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N ATIONALEKON'OMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 7 februari 1895.

Ordförande: Kanslirådet R. BE.lvCKER1.

Till ledalllöter af föreningen invaldes:

Herr Expeditionschefen G. A. Petersson,

» Professorn Hj. L. Hammarskiöld,

Landssekreteral~en A. As1cer,

Förste Intendenten F. Richter och

,» vice Häradshöfdingen C. Frisk.

Till revisorer för granskning 'af nästlidet års räkenskaper utsågos

Herr Kon1merserådet T. Nordström och Herr Bankdirektören I. Moll.

Herr Professorn HJ. L. Ha~marskjöld höll härefter ett föredrag om:

Grundtankarna i den föreslagna bolagslagstiftningen~

»Många ärender äro så beskaffade, at the bättre kUlll1a skiötas af

flera än af en allena, och at en enda perSOll swårligen kan ther vti ärnå

sitt s)Tfftemåbl, vthan andras bielp och bistånd». Med dessa ord börjar

gamle Nehrman i sin Jurisprudentia civilis det kapitel, som ,handlar om

bolag. Riktigheten af hans' iakttagelse torde ej kunna jäfvas; icke heller
1
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är det lätt· att med lika korthet kraftigare uttrycka nyttan och nödvän

digheten af bolag.

.Det behof, som föranleder bildandet af bolag, är ej alltid likartadt
och kräfver följ·aktligen ej' alltid att på sarnn1a sätt tillfredsställas. De

personliga och sakliga förutsättningarna för bolagsverksanlhet vexla äfven.

Olika bolagsformer erfordras. Hvilka och huru 111ånga - på den frågan

kan man tydlige11 ej gifva något allmängiltigt svar. Enligt historiens

vanliga lagar måste med' stigande ekonomisk utveckling associationsfoI'

lnerna efter hand blifva allt flera och. allt lnera specielt afpassade efter

olika förhållanden och .olika syftemål. Tänker man sig sarnfärdslifvet

regeradt allenast genom aftal, och sedvänja, kan man vara ganska viss,

att det ej saknas omvexling inom bolagens verld.

Lagstiftaren får emellertid ej förhålla sig passiv. Visserligen kan

mall i regel öfverlemna åt bolagsmännell sjelfva att genom aftal ordna

sina inbördes rättigheter och skyldigheter på sätt detn synes bäst. Men

först och främst gäller detta endast i regel, och vidare är det här SOln på

alidra områden ofta t jenligt att i rättssäkerhetens intresse uppställa en

serie lagbestämmelser till komplettering af 9fullständiga aftaL Vigtigast

är dock, att lagstiftarell måste träda i verksamhet för att skydda de utan

för ett bolag stående, hvilka komma i beröring med bolaget.

E1~ fråga är det franlför alla, som ej kan få besvaras .efter bolags

lnällnens godtycke, den frågan nämligell: hvem betalar bolagets skulder?

Lagstiftaren måste bestämma förutsättningarna för de olika arterna af

ansvarighet. Då bolagen just pläga indelas efter ansvarigheten, måste

han sålu11da .afgöra, hvilka bolagsarter skola erkännas såsom lnöjliga och

tillåtna. Detta motiv~ras äfven bland annat '. deraf, att de nyssnälnda

kompletterande .bestämmelserna angående bolagsnlännens inbördes rättig

~eter och skyldigheter bör'a vara olika, när ansvarigheten är olika.

Lagell kall dock naturligtvis endast främja och· underlätta, ej

fI'~llltvinga el1 gynsam, l.ltveckling af bolagsväsendet. På de enskilda

ankoilllner att ej bilda bolag, 11är de rätta yttre .och inre förutsätt-·

ningarna saknas -- det är' icke alla ärenden, som bättre skötas. af

flera 'än af en ållena, och det är. ej alla menniskor, som duga till bolags

lnän - .såväl som att träffa ett godt val bland de bolagsformer, som

lagstiftningell ställer till förfo·gande. Syndas mot, dessa regler, äro miss

räkningar, slitningar och förluster oundvikliga Ramt besannas blott allt för



Grundtankarna i den föreslagna bolagsjagstiftningen. 3

väl den lnisstro till bolagsaffärer, sorn funnit ett på visst sätt klassiRkt

uttryck i en plattysk köpmans ord: »Kompanie is Lunlperie».

De med" 11 varandra salnmanhängande :lagförslag Oln bolag och VIssa

föreningar, som genom kongl. proposition nyss förelagts riksdagen, upp

ställa 4 hufvudarter af associationer för ekOn0111iskt ändamål, nälllHgen

handelsbolag, ernkla bolag, aktiebolag och föreningar. Inom såväl handels

bolagen som föreningarna kan ansvarigheten vara olika. Tager man hän

syn härtill, får IDaD inalles: Ivanligt handelsbolag, der alla delegare ansvara

personHgt, solidariskt och obegränsadt, kon~/manditbolag, der åtminstone en

delegare ansvarar på detta sätt, men den eller de andra allenast intill en viss

summa, eTt/da bolag, ,der bolagsInännen ansvara endast hvar och en för

SiI1 del, aktiebolag, der borgenärerna ej kunna hålla sig till annat än

bolagsför.mögenheten, samt slutligen föreningar, der allt personligt ansvar

kan vara uteslutet, Inen der delegarna äfven kunna hafva iklädt sig sådan

ansvarighet, antingen begränsad eller obegränsad... Uppn1ärksamhetel1 bör

fästas derpå, att det här ej är fråga Oln sådana associationer, som falla

under speciallagstiftning. Nämnas 'lnåste äfven, att lnedlerrlmarna i en

association kunna genolll att åsidosätta lagens föreskrifter ådraga sig en

strängare ansvarighet för skulderna än den vanliga.

