnd frAn den tyska post- oeb jambaneforvaltuingens sida och

dels bar svenska jarnvagsstyrelsen visat sig kunna oeh vilja flytta det tag,

som frAn Malmo afg~r kl. 3, langre fram, s~ att det skulle afgA fran MalmO
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kl. 7,26 e. In. Då kall. tiden ställas SåSOlll. föredraganden ansåg vara

Jämpligt, d. 'T. s. tåget .afgår från Berlin vid samma tid som. nu eller

8,25 ·på 111orgonen, nlan far öfve! hafvet på dagen och går' .från Mallnö

'lllellan 7 och 8 på qyällen för att inträffa i Stockholm. följande f. Jn. senast

kl. 11. Denna fa.rplan, sJrulle följas under ·6 Inåna~er, af året, nämligen '

"under vintern. Under de öfriga 6' mftnaderlla skulle den lluvarallde S0111

'In~rtabellell kunna användas, dock med iakttagande af'någraförändri~gar,

"så att' bland annat ankOIustell hit skulle blifva i timme .tidigare än J?-u och

,att afgången från Ber~in skulle blifva Ii timlne senare än nu är fallet. Med

-dellIla farplan vinner,Dlan för öfrigt det,' att afgångell från Stockholm skulle

'sOlTIlnartiden vara densa~ma som nu, l11ell under ,vintern 11ågot senare,

. ,-och för Malmö vinnes ell fördel, hvilkell jag sett berörd uti ..stadsfullmäkti·

_ges i Malmö petitioll såsom öl1;skvärd, att nämligen tidell emellall Stock

holmstågens ankomst till och afgång från Malmö och.således besvårings

.,tiden för bre'f skulle blifva förlängd, då tåget,. som förut afgått fråll Malmö

.kl. '3, nu skulle afgå kl. 7,26 e. m. För Stockholmarll.a skulle en skynd

:sammare utlemning .a.f allkomna bref kunlla åstadkommas derigel10m, att

sortering af- försändelserna anordnades de.ls ombord å p<?stbåten, dels i

'kupen mel13l1 Katrineholnl och Stockholm. ,Derjämte är-det järnVägsstyrel

·sens mening att villtel~tidell anordna genolngående dagtåg fråll Malmö till

,Stockholm. Sålunda, skulle man enlellan dessa städer hafva tvänne för

bind~lser, delleIla på morgonen och den andra på afto~el1.

. Kostnadsfrågan bar icke vidrörts af föregående talare, och' dermed

-vill ja.g nu icke heller upptaga föreningells tid.

Herr Redaktören, ~"il. D:r Her~low: Den föregående talarell nämnde,

-att de~na fråga i sjelfva verket först. hade uppkommit i Malmö. Ja,. ?et

har den gjort, och det af den naturliga orsaken, att lnall ingenstädes bättre

.än der varit i stånd att iakttaga, huru våra förbindelser lned kontinenten

fullständi~t omhändertagits af danskarna. Steg för steg 'hafva dessa· till

'låtits lägga beslag på Sveriges förbilldelser med 'den öfrig~ verlden. Detta

har skett till den grad, att Inan ~umera kan anse Danmark som en oun~- .

.gåelig mellanhand för alla våra kommUllikationer me~:.~olltinenten. Hvad

var då Inera naturligt,. än· att man just i Mallnö skulle börja .tänka~ på

om det icke vore nlöjligt, att ,vårt land skulle kunna komma i direkt för

bindelse, uta!l danskarnas förmedling, med det öfriga Europa. Redan för ,
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18 år sedan börj'ade vi sträfva mot detta mål. Att vi för dess uPPB'äend&

icke länge beböllo· isigte den l"edan befintliga ån:gbåtsförbind€lsen med

Stralsund~'hai~ . Si~l gifna förklaring deri, att 8tralsund. ioke kan anlöpas,<

lInder ~n stor ·del af året. Under vintern är det· icke möjligt att, då

lnörkret illträdt, .angöra denna hamn.

Här har :framkastats del1 frågan, hvarför l11an då i Mabnö icke arbe

tade för Sass~itz-liniell. Jag ber derpå få svara,. att post- och persoll-

trafikell .på Berlin är icke på långt 11är af den allt annat uteslutande ~igt:

och betydelse, SOln vanligen i. officiella berättelser' fralnhålles. Vi äro, i

fÖTbigående anmärkt~ i al1nlänhet alldeles för benägna. att i' allting. sätta.

kurs på· Bel'li~. Men' se' vi på vårt utbyte af.post och, passagerare med'
det vestligåre Europa~ så .är detta betydligt större och vjgtigare. Vi tala.

nu icke onl ell eller allnan perSOll~ SOlU i officielt uppdra.g reser till Tysk-··

land, icke heller on1 dem, S0111 resa till och från ~e böhmiska badorterna, 

ty de äl~~ ell försvilll1ande del af dem~ som färdas elnellan Sverige ochl

kOlltinentell. Defiesta hafva andra ärenden, OCll dessa ärenden föra deln~

Inera vesterut. . Vi kunna -då visserligen skaffa oss tvänne router, den ena

på Sassnitz 'och dell alldra . lllera direkt på Halnbllrg. -Mell Ila vi ej råd

dertill och bestämina vi oss för endast el}~ linie~ bör denna' göras -så, at~

den icke blir ell kungl. hofväg till Berlil1~ utan en väg för hela den stora.

·svenska ti~afikell på utlandet, en sådan, SOlll läfilpligast salnrnanknyter oss' .

lneq den Öfriga verlden. Vi måste uerför söka att finna en kOl1ti~lental

.a~knytllingspunkt, .son1 ligger så~ att mall' kOnl111er dit lika fort SOIY! till

Stralsund och derifrån. har lika nära till. Hamb~rg SOln till Berlin. Det-.

är ell sådan tysk halun, son1 bör väljas, och det är också ur denna syn-

punkt, som l11anbörjat få <klart. för sig, att· 'Varnemtinde-liniell< är den

enda riktiga, ~,el1är1nan öfver dell vel'tklige11kail fä en route" ~omär-sv,e,l+sk

Gell som' utall främu1a:nde Inellal1,hal1d förenar oss icke blott lned Berlil1~

utan äfven med den del af Europa, filed hvilken vi bafva våra största.

affärer.

Den andra synpunkten, llr .llvilkel1 denna fråga bör betraktas, är den, SOlD:

rör kostliaderna.· De1"med följel~ icke b~ott e11 b;eräkning afhv'ad sjelfva',routen

kostar att 11ppehålla, ~tan äf:V..en hvad den inbringar ·för ått betäcka dessa.

kost~ad~. En föregående' talare sade, att man måste söka erhålla nästall
-A

a.lla inkolnsterna genom post- o'ch persolltrafiken. Jag kan 'icke dela denna.

åsigt. Vi hafva enligtn1itt förrhel1ande icke en sådan, post- .ooh .person-
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trafik' '. på kontinenten, att .ensanlt dessa skola kUllna· bära' och betal~ ·en

rOllte. .Skall ell stor och tidsenlig ångbåtslinie betala sig sjelf och icke

lefva på statsl1ledel, fordrar den ovilkorligell' godstrafik~ Och, sade salnlue'

talare, tunga varoy kunna icke fraktas på en postlinie. Ja, det beror på

hv'Ud Inall meliar lned· tunga. varor. Menar man dernled ladugårdspro

d'ukter, .kreatur, fläsk In. 111., och de. utgöra södra Sveriges hufvudsakliga

€xportårtiklar, så ·bestl~idel~ jag på det bestäludaste, att de 'icke skulle kun11a

gå postvägen.

I allmänhet har ja.g icke något stort förtroende till affärer, SOln' äro

baseråde på statsunderstöd. .c\.fven 'deri är jagfrihandlare. Jag hoppas

och önskar,' att hvarje· affär, äfven en ångbåtsaffär, Oln den: också i ~ill'

början kan behöfva ~lågot undersJöd af staten, likväl skall ställa~ så, att

den kan arbeta sig frarn att lefva på egna i~komster.

Beträffande Malmö-VVarnemunde-linien har man llnder sista åren der

från tysk sida'· r~daIl. insatt en ångbåt, som fraktar ladugårdsprodukter.

Och här vill jag fästa uppn1ärksan1h~ten pa ell mycket vigtig olnkastniug,

SOln skett i södra Sveriges varuutbyte lIled .~tlandet. "' Under. många hr

liafva vi skickat våra kreatur, vårt- kött"och vårt fläSK nästan uteslutande till

EI~gland. I fjol ändrade sig detta helt plötsligt, och för närvarande går största

delen af dessa varor till Tyskland.. Tyskland' lned sina hastigt tillväxande

städer blir alltmera ett· köttimporterande land, och det dröjer. s.äkerligen

icke länge,' innall vårt smör oc~så' går samnlU väg.• Berlin och Hamburg

torde inom kort blifva de bästa afsättriiDgsorter för .våra svenska ladu-

.' .tgårdsprodukter. Som den befintliga Warnemii.nd~-båten är liten, g,~r allt

för' sällan och dessut0111 ej är tidsenligt inrättad, tager dell stora hufvud

parten af d~ssa våra exportvaror nu s~n väg till Tyskland öfver .Da111nark.

Men man k~1l1' väl icke tänka sig något· mera fördelaktigt än att .den ång

båtslinie, sonl 'staten nu ~ PQstintresse är benägen att upprätta, genoln en

on1kastnillg i exportaffärerna helt oväntadt får sig den näring tillförd, SOl~1

behöfves för att den. lnedett ll1ycket litet statsunderstöd skall bära sig ~ .

Oln den' nämligen lägges riktigt.

:B-'rån Malmö, södra S~erige~ största exportort; trll \Varnemii..ud:e, SOlJl'

redan nlottager: och till Berlin och Hamburg fördelar -e11 stor del af den

. danska ladugårdsutförseln, .skall den skånska' exporten.af. \dessa varor genast

. söka sig väg, Oln stora,. tid~enliga, dagliga ångare' der. insättas, o,ch blifva

. (len allra bästa subventiollen åt statens postlinie. Sätter lilan derelTIot i
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gang en fOrbindelse emellan TreHeborg oeb Sassnitz, sA mAste denna linie

uwslutande uppebAllas af svenska. statskassan, da. !lAgon varutrafik pa
demlfi route ej ar atl fOrvanta. Hvarken 'I'relleborg elier Sassnitz egel'
betingelscrna for en hetydligare godstrafik.

Betrii:lfande persontrafiken oeh Sassnitz-lilliens fordelar for deuna,
kunna de uppgifter, som harom f5rekommit, nog tAla vid en "liten in

skrankning. Huruvida den kortaste siovagen spelar sa afgorande 1'01, 80m

man i allmanhet vill pAstA, derom iiI' jag Atminstone icke pA det klara.

Vore det sensibla damer, som utgjorde den sWrsta delen af vA.ra resande,
dA skulle det stamma, men sAsom det nn aI',' bet,yder en nAgot llingre

ellel' nAgot kortare sjovag icke sA mycket. Se vi 'pA ftkhAllandena i detta

afseende i det Ofriga Europa, sA. skall man t. ex. finlla, att personcr, 80m
resa frAn kontinenren till England oeb tvartom, AI' frAn Ar alltmera taga
den billigare vagen ofver Vliessingen framfol' den kortare sjovagen, men

langre oeh dyrare vagen Ofver Calais. Detta vAgal' jag h!1J' pAstA, ehnru
jag fAr vara skyldig beviset derfor, dA. jag icke hal' nA.gra tabeller till

hands. Det ai' emellertid absolut slI.kert.
Nu sager berr Wallenberg, att man reser alltid den kortaste v!1.gen;

en resande raknar kilometer ooh icke pfennige. Ja, resande bankdirekto·

rer; men det finnes ocksA personel', som rakna pfennige lika val som kilo

meter. Dessuoom ar hal' icke frAga om flera kilometer, ulan hlott om
flera sjokilometer; din billigare vAgen ~fver Warnemtinde ar derjl:lrnte
arven den kortaste. Ocb det l:lr verkligen icke ett sa stoTt alltal resande,
80m alltid taga den beqvamaste vagen; flertalet foredragel' att gora elt par

timmars langre sjoresa, forutsalt att det blir betydligt billigare ocb aU de
komma lika fort fram.

For min del skall jag icke inlal8 mig pA. nAgon diskussion ow de
t'oreslagna bamnarnas beskaffenhet ur navigationssynpunkt. Betrli:ffande
likaledes hvad som j det ena eller det andrn. fallet kan goras, att man t. ex.
kan fA en fyr, som lyser 12 i sUtllet for 6 mil, o. s. V., sA ar dettn. saker,
som ligga utom min kompetens. Jag ballvisar till den fullsUl.Ddiga ut

redning, som kapterr Annerstedt lemnat ow de hAda foreslagl1& liniernas
olika for- ocb l1n.ckd~lar sAsom sjorouter.

Hvad 80m ·enligt· min tanke .a£ven rnycket talar ernot Sassnitz, §.r
den dA.liga jarnvagsforl.>indelse man hal' derifrAn och tHver Rugen. Man

har sagt, aU kommer bara linien till stand, sa skall det blifva battre: man
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sk~JI. bygga en stor och präktig' hamn, förbättra järnvägen, göra en bro

€mell~ Riige~l QCll Stralsund och en hufvudbana från Stralsund till Ber

lin. Men, mina herrar, är det verkligen skäl att från svensk sida r~kna

lned hvad SOlll·, fråll tysk sida ien. fra In tid, rnöjligtvz~s, kan åstadkommas

och icke I;l1ed 11vad sonl verkligen .~r?

Angående, sjelfva halllnell i Mallllö ber j~g blott få säga, att dell

fa~ta·,isell är i· Trelleborg minst lika varaktig' och kommer lika tidigt SOlll ,

.i Malmö. Rvad. dl·ifisen beträffar, så· kommer dell visserligen i sundet på

vissa ti~er, IDen dell.; utgör icke något hinder. för trafikell.. Man må tala

'Om denna drifis 'huru' mycket"man' vill, så bör man dock konlina ihåg,

·att v~r, po~t i alla tider. passerat drifisen i sundet. 'Till man påstå, att

pa~ki.~ aldrig ~ägger sig utanför Trelleborg? . Och jag vill h~rvid erinra

'Om en sak. ,.Är posten i \Varnemiinde .och någon svår vinterdag telegram

ingår, at~ ishinder lagt sig utanför Malmö,' så kan posten genastexpedie

l"as öfver danska öarna; men är posten i Sassllitz ~ch l;Jnderrättelse ingår

'OIn ishinder i Trelleborg, ~å får den göra llelt om. 'På den, ena punkten

Ila ,vi alltid. en ~eservväg öppen; på den andra är fullständigt stängdt.

~err I{onsulen Olsson: Jag inser lTI)7cket väldet befogade uti

·den ?l~skan, som lIlan .på sista ,tiden hyst, att få, en, sjelfständig post

'Och, personförbilldelse. med kontinenten. .Ell .sådan önskan, kan hafYil.

'sina giltiga, skäl, m,e~l vid realiserandet d~raf är det i synllerhet tväpu€

{)mst~ndigbeter, .sonl måste .tagas i öfvervägande. Dell ena: hvilka .svå

righeter äro förenade med ~ att få dellna önskan tillfredsstäid, och den,

andra: hyilka kostnader äro dermed förenade? Huru liberal.lilan ,än må'

vara, tror jag: i likhet lned d:r .. Herslow, att, mall icke k~n frånse des~a

två vig~iga omständigheter, svårigheterna och kostnaderna.

. . Beträffall~e denna s. k. sjelfständiga förbindelse med kontinellten, vill

jag gerna medgifva, att under sommarmånaderna karl en '~ådan förbindelse

åvägabringas utall alltför stora svårigheter, ehuru dessa. äfven under dessa

månader. vid vissa tillfällen äro ganska .stor~. Detta har erfarenheteu, till

tullo ådagalagt. Man' har nämligell att "kämpa' med storin, tjocka och

andra för e~ sjöresa b~svarliga hinder. Det är sant, ~tt' mall icke ,tager

desst:L.i ~etraktall~e, då ~nan går ut fråll en banln till en annan, nlel~_ er

farenheten bar dock visat, att man måste 'taga dessa faktorer med i' räk~
ningen. Man har också derföre, SåSOlll' herr' Wallenberg ,anmärkte, sökt
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att' på t-esot· gå den' väg, som är dell billIgaste, dell' korta~t~:o'ch den säk

raste~ För att kunna göra detta har 111an, så vidt jag vet,' alltid' sökt ul1d-
. .

vi~a de långa sjöresorna.

Hvad nu vägen emellan Trelleborg och Sassnitz beträffar, är det lnin '

f~llkomliga öfvertygelse, att der' under vinterluånaderna uppstå stora svå-

. figheter, 'dels l11ed afseende å 'sjelfva färden pft Östersjön och dels med

. afseende på angörandet af hamnarna. Angående den tilltänkta förträffliga

halnllen i Sassnitz har jag af' sakkunniga personer fått den underrättelse,

a~t det är ganska svårt att angöra denna hainn' under' blåst. Jag tror

ockaå för min del, att nIan under vintertiden på denna väg får att kälnpa

lne.d .fullko~ligt' lika mycket 'is som på' någoll·' annan linie. ±det' afseen

det ,dela~, jag d:r', Herslo","Ts åsigt, att' vägen elnellan Malmö' och Warne

miinde icke torde vara så synnerligen' svår.

Jag bar i åtskilliga år haft att göra rned sjöfarande, som passerat

Östersjönullder vin~rtiden, och deras en~tämmigautlåtande har varit, att

isförhållandena derstädes äro, ganska svåra. .Jag v:il1 dermed icke hafva

sagt, att isförhållandena äro sädau3.,, att 'de icke kunna besegras, men de
äro i alla fall sådana, att~e böra ta.gas ll1ed i räkningen.

. Det är likväl en annall qmstänqighet, l1vilken den ärad~ föredragall

den äfveil olun'änlnde och som jag tror spelar en ganska stor 1"01, ilälnli

gen att, huru vi än vilja ordna denna s.' k. sjelfstäl1diga trafik, vi dock

icke få 8tälla den så, att' i"esånde, som' skola .till I-Iamburg, Köll1 och Lon-
, "

don, Olåste gå öfver ,Sas~ni~z. ' Detta anser jag vara alldeles on~öj}jgt,

,enär ungefär 2 i 3 af l~esande trafiken går ö~ve.r HaITI~urg och blott 1/3

till Berlin. ' .

livad sjelfva' kostnaden beträffar, uppstå~ dell fråg~l1:' 'kall en sådan

~rafik som de~l euiell~n Trelleborg' och 8assnitz 'bafva' någou utsigt att

ens tilli1ärmel~evis bära, sig? .Jag tror det icke. Man bar sagt, att on}

In'al) 'endast~sätte~' snabbgåellde ångbåtar 'på d€DllR trade, skall a~ärel1 gå.

lned förtjenst. Jag tager mig' då frihetell påminna, 'att, 'det är just de

snabbgåend'e'.. 'båtarna, sötn äro de dyraste,som l~ttast kO~lua i olag, ju

ll1era deras' maskin'eri ',bliral1'St,~ängdt. ,'Mall 111åste deSsllt?ln hafva två så

'daila 'båt~r;' och 'jag trol:. derföre, att· kostnad'erna blifva s~ stol~a, att ell

samt dell "omstaildigheten Kommer ~tt 'försvåra trafiken på' deulla led

. ganska betydligt, 'såvidt l?aturligtvis icke svenska staten årligell'vill offra

ett ,eller annathulldratusental kronor derpä. Detta med afseende på för-
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;'; .

hållandena.. beträffande de svenska och de·· tyska:"bamnarna och !örbindel

sen de~ eineilan. . :,

Undersöker jag sedan, hUl~U det ställer 'sig, med färden från Sassnitz

till', ~erlin, så' kO~Ule~ man icke fortare till Berlin med ett tåg från Sass

nitz än II}.ed 'tåg. från Warl~emun'de., De besvärligheter; som äro förenade. ,

med att först '-a~)göra hamnen' vidSassnitz; sedall färdas, på järnv~g,··der.. ·..

efter på ångfärja, och ~edan på järnväg .igen', äro visserligen iC,ke stora, ."

m~n ,de taga' dock sin .tid. .Jag tror således, att både kostnader ,och tids

lltdrägt blifva' större än mall beräknat. .Då uppstår den ftågan ; ,medför '.-:

denna trafik förd~lar, S9m kuppa anses' motsvara 'k,ostnaderna? : Dettabe-~' ':::.
tviflar jag storligen. ':", ' ,: :;.}' ,::: : ' ....J ',' ,.' ,,', :.',' >. ,,,

Linien 'MalmÖ~w,arnemunde har 'd~r~mot,"ett,:afgJor'~~ företr~.de de,r~:'

uti, att d~ll' kan,<lraga till f?ig äfven'alla,de' resa.rid~',~gömsJi61ati]rHain~I;"";:

burg. 'Enligt de beräki~~ngar,'som 11U ,föreligga,' skulle r te'sandenas' aDt~l

.(;>kasmed;' 2 /~' 'emot' Oln~, p?an ~.fö.redr~ger linien Trelleborg---:Sassnitz, ·och

{ietta .'speJar. en icke oVä;sentlig .rol.: Men. äfven denna väg är, såvidt jag'

-kan förstå,. n~stan uteslutande ~ämplig. för, ,sommartrafik,. Och' äfvenhär

ko~ma, gan~ka .stor~' kost~ader att, uppstå, kanske. större, än att de kunna~·'

".betäckas med trafikink<;>nlsten. ,Det är vis~erligen sant; att under den· sista

,tidell kreatursexporten, oC,h 'eJi' ~el lan~t1l1annapl~b.dukter'gått till Tyskland.;

Jag .erkänner 'vil1,igt,' at~ i samma mån som denna e'lCport går till Tyskland····

i 'stället föl~. till ~~).f~r~nd;' :bar denna IIIlie ganska goda,' förutsättriin,gar. :

R~ru' det dOCK _kan 'blifva··i en· framtid, ä'r svårt' att ,säga.. Äfven affä~

:remaäro beroende på naturförhållanden;: och. desså ku~na icke på' förhand

bei'äknas~ Det> ~na åI:et köpe.r· England tilL etthögre pris, det. andra året

äro', prisel~na"föl'delaktigare.i Tyskl~nd. Dell .stö~st~ ~rfareuheten i ~dettå,'

.afseende .haf~a' 'vi' beträffande ,vår~ .landtmannaprodukter. ':i:. :. '

, Skulle': jag "s~ledes välja' elnellåil·1iriie~·1."'relleborg~Sass~itz.och linien
:Mallnö-"\\TarDemu~de, ~å' .anser jag 'den, senäre 'routen' böra föredragas

särskildt af d~nanledning, som jåg ofvan nämnde, att denna linie',kan,

ta.ga alla de pa~sagerare, som vilja till Hani~urg, Be~lil1, L01)dol1,'Brem~ii,~
. -.' .