Handelsbolagen, inclusive k<?mmanditbolagen, och de enkla bolagen

bilda en grupp för sig och behandlas i en gemensarn lag. Tillsammans

utgöra de hvad ula,ll kan kalla det normala bolaget och omfatta alla

bolag, som ej blifvit föremål för en särskild lagstiftning 'antingen på grund

af verksamhetens egendomliga art, t. ex. partrederier, eller på grund af

associationens egendomliga form, t. ex. aktiebolag.

Handelsbolaget och det enkla bolaget förhålla sig inbördes på det sätt,

att handelsbolaget fran1står såsonl undantag, det enkla bolaget SåS01l1

regel. Alla under den ifrågavarande lagen fallande bolag, som ej upp

fylla de särskilda förutsättningarna för ett handelsbolag, utgöra således

enkla bolag.' Handelsbolaget är ett bolag, slutet för att under bolags

männens gemensamIna firma idka handelsrörelse. Häraf följer enligt det

nyss sagda, att till enkla bolag höra följande associationer: bolag för

enstaka handelsföretag, motsvarande t. ex. den tyska handelslagens till

fälligbetsbolag, bolag för en fortsatt verksamhet eller enstaka företag utoln

handelns område, 1110tsvarande de utländska lagstiftningarnas s. k. civila

bolag, samt bolag för handelsrörelse, när firman ej är genlensam, utan
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tillhör allenast den ena eller andra af de a~socierade; denna sistnämda

association, hvilken af 'många' ej hänföres till bolag, utan betraktas

såSOln ett slags förlagsförhållande, motsvarar de utländska lagarnas tysta

bolag.

Redan vid det enkla bolaget och ännu tydligare vid handelsbolaget

framträder i förslaget den sträfvan att skarpt skilja mellan bolagsmän

nens inre .förhållande, d. v. s. deras rättigheter och skyldigheter gent

emot hvarandra, och deras förhållande utåt, ~ärskildt vis-a-vis borgenä

rerna. Vid intetdera slaget af bolag utgör sålunda den tillskottspligt,

som åligger en bolagsman gent emot bans lneddelegare, mått eller grälls

för det ansvar, SOln borgenärerna kunna göra gällande; icke heller sarn·

. nlal1faller en bolagsmans rätt att vidtaga förvaltningsåtgärder llled möj

lighetell för honom att ikläda medbolagsmäTInen giltiga ·förbindelser.

Medan det inre förhållandet beherskas af aftalsfrihetens princip och

från lagens föreskrifter om detsamma afvikelse kan genom aftal mellall

bolagsmännen göras, är enligt ofvan antydda grunder med afseende på

det yttre förhållandet lagen mera ovilkorligt befallande..

.Det enkla bolaget saknar afskild förmögenhet. Tillgångar och skul

der äro omedelbart fördelade på de särskilda bolagsmännen. Bolagsför

hållandet ger ej den .ene bolags1l1anl1en befogenhet att representera. den

andre; dertill fordras särskild fullmakt. Afven rena förvaltningsåtgärder,

vid hvilka det ej är fråga om att ingå något aftal, förutsätta regelmässigt

samtliga bolagsmällnens samtycke. I alla dessa afseenden stål' det enkla

bolaget i motsats emot handelsbolaget.

Af det anförda torde vara tydligt nog, att det enkla bolaget icke

synnerligen väl lämpar sig för. bedruvande af ·en fortsatt verksamhet, när

denna kräfver snabba beslut och åtgärder samt ideligen Inedför behof att

anlita personalkreditell. I fall) då detta är händelsen, är det derföre myc

ket motiveradt, att delegarl~a begagna det. tillfälle, som lagen för dem

öppnar, att genom inregistrering göra bolaget till· handelsbolag, oaktadt.

. verksamheten ej är handelsrörelse. -l det de frivilligt underkasta sig de

strängare förpligtelser, SOlD gälla vid haudelsbolagsformens användande,

förskaffa. de sig äfven delaktighet i de förmåner af ökad kredit ill. nI.,

hvilka dermed ärq förbundna. Lagstiftaren kan ej göra aHa hithörande

bolag till handelsbolag. Solidarisk ansvarighet, firmatvång och rätt för

den enskilde bolagsmannen att ingå aftal, som förpligta samtliga, kunna icke
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utsträckas till alla bolag. Något oafvisligt behof af en sådan utsträckning

kan ej häller sägas vara för hallden, allra minst då det blott beror på

delegarna sjelfva· att, när omständigheterna det fordra, göra .bolaget till

handelsbolag; för öf~igt kan man genom aftal införa partiella förenklingar

i sättet för handhafvande af ett enkelt bolags angelägenheter.

Beträffande delegarnas ansvarighet kan det till och med sättas i fråga,

om det innebär en tillräckligt stor lättnad, att bolagsmännen ansvara blott

byar och en· för sin del, och 001 det ej borde vara åtminstone möjligt

att, såsom i viss mån ä:r }'egel enligt sjölagen, begränsa ansvarigheten till

den gemei1samma. egendolllen. Att framkasta dylika frågor bar man nu

en särskild anledning. En tysk rikslag af 1892 bar nämligen jämsides

lned kommanditbolag~t och aktiebolaget stält ett llytt slags bolag 11led

begräl1sad ansvarighet, hvilken nya bolagsforlns anväl1dning tvifvelsutan "

delvis faller inom de ellkla bolagens och handelsbolagens olnråde. Då

emellertid dessa "nya bolag hufvudsakligen äro jämförliga med aktiebola

gen, återkomrner jag längre fram till desamma. Här vill jag endas~ på

peka, att ifrågavarande nya bolagslagstiftning utgör ett legislativt experi

ment utan egentligt precedensfall inom något land, hvadan det i alla

händelser måste allses rådligast att afvakta, huru det utfaller, innan man

tänker på att ·i stöi"re eller mindre Jnån efterlikna" detsamma. Vid de

enkla bolagen finnes för öfrigt minst behof af ~n dylik begränsning af

ansvarigheten. Genom tilläulpning af regeln, att ingen bolagsman är

gent emot" borgenären förpligtad att betala en skuld, SOlll ej af honom

sjelf eller med hans fullInakt kontraherats, är det nämligen för en del

egare i ett enkelt bolag möjligt att för sig utesluta all direkt ansvarighet

och inskränka sina förbindelser dertill, _att -han skall fullgöra den aftalade

insatsen. Häraf är äfvell klart, att vid enkla "1;>olag icke kan behöfvas

någoll form. svarande mot kOll1manditbolaget.

lafseende på det vanliga handelsbolaget står förslaget i.hufvudsaklig

öfverensBtäinmelse med gällande rätt och gi:tmla välkända principer. En

dast ett och annat torde böra särskildt framhållas.

Vid bestämmandet af den verksamhet, S0111 skall anses såsom han·

del och hvars bedrifvande i bolag under gemensanl ~rma således skall

göra bolaget till ett handelsbolag, håller sig förslaget till den i hal~dels

boksförordningen gifna begränsningen af handelsbokspligtig rörelse. Skälet

härtill bar ingalunda varit det, att näll1da förordning i förevarande
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afseeli.de ansetts oöfverträfflig eller ens tillfredsställande. Men det är af

vigt, att begreppell handel och köpman äro desanllua för hela den all~

nlänna rättens område. Dell 'enligt all erfarenhet. ytterst svåra uppgiften

att draga en riktig gräns mellan handel och annan .verksamhet bör der

för på en gång för hela detta Olllråde lösas - och detta .tillkolllmer tyd

ligen 'ej bolagslagstiftningen.

:Nled afseende på grunden för vinstfördelningen innehåller förslaget'

,nya bestämulelser. På denl kan jag emellertid ej nu inlåta mig. Jag

fäster allenast uppmärksamheten derpå, att dessa bestälnmelser såväl sonl

de i förslaget upptagna stadgandena 0111 tiden' och· förutsättningarna för.

lyftande .af 'de sär~kilda beståndsdelarna af vinsten endast och allenast

11afva afseende på det inre förhållandet lnellan. bolagsmännen, att de

följaktligen kunna när so111 belst genom öfverensko1l1melse sättas ur

tilläll1pning samt att borgenärerna icke ega någon rätt att fordra deras

efterlefvande.' Borgenärernas enda verkliga gara11ti 'ligger i bolagsluän

neDS redbarhet och vederhäftighet. Att i borgenärernas intresse före

skrifva kapitalets bibehållande skulle erfordra inveQklade och tryckande

b'est~mlnelser. 'Utan sådana skulle skyddet för dem blifva endast skenbart

och göra mera skada än gagn.

Derelllot har bolagsmännens ansvarighet gjorts så sträng som möj

ligt; Medan det enligt gällande rätt varit omtvistadt, huruvi~a ej e11

bolagsrnans sökande för bolagets skuld förutsätter, att betalning ej kunnat

hos bolaget erhållas, eller att skulden blifvit gel10m dom mot eller erkän

nande af bolaget konstaterad, förkastar förslaget i kreditens och sam

färdselns 'intresse alla. dylika mildringar af bolagsmännens ansvar. Att

insatsens belopp ej här eger l1ågon betydelse~ är redan förut anmärkt.'

Endast i ett fåll mildras ansvarigheten. När bolagsman är i konkurs,

skulle hans enskilda borgenärer lätt lida en omotiverad skada, on1

bolagsborgenärerna finge i konkursen njuta utdelning för hela sina

fordringal~ och icke blott för det belopp,' som ej kunnat hos bolaget

utfås.

I sall1rnanhang n1ed det anförda står, att enligt tydligt uttalande bo

lagets ,kon'kurs ej utan vidare medför bolagsmännens. Mell' enär en sam

tidig' utredning 'vanligen är lämplig, befordras samtidigheten genom den

äfven af andra 'skäl motiverade föreskriften, att när bolaget komrnit i

konkurs, bolagsman ej vidare eger njuta förfallotid, fastän sådan betingats.
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Att bolagets och borgenärernas ·konkurser· böra hållas skilda från bvar

andra, är enligt förslaget ej 'underkastadt tvifvel.

Kommanditbolaget 'är något inoln .dell svenska lagstiftningen nytt.

de enskilda bankerna Ined kommanditdelegare .utgöra nämligen något all

deles egendonlligt. Lagstiftningen lägger till och med särskilda hinder i

vägen för konimanditbolag, då firlnalagen förbjuder att i handelsbolags

firma intaga något, som antyd,er en begränsning af bolagsn1ans allsvar;

såsom en dylik antydan måste ordet »kommandit» betraktas.

En1ellertid är konl1nanditbolaget ·upptaget i nästan ulla utländska

lagstiftningar och i tre föregående lagförslag, nämligen lagkolnitens, äldre

lagberedningens och den s. k. kreditkomitens (1854). Detta exempel har

det nu .förevarande förslaget följt.

Andra skäl att förtiga, kan det j el1 mängd fall vara af olllständig

heterna påkalladt, att en eller annan delegares ansvarighet är begränsad.

En inre grun'd för det stränga· ansvaret vid vanliga handelsbolag ligger

deruti, att bolagsmänilen förutsättas deltaga i vården af bolagets angelä

genheter. Särskildt när någon bolagsman är 'af andra sysselsättningar, af

ålder eller sjul~doln hindrad från ett sådant deltagande, har det derför

synts. böra beredas. honon1 möjlighet att begränsa sitt ansvar för bolagets

skulder och .dernled .sin risk.