'Paris, Italien, ~~', fl. ställen.' Men, som.sagdt,. viI~tertidell äro svårigheterna;'

,på 'denna 'linie g.anska bety~liga. .Den 'väg, so~. ,för ,närvarande anNän~
" , .' '. I

{les, är, dere~o~ i! behofa,f en del ,förbätFringal~",'. D~t\,är visserligen. sant~:,

.att 'den går "örver ,de .dan~ka' öarna,. ·och vill. mån u~n afseende på svårig~ ,

bewr och kostn~der frigöra sig ~rån.denna .tr.afikled, ,så- kan man. det;

.... ;
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frågan är blott, om detta är praktiskt. klokt 'och': 0111 ID-allför närvarallde

befi~ner sig i den ställning, att man med någon verklig fördel /ai/n sålulld.a

frigöra sig.
Jag ber att få 'fästa ·uppmärksa-mheten på ett förhållande, 's'om jag

tror, att de flesta redan känna, TIämligenatt om m~n\· går' från Berlin om

morgonen med samma tåg, som skulle fortsätta till Hamburg, Warne

munde och Gjedser, kommer lnall vid åttatiden på qvälletl' till Köpen

hamn. Derifrån kan ·nlån fortsätta till Helsingborg och ·vara ·der vid tio- .

tiden, gå med nattåget till.Göteborg och våra der påföljande morgoll för

att med morgontåget fortsätta till Stockholm, Oln man vill:fara den' vägen, .

dit man anländer 'om aftonen. Likaledes inträffar man i .Kristiania på.

aftonen. Går jag deremot om aftonen från Berlin, är jag- i .Köpenhaln}l

nästa ~orgon~ fortsätter sedan till Helsingborg och ka~ inträffa r Göteborg'

på aftonen och sedermera fortsätta lned nattåget till Stockholln, der jag

inträffar om ~orgollen. Det är sant, s~m' her~'von Krusenstjerna llätnnde,

att .ifall mari sätter· in ett tåg från Malmö till Stockholm, som skulle taga

den .ångbåtspost och. de passagerare,. som gått. från Berlin om morg-onen,'

så sent, att detta kommer fra,m till 8tockholnl om morgonall, då måste'det,.
som sagdt, Bättas in ett u'ytt tåg, ,eller också måste man låta det tåg, SOln

afgAr frän Malmö klockan tre, gå något R~'nare. ·Huruvida detta,·:låter sig'

lned .fördel göra, vågar j,ag botvifla. . Mall komlner' i alla fall icke fraln

till Stockholm fÖlT än vid elfvatid.en" Går man lnedtret~getfrån Malm·ö,
är man fram.me i St~ck'holm klockan ,åtta följande morgon, hvilket natur-O

ligtvis är en olägenh~t såväl f~r Stockhollriarna som för dem, som vilja.'-·

åt detta håll. Mall .måste. derföre taga .~ allvarligt öfverväga~de', huru.'

. dessa tåg böra anordna.s. Att sätta iII ett nytt. tåg, skulle naturligtvis~'

lnedföra stora. kostnader. .Nu uppstår frågal1.: hvilka fördelar skulle ~et

hafva med sig att förbättra trafikleden öfver Warnemiinde? Det skulle,

.såvidt jag kati' 'förstå, .hafva dell fördelen Inad sig, att resande, som' komma.

med m9rgontåget till Malmö, kun:B:a fortsätta, antingen de vilja gå öfvel~'

Warnemiinde .eller med ån'gbåt .till Köpenharnn, 'och .gå öfver linie~..

Gjedser-Warnem~nde,och s.ålunda undvika den .sex .timmar långa sjö-'

resan till Warnemunde och blott' hafva vägen emellan .Mallnö och Kö~
I " .'.

penhamn, ~om. är en och e~ balf· timme, GCll ifrån Gj.edser till Warne-'

Inlinde, som är blott tv~ t~mmar. Utvecklar man. ro~ten'Malm'ö----;-Köpen- ..

ham;u-Gjedser-Wa'rnemiillde~Berlineller Warnemiinde~,Hamburg,hat. '
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Inan den, SOIU jag tror, icke oväsentliga fördelen, att man kan,. åtminstone

sommartiden, med stor fördel välja, 11vilken' ·linie nlan vill.. ·Huru'-lnan å11

söker att leda. trafiken, har likväl erfarenheten visat, att den ·går sina na

turliga v.ägar., . F'a~tän jag- ·icke. vill bestrida det be!ogade uti ön~kningen

n.t~ få en sjelfställdig trafikled, måste j-ag dock instämma med d:r Herslow.

deruti, att .de dansk,a öar,l1a äro. den .naturligas~e vägen föl" ·en förbindelse

lued konti~ellten, och .jag är öfvel~t.ygad Oln' att' danskarna skola efter

komnla billiga och rättvi~~. önsknin'gar, så;: att trafiken på' denna väg blir

fullt till fredsställal) de. och, enligt hvad, jag kan förstå, utan någon' som helst

ko'stnad för Sverige.

'Dertill kommer ell a11nan omständighet, S0111 också berördes af före

(lragauden, att beträffande de tunga val~orna Danlna~k' vore ett, slags'

upplagsplats för de, varor" 'lned hvilka södra 8verig-e bedref transitoaffär

lned Danlnark, luen, att det icke förefunnes någon an'1edning 'att uppehålla

en sådan .aff~r. Han sa,qe,: att lI1UP köpte kaffe derstädes, sonl förut var

köpt från Tyskland. Jag. ber. då att få fästa uppmärksarnheten på att,

såvidt jag käl1n~r till affärer, är det icke alltid det billigaste och fördel

aktigas~ att köpa direkte. ifrån produktiöns-platsen. Det är 'så många om-o

ständigheter, 'SOlTI. il1verka på ·ell affär~ att lna.n ofta köp'er billigare och

~alJske bättre .genon1 tl1ellanhänder.· Dock har jag luig' väl bekant, att en

ganska betydlig. 111än,gd kaffe' ingår till Köpenhalnn direkte från produk

tionsplatsen. Dessa ,.. affärer' hafva dock enligt min tanke jcke så nlycket·,

att 19öra med den ifrågasatta kOffilnunikationsleden. Jag' vill icke heller

säga, att danskarila hafva. alla .fördelarna på Sill sida. Äfven Sverige Ilar,

ganska stor' nytta af' ell sådan förb.indelse med -- Danmark. Det kal1 i~ke'

bestridas. Det bar så ..ofta i tidningarna omtalats, att danskarna slagit

und~r sig hela den s. k. Öresul~dstrafiken~ Det är visserligen sant. Men

hvad inträffade, innan danskarna lagt denna trafik under sig? Jo,. att ett

bolag 'bildades i MalnlÖ,.· fped egna ångbåtar, och ett bolag bildades i Lands

kro~la ,. med, &ina, ångbåtar och ärren i H€lsing.borg uppstod' ett ~ngbåts

bolag för' att bedrif.va trafik i- sundet.' Alla dessa bolag kunde elDellertid

icke existera till· följd af konkurrensen med· Danmark, det ett stort ång

båt.<sbolag ,bildade sig, som.' så småningom slog', under sig, all trafik i sundet.

'Dernled vill jag nu icke bafva.. sagt, ~att det icke vore önskligt, att 'äfven .

Sverige ~ade del. i. denna .. sundtrafik,. lnen ,det hela är ell penningfråga,
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och emedan mån saknat. tillräckligt kapital att offra på sitken, Ilar ~enna

trafik gått .ur syenskarnas händer.

Det bar också sagts, att det ~ore önskvärdt, att Sverige finge en äng.:.

färja till stånd emellan ,Helsingborg och Hels.ingör. .Ta, det vore det visst!

Mell hvad kostar icke el) sådan ångfärja? Danmark har allslagit 2 1/2 .

million kronor till denna trafikled. Ilade man begärt. detta af ~ell svell

ska riksdagen, hade det helt säkert blifvit afslaget. .

. Med hvad jag nu haft ärall anföra, har jag' velat säga, att lnan bör,

inI dess denna direkta eller sjel~ständiga förbindelse eineilan Sverige OCll

. kontinenten blir fullt utredd och noggrant beräknad, vara mån' o,m att så

lnycket .:~pm .möjligt förbättra de nu' befintliga komlnnnikatiol1s1ederna, l
synnerhet dell.~ trafikle~;" so~ kOlnmer, att tillgodQ~e'hela ve.stkustel1. 'I

samnia"rri'fu~ s~nl ;P'~n ·.~-Ök~ratt förbättra denna trafik, i samma lnån tror

jll.g o~k&å~ att' manbe~~ker~ig~~~a:- ,än. e~l" gång, innan man kastar ut
.' " '.. •. , . : ,.; l .• ,'l-, • ,

storå sUlnmor, som icke sv.ara emot förhoppning~rna.
. . .., .. f: " . . ~ .:: : .. 'o

Herr Bankdirektören lValienberg: J~g begärde ordet med anled

ning af de tillvitelser, som d:r '-He-rslow gjorde lnig. Han talade först. 0111

att jag icke ville ·vara med· Oln att g?ds frak~ades på en postroute, Detta

Ilar jag icke· sagt, ·men jag sade; att det icke är bufvndändamål~t,lned

postrouten och att. denna i regeln är för dyr för transport af tUIlgt gods: .

Ha~l talad,e o~, att det finnes en- l~ängd tadugårdspr9dukter,..solll nu söka

sig 'till rrysklnnd. Ja, d~ kUl~na d~ l~kaväl gå 'på liniell Trelleboi~g-Sass

nitz sOln' M~llnö·--Warnemttilde. .Så ~y~ket hellre, som de, ifall de gå till.

Tys~land, heist lä~a söka sIg till Berlin, OCll då blir den vägen den kortaste.

- l . "Bet~äffande de~l.·· komnl~rslellå' .t~åfiken .på Berlin kau·.jag medd~la,

,att 'de.ll växe~ fÖr hvarj~ <lag: 1 Jämför' j~g de fe~ senaste årens remissor
från :S'verige :till Hamb~rg' m~d dem: SOlll und~r' samrna tid gått bärifråll

till Berlin, skall j~ finna., ~tt de förra a,ftagit~. mel1', de senare 'deremot

tilltagit. .L\nledl1ingen dertilf är naturligtvis den, att handeln drar "sig Iner

~1(ri1e~.till Berlin och kommer a.11t framgent att göra det. ' .

D:r- ~~r~io~ ····sad~, vi~~re,' att jag dukat upp l1ågra skeppaI'bist~rier

angående ha~~len' i': ~f~lin~·.· J~g ~sade endast, ·att skepparena hellre· aD-'

g0ra hamneöi rrreU~borg .äl~ i Ystad;.:' Jag har icke sagt ett enda för

"klenande.. ord' om Malmö hamn, SO~ enligt' inill~ ta~-~e' är .'deh .yp.persta i
'hela Skåne.
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Herr Herslow ,sjelf tillät sig dock en »skepparhistoria». Han sade

nämligen, att det är icke den kortaste routen, som företrädesvis begagnas,

utan det är lika mycket den route, SOIU har en längre sjöväg. Nej, de~ta

är ett misstag! Han sade sig sakna de 11Ödvä~diga siffrorna, men dem
har jag händelsevis här till bands. Om jag t. ex. vill resa från Parjs till

London, så är fär~en öfver Calais---:Dover dyrare och längre i tid, men den

har den fördelen, att jag på sjön får tillbringa endast 1 1 / 2 timme, då

jag ,der'emot emellall Boulogne och Folkestone har e11 sjöresa på 1 3 /4:
t~mme. . Afståndet mellan· Dover och Calais är 23 engelska mil och mellan

Folkestone-Boulogne 27. Under år 1890 färdades 120,114 passagerare på

linien Calais-Dover, men endast 35,005 på linien Boulogne-Folkestone.

Detta torde till full evidens bevisa, att det är just den' kortare sjövägell,

som befordrar de flesta resandella, och posten går samma väg.

Herr Grossh,andlaren Beijer: Då jag l1ylig,en besökt 'SaSSllitz ,och

Warneinunde, kan jag till fullo illstämma i hvad herr Olsson anfört all~

gående dessa hamnar. Deremot delar jag ej hans åsigt, att man skall

vara nöjd med att kl. 8 på aftollen" anlända till Köpellhamn eller hans

betänksamhet beträffande verkliga snabbåtar. ' Det är just med tillhjälp

af sådana SOlU ll1an kan så tidigt från Warneluunde anlända till Malmö,

att snälltåget, rättare kuri~tåget, kall sändas derifråll vid sjutiden och iJl

träffa i Stockholm vid niotiden 'följal1de nlorgon med posten från hela

kOlltil1elltell.'
Skall en ny direkt förbindel~e med Tyskland inrättas, bör steget

tagas fullt ut med verkliga s,nabbåtar; kostlladell för dessa nUlnera allde~

les icke ovanliga 20.knops-båtar bör' icke }ltgöra hinder, ty derest sådaila

insattes mellan de han1nar, som kunna lnottaga dem, så kOIDll1a just så-,

dana båtar att betala sig. De komma att locka trafiken från alla delar

a.f Tyskland och vestra Europa och komma att bibehålla den derför, att

sjöresall - som 111ed dylik fart. elldast blir; af o111kring en tilnme~ längre

va.raktighet än lued '17-knops-b'åtar från Trelleborg ti~ Sassnitz - på grund

af ångbåtarnas 'storlek och beqvämlighet blir behaglig för passagerarlla.

Dylika _båtar kunna :taga ett betydligt antal excursiollister åt gångeil och

derigenom bidraga till kostnadernas betäckande.

Medan jag har .ord~t, skall jag anhålla få rätta -ett par uppgifter, som

afton framkolTImit. Enligt officiel uppgift från borgnlästare och råd
7
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Rostoc~ har Warnemiinde varit stängd. af is under 12 dagar, i~ke 19, SOlU

uppgafs; Gjedser har visserligen varit stängd längre, och .detta är orsakell,
att trafiken på Danmark stått stilla längre äll 11 dagar. Alla våra för

bindelseleder med kontinentell hafva för resten denna vinter lidit af samma

olägenheter i mer eller mindre grad. Det bar vidare sagts, att man kunde

befara, ått passagerare vid dåligt väder skulle gå ombo,rd på den i Warne:'

munde liggande danska båten, men detta torde. endast bli undantagsfall,

ty de flesta passagerare ha genomgående bilje~ter, som säkert ej många

vilja uppoffra.
Till slut med afseende på tungt gods, hvars befordran vi~ danska

öarna' här förordats, s~ ser tag just i den förkärlek, hvarmed k. trafik

styrelse~l tydligen vill leda godstrafiken ill på denna väg, i många afse

enden längre och till följd deraf onaturlig, ell maning att något göres för

direkt förbind~l'8e och det snarast. Jag syftar närmast på resultaten af

ell i AltoIla sistlidne januari samlad s. k. Bealnten Commission, SOlU först

. i dag blifvit af mig känd och som. jag derför endast kan i förbigående

vidröra. Så mycket har jag dock sett, att i stället för 'att föra godset t.

ex. från Hamburg via Liibeck med svenska båtar till statens egen station

i .Malmö och derifrån till Stockholm (c:a 1,000 kilometer) v~ järnvägs

styrelsell hellre hafva det via Danmark OCR Helsingborg, utgörande 1,206

tariffkilometer. Likaså upptages linien HaI~burg-Malmö via Helsingör

till 661. kilometer, då den direkta vägen understiger 334 kilometer.

Herr Redaktören, Fil. D:r Herslow: En föregående talare sade, att

det tunga godset kunde lika gern~ gå öfver Trelleborg-Sassnitz 'som öfver

Malmö-Warnemiinde. Ja, det kun'de,. det kanske, teoretiskt taget, men

det vill det' icke. De praktiska förutsättningarna äro alldeles olika. Man

kan icke genom att draga ett streck på papperet konstruera en handels

väg. Den, som känner det utbyte af gods, som eger runl emellan Tysk

land och södra Sverige, kan icke tänka sig, att· detta gods skulle gå från

en plats. som Trelleborg och till en .plats som Sassnitz. Det är samma

slags tankegång, ~oin då inan ville draga Stora Bergslagsbanan till-Krossekärr.

Samme ärade talare gjorde äfven en· justering af hvad jag yttrade

om hamnarna ur navigationssynpunkt. Då man gör det på ett så pikant

språk, att man talar om skepparhistorier, så bör man', 'då man citerar,

göra detta så korrekt som möjligt. I motsats Inot honom, som anförde
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hvad ett par »kaptener» yttrat, erkände jag här min brist på sakkänne

dom. ~ag. tillägger blott den lilla varning, som' skalden gifver oss: »tro

ej allt hvad' skeppare förtälja!»

Han erinrade vidare deroni, att jag sagt mig sakila siffror för att

bevisa, att man numera icke har en så stor afsky för sjövägen, som man '

hade förut, utan att man nu, om lnari får billigare pris, hellre går en

längre sjöväg. För att vederlägga niiganför han siffrör på linien Folke

stone-Boulogne, sammanstäld me.d linien Dover-Calais. Men denna jäln

förelse mellali två router, som hafva i det närmaste samma sjölängd (blott

4 kilometers 'skilnad), bevisar ingenting; här håller sig helt naturligt den

äldre, mell upparbetade routen. Jag talade om linierna Calais-Dover

London, en mycket kort sjöväg, och Vliessingen~Queel1sboro'-London, en

gånska lång sådan. OC11 dervid påstod'>' jag, att resande från kontin'ellten

Cfyskland, Österrike, Rysslalld, Skandinavien) alltmer taga den senare

vägen till Ellg1and.
Dell ärade talaren trodde sig vidare kunna räkna ut, hvarför repre

sentanten för Helsingborg föredrog en linie Malmö-Warnemunde. framför

Trelleborg-Sassnitz, ty, menade han, Malmö-;-Warnemunde-linien komnler

nog till det mesta att gå öfver de danska öarna och derigenom skulle en

stor del passagerare taga vägen vidare öfver Helsingborg. Jag tror nu

det å ömse sidor' är bäst, att vi här hålla oss till sak. och ej bry oss om

att söka beräkna hvarandras personliga motiver. I den alltydda faran'ser

jag ingen sådan. Går bela Skandinaviens postväg öfver Warnemiinde och

äro de svenska passagerarna en gång der, nåväl: äro de rädda för sjön,

gå de öfver de danska öarna, Inen äro de icke rädda för sjön, men rädda

om sin portmonnä och rädda för bråket med de många ombytena, så

taga de vägen öfver Malmö. Jag är för min del viss på att det sist-'

nämnda fallet blir det vallligaste. Och i hvarje fall äro ju med den an-

. ordningen alla väl betjenta.