KOll1manditbolaget och det vanliga handelsbolaget ega visserligen

helt olika historiskt lIrsprung. Det senare kan s~gas härleda sig från

fanlilje- oeh bostadsgemenskapen eller. ett denna efterbildadt brödraskap;

spår häraf .finnas ännu i gängse benärnningar på. bolag (Maatschappij ~

11latlag, Compagnie = brödgemenskap, äfven Gesellschaft = bostadsgenlen

skap). Kon1manditbolaget åter har salllma. :rot sonl det tysta bolaget, näm·

ligen det aftal, hvarigenoln ett kapital anförtroddes, åt någoll att gen'o.m

en handelsfart göra fruktbärande. Då de nyss antydda praktiska skälen

hufvudsakligen motiverat ~ommanditbolagets .upptagande, har .. förslaget
. .

en1ellertid starkt närnlat detsamma till det vanliga handelsbolaget. Kom-

rnanditdelegaren ansvarar sålunda äfven ball direkt i förhållande till bor

genärerna.. Endast genom denna direkta ansvarighet garanteras kommandit

summans inbetalande och bibehållande.. Ansvarigheten sträcker sig till .det

belopp, SOln antingen aldrig blifvit inbetaldt eller ock obehörigen uttagits.

Bär finnes nämligen ett i 'borgenärernas intresse gifvet' förbud icke blott

IUOt kapitalets uttagande,. utan äfven I;l1ot att l~yfta något slags utdelning,
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'förrän en genom föregående förluster uppkommen, brist i komnlanditsum

man åter blifvit fyld.' Faran derför, att tredjeman bedrager sig med af

seende på arten af kommanditdeleg,ares ansvarighet, vill förslaget i mot

sats nl0t utländska lagar förebygga endast genom föreskrift om registrering

och om intagande i firman af ordet kommanditbolag, ej äfven genom

förbud elTIot kommanditdelegares nälDnande i firman.

Aktiebolaget karakteriseras i olikhet mot de förut nämda bolags

arterna alls icke genon1 verksamhetens beskaffenhet. Aktiebolag kunna

bildas för hvilket ändamål som helst. Emellertid hafva vissa aktiebolag

af speciella orsaker måst undalltagas från den alhnänlla aktielagens herra

välde. Redan nu finnes som bekant en särskild lag om aktiebanker. För

slaget undantager i viss mån äfven försäkringsaktiebolag och innehåller
'separatbestämmelser angående dessa.

Kanske den Ulest i ögon~n fallande nyhet i hela förslaget finnes här,

den nämligen, att aktiebolagens stadgar icke vidare skola 'behöfva kongl.

maj:ts stadfästelse. 'Då frågan härom. är af synnerligen alllnänt intresse,

torde det undantagsvis tillåtas mig att, göra en kort historisk digression.

Aktiebolaget hade ursprungligen - i den italienska medeltidsrätten,

hvarifrån nästall 'all s. k. handelsrätt i rakt nedstigande led härstamnIar

- en starkt utpräglad offentlig-rättslig karaktär. Det uppkom, såvidt

kändt är, ur associationer af statskreditorer och förpaktare af statsinkom

ster samt hade länge sin vigtigaste användning i kolonialväsendet äfyen

SOln för transmarin handel i allnlänbet. Såsom exempel från en senare

tid på dylik användning må i stället för alla andra anföras 'de ostindiska

kompanierna i England, Holland, Danmark och Sverige. Em.ellan dylika

aktieföretag och statsförvaltningen rådde i .synnerhet i början vanligen ett

mycket starkt samband, ofta till och med så starkt, att bolagell nära nog

kunde betraktas såsom statsanstalter. Småningom löstes emellertid detta sam

manhang. Dessutom uppkommo vid sidan af de stora kompanierna min

dre aktiebolag för syfte11 af otvifvelaktigt privat natur. Kanske jämförel

sevis Inera än i något annat land var detta händelsen i Sverige. Bedan

stora exportkompanier med stark offentlig-rättslig färgläggning projekterats

och kommit till stånd redan mycket tidigt, nämligen under Carl ix och

Gustaf Adolf, började man ganska snart bilda talrika aktiebolag för van

liga industriella ändamål. Såsom allmänt kända exempel från 1700-talet må, ,

förutom Alingsås' manufakturverk, som på visst sätt motsvarade en tek-
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nisk undervisnings- och försöksanstalt, nän1nas porslinsfabrikerna vid" Ma

rieberg och Rörstrand.

I utlandet gjorde man mestadels sorgliga erfarenheter med sina aktie

bola.g. Allmänt bekanta äro ju de stora katastrofer i Frankrike och Eng.,.

land, sOln" i det förra landet äro bundna vid namnet Jean Law och i det

senare samnlanfattas under benämningen Söderhafsbubblan". Äfven med

afseende på rnindre företag var allmä,nhetens lättrogenhet tidtals så oer-

"hörd, att mall nästan känner sig böjd att anse det i England bildade bo

laget för, att gjuta bräder af sn1ält, sågspån såSOln jänlförelsevis förnuftigt.

Efter hand utbyttes också berusningell mot en stark misstro till aktiebolagen,

och införde Inan flerstädes stränga lagar, stundom mot både bruk OCll

lni~sbr~k, stundom blott mot det senare. Af .största betydelse för utveck

lingen' inoln nästan hela den civiliserade verlden blef, det, att i början af

detta århundrade den franska lagstiftningen, enligt hvad det påstås i följd

af N~poleons personliga ingripande, uppstäIde sanktionsprincipen, d. v. s.

föreskref, att aktiebolag finge upprättas endast lTIed regeringsmaktens auk

torisatioll. I följd af den napoleonska lagstiftningens ofantliga inflytande

vann deil11a princip giltighet nästan öfverallt.

Icke heller i Sverige undandrog mall sig att följa exeluplet. Det

ser till och ll1ed ut, som om man åtminstone från början icke synnerligen

mycket tagit notis om d.e svenska förhållandena eller uppmärksalnmat,

huru talrika de små aktiebolagen för rent privata syften redan sedan lång

tid tillbaka voro. Man argumenterade, som om aktiebolagsformen icke

kunde eller borde finna användning annat än för stora OCll riksvigtiga

företag. Så kom vår första och ännu gällande aktielag, 1848 års förord.,

riing, att hvila på sanktionsprincipen. Medan denna, lag Narit i kraft, har

nälnda princip enlellertid blifvit öfvergifven af den ena främmande lag

stiftningen efter den andra. lno~ Europa gäller den för.närvarande utom

på Balkanhalfön endast i Nederländerna, Österrike sault Ryssland och Fin

land, och i de båda förstnämda länderna äfvensom Finland har den i

officiella lagförslag förkastats.