Rerr Godsegaren, Friherre von SchweriIi: Då tiden redan är så •

, långt framskriden, gjorde jag naturligtvis rättast uti att afstå från ordet,

men då jag l1U en gång fått detsanlma, skall jag tillåta mig att göra några

få anmärkningar med anledning af det nu föreliggallde ämnet. Såsom

bosatt i södra Sverige torde jag hafva· någo11 kännedom Oln hithörande

förhållanden.
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Jag skall då till en början be att få nämna emot herr Wall~nberg,

att det vore särdeles intressant att ega kännedom om de siffror, som före

finnas angående de vägar, SOlll de flesta passagerare taga, Oln de föredraga

el1 längre eller kortare sjöresa~ Skall Inan från Köpenhallln resa till Ham

burg, har man närmast att välja på tvänne vägar, den ena Korsör-lCiel

och den an.dra ~jedser--"\Varnemunde. Med den erfarenhet jag har af danska

förhållanden tror jag, att de flesta danskar föredraga vagen Korsör-:--Kiel,

trots att sjövägen är 4 gånger så lång som niel~an Gjedser och Warnemul1de.

Skälet dertill är helt enkelt det, att det icke alltid är sagdt, att den kortaste

sjövägen är den beqvämaste. ~all föredrager en några timlnars längre

sjöresa framför att flera gånger byta onl. dels' ångbåt och dels järnväg.

Herr Wallenberg yttrade, att godstrafiken från södra Sverige lika väl

kUllde gå öfver Sassl1itz som öfver Warnemftnde. Under Iluvarande tör-
- '-

hAllanden är detta omöjligt, ty det är högst fä vagnar, ,som kunna tagas

på ångfärjan, och då får ju alltid godstrafiken sitta emellall. ~et skulle

i alla fall behöfvas en omlastlling vid Altefäbr, som jag icke tror låter

sig verkställa tillräckligt hastigt.

För mig, som under 10 a 15 år färdats dessa vägar, ställer sig denna

sak helt praktiskt. Meningell med den kommullikationsstrid, SOlU nu eger

rum, är väl, att vi måtte kunna genomdrifva en rsjelfständig linie emellan

Sverige och kontinenten, som gör oss oberoende af danskarna. -Då före-, .

faller det mig vara alldeles klart, att om man, då vi redan hafva en orga-

niserad trafikled från Berlin öfver de danska öarna till Malmö och sedan

vidare uppåt, skall med fördel kunna upptaga en täflan med denna och

lyckas draga resande från den danska linien, så rilåste den nya trafikledell

gå nära nog .parallelt med dell gamla. Det är derföre klart, att dell ena

utgångspunkten bör blifva Warllemunde,' åtminstone tills vidare. Det är

ju alldeles gifvet, att jag skall "hinna fortare till M'almö, om jag far direkt,

än om jag tager liniell V\Tarnemunde-Malmö öfver de danska öarna med

den mångfald af omflyttningar, som der förekolnn1el\ Omen person be

finner sig i Warnemunde och vill till Malmö, har ban, om ban går öfver

Gjedser, icke mil1dre än tre olika ångbåtar, två järllvägar och en åkardroRka

att a.nvända, innall han .kommer ,ti~l Malnlö. Funnes det deremot första

klassens båtar, som wnge direkt fråI1 VYar~emunde till Malmö, tror jag, .att

de flesta skulle föredraga en sjöresa, äfvel1' om denila vore betydligt längre.

Enahanda blir förhållandet, om vi tänka oss en linie dragen öfver
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Sassllitz från antingen Ystad eller Trelleborg. 'Jag erkänner villigt, att det

naturligaste äl~ att taga den kortaste sj övägen. Jag ~ var' händelsevis när

varande, då en af Danmarks mest framstående persollHgheter, geheime

etatsrådet rrietgen, fälde de orden, att »uddarna äro lagda ut fråll kusterna

. just för att förmedla trafiken»., Men för att begagna' sig af dess~ utskju

tande uddar, böra kommunikationerna ut till dessa spetsar vara sådana,

att de med fördel kunna användas. Jag vill visst icke bestrida, att" fram

deles nlöjligell kall föreslås ell lillie, som bör gå öfver Rugen. Men då

det nu gäller att upprätta ell n~7 trafikled, kan jag icke inse, hvarför man

skall fasthålla vid ell ideal-route, son1 är svår att trafikera, som icke kan

bära sig och som dessutom, innall dell ~all sättas i gång, kräfver en

lnängd förarbeten, såväl i. Trelleborg som i Sassnltz, hvilka medföra högst

betydliga kostnader.

Beträffande Rugen, har jag af folk från denna plats hört uppgifvas,

att dell hamn, som finnes derstädes vid Sassnitz, är långt ifrån användbar

i alla väder. Under ostliga storlnar vore det högst vallskligt att anlöpa'

dellsamma, och stundom packar isen sig ihop derutanför i betydliga mas

sor. Vidare skulle det, Oln hamnen en gång blefve i ordning, ,erfordras

en solid bana öfver hela Rilgen. Dell järnvägsbit, som redan är färdig,

är mycket lätt bygd, utan stängsel, och kall följaktligen endast befaras

med' rillga tåghastighet.. Sedan hafva vi den svåra passagen vid Stral

sund. Trafiken der måste naturligtvis besörjas med färja, ända till dess

lllall kan få en fast bro öfver sllndet, SOlll är temligen bredt, mycket grundt

med svag ström och iblalld svåra isförhållanden. Det finnes sålunda ,en

nlängd förbättringar att vidtaga, sonl kosta mycket penningar, men kunna

de realiseras, bar jag ingenting deremot. Mell jag och många med mig

äro öfvertygade om att det ·kan dröja länge, iunall dessa nödvändiga för

bättringar blifva gjorda, och hvarför ~å icke nu gellast sätta in dessa

båtar, som i alla fall äro af behofvet påkallade, på linien Malmö-\X;Tarlle

lllulldeI Dessa båt~r kunna ju sedan gå på linien Trelleborg~SassIlitz

eller någoll annan, då den blir färdig. Hufvudsaken är, att någonting

göres i denna' sak och att det göres i tid, ,så att icke andra router upp-

arbetas och vi komnla som vall1igt för sent. \

Beträffande hamnen i Malmö, kall dell visserligen ilågon gång vara

besvärad af is, men jag vågar påstå, att det fiIlnes icke någoll hamn på

denila del af svellska kusten, SOlll icke är beroende af isförhållalldena.
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Jag vill dock fästa upplnärksarr~.heten på att i Malmö finnes redan ,ell

mycket stark och anvälldbar, isbrytare,' sonl kall gå före postbåten och
bräcka upp isen. ' En sådan finnes derelnot icke i Trelleborg.

, Ell sak, so~ dessutom bör beaktas, är, att man till ö~verfartsorter

högst ogerna väljer två så~ana små och obetydliga platser, som rrrelleborg

och Sassnitz. Antag att en person af sjukdom eller genom något annat

förhinder nödgas qvarstanna i 'rrelleb~rg eller Sassnitz, så äro resurserna

på dessa små ställen så obetydliga, att mångell gång gans,ka stora olägen
heter skulle k'unna uppstå. Anllat är förhållalldet i Malmö, der är rnan

dock' i den civiliserade verlden.
Jag ser denna fråga fr4n rena persontrafikförhållanden. Jag tror

också, att huru vi än diskutera denna sak, så har hvar och en sin Inening.

Någon vidare upplysnillg i ~ak har här icke fr~,mkommit. De 'anförda
siffrorna äro ju naturligtvis 'svåra att kontrollera. Det utbyte, jag för mill

del fått af denna diskussion, bar varit ganska sorgligt. V'i hafva 'nämli

gell fått den upplysningen af generaldirektör von Krusenstjerna, att vi

icke bafva att vänta någon subvention från Tyskland. för någoll annan
linie äll Trelleborg-Sassnitz. Under sådana ledsamma förbålIanden och

då vi svenskar icke ensamma kunna bekosta en sådan linie, är det
. enligt mitt förmenallde OllÖdigt att vidare debattera denna sak. .Följden

blir endast den, att om linien Trelleborg-Sassnitz kommer till stånd,

komma 2/3 'Om icke 3/4 af'de svenska resandena~ som begifva sig till

utlandet,' att gå öfver Köpenhamn-Korsör-Kiel eller Gjedser-Warne

munde, de låta med all säkerhet icke tvinga sig öfver Rugen.

Herr Bankdirektörell :wallenberg : Den siste ärade talaren llppfor
drade mig att säga, 'hvarför linieil Korsör-Kiel ännu i dag trafikerades

af flera personer än linien Gjedser-Warnemunde. Jag tror 'mig veta,att

det är derför, att den förra' är ,en gammal route, som sedan åratal tillbaka

varit etablerad, och derföre att det, tar sin tid att vänja folk att taga e~

ny väg, isynnerhet när dell tillfölje af många ombyten är obeqväm, såsom

den öfver Gjedser-W.arnemunde. Det är derföre ang~läget, att vi med

ell gång ~ager steget fullt ut och icke låter narra oss in på halfmessyrer
nas väg, utan etablerar e11 route, som i afseellde på kort sjöresa och be

qvämlighet är vägarna ,öfver Danmark öfverlägsen.

Att danskarna ej med blida ögon se' våra' sträfvanden att frigöra
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oss från deras fnell.allhand, är ej att undra på, och lued deras kända drif

tighet och sammanhållning komma de ej att gifva tapt i första taget. En
framstående dansk tidning säger också under rubrik »Svenskernes Planer

i~od Danmark» bland annat: »vi Danske have altsaa 110gle Kort paa

Haanden og ett ikke uvresenligt Forspring i de bestaaende Forhold. Men

ville vi have Dygtighet og Driftighed at spilIe Kortene udell at komme i

Baghaanden, medens Svenskerne tage Trumferne og Stikkene hjern? Dette

Spergsmaal tr~l1ger sig uafviselig frem, naar vi lukke 0inel1e op for' Sven
skernes Planer mod' Danmark.»

Danskarlla kä~na nog sanningen af det bevingade ordet divide et impe1"a!

Herr Redaktören, Fil. D:r Köersner: Jag är fullkomligt e11se med

berr Wallel1berg, att några halfmessurer böra icke ifrågakomma. Det är

också på denna grund jag fÖ,r min del luåste 0ppollera mig emot Trelle

borg-Sassnitz-rout~n, åtminstone för l1ärvarande. Det är enligt min tanke

en halfmessur att upprätta en postförbil1delse å linien Trelleborg-Sassnitz.

Järnvägen på Rugen är nämligen icke i ett förstklassigt skick, det finnes

icke någon jär11vägsbro från Ruge11 öfver till Stralsund, o~b, äfven om det

funnes någon sådan bro, tror jag icke, att man under den närmaste fram

tiden skulle kunna förmå tyska järnvägsstyrelsell hvarkell att ställa denIla

järnväg i ordning eller sätta hamnen vid Sassl1itz i ordentligt skick.

Nu har visserligell generaldirektör von Krusellstjerlla upplyst, att vi

från Tyskland icke hafva att emotse subvelltion för någon annan linie än

Trelleborg--Sassnitz. Detta låter ju mycket farligt. ~1en jag vågar påstå,

att den subvelltion, som behöfves, ifall linien skall gå öfver Sassnitz, blir

betydligt större, än om linien går öfver Warnell1unde, emedan i förra fallet

en del nya tåg måste inrättas. Detta kostar ganska betydliga summor,

hvilka tyskarna skulle få vidkänllas, men. dessa penningar stanna hos

tyskarna, och då är det. naturligt, att de' icke vilja subventiollera någon

annan route än den öfver Sassnitz.

Om deremot svenskarna hålla fast vid linien' MalmÖ-Warnemunde,

blifva tyskarna tvungna att åtminstone betala samma postsubventioll, som

för närvarande, utgår. För öfrigt bar borgerskapet i Ros~ock och stadsfull

mäktige i Malmö afg~tVit ell bestälnd förklaring, att -de äro villiga att

bestrida en icke obetydlig del af de kostnader, som kunna vara förenade

med en linie öfver Malmö-Warnemunde.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENI'NGE'NS

-sammanträde den 29 oktober l 8g1.

Ordförande: Presidenten e'. F. W.LERN.

Till ledamöter' af före11inge11 invaldes:

Herr Byråassistentell H. T. Frölarnder,

Direktören 6. Besko'w,
» Kongl. Sekreteraren G. Renholm och
» Grosshandlare11 E. ]/'. Larsson.

Herr Ingeniöre11 J. Landin höll härefter ett föredrag onl

Krisen i Argentina. .

Herr ordförande! Mina herrar! Då dell stora krise11 i Argentin~

onekligen måste sägas ~afva vårit en .intressant företeelse inom finans

~erldell och då jag haft tillfälle att personligell på 11ära håll studera den:

samnlas. utbrott och utveekling, begagnar jag lned ~öje detta tillfälle, som,

här e~bjudes 'mig, att lemna detta ärade auditorium e11 redogörelse härför.

li'örhållandena i Arge11tina .hafva under den tid, som omfattas af de

båda senaste åren, undergått ell fullständig förändring. På 1880-talet rådde

i den unga republiken en' .allmän fred. Man förklarade stolt, ~tt 1>revolu

tionernas tid var för ålltid förbi ~>, och europeiskt kapital och europeiskt

arbete täflade att finna användnil~g i' Argentina. Argentinarl~a invaggade
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sig i glada förhoppni~lgar och ansågo sig redall på del1 sydamerikanska

kOlltinellten spela samma 1"01, som Förenta staterna spelade på den norra.

Vi måste äfvel1 erkänna., att del1 utveckling, son1 dell argentinska repu

bliken på 1880-talet genomgick, var förvånallde. Järnvägar, kallaIer, haln

nar, städer och kolonier projekterades och anlades snart sagdt i oändlighet,

·och nya industrier uppblomstrade i landets alla delar. För att kUllna er

hålla allt det folk, som erfordrades för utförandet af dessa arbeten, för

sökte man leda den. europeiska emigran~strömmen till dessa trakter, 'och

detta lyckades äfvell i så hög ,grad, att under år 1.889 uppgick antalet in-

. varldrare till Argentina till icke mindre än. 1/4 million, hvilket naturligtvis

var nästan omstörtande för ett land, som illalles hade el1 befolkning af .

endast inemot 4 millioller illvånare.

Nu deremot är allting förändradt. Landet är ballkruttn1ässigt. Alla.,

företag ligga ner~, ingenting uträttas, och revolutioner, som Inal1 nyss för

klarade vara för alltid förbi, äro Ilumera hvardagliga förete~lser i .de olika

provinserna. Invalldringen har afstannat, och ~ stället börjar Inan elni

grera från Argentina, dels tillbaka till Europa och dels till Brasilieil, som

nu anses vara det förlofvade lalldet. Emig~ationen bar tagit en sådan

olllfattl1ing, att t. ex. el1dast staden Buellos Aires, son1 har Ilågot öfver

en half milliol1 invånare, på några månader sett sin befolkning minskas

med i11emot 40,000 persqner..

Skulde11 till allt detta är den rådallde krisen, hvilket nan111 dock 11U

mera knappast torde v'ara 'ett adeqvat begrepp för att beteckna sakernas

tillstånd, derför att· detta tillstånd visat sig af e11 nära kronisk beskaffenhet.

F.ör att emellertid rätt kunna förstå denna kris, dess orsaker och

utveckling är det nödvändigt att kasta en kort blick tillbaka på Argen

ti11as moderna historia och följa krise11 i dess utvecklingsstadier från den

tid den började göra sig känbar intill nuvarande dagar.

Argentina har icke länge varit sjelfständigt. Det frigjorde sig år

1816 från det spanska herraväldet och proklamerade sig som en fri repu

blik efter ·nlönster af Nordamerikas förenta stater. Sedall dess har landet

länge, man kall säga ända till år 1880, varit skådeplatsen för ollppbÖrliga

inbördes strider de olika provinserna. och partierna elnellansamt tid efter

annan varit inveckladt i krig. med grannstaterna. Härvidlag må blott

erinras om de vid hvarje presidentval återkommande oro~igbeterna, f. d.

bonddrängen, sederinera diktatorn Rosas 23-åriga skräckvälde och det bIo- .
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diga 5-åriga kriget nlot den paraguayske diktatorn Lopez. Under sådana ~

förhållanden kunde något tal om fredlig utveckling icke komma i fråga.

Efter revolutionen 1880, den sista före dem, som egt rum på 1890-talet,

lyckades dock ell driftig och kraftig man, general Julio Roca, att svinga

sig upp till president, och denne syntes, åtminstone då, vara den rätte

m~nnen att leda landet in på- dell sunda utvecklingens väg.

Argentina omfattade, sedan det tillsammans med Chile annekterat

det gamla Patagonien, hvilket s~edde i början på 1880-talet, en areal af

icke mindre än 3 millioner qvadratkilometer, eller ett ytinnehåll 7 gånger
så stort som Sverige~ Land.et .begränsas i vester af Chile, i norr af Boli..

via, Paraguay, Brasilien och i öster af Brasilien, Uruguay och Atlantiska

oceane11. Detta område, fördeladt i 14 provinser och 9 terr~torier, sträcker

sig från 22:dra till 52:dra graden sydlig latitud och erbjuder sålunda en

mångfald af klimat, lällgst i .norr tropiskt hett och i de sydligaste delarna

mycket"' kallt, men i det hela 'mildt tempereradt. De olika provinserna
bilda e11 gemensam federation under nationalregeringen, som har sitt säte

i Buello~ Aires. Der sammanträder äfven natiollaJkongressen, som består

af tvänne kamrar efter nordamerikanskt mönster. Nationalregeringen i
~uenos Aires spelar ungefär samma roI för ~rgentina' som nationaIrege..

ringen i Washingto11 för Förenta staterila, och en hvar af Argentil~a~ 14

provinser har siu guvernör och lagstiftallde församling, men äro likväl

icke fullt så oberoende af hvarandra och nationalregeringen, som förhål

landet är med de olika staterna i Nordanlerika. D~ ett territoriuln upp

nått ett visst illvånareantal, eger det rätt att ,välja 'sin egen guvernör;

dessförinnan tillsättes denne af republikens president.

Större delell af la~det utgöres af ofantliga 'grässlätter, de s. k. Pampas.

På dessa slätter är det som de stora boskapshjordar beta, hvilka förse

hela verlden med· hildar och på sista tiden, sedan konserveringsmetoderna

blifvit förbättrade, med stora qvantiteter fruset fäfskt kött. Argentinas

rikedom på boskap kan inses deraf, att landet år 1889 räknade icke min

dre än' ·25 millioner nötkreatur, 5 millioner .hä~tar och 100 millioner får.

En annan af landets hufvudnäringar är landtbruket. Odlingen af hvete

och majs har tagit så kolossala dimensioner, att man år 1889 exporterade

300,000 tons· .spannmål, under det man på 1870-talet importerade (lenna

vara till icke obetydliga qvantiteter. Äfven inom mineralriket har Argen

tina stora naturliga tillgångar. Guld, siliver, koppar-, bljr- och järnmalmer,
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svafvel, kol och petrol,eum finnas i mängd på Andernas östra sluttning

och vä~ta endast" på sinexploitering, som fördröjes hufvudsakligell till

följd af dåliga trallsportmedel. Visserligen hår man bygt en mängd

järnvägar, men det- fordras ännu mycket, innal1 man kan säga, att' kom

I?unikationerna äro i det skick de böra vara. Det största järnvägsföretaget

torde vara det, som är under byggnad fråll Buenos Aires till \7alparaiso och

hyilket ar färdigt på argentil1ska sidan, ända bort till Anderna, likasonl

ock ifrån Valparaiso till Anderna. Det är hufvudsakligen endast tunlarna,

som återstå. Uppe, i norr äro emellertid kommunikationerna ännu för

dåliga, 'för att man skall kunna tänka på att i större skala tillgodogöra

sig de derstädes befintliga Tikliga mineraltillgångarna, och fastän landet, som

nämndt, eger icke obetydliga kolgrufvor~ ilnporteras dock ännu allt kol

ifrån England. Längst i 11orr, särskildt i territorierna Missiones och Chaco,

finna~ ofantliga skogar af hårda och värderika trädslag, hvilka utan tvif

vel, då kommunikationerna blifva bättre, blifva sYllnerligen löna~de att

exportera. Kulturväxter, ~åsom sockerröret, vinran~an och tobaken, trifvas

väl i de nordliga provillserna och lemna betydande afkastlling.

H vad som emellertid fattades för att dessa naturliga rikedornar skull~

kunna komma till sin rätt, d'et var kapital och arbetskraft. Det var dessa

båda saker, som general Roca, ,hvilke~ år 1880 kom till' väldet, sökte att

skaffa från Europa. Stora lån upptogos både i England, Frankrike och

Tyskland. Derjämte verkstäldes en betydande emission af papperspenuingar.