Äfve11 bär föreliggande förslag aflägsnar, såsom jag redan sagt,

.sanktionsprincipen.

Den fördelaktigaste sidan hos sanktionssystemet är måhända den, att

en på detsamma ·bygd lag icke behöfver vara så fullständig som en annan

och att den i följd häraf kan längre ega bestånd utan ändring eller ·om-
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arbetning. Den sanktionerande myndigheten kan näll1ligen genoln sin

pröfning faktiskt fylla luckorna i e~1 ofullständig lag och i hvarje före

kommande fall uppställa sådana fordringar, som anses nödiga och nyttiga.

Vid denna kOlupletterande verksamhet kan Jnun rätta sig efter ändrade

tidsförhållanden och vidgad erfarenhet. .])e 11or1ner, hvilka man vid pröf

ningen följer, utgöra sålunda ett helt, SOln småningoln ombildas och ut·

vecklas. Detta förhållande kan förklara, huru vår lag kunnat under så

lång tid förblifva gällande oaktadt de stora förändringar, SOln i det ekona

Iniska lifvet försiggått, och lnedan i utlandet på aktielagstiftningens olnråde

reforlnerna hastigt följt bval'andra, stundoln till· och n1ed så hastigt, att

Ulan har svårt att tillbakahålla förebråelsen för experirnenterande.
. .

Den orntalade fördelen af sånktionssysteinet uppväges en1ellertid mer än

väl af de derrned förenade olägenheterna. Det kan näppeligen anses såsom
. .

ett lyckligt förhållande, att i .så vigtiga och djupt ingripande privaträttsliga

frågor de gällande normerna ej äro af lagstiftande 1~1akten antagna, ej

offentligt tillkännagifna, ej oemottagHga för ändringar, som allluänheten

olnöjlig~n kan förutse eller beräkna. Regeringens åtgärder ,i afseende på

sanktionsrättens' ntöfning kunna lätt få utseende af godtycklighet, och der

jämte' finnes naturligtvis alltid ll1öjligheten af verkligt godtycke, on1 vi

äfven här i landet icke äro vana att räkna ~ed en sådan lnöjlighet. ·Vi

da~~e är det klart, att ju ofullständigare la.gen är, desto utförligare måste

bolagsordningarna vara, och att ju utförligare en bolagsordning är, desto

~törre sannolikhet finnes, att i dess forlnulering 111isstag och otydligheter

inslnugit sig. I redaktionelt afseellde kan en bolagsordning sällan lnäta

sig IIled en lag.

Invänder Iuan; att det är ogörligt att stifta el1 uttölllluande och för

alla tänkbara fall lälYlpad lag,. innebär ett sådant påstående en relativ san

ning - till och lned med afseende på allt hvad lagstiftning heter. E~ellertid

kan ·en lag, som är grundad på klart fattade oeh salnmanstänlmande prin

ciper utan alltför stor vidlyftighet blifva fullständig nog. Innan en nlång

sidig erfarenhet om aktiebolagen hunnit vinnas, kunde en. utan sanktions

principens tillämpning tillräcklig aktielags stiftande erbjuda särskilda och'

lnåhända oÖfvervinneliga .svårigheter. Nu åter kall en sådan lagstiftnings

uppgift .icke anses .höra till de vanskligaste. .r lllotsats n10t hvad stUl1dOln

varit fallet.i .. utlandet, har .fÖl~slagets utarb.etande och vidare .behandling
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försiggått under de lyckliga olnständigheter, att Inall icke behöft brådska

eller handla under det öfverväldigande intrycket af en stor »Krach». -

Fram-hålles det vidare till förlnån för sanktionssystemet, att regerin

gen kan pröfva aktieföretagens soliditet och deras gagnelighet för' sam

hället, så torde ~etta argument grunda sig på en illusion. Den stora

aktiesvindeln i början af 18.70-talet var icke mindre förderflig i Wien än i

Berlin, oaktadt på det förra stället sanktionssystenle~gälde. I sjelfva verket

är en _fullt hetryggande pröfnil1g af aktieföretagens ekonoIDiska sida -näp

peligen möjlig, när, SåS01TI nu för tidell här i landet, aktiebolag bildas till

ett antal af ett par hundra årligen. Dessutolll skulle en sådan pröfning kräfvå

SOln -sitt komplelnent el1 ständig kontroll å bolagens _verksamhet. 'Denna

kontroll skulle verka högst besvärande -och knappast kunna' utöfvas utall

en hel stab af tjenstemän. Under sådana on1ständigheter kan sanktions

systemets tillämpning endast verka Röfvande på den enskilda vaksanlheten

och i, häildelse af olycka frainkalla benägenhet att skjuta -skulden derför

på den sanktionerande myndigheten. Del111a kOlnlner härigenol11-lätt i en

skef -ställning. En i viss lnån n10tsvarande fara är -rör öfrigt förenad re

dan dermed, att regeringen pröfvar ~tadgarl1a ur synpunkten af deras lag

lighet. Sankt~ol1erade bestälnrnelsers giltighet kan nämligen ifrågasättas

vid donlstol. Att faran för en dylik kollision lnellan den admil?istrativa

och den judiciella myn.digheten ej är ett ton1t hjärnspöke, fraIllgår trots

sakens utgång af den ·bekanta rättegången oln' den tillskottspligt,-sonl en

ligt bolagsordningen ålåg aktieegare i Hallsberg-Motala-Mjölby jäi'n

v~gsaktiebola.g.

_Emellertid skulle det icke val~a tillrådligt ått låta aktiebolagen träda

i vel~ksalnllet utan någon S0I11 helst föregående pröfning deraf, 'onl- de upp-

fylla lagens fordringar. Att preventioll är att föredraga framför repression,

gäller uppenbarligen icke minst här; de svåraste 'förvecklillgar måste ju

uppkomilla, då ett stort- aktiebolag~ 'måhända efter -lång tidsliftig verk

salnhet, förklaras hafva varit från början olagligt och -ifoljdhäråf ogiltigt.

Ifrågavarande pröfning eger enligt. förslaget rum vid - den obligatoriska

registreringen af aktiebo]agen~ Registreringstvång äro aktiebola"g'en reda-n

enligt gällandefirlnalag underkastade, Illen registreringeps beviljande sak~

-nar ,nu _rättsstiftande betydelse, bcll pröfningen är i sami:nanhang härllled

af öfvervägande fornlel art. Annorlunda enligt förslaget.. Genon1 registre

ringen erhåller' aktiebolaget rättslig' tillvaro -såsom sådalit. Af registre-
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ringen beror alltså ansvarets begränsning. Registreringsnlyndigheten pröf

var derför, om bolagsordllingell på vederbörligt sätt 'tillkommit och orn

dess innehåll står i öfverensstälumelse med gällande föreskrifter. ]"ör att

denna luaktpåliggande pröfnil1~ luå kunna ske lned tillräc~lig omsorg och

sakkunskap samt till förhindrande af .olika lagtillämpning föreslås, att

registreringen skall ske llos encelltral myndighet. Då ansökan kan in

sändas med' posten och besked om .vägrad registrering på samma sätt

.meddelas sökanden, kan denna centralisering ej anses ,betungande, allra

minst med nutidens kommunikationsväsen. Åtminstone är den det nlindre

än det nuvarande ~ystemet, enligt hvilket sanktion å bolagsordningen

måste hos kongl. maj:t sökas och bolaget Redan anmälas till det .lokala

handelsregistret.

Det är nogsamt kändt, att på intet stadium faran för missbruk är

större eller bestärnmelser till skydd för allmänheten äro mera af nöden äll

under den förberedelsetid, som föregår ett aktiebolags definitiva konstitue

rande. Uppenbarligen lägger också förslaget en synllerligen stor vigt vid

att ordna förhålland€na p.å nämda stadium. Dess närmaste ögonmärke

synes vara att åstadkomma -en tillräckligt stor offentlighet, för att en hvar

intresserad må hafva tillfälle att öfverskåda, huru bolaget s;kall blifva be

skaffadt..

Förslaget skiljer på två fall:' att aktierna placeras' genom en enda

öfverenskommelse och att inbjudning till aktieteckBing utfärdas. I senare

fal~et behöfvas tydligen noggrannare föreskrifter äl1 i· det förra. Gemen

samt är dock det stadgande, att en »stiftelseurkund» skall af minst fen1

stiftare upprättas. Stiftelseurkunden skall innebållabestämmelser i alla de

vigtigaste ämnena för den blifvande bolagsordning·en. Öfvertaga stiftarna

saintliga aktier, hvilket kan ske på samma gång stiftelseurkunden under

tecknas, är bolaget 'utan vidare bildadt. Skall åter inbjudning utfärdas,

intages i denna, som tillika tjen'ar som teckningslista, stiftelseurkunden)

med bevis om dess uppvisande för vi~s ?ffentlig myndighet. Af inbjud

ningens föreskrifn·a innellåll är i öfrigt v'igtigast, att om stiftarna betingat

sig att tillskjuta annan egendom än penningar, detta är ogiltigt, om det

ej fullständigt angifvits i inbjudningen. Dylika tillskott, s. k. apports,

~afva, SOlD bekant., flerstädes visat sig utgöra ett det verksammaste medel

för svindel och bedrägeri.

Konstituerande stämma skall hållas inom en i inbjudningen bestämd
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.tid. Der fattas med enhällighet eller Il1ed en på visst sätt qvalificerad

nlajoritet beslut, att bolaget skall kOffilna till stånd. Genom ett sådant

beslut är bolaget bildadt.

$edall bolaget bildats, på det ena eller andra sättet, konstitueras det

fullständigt genoln antagande af bolagsordning oeh val af funktionärer, .

l1älnligen styrelse och revisorer. Derefter återstår endast registreringen,

hvilken ytterligare förutsätter, att rninst halfva aktiekapitalet blifvit inbe

taldt. Bolagsordningen kan i en lllängd punkter stadga afvikelser från

lagen, hvars bestämluelser alltså så till vida blott afse att komplettera ofull

ständiga bolagsordningar oel'} derigeno111 minska behofvet af utförliga sådana.

Detta i största korthet om s'ättet för aktiebolags grundande. Äfven

för några andra delar af förslaget till lag om aktiebolag torde jag böra

redogöra.
Förslaget stadgar rninima såväl för hvarje akties b~lopp som för

aktiekapitalet. Det förra minilllum är satt till 100 kronor, det senare till

25,000 kronor. 'lid sanktionssystemets tillämpning har man ingalunda.ge

nomfört luotsvarande fordringar. Bland de under åren 1890-1894 sanktio

11erade aktiebolagen, saulInanlagdt utgörande' 962, finner man sålullda ej

mindre än omkring 40 ,%, SOln hafva antingen lägre (luinimi) aktiekapital

än 25)000 kronor eller lägre nominalvärde å aktie än 100 kronor eller

bådadera.
De skäl, som tala för ett Ininimum för akties belopp, äro väl kända.