Man hade visserligen förut försökt a~t låna penningar från Europa, men

det skedde endast i jämförelsevis liten skala, hvilket framgår af följande

tablå öfver den argentinska statsskulden under åren 1861--:-1875. Denna

statsskuld utgjorde :
år 1861 ... -__ . ~ __ 18,470,000 dollars

» 1865 , 25,420,000 »

'> 1870 __ .______._____________________________ 50,470,000

» 1875 .' __ ~ . 76,860,000 »

Sedan Roca började med sina storartade planer, ökades ståtsskulden

progressivt. ,Den uppgick år 1889 till öfver 550,000,000 dollars eller om..

kring 2 1/2 milliarder francs, fördelade på följande sätt:"

Inre Yttre
Nationell . . 190,836,888 dollars 129,018,962 dollars

Provinsiel .. ~ .. -__ ,. 27,560,985 211,8~1,678»
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Såsom herrarna finna, var det ganska stora penningsuminor, sonlun

der en kort tid hade upp~ånats. Nu frågar lnan: hvart togo. dessa pengar

vägen? Ell stor del användes utan tvifvel till nyttiga och goda företag,

såsom till byggande af en massa järnvägar, lnen en stor del stannade

dock tyvärr, som vi "Skola se, i regeringsmedlemmars och deras vänners

privata fickor. Järllvägarnas längd steg fråll 2,061 kilometer år 1878 till

8,502 kiloIneter 1889. Af dessa' bygde staten sjelf en stor del, men

största delen bygdes af utländska isynnerhet engelska firmor. Med dessa

afslöt regeringen samtidigt lned koncessionens beviljande kontrakt, hvari

genom bolagen garanterades en viss mininliränta, vanligell 5 il 7 .%,
på anläggningskapitalet för ell viss tid.. Derjämte afsto~os åt bolagen stora

landssträckor omkring järnvägarna, och skatte- och tullfrihet tillförsäkrades.

frikostigt för längre tid alla nya allläggnillgar. Utom järnvägar bygde

lnan äfven hamnar. Tvänne stora sådana, hvilka kräft ett ofantligt arbete

och stora penningsummor, anlades, en i Buenos Aires och dell andrå vid

den llya staden La Plata. ElI hamnkonstruktion vid dessa dela.r af den

argentiska .republikens kllster är en dyrbar,' och vansklig sak, då stränderna

vid La Plata-flodell äro nlycket långgrunda, så att långa kanaler måste

uppmuddras och dessa sedan med stora kostnader skyddas, så att de icke

blifva igenslammade. Ell stor del pennillgar användes des~utom för att

befrämja immigrationen. Man utskickade agenter till alla europeiska läll

der och spridde der ell massa lockande broschyrer och prospekter, hvari

på allt sätt framhöllos de stora fördelar och de billiga vilkof, emigranterl1a

skulle erhålla. Beträffande vilkoren ·för förvärfvande af jord må nälunas,

att genOlll. Banco Colonizador Nacional försåldes uti provinsen S:ta Fe,
som för sin fruktbara jordmån bär namnet Argentinas kornbod, 34 hektar

jord för ett belopp, nlot~varande 695 il 1,125 francs, hvaraf endast 10 /o

beböfde betalas kontallt. Mall kunde således för endast 70"':"'100 krollor

. skaffa sig besittningsrätt till ett gallska allsenligt jordområde. Dessutom fick

mal1 låna redskap och dragare och erhöll under flera dagar efter sin 'an

komst underhåll på regeringens bekostnad. Äfvell transporterades immi

granten afgiftsfritt till hvilkeIl del af landet ha~ ville. En del af de upp

lånade penningarna användes ock för att understödja ångbåtsförbindelser

emellan Argelltina och Europa, och på europeiska utställningar lyste' all

tid den argentinska afdelningen, hvarpå. ofta stora summor nedlagts. Be

sökare på 1889 års Pariserexposition torde sålunda änllu i ~riskt minne
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bevara den der befintliga ovanligt ståtliga' argei1tinska p~viljongen Ined

sitt ri~haltiga innehåll., L~ndet gick ock onekligen framåt. Säde'sexporten

tiodubblade~, bud-, kött- och ullexportell växte i nära nog liknande pro

portioner, och importen tredubblades; allt inom loppet af 'ett tiotal år.

Ett slående exelnpel på den raska utveckling, som ullder denna period

gjorde sig gällandeöfverallt i Argentil1a, är tillkomsten' af den l1ya staden

La Plata.

Midt på Pamp,as, 50 kiloIneter sydost om Buenos Aires och 8 kilo·

meter fråll den lilla vid La Plata-floden belägna· byn Ensenada, uppstod

på några få år en blomstrande stad. Den anlades år 1882 af guvernören

Rocha, egentligen' på grund af politiska motiv. När staden Buenos Aires

sklille blifva bufvudsäte för nationalregeringen, skred nämligen provinsen

Buellos Aires" SOlll är den största af" republikens 14 provinser, att. åt sig

utse en annan bufvudstad. Man beslöt då att b~Tgga en ny stad, och denila

blef La Plata. År" 188g Ilade staden 64,000 invånare, 120 breda gator

och boulevarder, en lliängd offentliga monumentala byggnader, vattenled

ning, elektriskt ljus, lys- och vattengas, ett spårvägsnät större ä11 det, som

vi lyckats åstadkomma i n~gra städer i Skandinavien, stor järnvägsstation,

lätta järnvägskoffilnunikationer, ett tiotal dagliga tidningar och, last but

not least, en ståtlig hamn, hvars allläggning kostat icke milldre än 18

millione,r pesos eller 90 millioner francs.

Under tiden för den allrnäuIla uppblomstringell började det likväl

uppstiga moln' på dell finansiella horisonten. Först sakta och omärkligt,

men sed{tn allt tydligare och tydligare. Man började känna, a~t icke all

ting stod rätt till, att icke allt var som det borde vara. Guldagiot började

nämligen stiga på börsel). i Buenos Aires. Pappersmyntets värde föll så

lunda i förhållande till gulddollarn och blef naturligtvis föremål för spe..

kulation. Det gjorde ett ganska egendomligt intryck, då man möttes af

frågan: hvad kostar guldet i dag? hvilket var e,n fråga, SOln i början på

1890-talet var lika valllig i 'Argentina som frågan: goddag, hur står det

till? och' det blef snart rent af en lifsfråga, hvad guldet betingade på bör

sen. I börjal1 var guldagiot icke s~ynnerligen stort, Inen steg så slnåningom

sakta, men säkert. Under tiden hade Roca afgått. 'H~ns presidentskap

utgick år 1886. Presidenterna väljas nämligen på 6 år, \men få icke orne..

delbart o~väljas. Efter Roca valde man då advokaten Juarez Celman

till republikens president. Han fortgick på samlna väg som Roca, up·p..
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tog lån ifråll Europa och fullföljde i allt sin föregångareR traditioner. Han

utbasunerade fortfarande talet om landets rikedom, lysande framtid etc.

och förnekade alldeles bestämdt, att någon kris var. å bane. Det var, sade

han, endast tysk~ börsjobbare, som 'åstadkommo, ~tt guldagiot steg. »Be

finna vi oss i en kris, är det en kris· af frainsteg». Dessa ord yttrade

han ännu så sent som vid invigningen af hamnen vid La Plata, hvilken

egde rum i mars år 1890.

Under tiden spekulerade lnan icke. endast i guld, utan rallt möjligt.

Nya städer anlades. Spekulationerna i jordegendonlar, såväl omkring stä

derna som inuti landet, alltogo stora dimensioner. Jordens värde steg högst

betydligt för att med krisens fort.skridande. åter hastigt falla', T. ex. en

svensk ingeniör hade 'köpt jord i närheten· af Buenos Aires till ett pris

af en dollar 50 cents per qv.-meter. Han gjorde en ~esa till Svel~ige, och

under ·denna tid blef den, som förvaltade hans egendom, erbjuden 8 dol

lars 50 cents per qv,-meter. Sedan, då krisen fortskridit, kunde han ej

ens fä en dollar. Argentinarna blefvo naturligtvis emellertid under uppsvingets

dagar rika på att få sälja sina förut yärdelösa jordsty~ken. I sammanhang

med den ökade' rikedomell steg. också lyxen. I slutet på 1880-talet blom

strade teatrar och kafeer i Buenos Aires såsom de icke förut gjort, och

lyxbutikerna på hufvudgatorna voro kanske mera storartade än -sjelfva

Paris har att uppvisa. Allt detta kunde. dock icke hjälpa, att kris.en fort

skred - guldagiot steg. CelnJan dekreterade då, att guldagiot icke fick

noteras på börserna, och till sist utkom en ord~r, att börserna skulle stängas.

Guldagiot steg dock detta oaktadt allt fortfarande, och dekreten måste snart

.återtagas.

I början af år 1887 var guldagiot 26, d.· v. s. man fick för 100 dol

lar~ be~ala 126 dolla~"s i papper. Det steg, sonl sagdt, oupphörligt och var

i medeltal:
för år 1887 .. ._- 36

18.88 __ .. __ .. .. .... .. _ 47

1889 .. __ / .. .. . . 86

1890 __ .. .. __ .... _. ,__ .. .. ___ 148.

[ närvarande stund är guldagiot 300 a 350, d." v. s. för l1ärVarallde

kosta 100 dollars i guld inemot 450. dollars i papper. Pappersmyntets

värde står·.i· föga mer än 20 % af det. nominella.. Ett så raskt 'sti

gande guldagio var n,aturligtvis ytterst betänkligt, och man -frågade sig
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allmänt, hvarpå detta kunde bero. Allmänheten kom ock ganska snart

under fund med den mest direkta orsaken härtill. Det existerade nämli

gen, vid sidan af dell lagliga en olaglig emissio~ af, papperspengar. En

lIgt lagen af den -3 november 1887 fick hvarje bank rättighet att emittera

papperspenningar med vi~kor, att den på förhand i den nationella skattkam- ,

maren deponerat nationella värdepapper (titres de rente nationaux) till

samma belopp som derl s~mlna, hvilkell skulle emitteras. Totalemissionen

var dock begränsad till 160 millioner pesos (dollars). Man kOlIl emellertid,

som sagdt, under fund med ell olaglig elnissioll af papperspenningar till icke

mindre än 50 il 60 millioner pesos. I spetsen för denIla olagliga enlission

giI1g0 natiollalbal1.kell och banken i provillsell Cordoba, i synnerhet den

sistnämnda. ~-'örst sattes sedlar, som voro illdragna och bestämda att för

störas, åter i omlopp. Då detta blef kändt och det bleI alhnän skandal,

trädde nationalbankell emellan och hjälpte Cordoba-banken att inlösa de

gamla sedlarna. Då' de voro i11lösta, släpte emellertid Cordoba-banken ut

dem ell gång till. Det är från d~nna tid, man har den, sorglustiga historien

Oln ugnen i C.ordoba" h vilken var så konstruerad, att när de gamla sedel·

packorna under offentlig kontroll högtidligt inskötos genom _~ll lucka för

att brä11nas, utrakades de lika behändigt och okontrolleradt-g~nom en annan.

Denila och andra olagliga emissioner af papperslnynt bragtes på tal

under kongressens ordin·arie session 1890, och det bIef natur~igtvis 'stor

skalldal. Regeringens försvar var mycket lamt. Att presidenten Celman

var broder till guvernören i Cordoba, som var en af de ledande mä1111en

i banken derstädes, förbättrade icke saken.

Samtidigt med de olagliga emissionerna ko~ mall U11der fund med

äfven andra snedsprång af regeringen. Man beskylde öppet president och

ministrar samt deras närmaste underordn~de för att sätta sina privata in

tresse1l fraInför det allmänlla bästa och att vid flera tillfällen bafva tillskansat

sig stora penningsummor på det allmännas bekostnad. Som exempel :härp~

må anföras en episod från en bolagsstämma il10m det- engelska bolag,

hvarmed regeringel1 afslutit kontrakt om en storartad anläggnil1g af vatten

och kloakledningar i Buenos Aires, hvilket kOlltrakt afslutits på för Argentina

så betungande vilkor, att det var svårigheterna att uppfylla förpligtelserna

härutinnan, SOlll 11ärmast vållade den finansiella krisen i sistlidile novem

ber månad, då det gamla välkända affärshuset Baring Brothers höll på att

stupa. Under denna bolags~tämma och sedan i flera argentinska tidningar
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påstods det helt öppet, att presidenten Celman fått emottaga 200,000 pund

och d. v. ·finansministern 80,000 pllnd i IDlltor för ~tt genomdrifva ~Ol1

traktet. Detta blef icke derrlentel;adt. Man beskylde för öfrigt Celn1an att

b'afva under Sill presidenttid, d. v. ~. endast 4 år, gjort sig en privat för

mögenhet af 10 millioner pund. Det är naturligtvis omöjligt att kunna

kontrolle~a dessa siffrol~, mell redan att sådana uttalanden göras off~nt

Iigt oc~ icke blifva vederlagda, visa ju tydligt regeringens beskaffenhet.

Äfven i nationalbankens förvaltning förefunnos kolossala svindlerier. Efter

det Celman' blifvit störtad, tillsattes en komite för att utreda national

bankens affärer. Det framgick då, att nlan rent af hade kastat bort pen..

ningar utan den ringaste kontroll. Exempelvis må nämnas, att en person)

, som var skyldig banken. 400,000 dollars och som mycket oregelb,undet

Ilade fullgjort 'sina betalningar, lik~äl ytterligare erhöll ett lån på ,200,000

dollars. En alluan,' som hade ett kreditiv på 20,000 dollars, tilläts lyfta
• i I

290,000 dollars o. s. v. En stor post på 16 lnillioner dollars, hvilka pen-

ningar voro utlånade till Cordoba-regeringen,befans i afskrifningsfär

digt skick.

Det är klart, att InissIlöjet mot regeringen skulle' under sådana för

hållal1den bl~fva lnycket starkt. Detta missnöje fick ett offentligt uttryck

i det storartade demol1strations- och protestmötet i Buenos Aires i april

förlidet ål~ på föranstaltning af den patriotiska föreningell ·Union Civica.

Hufvudtalare~ ,på detta möte var den gamle general Mitre, en af, Argen..

tinas populäraste märl, som i ett ljungande tal protesterade mot det följda

regeringssystemet och f~amhöll, krafvet på- en mängd reformer. 11101J1

parentes må här omnäln~las, att denne Mitre, som' förut varit landets pre

sident,allmällt kallas för dell ende ,fullt 11edei~lige president Argentina haft.

Han lemnade nätniigen sin presidentpost lika fattig SOlU han tillträdt den

samma, hvilket· gjol~de, att Illall föranstaltade. om en nationalbelöl1ing å\t

honom. En större penningsumma hopsubskr~berades, o.ch användes den

samma att ..inköpa en af landets största och mest inflytelserika tidningar,

hvilken man ~såg ej kunna kon1ma i bättre hällder än Mitres. Följdell

af det l1yssn~mnda ,demonstrationsmötet' blef, att .presidenten beslöt sig för

,ett ruinisterskifte. Han tog väl endast sin finansminister ur oppositionens

l~der, men· näpmaste följden deraf, att man trodde den n~ra' finansministern;

Francisco, Urib'uru, vara ell hederlig karl, var" att guldagiot på 8 dagars

tid sjönk från' 215 till 122., Han var emellertid', alldeles för hedel'lig, för
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-den Celmans'ka ,ministären, och då han började röra litet inationalbankens

.affärer,' bIef han snart afskedad. Celman återgick då till ·den gamla regi

men, och guldagiot steg ånyo och stod inom kort i 220, d. v. s. lQO guld- ' '

-dollars kostade 320 pappersdollars. Då var det slut lned tålamodet,' och .

lUan grep till vapen för att. göra slut på det Celmanska regementet. ,Juli

revolutionen 1890 utbröt. Efter tvällne dagars skarpa gatustr~der blefvo

dock de upproriska undertryckta. För~oppet af resningen är så karakteris

tiskt, att jag icke kan underlåta att med några, ord, beröra detsalnma.

'Revolutionen var i och för sig synnerligell väl planlagd. En stor del af

,Buenos Aires garnisoll bade gått öfver på de upproriskas sida, och dessa

trupper hade besatt artillerikasenlerna och' förråden, der de, visste, att de

~kulle finna, patroner. De skulle då vara fullt rustade. Då de emellertid

-skulle be~äktiga sig patronförrå~en;, befunnas dessa tomma. Patronerna

voro visserligen uppförda i böckerila - men penningarna hade hamnat i

regeringsmedlelnmarnas fickor. Så lyder åtminstolle den allmällt gängse

versionen. På grund af starka påtryckningar äfven från' sIna anhängares

sida måste presidenten, Celman ändock inom få dagar afgå. H~n hade

:spelat ut sin 1'01.

Efter Cellnans afgång trädde den förutvarande vice' presidenten Pelle~

grini i spetsen för regeringen. Han hade visserligen varit n1edlem af ~ell

Celmanska regeringen, men så litet deltagit 'i desR åtgöranden, att'ln~n hade

hvarken ondt eller godt att säga om honom. Hans uppträdande helsades

likväl med allmänt jubel. Pellegrini rekonstruerade luinistären,' och till,

sin finansminis~er antog han en af oppositionens män, d:r V. Lopez. Guld-

agiot, som under revolutionen hade varit 360, gick nu ned till 120, och

'man, trodde allmänt, att krisen var öfver. Det visade sig eme]lertid~ att

man jublade för tidigt.

,Den nya regeringen hade till stor del bibehållit dell gaJ;Ilhls tradi

tioner. Ehuru de' -mest komprometterade guv~rnörerna, i Cordoba och

Tucuman, måste afgå, var -revolutionens inflytande utom 'hufvut1staden icke

synnerligen stort. Visserligen' utlystes stora demonstrationsmöten o.' s. v.,

men det stannade vid bl,otta ord, och, ~lti sjelfva provinsen Buenos Aires

fortsatte ,dess guvernör, Costa, ,ett regemente, stödt på b:~jonetter, .hvilket

fortfar ännu idag och som af den ansedda tidningen L~ Nacionbeteck

nas såsom ännu värre än Celmans.

Agiot steg åter. På hösten, ,1890 var det uppe uti 250. Samtidigt
8
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kunde 'iegei~ingell' icke fullgör~ sina -skyldigheter -till de· engelska husell~

. ö~h. detta framkallade- den bekanta krisen i England sistlidna höst.. När

maste _följden nsf guldagiots . hastiga stigande i Argentina var ett allmänt·

. slagsmål på börse~i Buenos Aires, .då polis fick lof att inskrida och af

lägsna samtliga mäklare. -
'Under tidell hade emellertid Lopez fått sina finansförslag i ordning

ocb . sammankallade kongressen till en extra _.session' i .decem,ber 1890.

· Trots' alla de besparingar, som man sökte införa, såsoln minskand~ .af

tjenstemänneus antal och löner,' inskränkande af sändebudsplatserna i

Europ~ etc.; llvarigell0m, statsutgifterna nlinskats med unge~är en sjett~del,

kunde man döck icke få affärerna att gå ihop. Man måste' då ytterligare
öka statskassans inkomster. .Enligt Lopez' förslag skulle till en börj~n

alla tuliumgälder betalas i guld. Vidare höjdes tullen på en mängd ar

tiklar, isynnerhet lyxartiklar, såsom vin, spirituosa och tobak. Dessutom

lade man en exporttull af 4 ,% på hudar, ull, horn, talg m.' ln. Stämpel-

.skatterna fördubblades, och en del banker tingo betala 2 :% årligen på. .

sina depositioner. De sedelutgifvaride bankerna tingo betala 1 % af Sill

cirkulerande emission. Slutligen höjdes skatterna äfven för restauratörer,

·.cigarrhandlare samt tändsticks- och ~pirituosafabriker m. fl.. Bank,erna,

fingo dessut0!ll ·b-etala 10 :% och aktiebolagen 7 % af sina dividender,

såvida de icke hade sin styrelse i Argentina o~h sitt kapital inom landet..
. : .Samtidigt ,afsändes till London' ell regeringens agent, d:r Plaza, för att

upptaga ett lån på icke mindre än 75 millioner' dollars~ hvilket skulle del

vis garanteras genom inteckning i tl~llinkomsterna. Detta befans vara

behöfligt för att under '3 år täcka alla· förpligtelser för lån och järnvägs

garantier. Under dessa 3- år skulle state~' förbinda sig att icke upptaga

något nytt lån, hvarjämte årligen :skulle indragas 15 millioner p'esos (dol

lars) af dell utelöpande sedelstocken. Man trodde sig ·dessutom hafva

gjort·· ett· lyckligt val,' d~ man 'såsom presidentkandidat till det val, som

'skulle egå :rum 1892, enat sig' om den gamle hedersm~nnel1, geb~ral Mitre.
Man· skulle derigenom u'ndgå alla de stridigheter och oroligheter" som an
nars btuka- åtfölja; ett sådant· val. Ingenting hjälpte. . Agiot befans i ett

ständigt· stigande. - Under förra hajften af juli m~nad i år gi?k det vis
serligen-·ned· ganska betydligt, 'hvilket berodde derpå, att en mängd banker 

bade' att -mö~ st~ra u~betalningar i papperspengar, hvilka icke i något

öfverflöd fUIino~ i marknaden,. ehuru en så sto~, emission af dem egt ,~um,
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men' detta guldagiots fall unde'r några' dagar visade' sig vara ~J?: ren till·

fällighet.· ",Nu har det stigit till, 300 a 350, trots alla regeringens ansirä~g-..

liingar.. ,' ,

Revolutionernas tid, som man på 1880-talet förklarade vara. förb,.i,

har' dessutom återkommit och kallske med ällnu större styrka än förut.

Den 21' maj innevarande år utbröt revolution i, Cordoba, som förs~ ~fter

heta och blodiga strider undertrycktes. Den 23 juni 'kastades regeringen

i .Catamarca, med guvernör Ferrari i spetsen, öfver ända, ~ch lugnet åter

$täldes ~örst gel10m natioll~lregeriDgens trupper, hvilka, ins~tteproviDs

r~geringen i silla rättigheter. Oroligheter förekommo äfven i fl.er~ andr:a

provinser, såsom Santiago del' Estero, Entre Rios o'oh Corrientes, oc4' i

. ' sjelfva' Buenos Aires var jäsningen så stark, att belägrillgstillståndet för

lång tid var förk~aradt. .
E,n dag öfverraskades argentinarna, helt plötsligt af att två dagar

efter hvarandra utaf regeringen dekreterades för helgdagar, oaktadt man

yar midt i en vecka.. Man undrade mycket, hvad anledningen dertill ~unde

vara. Det vis~de ~ig snart, att detta var det enda sätt för reger~l1gen att

förhindra nationalbankens och den stora' bankens i' p~ovinsen Bue~~os Aires

fall. Under des'sa så h~stigt bestäm~a helgdagar, vor~ goda råd dyra.

De ledallde statsmännen öfverlade oförtrutet oln, hvad som vore att göra

o·ch kommo till det resl)ultatet, att man onledelbart sku~e upptaga ett' stort

patriotiskt. lån. .Mall. vädjade till fosterlandskänslan och erbjöd tecknarna

lysande vilkor. Oaktadt. detta lyck,ades m~n, icke få ihop' mera än 44

lnillioner a~ de 100 eller minst ;75, som 'man bade ,tänkt sig oc4 ,~vilka

voro af 'behofvet högeligen påkallade. Af 'dessa 44 millio~er vo~o till Juni

månad detta ·år inbetalda, endast 28.millioner, af hv:ilka nationalbanken

fick 11 millioner och provinsbanken i Buenos Aires, Banco de la Provincia,

16 millioner.' Detta var ~ "alla fall so~ en ,droppe i ~afvet, och, den' stora

operationen med, IlationaIlånet kunde a~ses som ett fullständigt fiasko.

Nu' hafva också de ofvallnämnd~ båda ban~.erna fått ,stäng~ ,sina portar.

,Under denna bekymmersamma tid 'antoga"'senaten, och deputerade..

kamm~ren, de två delar, hvaraf ,~ongres~en är .sammansatt, en lag om

moratorier.' Den 15 juni antogos ,nämligen fö~j~~de lag~örsl.~g:

" . 1:0) alla.förbindels~r .att. utbetala pengar vid ~nf~rdrap eller efter

viss tid förlängas i hvarje fall med 90 dagar efter utfärda:ndetafdenna'lag;
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:Utbetalningar_ till' stat, J provins elier komn1un. '

'Detta väckte en allmän ovilja, i synnerhet inom afiaisverlden, som

irilemnade ~n petition till presidel1ten, att han: eniot den tiliämn'ade lagen

måtte ~ätta sitt ,reto, hvilket oc~så' skedde, men kongressen vid~öll lik~

'val sitt beslut; och presidenteh måste slutligen sanktionell'3l den ~~rågaV8-

:rande ,lagen. ,
, Samtidigt uppstod en allmän' rusning' till bankerna', En' mängd bland:

~essa kunde' ick'e fullgöra sina skyldigheter, utan' måste stängas. Bland

.-d~t;sa banker må', nälnn~s Banco de ltalia, ,Nuevo Banoo Ita]iano~, Bancp:

~f~amces, Espaiiol, del Comercio lli. fl. och senare äfven Banco ingles de

j'Rie tde la Plata. Den enda bank, som var stärk' nog att utan svårighet·"

lmtlta 'alla utbetalningar, var »Ballcp de Londres y de Rio d'e' la Plata»,

'ehuru folk der' flera d'agar stod' i kö',för .att uttaga sina depositioner~ Små

:ningom lade sig d~1:1 v~rsta paniken, och guldågiot, som stått i 360, sjönk

på 14,,-dagar till 250, men någon stabilitet i affärerna inträdde likväl icke~'

lDi'verse politiska rykten, regeringens villrådighe~ och tvetydigheten

Jho~ KOl1gressen, i hvilken ännu finnas flera af Oel~ans anhängare, meri

tframför all..t fruktan för nya' emissioner af papperspengar och- dermed för

·enade tvångskurser pafva gjort, att guldagiot sedermera hela tiden hållit

,'sig ga~ska' högt uppe och situationen ingalunda förbättrats. Dertill kOlli..

~er, atteriligt de- senaste telegl'afiska underrättelserna g,eneral Mitre afsagt

~ig kandid~turen till presidentskapet, hvarigenom, öppnats utsigten till änd~

lÖ'sa p~litiska stride.r.

En annan sak, som just i dagarna gör siri ronde i pressen, är den

f)tora guldexport till Buenos Aires, som anol;dn~ts af några stora europeiska _

hus, i -synnerhet Rotschild och Baring Brothers lim., för att underlätta

argentinarnas handelstransaktioner med Europa. Det torde dock vara för

tidigt att ytt~~a sig om det inflytande, som denna expo~t kan hafva på

deh arg~ntinska mark11aden.

Moratol~ieia:garna h~fva emellertid verkat paralyserande på den argen..

tlnsk:a handeln. Då dess~tom de· förnämsta bankerna äro stängda; är det

klart, att all ~ rörelse skall ligga· nere. Importen har varit i aftagande i

'hÖgst b~tydlig ~ grad under. bela tiden ända ifrån" år 1889,' som' synes af

nedanstående si&or":-
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~8~9 . 164,569,884~olla.rs..

1890 0 141,192,305

jan.-luars 1890 __ . ·__ ·0 · - 49,472,035 »

d:o ~891 -----. --- --- ----------0----- 19,127,~43 »

ocp. exporten };lar ej visat tecken till samnla has.tiga 'ö,kning s~m förut,

,utan hållit sig temligenkonstant. Märkligt nog har allting blifvit dyr~re,

icke allenast de varor, som importeras. Til~ följd af ~.tskillig3: obefintliga

monopol och dive;rse' spekulationer, SOln man· icke så lätt kan kon1ma

under fUlld med, hvar de hafva sin rot, hafva äfven prisen på de allmän-o

naste konsumtionsartiklar, såsom kött 'och säd, stigi~ till ell otrolig höj~.

Konsumtionen af kött ohar äfven visat s~g i starkt afta,gande, såsom

framgår 'af efter~öljande siffror för staden Buenos Aires:

År Kgr. kött per invånare: .

1884 '" . 122

. 1885 ..0 0 0 0__ 133 .

1886 ~----------------._. . 0 131
o1887 .: . ________ _ 130

1888 .. ._.. ____ 122

1889 ,,. ~ ,__126

1890 .__ __ ______ __ __ ______ ____ __ ___ 80

I den för kort tid s~dan så blqmstrande staden L~ Plata, )~ Sydame

rikas Chicago), äro förhållandena om möjligt änI1U sämre. Dessbefo~k-

oning har minskats of:r~ån 064,000. år 1889 till cirka 40,000, och man har' der

icke råd att hällaogatorna upplysta, i det penningar saknas att betala entre-
o • ~

prenör:erna för det elektri~ka ljuset, så att stadell tidtals är försänkt i

mörker. För La Plata ganska betecknande är för öfrigt historien .om dess

kyrka. o :Qet fanns redan förut en. vacker sådan, men delina var icke nog.

Man ville hafva en' större o~h började att bygga ell storartad k~tedral

~fter Kölnerdömells l~önster. Man hade, emellertid icke hunni~olängre än

-till att olägga en 1 Ineter hö~ grund, då kri~en kom och arbetet lnås~e

a~stanna., och det hela ter sig nu som e~1ruin.

VIlder, dessa sv.åra och dyra tider hafva arbetstillfällena blifvit

mind~"e .och mindre,' och arbetslönerna hafva i högst b~tydlig grad Ileq.~

gått. .En stadsarbetare kall icke komma högre än till 2 pesos per ~ag1

~. v. s. knappast två kro~or. En bonddräng på landet har utOlJ~ nöd

io!f~ig bostad 15 a 25 p~sos per må~1_ad -j~mte ,mate, kött och rp.ajs, men'
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bröd och socker får' han hålla sig sjelf. Under sådana "förhållanden är

det klart, att all emigration till Argentina ullq.er nuvarande förhållanden

måste på det bestämdaste afrådas. Den san1ma har också numera hÖgst,
, \ '

betydligt aftagit. Under det att invandringen, under periodell j'all~ari~

maj månad 1890 ännu visade 74,135 niot 28,954 utvandrare, voro mot

.svarande siffror för sa~ma tid 1891 resp. 31,082 och 45,89~, och i J?aj

månad inll~varande ~r utvandrade mer än dubbelt så många som· illvan-
-drade, eller, 9,865 emigranter emot 4,623 immigranter.

Ett stort och berättigadt missnöje' råder äfvell blalld flertalet invan

drare, och för att sätta franska' emigranter i stånd att lemna Argel~tilla

och återvända 'till s~tt land har den franska regeringen ånvisat ~tt belopp
af 1 milli{)ll francs.

M denna r~dogörelse torde fraingått, att en af de' vigtigaste och 111est
direkta' orsakerna till den långyariga argentinska krisen är att söka i den

dåliga regeringen,' som fört ett ohejdadt slöseri med statens medel, SOln

nedlagt stora tillgångar på företag, som icke kunna förränta sig, som upp·

muntr~t hemliga .penningeeluissioner OCll som riktat sig sjelf och si11a

vänner.
,Naturligt var ock, att ,den på artificiel väg så starkt accelererade

utvecklingen på 1880-talet skulle medföra ell reaktion. En mängd ,osunda

spekulationer och svindlerier följde nämligen -densamma i spåren, och få

dessa äfven anses som direkta orsaker till den nU,varande krisen.

Man måste dessutom beskylla den nya regeringell för en viss lanl-'

"het, då denna, som fått i uppdrag att tag~ reda på den' gamla regeringens
underslef, icke ens åtalat presidenten' Cellnan, trots alla de beskyllningar,

som riktades emot hononl.'

Jämte dessa mera direkta orsaker till krisen skall man äfven kunna

finna åtskilliga indirekta. Till dessa senare må i förstå rummet räknas

beskaffenheten ,af del1 ?efolkning," son1 Argentina rymmer inom sitt område.,'
Emigrationen dit har hufvudsakligell utgjorts af italienare och spaniorer.

Ett mindretal har varit fransmän; tyskar ooh engelsmän. Italienarna ;hafva

till emigratiollsströmmen bidragit med omkring 70 %, och de äro icke några
: mönster fÖl" emigranter. De hafva ingu; högre vyer, utan kommatill,Argell'·

tina , ptfattig~, ,och utan pretentiolier' på lifvet. Om italienaren Ilått· sitt

,drömda mål att blifva .egare af 1,000 pesos" drager han sig ofta tillbaka
till sitt -land· igen. I Arge11tina äro hans behof ytterst ringa, 'och sina:
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Sll1å besparingar', öfversäll~er han till sitt fädernesland.. Spaniorerna aro
. .-.

-ej heller några ideal för elnigrallter. Lata' och "synnerligen 'Okulllliga

,intaga de gifvetvis ingen fralllstående ställning. De hamna vanligen som

tjenstefolk i argentinska fallliljer, hvartill de. på grund af sitt. språk äro

särdeles lälnpliga. •

.Äfvell argentinare sjelfva hafva trots sina lnånga förtjeilster äfven

.ganska många och stora feL De äro ytterst litet före~agsamlna·och vilja

.gerna uppskjuta till morgondagen, hvad som kan göras när. som h~lst.

Allmänna bildllingen i landet, är icke heller så synnerli,gen stor' i likhet

lned förhållandet i' de flesta andra, katolska länder. Såsom. ett, exenlpel

härpå torde k'untla nälllllas, att i provinsell Bllenos Ai,res kan öfver. halfva

antalet invånare hvarkell läsa eller skrifva. För ansträngande arbete

saknar argentinarell all håg., En ung argentinares högsta' mål är' en plats

såsoln elnbetslllan, der halls arbete inskränker sig till 1 a 2 timmar om

dagen.' Att spekulera och, som ·mall säger, »jobba» i egel1domår utg?r

en bufvudsysselsättning för de argentinska affärs~ännen, och briljanta

tillfällen till dylika spekulationer erbjödo' sig tlnder 'det uppsving i land~

€gend<?mar, som egde rum i slutet af 1880-talet. Jag förvånade' mig mer

äll. en gång öfver, då jag till flera af mina bekanta framstäide spörsmålet

Dm den eller dell perSOllens befattning ell~r ~erksalllhet, att få' till svar,

: att han är )llada», d. v, s. iilgenting. Det är visserligen sant, att Argen

tina är ett 'rikt lalld, och argelltinarell är den första, som' säger de~ta,

,men sjelf gör han intet för att exploitera dess rikedomar, utan vill, som

sagdt, helst förtjella sitt uppehälle som embetsman eller geno~n att försälja

jord åt invandrare. ,Alla industriella företag af någon större 'betydei1het

hafva blifvit grundade på utländskt, hufvudsakligen ,engelskt, initiati,;.·

I längden kan naturligtvis ett sådant tillvägagående icke bä~a sig. ~

Den argentinska republikens nuvarande belägenhet är, från denna syn

punkt sedt, att uppfatta. blott som en illustration till ~en ~amla, välkända

satsen, I att det endast är det idoga arbetet .och företagsamheten, ,som' äro

egnade att varaktigt skapa välstånd och förmöge~het åt såväl den ~nskilde

individen som åt staterna.

Den, SOlll dock varit i tillfälle att p~ nära håll se Argelltil1as natur

liga rikedomar, dess otaliga boskapshjordar' och vidsträckta delv~s bördiga

slätter. sanlt taga kännedom om .landets ansenligå mineralrikedomar ,ocll

ofantliga skogar,hvilka med bättre kommunikationer lätt n~g kunna exploi~.
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teras, de'n kan i.cke' uppgifva hoppet om att d~nnya republiken en gång .

under mera ordIlade i?re förhållanden skall'gå el1 ljusare framtid till mötes..

I a,llledning af föredr'aget yttrade sig: .

Herr Bankofullmäktigeil, Fil. .D:r ~rnberg: Jag har tagit rnig fri-o

heten att b~gära ordet, icke för att yttra mig om det' föredrag, som vi
nyss varit i tillfälle att höra, annorlunda, än att framföra lnin tacksamhet.

för de~sam~la och. för den liflighet och åskådlighet, hvarmed det framför

des, tItan för att. säga llågra ord om en annan fråga, som föredraganden

visserligen 'i slutet af sitt anförande med några ord berörde, mel1 som

han' för öfrigt undvek att gifva något svar p,å. Det är en fråga, som

icke särskildt intresserar oss hä.r i Sverige, mel1 son1 helt säkert intresserar'

andra nationer i Europa' och det är, huruvida den argentinska republikell

efter alla de finansiella utsväfningar, hvartill den gjort sig skyldig, fortfa
rande skall' kunna anses -solvent eller om denila republik 11U råkat i ett, .

tillstånd af insolvens.. Det är el1 fråga, som 11aturligtvis är mycket syår

att b'esvara, men 'det· hade varit önskvärdt, att lltaf föredraganden få höra,

h·urudana åsigterlla i detta fall voro bland argel1tinarl1a sjelfva.

Jag har emellertid varit i tillfälle ait i den berömda engelska tid

ningen Eeononlists näst sista llurnmer se några uppgifter angåen~e dell'

argentinska republikens finansiella förhållanden. Den engelska tidningen

uppgifver,' att Argentina, med en befol~ning af 3,500,000 personer, har

en utländsk skuld till ett belopp af 28 millioller ce st. och e11 inhemsk
skuld uppgående till 60 millioner c.e st. De olika provinserna hafva till

sanlmans en utländsk skuld ·på 40 millioner ~ st. och en inhemsk på ~O .
millioner:ce st. '.' Deri äro dock icke inberäkIlade de högst betydliga belopp,

som representeras, af såväl statens som' d'e enskilda provinserl1as rällte

garantier för. de olika järnvägsanläggllingarna. Den skuld, som sålunda
. uppgifvits, gör' 45 .:!5 st~ för, hvar oell en af dessa invål1are, hvilka till

största delell"utgöras af halfindi~ner, gal)chos, och mer eller mindre ut~at

tiga emigranter. Då är de1;lna skuld beräknad så, att den 'inhemska skul

den är valverad efter 2 shilling sterling per dollar. Vill man deremot

upptaga hela den inhemska skulden till sitt llominella värde, så stiger

den' till ett -belopp, som för' hvarje invånare utgör 73 c.e st. 'Om Inan

vill jämföra detta belopp med de' förhållanden, som i detta afseende

råda .i en ganska solid och förmögen stat· i Europa, är det så stort, att
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lnall ovilkorligen gör sig den frågan: finnes det någon Inöjlighet, att denna

stat och dessa provinser skola kunna förränta och betala denna skuld?

Nu veta vi,att när det i slutet på förra året sattes i fråga,. huru

vida Argentina var sol~ent, ansågs ,temIigen allluänt en så,dan fråga vara

icke allellast obefogad utan 'rent af oförskälud. Det var då icke fråga om

någoll bankrutt, och llågot förslag om ackord med ~orgel1ärerna framkonl

icke heller, utan' lnan elldast, enade sig OUl a~t gifva argentinarna 3 års

respit med sina ränte- och kapitalinbetalningar. Nu hafva deremot sådana

händelser inträffat, att dessa fått lof att krypa till korset och sjelfva begära'

ackord. Det torde nämligen icke ,vara obekant, att uti Argentilla infly

telserika Töster höjt sig med på.ståellde; att en fullställdig liqvid är omöj-,'

lig. De för~slå derför ett' ackord, som sannolikt kommer 'att bestå i en

räntenedsättning på samma gång som ell högst betydlig reduktioll af'

skuldells nominella belopp.

Det är dessa faktiska upplysningar, som jag velat meddela förellil1

~ells ledamöter. Jag slutar med att säga, att hela denna argentinska histo~

Tia är ingenting annat än ett lysande prof på visheteil af den gamla regeln

»festina l~llte», sk'ynda 1~~lgsamt och varsamt fraluåt, och på faran, utaf
, att alltför strängt och' alltför hårdt palltsätta sin framtid. Det är icke fråga

om att icke Argentina är en förmögen stat och kan hafva en lysande'

"framtid nled sina resurs~r. Men farall ligger deri, att den myntat ut fram

tidell och 'velat på fralntida tillgångar utgifva en luassa städse inlösbara

förbb.ldels~r,. hvilka beböfva ett solidare underlag än framtida förhopp
ningar. Det är förbiseendet af ,'denna enkla regel, SOlU bragte den argen

tinska republikell till branten af ruin.

Herr Ingeniörell Landin: Jag ber blott att i samband lned föregående

talares anföra~de få erinra om ett yttrande,. som i slutet af förra året fäldes

af del1 nllvarande argentinske presidenten Pellegtini. Detta yttrande visar,

att de ledande statsmänl1en i Argentina ej äro gYllsanlt stämda för någon

uppgörelse, och' här rölla de tvifvelsutan understöd i den stolta argelltillska

nationalkaraktären. Pellegrini sade 11äm~igell då: »förr äll jag går in på

något accord, skall jag Sälja allt hvad statell 'eger' ända till' sjelfva rege

ringsbyggnaden. )

I öfrigt tror jag dock, att ett accord trots allt förr, eller sellare måste,

komma till stånd.



NA T lON A L E K O N OM I SK A "F Ö R E NI N GE N S

sammanträde den 3 december 18gl.

Ordf öra'nde: Preside'nten C. F. W.AfJR.1.Y.

Till ledamot af föreningen· invaldes Herr Häradshöfdingen V. N.

Ekenman.

Herr FiL Doktorell Raphael höll härefter ett föredrag om ,

Hemstad,~förslag~. i Tysklan~.