Hufvudsakligen vill lilan förhindra, att aktierna placeras bos föga bemed

l~de personer, som ej kunna antagas ega förmåga att bedöma ett företags

utsigter eller att under bolagets fortvaro bevaka sin rätt, äfvensom att

aktierna för luera bemedlade ega alltför liten ekonomisk betydelse för att

ens i någoll mån uppfordra dem till verklig kritik vid teckningen och till

intresseradt deltagande i bolagsstälnmorna under bolagets fortvaro. Ett

minimum för 'aktiekapitalet motiveras egentlige11 derigenom, att aktie

bolaget i följd af den något komplicerade apparaten, och emedan kapitalet

utgör den enda kreditbasell, ej i allm~nhet lämpar sig väl.för mycket obe

.tydliga företag.
Måhända finner någoll i trots af dessa grunder, ~tt förslaget i före

varande afseende alltför tvärt bryter med det nu bestående. Härvid bör

emellertid observeras, dels att enligt förslaget kong!. maj:t kan dispensera från

iakttagande af de föreskrifna' minima, dels att behofvet af aktiebolagsfor~



14 1895 den 7 februari.

lnens användning för. SlTIå företag måste väsentligen minskas, då en sak-'

rare rättslig ställning beredes det enkla bolaget och då OIn ekonomiska

föreningar stiftas en lag, sonl 111öjliggör begränsning af eller befrielse från

personligt ansvar. Vid närmare granskning af tillgängliga uppgifter om

aktiebolag visar sig äfven, att ett 'mycket stort antal af de bolag, hvilkas

kapital understiger 25,000 kronor eller hvilkas aktier lyda å mindre summa

än 100 kronor, afse just sådan verksam.het, hvarför föreningsformen bäst

lämpar sig. Så är särskil~t fallet n1ed talrika byggnads-, minuthandels- och

lnejeriaktiebolag, i sjelfva verket llled afseellde på syftet utgörande bostads-,

konsumtions- eller produktionsföreningar. Med en sänkning af lniniluunl

för aktiekapitalet till 9ch llled så långt SOl11 till 10,000 kronor vinner man

icke så mycket, SOlll man kunde tro. Procenten aktiebolag med mindre

kapital än 10,000 kronor eller nlindre aktiebelopp än 100 kronor eller

bådadera var under nyssnämda feulårsperiod ungefä~ 25.

Förslaget uppställer äfven ett annat minimum. Antalet. delegare får

nänlligen ej understiga 5.

I motsats mot det nu Sverige vanliga förhållandet, men i öfverens

stämmelse med så. godt som' all utländsk rätt fordrar förslaget, att aktie

kapitalet skall vara i bolagsordningen fixeradt till el1 bestänld sumnla.

Något spelrUlll mellan ett maXilTIUm och ett minitnulll medgifves sålunda

ej. EIneIlertid hindrar ingenting ett aktiebolag att träda i verksanlhet, så

snart hälften af aktiekapitalet blifvit inbetald, och att ullder obegränsad

tid fortsätta verksaulheten, så framt blott det inbetalda uppgår till 25,000

kronor eller till det lägre belopp, hvartill kongl. rnaj:t tillåtit att bestäm~a

aktiekapitalet. Måhända skulle det i samn1anhang härmed hafva varit.

önskligt, att det förbjudits, att i de från ett bolag utgående handlingarna

utsätta aktiekapitalet utan att tillika angifva, huru mycket blifvit inbetaldt.

För det i bolagsordningen bestämda aktiekapitalets ökning eller nedsätt

ning allvisar förslaget utvägar.

Att aktiekapitalet verkligen inflyter, garanteras genon1 sträng ansva

righet för inbetalningarnas fullgörande; att det bibehålles orubbadt, gen0111

påbud om reservfolid och geno'm förbud mot utdelning af annat än öfver~

skott öfver skulder + aktiekapital + reservfond enligt en af bolagsstäm

·man pröfvad balansräkning. Några föreskrifter OIn de värden, hvarti!l till- .

gångarna få i balansräkningen upptagas, innehåller försla.get ej. Hafva
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två tredjedelar af aktiekapitalet gått förlorade; är upplösning obligatorisk,

såvida ej bristen inom viss tid fylles.

I stället för att anordna en gagnlös eller till äfventyrs skadlig offent

lig uppsigt öfver aktiebola.gen, söker 'förslaget uppluuntra och understödja

den enskilda vaksamheten. Detta sker hufvudsakligen dels genoln publi

citetsbestälnluelser, dels genorn' stadganden om .revision.' Till de förra hör

- uton1. föreskrifterna om registrering - den regeln, att den a.f bolagsstän1

man godkända balansräkningen skall offentliggöras i alllnänna tidningarna.

Revisorernas maktfullkomlighet och skyldigheter ökas. De förklaras ega stän

dig tillgång till bolagets alla böcker, räkenskaper och andra bandlingar,

äfvensonl kUl1n~ när som helst af styrelsen 'begära upplysningar angående

bolagets förvaltning. Deras befattning är således ej inskränkt till att en

gång om året företaga granskning n1ed afseende på en redan förfluten tid;

'" den innebär fast hellre en fortlöpande kontroll. I sammanhang härn1ed

står, att revisorerna kunna sammankalla extra' bolagsstämina. Å andra

sidan ålägger förslaget försu~liga revisorer skadeersättningspligt. För att

emellertid det ej 111å blifva alltför svårt att erhålla lämpliga personer till .

revisorer, har denna ersättningspligt inskränkts till fall af grofva fel eller

försulnnlelser saInt underkastats en kort- preskription. .Revisorerna få slut

ligen ej utses för mer än två år i sänder och äro afsättliga.

Till föreskrifter åsyftande att underlätta den enskilda k011trollen hör

äfven, att styrelseledan1öterna 'endast kunna utses för högst 5 år i sänder

och äro afsättliga samt att innehafvarna af en viss bråkdel af aktiekapi

talet ega rätt att fordra extra, stämIna.