Mina herrar l Jälnsides lned den stora~tade socialpolitiska rörelse,

sornde sis~ decenniernas ,Tysklal1d uppvisat på den industriella årbetare

frågans områd~, har gått en alll1an, i utlandet mäh~nda'mindre uppmärk

sammad, ,men i sig sjelf ganska betydelsefull, att' nämligell bereda skydd

mot de faror, som hota ett anl1at, Ilågot högre samhällslager, de lnindre

jordbrukarna. ' Man anser, att, il10m jordbruket upprepas samma historia

som p~ industriens fält, proletariatet växer, och kapitalet samlar sig på
,ett allt mindre, antal bänder. El1queter och statistiska undersökningar i

rryskland liksom i,' Östel~rike, visa, heter det, en, stark tillbakagång i det

medelstora och det lilla· jo~~dbruket, något SOln också komnler till syne i

en tilltagande Skllldsättning,' en växande svårighet att betala ränta och

amortering, ett ökadt antal tvångsförsäljningar, liksom i ell temporär

, s'öndersplittring .af ..jorden, som likväl snart lemnar plats för dessa parcellers

uppsugning.. af de stora egelldomarna. Men ett, prole~riat utan jordegell

dom drar med, 's.~g en osund förflyttning af landtbefolkningen till industriella
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stadscentra' eller en minskning' i landets varnekraft genom utvandring till

nya verldar. Eller om dell, utarlnade befolkJ;lingen oc~så qvarstannar,

lemnar den al~tför läraktiga 'rekryter till socialdemokratiens bataljoner;

Här är icke tillfället att undersöka, 'om och"j lIvad mån dessa far

hågor äro grundade. Faktum är, att de fillnas och finnas icke blott hos,

fl~ra af vetenskapens representanter, utan' också hos ett luäktigt och talfört

socialpolitiskt. parti, d'et· konse.rvativt agrariska, SOln lleller icke är: i ,för:..

lägenhet om att finna llpplösningsprocessells orsaker. Och dessa ha ofta

nog blifvit framhållila. .Man vill icke söka dem ensalnt i den transmarinska

konkurrensen och i' de skärpta fordring81' på jordb~~ukets drifvallde, som

förändrade förhållanden betinga, men som den luindre jordbrukaren 'ofta

nog icke är ,vuxen. att möta. Fastmel~a vill mail, se denl i 'gällande in-

.. stitutioner och lagar om handel och vandel med jord. Det fins betänk

liga brister i författningarna om jordens skuldsätt?ing och t~ångsförsäljlling,

dess, delbarhet och dess ärftlighet. . De innebära ett nlisskännande af jord-

'egen'domens natur, beroende på de romerska rättsteoriernas inflytande, som

skära jord och lösegendom öfver. el~ kaln. 'Det är en inre motsägelse i att

jorden oftast endast kan förfogaöfver uppsägbar kredit, då den såsom (efter

Rodbertus' lära) endast ell »Rentellfonds». aldrig k~n vara i stånd att på

en gållg återbetala ett lå11fånget kapital. »Jordegendom har», säger L.

'v. Stein, »sedan ell" mansålder förlorat sin karaktär och blifvit en vara,

men dermed också. blifvit inkompetent' att fU11ktioriera illOUl stat och, saln

hälle i enlighet med Sill egell natur. Med låIlets uppsägbarhet har egarell

faktiskt' förvandlats till borgenärells»tena11t at wilf» , arrel1datol; som i

England, eller tributskyldig gäldenär so'm på kontinellten.. ~"'ortgår det på

det sättet, så kommer det icke längre att finnas jordegare på landet, utan

endast aflönade jordarbetare». - Det är ett pliniallskt yttrande om »lati

fundia perdidere ltaliam&, ett af de måliga nu för tiden ·hörda, ·mell här

afgiEvet af en man, hvars lifsgerning i samhällsvetenskapens tjenst; ger

hans varningsord en lnindre vanlig betydelse.

. För att råda bot för det ',onda hafva.åtskilliga förslag blifvit fralnstälda.

Ett ä~ att. återinföra den gamla tyska bOlldearfsrätten, den s. k. »Anerben
recbt», eller att' jorden' odelad kommer på ell enda" ~rfviDges ,lott, i .mot

sats mot de nyal~e romerskt-franska grulldsatserna ~ln lika rätt för .alla.

Andra: att inskräiTka friheten i jordens klyfning och, i egarens rätt att

inteckna den; att låta staten aflösa befintliga inteckningar, :såsom den redall
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aflöst grundskatterila och alldra realonera, eller åtminstone låta illt~ck

ningens infriand.e försiggå med långsammast möjliga 'amortering; ~tt åter

illföra den s. k.. »Erbpacht», det ärftliga .arrendet.

Af dessa planer har dell sistnämnda red~n tagit sig uttryck i en'preus-

. sisk 'lag af år 1890. om »Rentengitter», eller jordegendoms, statens såväl

som korporationers och.. enskilda personers, ärftliga utarrenderande med

förbud för arrendatorn att vidtaga någon egostyckning eller jordafsöndring

salnt :motell bestälnd årlig afgift, »Rellte»", SOln icke utan båda parternas

·medgifvande får aflö~as. Lagen' utgör en återgång till hvad som gälde

före' 1850, då större frihet i jOTd~gares och: arrendators inbördes förhål ..

lande medga:fs. Men qen. hade redan föregåtts a~. en speciallag ·af 1886

beträff~nde befordrandet af ~olonisation i ,Westpreussen och Posen. Kolo~

niseringskommissionen, som här,' för att nationalisera gränsprovinserila,.

köpt ut polac~arna, fick rätt 'att lltelemna jord icke allenast lnot kapital

betalning och på temporärt arrende, utan också på ärftligt sådant, i hvil-·

ket -senare fall egendomen blef ett »Rentengu,t». Detta var första allvar-o

samma brytningell 1l1ed de friare ag;rariska grundsatse~, som jämte närings-

frihet i allmänhet förs~. inaugurerats genom ~teins bekanta edikt' 1807' 

och SOln efter 'åtskilliga omkastningar åter kommit till väldet 1850. Och~.

nu redall 1890 kom den andra.

Att motarbeta jordens lllobilisering afse också bland annat de 11yare

preussiska och badiska speciallagarila (Höferechtsgesetze) 0111 jordens odel

barhet vid arfskifte ·oCh 0111 »gescblossene Hofgiiter».. Mall anser, att om:

också den oinskränkta delbarheten i särskildt fruktbara eller industrielt,

högt uppdrifna, trakter är fördelaktig, dell likväl blir betänklig på de ställen,

~er sådana förutsättningar saknas.

Och· ett dylikt försök att rädda det mindre jordbruket 'ur ,det rörliga

kapitalets klor är slutligen också den plan, för' hvilken det här i aftOll

skulle redogöras, det förslag till en hemstadslag för tyska riket, som den

21 juni 1890 väcktes i tyska riksdagen af 28 konservativa och agrariska

medlemmar, .bland hvilka lyser såsom det mest kända namnet »Dr. Graf

v. Moltke», d. v. s. dell store härföraren..

Förslagets grunddrag voro följande (jag skall sedan kOlnm~. ,till

detaljernia).

Med b~mstad Inenas .en bondgård llled ti'llbehör, så stoi" att den
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bereder en arbetare- eller bondefamilj bostad, och möjliggör produktion af

nödvändiga näringsmedel.

, Dess maxi~al- och minirrialstorlek bestämmes af lalldsregeringell.

En såd~li hem'stad intar i två hänseenden en undantagsställning,

jäinförd. med annan Jord:

1) den får icke -' utonl i vissa lindantagsfall - intecknas och

2) den får icke delas.

Den får sålunda i. regeln icke utnlätas, detta' heller icke för eg~rens

icke-illtecknade personliga gäld.

Och då den icke får delas, så öfvergår den endast till en af arfvin

'garna, d.v. s. den är underkastad »Allerbenrecht».

Utom samtliga små bOlldgårdars förvandling till hemstad tänkte sig

motionäl""erna llya sådana upprättade dels i mosstrakter, dels 'genom parceJ

iers afsöndring från de stora egendomarna.'

De flesta af herrarna är det förmodligen ick~ obekant, att det rätts

institut, som förslag~t' afsågatt inympa på den tyskarättsutvecklingens

träd, var, en främmande planta. Det är nog möjligt, att grundtanken,

som Stein säger, är en »gamlnal grekisk-germansk princip», nämligen att

»folkets grundstam icke genom pennillgen får slrilj~s fråll jordens besitt

ning», ~nell som den nu bragtes på' tal, var det, som vi också redan af

narriilet kunna höra, -en rättsbildning från den' stora transatlantiska re

publiken, som man nu på' lämpligt s,ätt ville efterbilda: I äldi'e tider

uppdykande ideer ha naturligtvis, om de ens' varit kända, icke haft ett

spår till inflytande, som t. ex. att Henrik VII af ·England enligt Lord

Bacons uppgift lär ha umgåtts med en sådan .plan, eller att del} på 1770

talet förordats af Justus Möser i bans berölnda »Patriotische Phantasien»

under namnet» Freistamm». Analoga mer eller mindre sjelfständigt uppkomna

bildningar träffas visserligell också på åtskilliga andra håll; tiden inedgifver

endast ,att erinra 'Oln gamla förhållanden i Killa, 011) nyare 'lagår i Ryss·

lalid) i Rumänien af 1864, i Serbien af 1873, i Indien af 1879, i Canada

af ,,1880, i Australien, det är Inig obekant af hvad datum. Men, idens

egentliga ursprungsland.. är, som sagdt, Förenta. staterna. Alltsedan 1883,då

Rudolf .4~feyer, Rodbertus' bekante lärjullge ochutgi~vare, lned sitt stoi'a

arbete »Heimstättengesetze etc. der Ver. Staaten etc.»~ först fäste uppmärk

samheten på Förenta staternaS»bomestead» och» homestead·exernption», hade

i Tyskland såväl som fierstädes i ·.detöfriga Europa, herrl~tadsförhållall-
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dena '$tuderats och deras till~mplighet på gamlaverIden såväl af vetenskaps

män söm praktici flitigt satts under debatt .och till och med· gifvit anled

ning till lagförslag på. flera håll, exenlpelvis i Luzern, Österrike och Ungern.*

Det torde då icke vara tIr vägen att åtminstone i hufvuddrag teckna den

amerikailska förebilden; den, som intresserar sig fördetaljermt, kan tag blaDd

annat hänvisa till en svensk broschyr; 'err afv. häradshöfdingen G. E. Fahl

crantx utgifven P. M. till 1890' års andra kamm:s 4:de tillfälliga utskott,

i anledning .af dess utredning af frågan »om ·möjlighets beredande för

mindre bemedlade och obelnedlade att· bilda eglla jordbruk».

Man .skiljer i Förellta staterna nlellan.Uniollens »homestead-Iaw» och

de. särskilda staternas »homestead-exemptiori-laws». Den förra åsyftar i
främsta rummet kolonisation af vesterns omätliga landsträckor och stäf

jande af spekulation .i jord. Den ger för d.etta ändamål hvarje medbor

gare i Unionen eller den främling, som' förklarar sig vilja bli det, rätt.

att. nedsätta sig på ett staten tillhörigt, ännu oupptaget område af 80-16()

acres storlek (d. v.. s. 32-64 .hektar).. Sedall hall i ,5 år (under vissa olP

ständigheter 6 månader) besuttit denna )hemstad» »med ryggen»,- d. v. s..

bebygt och bott på densamma, får ban efter. erlagd betalnillg (1 1/4-2 1/?I
dollar per acre) köpebref med full eganderätt till jorden. Då han icke' hade

dellna rätt· förut, så kan hemstaden. ej under denna tid· tagas i mät fö~

innehafvarens ··gäld. _ När han nu e~ellertid blifvit jordens rätte egare~

så upphör uniönslagen· att gälla för honom och den särskilda statens u.n-·

dantagslag· träder i stället. , Denna afser att trygga ,innehafvaren i d~ll nu

erhållna eganderätten~ . Olyckor och nlissgrepp skola icke helt och hållet.,

beröfva jordbrukaren och hans familj .deri· ~~fva han bebygt och odlat.

Denna jämte för dess bruk oundgänglig lösegendom får derför icke. för

gäld utmätas. -. Texas var den .f?I'sta stat, so~n, - redan 1839 - gaf

sig' en sådan lag; dess exempel har följts. af. de allra' flesta andra stater

och territorier, ehuru vi~serligen oftast. i .mindre pril.~ciptrogna och derfö~

'mindre verksamma efterbildningar. I detaljern~. ,skilja sig alla d~ssa l!1gar,

särskildt hvad ·hemstadens storlek angår, f?om vexlar mella~ 40 och l~O'

acres, der den .ej bestämmes af jordens värde, som. då skiftar mellan 50()

och 5;000. dollars, liksom lösegendomens mel~an 600 och ~,2QO.. Men qfver-,

ensstäminande gru~ddrag äro följ,ande: .

~ Griinberg i Ar~hiv' fur. soz. Gesetzg.eb. IV:. 369..
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. , 1.' Hemstadens '.oangriplighet är, .utom i Te~~s, ingal~uda ovilkorlig.

Skyddet lnot· utmätning gäller icke

a) .för' skulder, som" uppkömtl?it före hetnstad~nsförvärfvande; .

b) fÖr skulder, som gj~rts' i ändaD?ål att förvärfva helnstaden eller

att förbättra (uppodla) densa~n1a eller. anskaffa fö.r henne' behöfliga red

skap, material ill. lD., för hvilka handtverkaren' har laglig panträtt;

c) för sådana, .äfvell efter hemstadens förvärfvande. ingångna·. förbin

delser, som med ·båda makarnas samtycke intecknats, och.

d). för oguldna skatter.

2. Skyddet gäller vidare endast så län'ge egaren faktiskt ~eb?r"hem

staden (ryggbesi~tning).

3. Till försäljning af hemstaden (i dess helhet eller delvi~) är hustruns

samtycke erforderligt.

4. Efter den ella makans död öfvergår hemstaden till den eftel~

lefvande, derefter till barnen, och hemstadsegenskapen gäller, till dess det

yngsta uppnått lnyndig ålder..

6.. Äfven egendom i stad '(dock af mindre omfång än. på landet}

kan få hemstadsrätt.

6., Del11la erhålles för' öfrigt .i somliga stater utan' vidare; i andra

erfordras de~ en uttrycklig ~örklaring och dennas offentliga inregistrerande~

hvarvid är att 11lärka, att hustrun lika väl som mannen. och honom, ove

tande kall afge en sådan. förklaring.

.. Ytterligare. detaljer anser jag icke nödiga för .att ge herrarna en

föreställning Oln denna amerikanska hemstadsrätt, .SOlll både .Rud. Mey.er
sjelf . och hans eftersägare i litteraturen och pressen lofsjungit som en

- .

panace . ·mot socialt elände och framhållit -som ett jordegarens palladium

i .alla . lifvets skiften. Och .likväl hade redan en gränskning. af ·det rika

lagstiftnitlgsmaterial, som Meyers· ,egen bok lemnar, bort något stämma

ner tonen och bannlysa dylika öfverdrifter, från hvilka. för öfrigt icke ens

amerikanska jurister hållit sig alldeles fria.

·Ty granskar· man lagarna litet när~are ~ bV.ad. ser man då? Jo,

först .och frä~st intet hinder för. fordringars· in~ecknaude hur långt

som· helst,. yis~erligen med hustrulls sarptycke, men ",h~r ofta kan det i

sjelfva verket--vägras, der ,·det . icke- är, .. fråga om ~ppenpart.lättAin~le.å.

mal1nens' sida, och· kallske .icke, ens då.? :.. MeIl.antag, _a~t .hon v.erkligen

säger .nej, eller att mannen sjelf k~n: :~,~ emot .~n mäktig långifv~r~~· .for
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aran och .vägra att lemna hononl' inteckning' - ja, då är d'et ju klart, .

att annan realsäkerhet måste träda i stället, lo~bardkredit och dylikt.' Per

sonaikrediten blir sålunda i hög grad inskräl1kt.Och' i hvilket fall sonl

helst :- räntall springer upp till en för vära förhållanden förvållande höjd.

Detta förlopp, SOln Blan a priori skulle kunna förutsäga,' har på ett

~,ä!deles uttömman'de och belysande sätt också visat sig varaodet med verk

ligheten öfverensstämmande. I en diger v~lym,»Di~ landwirthschaftliche

Konkurrenz Nordamerikas}), framlade år 1887 prof. Max Sering resultaten

oaf sina omfattande och grundliga studier och resor på den amerikanska

kontin~ntep, och ban, har det bland anl1at återfört hemstadsrättens betydelse

till dess verkliga värde. De verkningar, som institutionen utöfvar på far

marnes .kreditförhållanden, bilda efter Serillgs iakttagelser ingen: glädjande

tafla~ Äldre uppgifter, att det i Förent~ staterna icke fins några illteck·nade

,skulder, några tvång~auktioner,att kapitalet icke har'någon makt öfver jord

·egendom - hela denna vackra idyll 'som följd af exelntionslagstiftningetl

visar sig. till en stor del som fantasi. På grund af öfverensstämmande

uppgifter af farmare, bankirer och affärsmän försäkrar Bering, att just i

-följd af de öfverdrifvet höga exemtionerna lemnas kredit endast på grund

af särskild säkerhet, som möjliggör en eventuel tVångsindrifning- af for

.dringen, ~att sålunda icke, som det påstås, personalkreditens utvidgning

utan tvärtom dess illskränkning och ett utsträckt bruk af realkrediteilär

-följden. » 80m ett särskildt exempel anför han bland annat California. Först

-och främst, då här f~rdras offentlig inregistreting af exemtiol~en, så kom-

mer den mycket sällan, till användning. Mell då vidare tvångsförsäljning

.af jord här är· ett 'särdeles omständligt förfarande, så tar banken .icke

'.gerna 'o inteckningar; mell hår i stället stora Illagasin, '·der f~rmarel1 får,

d'eponera sin spanlnål .'- alltså ett l~nibardk,rediterande i stor sk"ala. Per

sonaIkredit utal1 sådana »securities» är sällsynt. Liknande' uppgifter lem

naS ,om Manitoba. Fråu' prärierna i Norra Vestern beter det: »betalar far~

maren icke i laga tid, oså stiger räntall upp till 12, 15, ja 20 %. ,Han

nödgas gå ifrål1 jorden, ännu längre vesterut, eller stanna qvar SOlll

borgenärens arrel1da~or.»

Seting lnedger, att systemet i en punkt infört förbättringar och verkat

"välgörande: ,att nämligen genom hustruns veto bereda henne och fal:niljen°

.ett visst skydd 'mot mannens och faderns dumhet eller lättsil1ne.· .Men,

-tillägger ;b&n för 'rysklands räkning,' ett lika starkt skydd :för :hustruns
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. fasta ege~dom och förmögenhet. i allmänhet lemilar både »das geJ.?1eil1e.

deu~sche Recht>~ och de tyska partikularrätterna.

Och ban sammanfattar sitt slutomdöme sålunda:

Lagen hindrar ej, att farmarell vid. vanligt kreditbehof belastas och

vid trängallde nöd öfverlastas Ined iIlteckllillgar; den llindrar ej jordbru

karens utsugning på ett ockrande sätt; den lnedför en öfverdrifven ut-

. sträckning af real-, särskildt" hypotekarkreditell på bek~stnad af den per

sonliga. Den hår i sjelfva verket icke hindrat, att jordbrukarna i många

trakter sitta djupt i skuld,_ så mycket 'betänkligare, som fordringsegarna .

- ballkirer och krämare - sjelfva drifva ell betydlig -handel med jord

oc~ .sjelfva öfvertaga eller utarrendera' de öfverlntecknade egendolnarlla.

Sålunda gör också i Förellta staterna de små och med~lstora jordegarllas

förvalldling till egendomslösa lönearbetare stora framsteg, och detta obe

roende af arfsrättsliga bestämmelset; här .råder l1ämligen en oinskränkt

testamelltsfrihet.

Med Sering öfverensstämmer »commissioner of agriculture» i Washing

ton i sin årsberättelse om alnerikanska jordbruket. under 1886. Två engel

ska parlamentsledamöter, Read och Pell, komma. heller icke i sina ullder

sökningar till ett Inera uppmuntrande resultat, och vid Deutscher Land

,virthsraths förhandlhlgar i februari i år kunde en tal~re anföra ytterligare

bekräftande skildringar från New-England-staterna.

Sering är' f~r öfrigt icke den ende -tyske vetenskapsman, som be-'

stämdt förneka~'> det amerikanska. systemets. tillämplighet på tyska förhål- .

landen. De mest betydande agrarpolitiska teoretici, Schäffle, Lor. v. Stein,

Schmoller, Ruhland, Raftxinger ffi. fl., mena, att efter den aInerikanska före

bilden kan uppgiften icke lösas., »Hindra vi exekutionen», säger S.chmoller,

»utan att på kreditens område'skaffa bonden en ersättning, så är det tvifvel

aktigt, om vi genom kreditförsvårande och fördyrande mer skada eller

genom exekutionsskyddet mer gagna honom».

Trots all afkylande -: kritik lyckades det emellertid hemstadstanken

att, allteftersom 80-talet framskred, skaffa sig allt flera och allt varmare

förespråkare inom Tyskland. I börjall gick det visserligen något långsamt.

Representanterna för jordbrukets· intr~ssen liksom fa~kpressell höllo sig

på liknande grunder, som Sering framhållit, .temligen kyliga mot den nya

iden. De särskilda 'landtbruksförenirigar11as delegerade, det ofvannämnda

»Deutscher ':Lundwirthschaftsråth», beslöt 18~3 att på anförda skäl icke ingå
9
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. i debatt om ett förslag i ämnet, som' en enskild förening väckt. Sam

tidigt fick ett badiskt landtdagsutskott i anledning af en jordbruksenquete

tillfälle att behandla saken, men också här blef resultatet negativt. Det

högsta, hvartill mall änllu 1889 i Land"rirthschaftsrath vid öfverläggllingell

om »förslaget till allmän borgerlig tysk lagbok» ville sträcka sig, var ell

speciallag angående utsökning i fast egendom, gående ut på att vid tvängs.

inteckning (alltså icke vid den frivilligt meagifna) från utmätning uD:dan..

,taga en viss areal. Det var egentligell först sedan saken pä allvar kommit

· 'på tal, i Österrike och den väckt sympatier, som också' dell tyska agita

tion~n fick ett kraftigare uppsving.

I Österrike hade regeringen redan i början p~ 80-talet gjort frågan

om det mindre- jordbrukets skyddande till föremål för en utredning, hvars

resultat 1884 afgafs i form af en utförlig »Denkscbrift betreff. die

Erbfolge in landwirthschaftl. Guter und das Erbgiiterrecht (Heimstättell

recht)>>, författad 'af Peyrer, 'hvars fullständiga narnll, kuriöst 110g, lyder

Karl Peyrer, Ritter von Heimstätt. Detta, i jälnförelse med det se

nare tyska särdeles väl genomtänkta förslag, öfver hvilket· regeringen

- blalld andra infordrade utlåtanden af Stein och' Schäffie, som hvar

och en i Sill ordning svarade med utförliga och invecklade förslag,

ha hittills emelle~tid elldast ledt till praktiskt resultat i det ena af de

undersökta spörsmålen, nämligen arfsrätten. Här tillkom nämligen 1889

· en lag om »Anerbel1recht», d. v. s. jordens odelbarhet för bondeegendom,

hvilken likväl icke har verkan mot ett. testamentariskt förordnande. För

slaget till hemstadslag 'vågade regeringen deremot icke fran1Iägg~; dels

hoppades hon, att åtskilligt skulle vinlla~. re~all med en' förnuftig 'arfs

ordning, dels trodde hon sig icke kunna. -räkna på allmännare sympatier'

för hemstaden. Men så mycket häde i alla fall utredningen och öfriga

officiella undersökningar verkat, ,att en ny utsökningslag af 1887 kom att

inllehålla åtskilliga för skuldsatta fastighetsegare särdeles värdefulla skydds

bestämmelser, till hvilka jag längre fram skall återkomma.

Hur som helst - arbetena i Österrike började återverka äfven på

. . T'yskland, och .agitationen fick der nytt lif och allmännare intresse. Må

hända berodde detta också derpå, att man .till de föregående sträfvandena

lade ällnu ett annat syftemål, ett syftemål,' hvars tilltalande och behjfirtans

värda innehåll måste ligga för'. en hvar i öppe:p. dag. ,Det var nämligen

nu med en' oangriplig henls~d icke endast fråga om att göra bondeklas-
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sen en ovärderlig tjenst; mall ansåg den också för ett medel att göra

arbetsklassen bofast på ,landet, att genom beredandet af möjlighet att få

ett billigt »hem». motverka' arbetarnas invandring till städerna och dessas

osunda tillväxt; ja, detta sattes till och med af en och allnan i första rUlnlnet.

Ochnlan vidgade synkretsen. Icke blott jordarbetarna, fabriksarbetarna, '

utan också andra folkklasser (embetsmän, officerare, köpmän) borde få glädja

sig åt hemstadsrättens välsignelser. Ja, det fanns till och med entusiaster, som

menade,. att allt detta kunde förverkligas utan' lagstiftarells medverkan;

enskilda föreningar, som utparcellerade' inköpt jord, borde gel10m ett en

kelt aftal med mottagarna kunna fastslå hemstadens odelbarhet, inskrällk

ning i inteckningsrätt, »Anerhenrecht» o. s. v. Och för att vädja, ännu

starkare till familjekänslorna nöjde nlan sig slutligen, här liksom i Luzern,

icke med den amerikailska exemptiollen, som endast är verksam under

knappa två generationer; hemstadsegenskapen skulle vara tidell ut. Man

ville upprätta bondefideikommiss. - ~ed ett ord: elltusia~mens böljor ging;o

mycket högt, och med skäl kunde en talare på den kongress, jag straxt

skall komma till, utbrista: »det är länge sedan en fråga af offentligt in

tresse har sökt taga vår känsla så i anspråk som den föreliggande. "Sedan

veckor, månader och år appelleras det till vårt hjärta; det erinras med qvasi

poetiska utgjutelser om hemmets ljufhet. Det går som harpoklang, som

bardasäng genom alla tyska ängder. »Särskildt verksaln i agitationens

tjenst var en elltusiastisk kammarherre, RiepenhausenrGrangen, llvars varm

hjärtade, men med stundom rent af mystiska fraser bemängda broschyr:

»Gesicherte Familienheimstätten fur alle Stände im deutschen Reich»' på

ett" halfår ullder 1890 upplefde åtminstone. 3 upplagor och gaf anlednillg

till hundratals, till en stor del sympatiska kommentarier i tyska pressen.

Som bihang hade författaren fogat, utom ett utarbetadt lagförslag i ämnet,

ett varmt försvar för idens realiserande, afgifvet af ingell mindre än ett '

af Tysklands största juridiska namll, den. berömde germallisten Otto Gierke,

hvilken som varm vän af tysk rätt ansåg, ått här förelåg ett tillfälle att

utdrifva den romerska åskädningen från det fält, der den mest skadat

tyskheten, nämligen på jordbrukets.. Det var också ~iepenhausell, som

blef den 'ofvannämnda riksdagsmotiollens andlige fader.·~

Motionen förklarade sig i motiven ingalunda vara en slafvisk kopia

:a~ den .aIJ;lerikanska rättell; dell var tvärtoln en fullständig ombildllil1g af
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den riktiga grun'dtanken, .en försäkran, .som bland annat hade endosserats

af professor Sering sjelf. '

Men det var i alla fall icke ett odeladt vänligt emottagande,' som

·motionen rönte. De band, som en dylik lag 'skulle komma 'att lägga på

den individuella friheten, det förlnynderskap, SOlU man på ännu ett onl..

råde skulle bli underkastad, falll1" naturligtvis inga sympatier i de frisin~

n.ades läger, icke att tala om att »Die Neue Zeit», socialdemokraternas

-tidskrift, kallade förslaget »ein Hundstagsproject» (det hade nämligell fram

kommit' på sommaren).. Mell sjelfva 'regeringen höll sig stram. Preus

siske jordbruksministern yttrade i kammarell: »jag tror, att de herrar, som

nu 'skrifva och tala så mycket i hemstadsfrågan, till en del befinna sig i

någon oklarhet, hvad de egentligen vilja,· hvad' de mena och hvad de

kunna uppnå.» Och till· och med föremålen för det tilltänkta skyddet,

bönderna sjelfva, vort> på många håll icke öfver sig förtjusta, och uttryck

åt deras motvilja gaf till och med en af agrariernas egna storlTIän, friherre

von Schorlemer-Alst, den :.westfaliske bondekungen», 'när hall på ett jord

bruks"möte yttrade, att förslaget vore oantagligt för de »frihetsälskande west

falerna». Och' de hade nog meningsfränder på andra håll. Men den

skarpaste kritike11 mötte motionen likväl på »Deutscber Landwirthschafts

raths» såmmanträde i sistlidne februari,* särskildt i det utmärkta inledande

referat, som lemnades af Buchenbe.rger, »)ministerialrath», alltså närmaste man

under badiske jordbruksministern. - Till deltagande i förhandlingarna

hade inbjudits Riepenhausen och Gierke, äfvensom Amtsrichter Schneider;

hvilken, likaledes med afvisande afhemstadsiden, gjort ett särdeles beak

tansvärdt och intressant intecknings- och utsö~nil1gsförslagtill jordbrukarens

skydd, ** om hvilket jag emellertid nu endast hinner. att nämna", att den'

intecknade' fordrillgellS årliga rälTta och amortering icke finge öfverskrida

jordens årliga afkastning; att endast offentliga kassor kunde erhålla in

teckning; privata fordringsegare skulle blott få en panträtt (sicherungs

hypothek), som endast i två fall var exigibel: vid egendomens försäljning

och vid dödsfall, - hvilken sistnämnda "bestämmelse gaf motståndaren

$ Die Heimstättefrage. Sonderabdruck aus dem Verhandlungsber. d. Deutschen Land
.wirthschaftsraths, 1891.

~$ Schmollers Jahrbuch 1890: 461 och Die Bewegung fur Errichtung von Heimstätten
1891. .-:... l· ~amma J~hrbuch 1892, håft. 1; har Schneider lemnat en utförlig, förträfflig ~t
redning af hela" hemstadsfrAgan.
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Gierke anledning· att kalla detta skydd blott på lifstid' för en »ungkarlsrätt»,

som ytterligare skulle befordra ett individualistiskt tänkesätt hos familje,

fäderna.

Och då jag nu öfvergår till en detaljerad skildring af nlotionens

innehäll, skall jag på samma gång i korthet referera de väsentligaste kri- '

tiska ånmärkningar, som på denna kongress och föröfrigt i litteraturen

framstälts mot förslaget. .

Med bemstad' menas då enligt förslaget en viss komplex af jord med

oundgän.gligt tillbehör, d. v. s. bostad för egaren, nödiga ekoDolnibygg
nader och till jordbruket erforderligt ,dödt och lefvande inventar.

Hemstaden skall bereda'bostad åtminstone åt en arbetare- eller bonde

fa~ilj och möjliggöra produktion af nödvändiga näringsmedel, men. i intet

fall öfverstiga storleken af en »)bondgård». För att hindra kringgåendet

af dessa föreskrifter förbjudes någoll att innebafva, mer än en hemstad, y

utan att det likväl preciseras, om sammanläggning af flera små inom det
angifna maximum är tillåten eller icke.

Att äfven arbetarehemstaden måste producera de nödvä~diga närings

medlen, torde vara en öfverloppsfordran, då egarell här ju också har sin

arbetsförtjenst att räklla på.

. Då nu hemstadens omfång' bör rätta sig efter klimat, sociala vanor,

jordens beskaffenbet och· läge - allt vex1ande om~tändigheter i olika trak

ter -, så är det åt landslagstiftningen öfverlemnadt att närmare precisera

storleken.

Hemstadsrättell skall sålullda inskränka sig till jordbruksegendom

(i motsats mot dell amerikansk~ regeln). Men hvarje tysk man, som fylt

24 år, har rätt att grunda en llemstad - det är 1 §:s formulering! pen
är temligen olycklig, ty dell väcker till Iif menskliga förhoppningar, som

stundom, måste gäckas. Det underförstås .naturligtvis, »wenn seine Mittel

ihm das· erlauben», Oln han med andra ord redall förut har jordegendom. Det

är nämligen ingalunda fråga om någon utdelning a la bröderna GracchusI

- ·Den tyska qvinnan har för öfrigt icke den rättell, och 21-åringar, som

också ellligt tysk lag' äro myndiga, få lugna sig ännu 3 år. Inskränk

ningen beror icke på något förbiseende, förklarar Riepeil\baus~n; dell tyska

ungdomen är verkligen icke mogen förr än vid dell .åldern. - Det är

vida.re oVäsentligt,' om denbebörige är familjeförsörjare eller icke. Och

det .är slutligen icke blott den på landet bofasta befolkningen, som skall
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skyddas i sin besittning, utan egendomslösa samhällslag~rs, särskildt'arbe
tarnas, bosättning afses också. ,»Hvar och'en», säger Riepenhausen, »skall

erhålla denna sporre till sparsamhet, till flit, till bildande af familj. ,Äfven

den ur samhället -q,tstötte skall ha denila rätt, likasom den; som vändt

fosterlandet ryggen, men af kärlek till tyska hembygden nu vänder åter.»"

Men det fordras ett vilkor; den jord, som får göras till hemstad, får

f regeln endast till halfva värdet vara inteckn~d Ined »amortisabla räntor JJ ,.

D., v.' s. de inteckningar, sonl vid tidell för upprättandet hvila på jorden,

skol~ förvandlas till årliga räntor, som genom amortering smånil1g~m böra

försvinila. Och på jordegare, som är ännu djupare skuldsatt" ,ställes det"

ännu högre fordringar. En sådan kan med hemstadsmyndighetens begif

vande också få förvandla sin jord till hemstad, om han förbinder sig ~tt

med 1 % om året. amortera den öfver halfva jordvärdet öfverskjutande

skuldsumman och ställer säkerl1et derför.

Nu är det först att mär~a, att hemstadsmyndigheten här får sig till

delad en roI som ekonomisk försyil, som dell antagligen i lnånga fall får

svårt att utföra, om den också skulle tillåtas att" spela den, men jag har

förut talat Oln de »frihetsälskande westfalerna», och hannoveranerila lära

icke vara en bit bättre; mall har hos dem 1857 varit tVllngell att ~fskaffa

regeringens bekräft~lse på aftal angående bondeegell~om, eftersoni. delllänge

endast varit en tom form. Helnstadsmyndigheten, som icke ens .bar någon

instans öfver sig, lär ej bli mera välkommen. Ell bayersk lag af 1855

om rätt att bilda bOlldefideikommiss har endast tre gånger komrnit till

användning. --,- Men oafsedt allt detta, så framställer sig den frågan: hur

skall l1U' allt detta gå till? Hur skall en .djupt skuldsatt jordegare kunna

för-yandla en uppsägbar hypoteksbörda till ouppsägbara amortisabla räntor

- för att nu icke tala OIn dessas reduktion till hälften af egendomsvär...

det? Och hur den, som illgen jord all~ har, men .som ändå, lockad af

Riepenhausens vackra taflor, skulle vilja grunda ett hem, skall bli i tillfälle

till det, "det. får man heller icke veta. De ellda, som förslaget, som det

nu föreligger, skulle kunna gagna, äro de skuldfria, små jordegarna, och

om just dessa frivilligt skulle, vilja underkasta sig 'de många illskränkande

bestämmelser, som förslaget vidare inIlehåller, kal1 vara frågan.

Hllruvida hemstaden betingas af »ryggbesittning» förmäles icke, och

det. är väl ändå ett väsentligt vilkar för att befolkllingen verkligen' skall

bli fast bosatt på landet. Om den å andra sidan skall bli så belåten
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med ett, dylikt faktiskt upphäfvande af dess friflyttningsrätt, kan också
frågas. '

Vidare detaljer om hemstads upprättande lemnas icke; ja, man har

till och med glömt att ocksåöfverlemna den saken tilllandslagstiftningen,

som annars fått på sin del att reglera åtskilliga vigtiga frågor: bestämmandet

af ma~in)al~ och minimalgränsen, skattefri?et för de minsta heJnstäderna,

enkas nyttjanderätt, arfsföljden, upprättandet af hemstadsmyndighet och

hemstadsränteb~nker. I det sistnämnda ligger en antydan, att det är me
ningell att alllita den offentliga. krediten för planens realiserande. . Ett

närm.are angifvande af sättet hade icke varit ovälkommet.

För att nu bevara den en gång väl upprättade hemstaden, är huf

vudfrågan reglerna för dess inteckning och utsökning. Här har man velat

undvika den alllerikanska olägenheten med utmätning på alla intecknade

skulder, In'en' i sin ifver gått till en annan ytterlighet. Det heter näm

ligen, att illteckning endast får ske filed heJ?1stadsmyndighetens tillstånd
och högst till hälften af hemstadens värde samt blott i tre fall: vid felande

skörd, till jordförbättringar och för att utlösa medarfvingar. Och dessa

skulder skola amorteras inom en lämplig period.

Mell hur jordegaren sedan skall bära sig åt, när inteckningsgränsen

är uppnådd och skörden t. ex. på nytt slagit slint eller redan förut andra

olyckor illträffat: skörden förstörts utat hagel eller boskapspest r~sat eller

han sjelf eller familjen blifvit sjuk,. och lian af någon af dessa anled

nillgar behöfver pengar - deroln ge honom lnotiven ingen upplysning,
-: jo, det är sant, författaren lloppas, att »)det mobila kapitalet på den'

billigare personalkreditells väg också skall ställa sig till det tyska jord

brukets dispositioll», något ,som naturligtvis, der inga andra åtgärder vid

tagas, endast är en from och vänlig önskal1- Der det icke fins lokala

kreditföreningar, der man11en såsom medlem är personligen känd, råkar

han i ockrarehänder och" blir icke bä~tre deran än i Amerika. Här ligger

frågans hj~rtpul1kt. Amerikanarna ha stupat på att de varit i saknad af

lämplig kreditorganisation, och tyskarna komma att med förslaget råka

ut för samma fördömelse. Att när skuldsumman nått en viss höjd slå

igen inteckningsboken och dessutom i' allmänhet förbjuda utmätning, är

en halfmesyr, om man icke har mod att draga de praktiska konseqvenserna.

Och de äro: först och främst, för att tillgodose personalkreditbehofvet,

statliga eller enskilda korporativa lånekassor. Och vidare: åtgärder, som
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så mycket som möjligt inskränka' kredi~b_ehofvet. Men hvad som isyn

nerhet framkallar detta, är just sådana olycksfall, som ofvan nämndes: eld

och hagelskada, kreaturssjukdomar m.~. Allt~å försäkring mot allt detta,
men en sådan försäkring är ännu alldeles för litet använd i Tyskland,

till en del också beroende· derpå, att organisatioll saknas. Den frågan

fordrar således först sin löslling;, innan man ·accepterar hemstådsförslaget.

Och' så ha vi utsökningen. Den är i allmällheten utesluten. Exekutiv~

försäljning får endast ega rUl~, om sklllderna härröra. från tidell före hem..

stadens grulldallde och tre år förflutit från tillkännagifvandet af detta
faktum. Det lemnas osagdt, om med »skulder» förstås endast intecknade

eller också personliga. Den enda exekutionsåtgärd i öfrigt är tvångsför

valtning, som inträder på grund af oguldna räntor och skatter, äfvensom

för hemstadens upprättallde och förbättrande. Hur tvångsförvaltllingell

skall ge~omföras och hur länge dell skall räcka, förmäles ej; det är möj

ligt, att dess varaktighet är obegränsad.. Hvad det under tiden skall bli

u~f »executus» och hans familj, säges icke; ODl något underhåll af, af·

kastningen skall utgå till dem eller icke. I senare fallet blir den skyd

d~de gäldellären sälnre stäld än e~ vanlig konkursgäldenär. Om stadgandet

för öfrigt är egnadt att höja egarens ansvarighetskänsla och rycka upp

hans företagsamhet, kan m~n låta vara osagdt. Å andra sidan 'kUUlla

fordringsegarna .omöjligen vara belåtna med lucka~ i förslaget; när det

gäller en egendom, som är"så högt skuldsatt, att man endast i en långt.

aflägsen framtid kan skymta amorteringens fullbordan, så borde väl ändå

en tvångsförsäljning vara tillåten. Skall egaren först ha ut sitt underhåll

och dessutom kostnaderila för förvaltningen bestridas, så lär nog ej' så

mycket bli qvar åt borgenärerna. Det österrikiska förslaget hade i denna

punkt bort utgöra el1 god fingervisning; det låter tvångsförvaltningen en

dast vara i 2 år; sedall skall försäljning ega ·rum.

Förslaget talar heller icke 0Ill: hur länge hemstadsegenskapell skall

räcka; i motsats m?t de amerikanska lagan1a är här, som i det luzernska

förslaget, fråga om att upprätta bondefideikommiss, en. ~rt, som kan ha.

sina betänkligheter lika väl som de stora. För Österrike förordade 8tein

rätten att när som helst kunna begära utstrykning ur hemstadsregistret.

En amerikansk efterbildning är deremot hustruns samtycke till en

försäljning. Men då det här är fråga om att under alla omständigheter.

bevara ett hem åt familjen, är 'detta samtycke kllappast nog; också bar-
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nens· eller (för deras räkning) el1 god mans borde erfordras. Och från

denna synpunkt borde ,för öfrigt hustruns g·amtycke ,vidgas till att (som i

Amerika) på egen hand kunna afge en hemstadsförklaring, ty, säger Riepen

hansen, '»det är rätt och billigt att skydda' hustrun, modern, att hon P~

gamla dagar. bar en rätt att sluta sina dagar i sitt hem, i det hus, der /

hon födt och fostrat sina barn».

Vid samma § uppstår ett annat tvifvel: om hemstadsegenskapen vid

en försäljning försvinner eller qvarstår. Mall vore böjd att anta det förra,

eftersom ingell får besitta mer än e1~ hemstad.'

Utom vid behof af sammanläggnhlg' af jordstycken och utbyte af ,

parceller - hvilket myndigheten' kan medgifva - är hemstaden odelbar

och underkastad »Anerbenrecht», d. v. s. öfvergår till en enda arfvinge.

Det är redan nämndt, att utlösning af ruedarfvingar är en, af de' tre giltiga

anledningar, på grund af hvilka inteckning med mY11dighetellS tillstånd

får beviljas, men detta endast till hälften af egendomens värde. Det vill

med andra ord säga, att medarfvingarna på det obilligaste sätt kunllafå sitt

lagliga anspråk reduceradt till noll, när nämligen den tillåtna intecknirigs

gränsell redan före arffallet är uppnådd. Icke ens för de minderåriga är

något undantag gjordt. »Das Anerbe11r~cht», säger Gierk~l »får icke bli
lidande på sentimentala hänsyn till syskonen, annars är den värdelös»,

hvarpä Buchenberger med rätta genmäler: )om vi i den nyare sociallag

stiftningens anda genoln helnstadsrätten vilja skydda bOlldeståndet filOt

socialdemokratien, så få vi också se till, att vi icke blott skydda bonden

utan också hans familj, 'bolldens syskon, och de kastas genom förslaget

direkt i armarna på socialdemokratien». - Också för att förhindra detta

hade förslaget bort ålägga egaren 11ågOll slags försäkring, som i form af

.utstyrsel' eller dylikt kunde tillfalla medarfvingarna.

Jag bar nu i korthet anfört de vigtigaste' anmärkningar, som från

olika håll a11förts mot motionen, och Inan kan icke finna det underligt,

att »deutscher La11dwirthschaftsrath» efter en lång OCll liflig öfverläggning

i sin 2:da resolutio11 förklarade förslaget, som det nu förelåg, oantagligt.

Utonl att det kunde vara tvifvelaktigt, om utfärdandet af en sådan lag.

låge, inom rikslagstiftningens kOlnpetens, så borde i alla, fall en föregåellde

grundlig enquete utröna, o:m det verklige11 förelåge ett' behof att utfärda

en sådan lag för· hela Tyskland eller lnöjligen blott. för vissa delar. af

riket. Tillell sådan enquete ha också frågeformulär utskickats.
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Principielt v-ar man deremot ingalunda emot förslagets syfte. Det

framgår af de varma ord, SOln från alla håll uttalades till förmån för ett

sjelfegande småbondestånd, för en verkligt bofast befolkning såsom det

enda äkta statsuppehållande elemelltet, och det visar också dell enhälligt

antagna 1:sta resolutionen, som lydde:

»1 utfärdandet af en fakultativ hemstadsrätt med inteckning~inskränk

ning och skydd m.ot exekutioll ligger en art praktisk socialpolitik, som

är egnad att stärka bondebefolkningens motståndskraft och befordra jord- .

arbetarefanliljers bosättning i trakter, der dessa sakna egen jord.»

Mell hur olika mot motiollärerna fackmäl1nell tänkte sig principens

.realiserande visar .den 4:de resolutionen, som uttalade mötets åsigter om

sättet för utmätning af jordegendom. Den innehöll:

1. 'Det s. k. täckningssystemet (i motsats mot (örsäh·ningssystemet)

införes, d. v. s. vid tvångsförsäljning antages anbudet endast om det täc

ker alla de fordringar, som ligga före den' borgellärs fordran, som sökt

utmätninge~. Detta för att lägga Ilågot band på kitsliga lål1eindrifvare,

som, utan att sjelfva riskera Ilågot, endast vilja störta gäldenären, som

dessutoIll får gå ifrån sin jord, utan att ändå bli alla sina .borgenärer

qvitt. Man räknar derigenom på en helsosam inskränkning i krediten.' ~et

är för öfrigt ett system, som reäan gäller i Preussen, Sachsen, Wu.rtem

berg m. fl. stater och som antagligen blir gällande lag för hela riket.

2. E'rån utmätning af jord på landet skall, i konseqvent utbildning

af den till grund för 715 § Civilproc.-Ordn. liggal1de tanken, med bevarande

af redall befintliga. borgenärers rätt, ett besittningsminimum undantagas,

som jämte nödig bostad och ekol10mibyggnad oInfattar ett jordstycke, pro

portionelt till totalegendomen.

3. Med efterbildning af motsvarande föreskrifter i' Österrike skall,

när vid tvångsauktion en bestämd,. i lagen angifven de~ af uppskattnillgs

värdet icke bjudes, domaren ega rätt att på gäldenärells begäran inställa

förfarandet med den verkan,' att dess återupptagande först efter en tid

kan försiggå.'
Sålunda har· en sakkunnig korporation· tänkt sig lämpliga åtgärder

till jordbrukarens skydd, och· deribland i främsta rummet en i analogi

med hvad som redan gä~ler 'för åtskilliga al1~ra. samhällsklasser, eller att
undan den öfver hOl10m inbrytande ekonomiska förstörelsen rädda vilkoret

för hans produktionsförmåga, den lilla jordlapp, SOlll, jälnte redskap och
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.kreatur, behöfs för .att sätta honom i stånd till nya tag. Alldeles på samma

grund, som lagen förklarar handtverkarens nödiga arbetsredskap oantast

liga för att derigenom bere·da honom möjligIlet .att trots alla olyckor fort~

sätta ~ed Sill produktion, ·så ford,rar konseqvensen, att samma behandling

vederfares den arbetande jordbrukareil, hvars verktyg torfvall är. .Och
med ett sådant' egendomsmillimum har man lagt en kraftig dämpare på

ockret; ty det lider intet tvifvel, att jordbrukarens eftergifvenhet för lån

gifvarens hårda kraf till en god del är att återföra till farhågail, att han

i annat fall genom utmätning skall drifvas från hus och hem.
Hvad so~ hä,r vill bryta sig fram är således en ytterligare utbild

ning af det gamla »beneficium competentire » (nödtorftens privilegium),

ett rättsiIistitut, som hvarkel1 var den romerska eller kanoniska rätten

obekant, fastän det der icke hade nått samma lltveckling som i de mo

derna processlagarna, lika litet sorn ,filall då fattade dess inilersta inne~

börd, det produktiva arbetets skyddan~e. Det har varit "vår tid förbehållet

att komma till större klarhet om denna grundsats och att ge henne allt

vidsträcktare tillämpning. (Här i Sverige är det ju först nya utsöknings~

la.gen, som infört ulldantag för de' »nödiga arbetsredskapen»). Och på

goda: skäl kall man' hoppas, 'att man på den vägell skall kUllna ge jord

brukarnas lägsta lager, som - det måste medges - för sin bergning ha

att kämpa med stora svårigheter, ett kraftigt handtag i striden. Särskildt

har Österrike genom 1.887 års lag gifvit ett särdeles vackert föredöme i

detta hänseende. ~ch för öfrigt icke ·endast detta lager; en sådan utsök

ningslagstiftnillg' ger jordegendom i allmänhet samma fördelar, som en

hemstadslag i' alla händelser endast skulle kunna bereda en inskränkt

klass' af jordbrukarna. Och man. undgår derjämte d~ olägeIlheter, som

mer eller milldre visat sig förbundna med hvarje hittills påtänkt eller ut

förd hemstadslag, särskildt när det gäller att tillämpa den på ett redan

besutet bondestålld, skuldfritt eller gäldbundet.

Den ,sista reservationen leder mig öfver till det andra syftemål, SOln

förslaget afsåg: nya jordb~uks grul1dlägga~lde. Här fattades ingen reso-'
lution, och frågan behalldladesmera sllmmariskt, men bär voro sympatierna

onekligen stark~re för 'en hemstadslag. Ell särdeles sakkllnllig' t.alare

menade, att härigenom en bofast arbetarebefolkning j.: Nordöstern sklllle

kunna "framkallas, och en annan dito ansåg de stora kolollisationsföretag,

som redan pågå på Hannov~rs väld~ga mos~ar). "S9m lämpliga ,försöksfält
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för en dylik lag; här' fanns e11 'både af spade' och kredit ,ännu oberörd

mark, och härifrån kunde man' få en erfarenhet, som jcke blefve så dyr

köpt som vid tillämpniIlgen af ett förslag, der »man icke vet hvad Inan

mest skall förvåna sig 'öfver: den naiva berusningen i fraser, den br~stande

förmågan att draga ut de grundläggande principernas konseqvenser och att
fatta hyad man efteroträfvar och. hvad man kan ernå, eller den hjälplösa

dilettalltismen i den jllridisktrtekniska formuleringell.» - De hårda orden

komma icke från Manchesterhåll ; de ha blifvit uttalade af en österrikisk

vetenskapsman, som ingalllnda är någon vän af de ekonomiska krafternas

fria och obundna lek, utan som tvärtom vill göra' gallska mycket för de

smås och de svagas sk~Tdd.

Ännu två ord, och så skall jag sluta. Jag hör redan den frågan

framställas: »nå, Inen hur gick det med de 28:s motion?» - Ja, dess historia

är den kortast möjliga: den dog och blef begrafven och fick till på köpet icke

ens ett liktal vid griften. Den påträffas icke mera i riksdagens protokoll,

den blef icke upptagen till behandling. Men jag tvifiar icke ett ögonblick

på att den kommer att fira en lysande uppståndelse, naturligtvis i en
luttrad skepelse.* Den amerikanska hemstadstanken har alldeles för myc
ket sund innebörd för att den icke i lämplig gestalt skulle kunna räkna

på en vacker framtid inom Tyskland.

Måhända också utanför.

I anledning af föredraget yttrade sig:

Herr FiL Licent~aten Wicksell: Jag är tyvärr icke beredd att i detalj

yttra mig angående det intressanta föredrag, som vi nyss åhört. Jag

skall dock be att få göra några a~märkningar, hvilka jag redan för tre

år sedall framstälde på Ilatianalekonomiska mötet i Köpenhamn, der ett

liknande spörsmål var å bane, 'då visserligen filed tillänlpning å de skan

dinaviska länderna.

Jag ~an för min. del icke se saken, ens så optimistiskt, S0111 den

.~rade föredraganden. Jag tror nämligell, att för åstadkommande af el~

tillfredsställande jordbrukslagstiftning såväl. i Tyskland som i det öfriga

Europa det framför allt fattas ell sak, och det är - jord. Det är ju nästan

* Den 3 februari 1892 remitterades till utskottsbehandling ett >nytt, delvis af samma
motionärer framstäldt hemstadsförslag, som med några förändringar af utskottet tillstyrktes
den' 27 i samma månad. Det har enlellertid icke blifvit iåremål för riksdagens handlägg
ning under nu (de~ 31 mars) afslutade .session. (Senare tillägg.)
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löjligt, när lnall vill' försöka utan vidare öfverföra på europeiska förhå~lal1

denell lag, som dock i Amerika fåktiskt har kommit 'till för att under

hjälpa landets kolonisation. D:r Raphael nämnde, att lagen tltgått från

Texas och att ilen också der förefinnes i sitt mest absoluta skick. Detta

vill jag gerna tro, och det är så lnycket antagligare,' SOln vi veta, att

Texas är den största af Amerikas förenta stater.· De11 har, om jag icke

nlisstager mig, saUl1na areal SOIU hela Tyskland, mel1 dess befolkning torde

icke uppgå ens till tjugondedelen af Tysklands. Der är det således icke

någoll fara för att anordna jordbruk, uppgåel1de till ända till 120 tunll

land för hvem SOIU vill. Det kan. ske, och sker. äfven så godt SOln gratis.

I Tyskland deremot skulle det föreslagna 'stadgandet, att »hvarje tysk har

'rätt att grunda hemstad» nödvändigtvis få det underförstådda tillägget:

»wenn er Geld hat».

Då man söker ordna jordbruksförhållandena i ett land SOIU Tyskland, .

kOl~lner man· ovilkorligell i ett g~nska svårt dilemma, hvilket också lite
raturen i dellna fråga tydligen har påvisat. Antingen måste man upp-'

häfva .dell .nuvarande ·lika arfsrätten, med införande af fÖrstfödsiorättell i
en ellel~ annall form. Det är detta, SOIU de konservativa i Tyskland åstunda.

Jag vägar dock påstå, att det är en tanke, som nUlTI'era måste anses för

legad. När förstfödslorätten en gång är afskaffad, förefaller den så god

tycklig, att det väl icke·gerna kan komma i fråga att på nytt införa den.

I några trakter af Tyskland har det funnits ell lag, som stadgade den

.sistföddes rätt; d. v. v. den yngste sonen hade företrädesrätt till fäderne-

. gården. Deruti ligger enligt IIlin tanke åtskilligt mera förnuft, eftersom

han mindre än de äldre åtnjutit sina föräldrars omvårdnad.

Eller också kan mån försöka göra såsonl' Schäffle förordat: undvika

egendomens splittring 11len med bibehållande af den lika arfsrättell, i det

jordens öfverlemnal1de till ett af barnen göres beroende på syskonens saln

tycke. Mell man står då i grundell inför samma sYårig~eter som llU, och

slutet blir nog i de flesta fall den gamla visan att sälja jorden och dela

penningarna. I· så fall ligger det tydligen i arfvingarnRs eget intresse att

så litet svårigheter som möjligt göres i afseende å jordens delbarhet, ty

ju större svårigheterna är<? att förvärfva jord, dess min~re blir efterfrågan

och dess mindre inbringar den vid försäljlling. Det hela strandar, tror

jag, på den el1kla frågan om befolkningens tillväxt.

Om :r;nall följer den nationalekonomiska literaturen i Tyskland under
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de senare, åren, skall man också finna, att icke blott på detta område,

utan äfven på ~e flesta andra detta ,är det egentliga centrum, kring hvil

ket diskussionen rör sig. Men mal) undviker att beröra' frågan direkt,'

mall går, såsom ordspråket säger, »sonl katten kring het grö't». ÄJ.l är

det de llya kolollisatio.llsplallerlla, SOlll 'skola rädda 'Tyskland, äl1 är det
dessa bemstadslagar, som skola upphjälpa landets mindre jordbrukare,

och än är det industriens utveckling, so~ skall afhjälpa alla svårigheter.
Erfarenheten tyckes enlellertid tala ett annat språk, och jag tror, att man

beträffal1de T~Y'skland och äfven andra länder efter band skall komma till
.dell slutsats, som llyligen uttalades af 11~ v. rikskanslerell Caprivi. Han

,skall nämligen ha yttrat i riksdagen att »hvad rryskland egentligen lider

utaf, det är dess alltför stora befolkning». I samma riktning har en fram~

stående tysk jordbrukskännare,' Buchenberger, uttalat sig lned anledning

. af den senaste jordbruks-enquetell i Baden.

Jag tror, mina herrar, att såväl i Tyskland som i andra länder måste

man taga denna fråga under allvarlig ompröfpil1g, och ju förr man det

gör -dess bättre, ty ju längre lnan dröjer, dess större blifva svårighe

,terna att lösa detta kinkiga problem, då det en gållg 'kommer så nära att

det icke lällgre kan afvisas.
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PALMQUIST, G., bokförläggare. SANDEBERG, F. AF, handelshokbållare.
PALMSTIERNA, ,N. A. H., friherre, statsråd. · SANDEBERG, H., .löjtnant'.
PAYKULL, L. G. VON, friherre, f. d. kapten. SANTESON, H., v. häradshö~dtng.

PETERSEN, A. F. SKow-,bankkamrerare. SCHALEN, C. A., v. häradshöfding.
PETERSENS, H. ,AF, kansliråd. SCHALEN, W., v. häradshöfding.
PETERSSON, P. A. G., rådman. SCHNELL, C., grosshandlare. '
PEYRON, A., grosshandlare. SCHUMACHER, C. W., fabrikör.
PEYRON, L., grosshandlare. SCHUMBURG, R., grosshandlare.
PHILIPSON, C. D., konsul. SCHWERIN, W. G. VON, friherre, godsegare.
'PHILI~SON, J., bankdirektör. SEBARDT, C. W., hofapotekåre.
PHILIPSON, W., v. häradshöfding. SEBENIUS, J. L., bruksegare.
PIHLGREN, A., ingenjör. SEDERHOLM, E., bruksegare.

'PIPER, C. G. F., grefye, hofstallmästare. SIDENBLADH, E., öfverdirektör.
PLATEN, L., friherre, aktuarie. SJÖBERG, G., arkitekt.
POSSE, A. R. F:sON, grefve, f. d. president.' SJÖGREEN, O. A., kansliråd *.
,PRINTZSKÖLD, O., landshöfding. SKOGMAN, C. J. A.~ friherre, f. d. kommen-'
PRIPP, G. F." tjensteman i riksbanken. dörkapten.

SMERLING, C. F., f. d. kansliråd.
SMERLING, G. W., v. häradshöfding.
SMITH, C. G., ingenjör. '

I
SMITH, L. O., grosshandlare*.
SMITH,' O., fil. doktor.
SMITT, J. W.,. generalkonsul.
SOHLMAN, H., juris kandidat, redaktör.
SPARRE, N. G.' A., grefve, kammarherre.
STARCK, A., konsul. '
STEDT, N., lifförsäkringsinspektör.
STEINMETZ, H., landtbruksingeniör.
STJERNSPETZ, P. A. H., f. d. major.
STOLPE, C. M. G., direktör.
STRANDBERG, G., t. f. stadsmäklare.
S'I'R'OKIR~, G., bruks~gare.

STRÅLE, W., godsegare.
STUART, J., riddarhussekreterare.
STUART, L., f. d. auditör.
STYFFE, K., f. d. ö'verdirektör.
STÅLHAMMAR, A., öfverstelöjtnant.
SUNDBERG, G., häradshöfding.
SUNDBÄRG, G., aktuarie.
SWALIN, W., protokollssekreterare.
SWARTLING, A., konsul.
SVEDBERG, O. J.; grosshandlare.
SVEDEL1US, A. G., kapten.
SVENSEN} E., fil. kandidat, .literatör.
SVINHUFVPD, C. A. C., bruksegare.
SYBERG, F., grosshandlare.

'* Ständig ledamot.
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WALLDEN, W., godsegare.
WALLENBERG, G. O., .löjtnant.
WALLENBERG, K., bankdirektör.
WALLENBERG, M.., v. häradshöfding.
WALLENSTEEN, J. A., kammarrättsråd.
WANCKE, F., bankkassör.
WARBERG, O., tjensteman i riksbanken.
WARBURG, S., agent.
WAVRINSKY, A. E., grosshandlare.
W'ESTMAN, C., v. 'häradshöfding,jöreningens

vice o1~djörancle.

WEYLANDT, L. _R., bankir.
'WICKSELL, K., fil. licentiat.
WIESELGREN, S., generaldirektör.
vV lJK, O., grosshandlare *.
WIKBLAD, S. H., statsråd.
WIKSTRÖ~, C., grosshandlare.
WIKSTRÖM, p') grosshandlare.
WINBORG, T., fabriksidkare.
WINROTH, A. O., e. o. professor.
VIRGIN, O., kapten.
WRETMAN, F., fil. doktor.
WÄSTFELT, C. G. N. L., hofrättsassessor.

IYGBERG, H., stadsingeniör.

. ZELLEN, J. O. AF, byråchef.
rIks- ZETHELIUS, F., registrator.

ZETHRJEUS, F., bokhållare.

TAMM, A., fil. doktor, kontrolldirektör.
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, E., bankdirektör.
THoREN, J., tjensteman i riksbanken.
THULIN, G., juris kandidat.
THYSELIUS, E. J. A., skriftställare.
THYSELIUS, P., t. f. kanslisekreterare.
TIGERSCHIÖLD, H., v. häradshöfding.
TILLBERG, C., kamrerar~.
TITZ, C. A., konsul.
TOTTIE, H., grosshandlare.
TROlLlUS, C. 0." f. d. generaldirektör.
TROlLlUS, C. R., v. häradshöfding.
TROlLlUS, H., grosshandlare.
TÖRNEBLADH, 1., landskarnrerare.
TÖRNEBLADH, R., lektor, full~äktig

banken.
TÖRNQVIST, A~, bankkarnrerare.

SYDOW, F. -VON, ham'nkapten.
SÖDERBERG, A., kassör.
SÖDERBERG, J. .. Et, förste aktuarie.
SÖDERSTRÖM, C., grosshandlare.
SÖRENSEN, N. G., grosshandlare.

UDDENBERG, E., generalkonsul.
UGGLAS, C. G. AF, friherre, f. d. statsråd. 
URSELL) B., grosshandlare.

W ACHTMEISTER, H. H:SON, grefve, expedi
tionschef.

WADSTEIN, T., tjensteman i riksbanken.
WJERN, C. F., f. d. president, 'föreningens

.ordJörande*.
WJERN, M. E., grosshandlare *.
VVAHLENIUS, W., bokhållare.
WAHLIN, C. A., grosshandl;re.
WAHREN, G., fabrikör.
WAHREN, H., fabrikör.
VALENTIN, L, direktör.

ÅBERGSSON, A. V., justitieråd.
ÅBOM, J., grosshandlare.
ÅKERHIELM, D., friherre, redaktör.
ÅKERHIELM, L., friherre, statsråd.
ÅKERMAN, H., envoye.
ÅKERMAN,R., generaldirektör.
ÅKERMAN, V., .grosshandlare.
ÅMARK, W. T.) kamrerare.

ÖBERG, J. E., direktör.
ÖHMAN, E" grosshandlare.
OHMAN, E.; grosshandlare.
ÖRTENBLAD, T., ingeniör.
ÖSTBERG, G. ., godsegare.
ÖSTBERG, J., juris doktor, auditö~.

ÖSTERLIND, A., grosshandlare.

* Ständig ledamot.

Korresponderan<:le ledamot:
MALARCE, A. E. DE, Secretaire perpetuel de la Societe des institutions de prevoyance

de France.
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