En i första kamm~ren väckt 1110tion ger mig särskild anledning att

framhålla, att enligt förslaget aktier kunna ställas både till innebafvaren

och till viss .man samt' att utländingars deltagande i svenska aktiebolag

elIdast så till vida försvåras, att styrelseledainot skall vara svensk eller

norsk i Sverige bosatt undersåte, kongl. maj:t dock obetaget att med af

seende på högst en tredjedel af styrelsens a11tal 11ledgifva unda11tag. Stif

tarna skola vara i Sverige bosatta.

I öfverensstämlnelse med aktierättens allmänna pri~ciper utesluter för

slaget både personlig ansvarighet och förpligtelse att tillskjuta något ut

öfver grundkapitalet. Om man lnöjliggjort afvikelse i någon af dessa rikt

ningar, skulle Iuan i ena fallet kOlllluit till komnlanditaktiebolaget" i det
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andra åter närmat sig den nya tyska bolagsformen bolag med inskränkt

, ansvarighet.

I(01}~manditaktiebolaget förekornmer i de flesta lagstiftningar än såsom

en afart af kOlumanditbolaget, d. v. s. såsom ett komlnanditbolag med

ko.mmanditinsatserna fördelade i aktier, än åter såsom ett aktiebolag med

obegrän~adt ansvariga styrelseledamöter. Det hade förr en lnycket rik an

vä11dning. Denna berodde eluellertid hufvudsakligen derpå, att lagstift

ningel1 med afseende å konl111anditaktiebolag var rnindre sträng än beträf-'

fande aktiebolag, och bar, sedan dessa bolagsarter i det väsentliga blifvit

likstälda, högst betydligt aftagit. Oaktadt man på grund häraf kunde icke

utan skäl bete0kna det såsom legisIatorisk romantik att genom lagst~ftniIlg

?ID kommanditaktiebolag uppföra e11 ofantlig praktbyggnad för helt få

, gäster, upptogs kommanditaktiebolaget dock i den nya tyska aktielagstift

ningen. Stor båtnad har Iuan ej fått deraf. Så t. ex. upprättades i hela"

tyska riket under år 1892 blott 4 och under första hälften af år 1893 blott

3 kommanditaktiebolag, och alla 7 afsågo' fortsättning af redan j gång

varande affärsföretag. Det är derföre högst· osan11olikt, att irrågavaral1de

bolagsform hos oss skulle få någon nämnvärd användning, och det skulle

derföre antagligen vara förspild lnöda, onl man ville i lagstiftningen upp- '

taga de' ganska koinplicerade bestämm'elser, som skulle erfordras.

Med afseende på det nya tyska bolaget med, inskränkt ,ansvarighet har "

jag redan förut nämt, att detsamma kal1 i sjelfva verket modifiera det enkla

bolaget eller handelsbolaget, men att det har sin hufvudsakliga användning'

såsom en särskild art af aktiebolaget. Behofvet af en sådan anses visa sig

för11ämligast i tre riktni11gar. Dels kan en tillskottspligt vara önskvärd,

i kraft hvaraf bolag~t kan utan allskölls omgång, förändra sitt kapital, dels

är det endast med stor svårighet, sorn man kan i aktiebolaget inpassa skyl

digheten till a11dra prestatiouer äp penningebidrag, t. ex. förpligtelseI1 att

lemna mjölk till bolagets mejeri, betor till bolagets sockerbruk, dels finnes

stundom ett berättigadt intresse i att binda aktierättel1 vid personen oell

förhindra, att aktierna blifva föremål för spekulation. Någ~:nl oafvislig nöd

vändighet att på grund af dessa skäl införa den nya bolagsarten synes

dock icke förefinnas. I viss mån kunna de eftersträfvade fördelarna vin

nas äfven i ett aktiebolag; så kapitalets förökande eller förminskande samt

aktierättens bundenhet, vid personen, och Yår föreslagna aktierätt har i

lDotsats emot del1 gällande tyska afhållit sig från ett reglementerande och
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-en stränghet, som måste framkalla l~eaktioll. I öfrigt åter kan förenillgs

formen göra förträfflig tjen'st, helst då det är möjHgt att' utesluta allt per

'sonljgt al1SVal~. För Il1ejerier är denIia associationsforln också redan trots

bristen på lagstiftning i talrika fall anvärid. -

. ..... Tiden iriedgifver så Inycket mindre att l1U redogöra för den föreslagna

lagstiftningen Oln föreningar, SOln en dylik redogörelse bort beledsagas

.af ei1 ekonomiskt-statistisk öfversigt öfver;' det svenska föitenlngsväsell-

.det; detta är l1ämligell vida mindre allmänt kändt' än aktiebolagsförhållan

(lena. - Äfvell med afseende på bolagslagstiftningell har jag endast kun

llat framhålla några spridda drag, de vigtigaste och Inest karakteristiska.

Måhända gifver det anförda en allt för ofullständig bild af förslaget, för att ett

generelt omdöme öfver detta skulle vara möjligt. Så mycket torde dock

kunna betecknas såsom visst och säkert, att förslaget icke blott på grund af

ämnets vigt, utan äfven genom sin egen beskaffenhet förtjel1ar intresse. !{al1

'ske vågar jag. äfven uttrycka den förhoppningen, att, om det utan väsentliga

ändringar varder upphöj,dt till lag, i följd häl~af må åtminstone i någon

Inåll mera än nu kunna på vårt fädernesland läll1pas dell sats, som el1

,gång i tyska riksdagen uttalades af en framstående köpman: det lalld,

hvars lagstiftning erbjuder de enklaste, säkraste och rikaste forlner för ka

pitalets och den personliga kraftens sa~nvel'kan, det landet måste vinna ett

försprång i nationernas täftan.

Efterskrift vid trJ1ckningen: De refererade lagförslagen hafva n~

nlera af riksdagell behandlats saInt dervid blifvit med åtskilliga ändrill

gal" antagna. De af riksdagen beslutna ändringarna beröra jän1väl be

stämmelser, SOlll i ofvanstående redogörelse varit föremål för oilll1ällll1ande.

Sålunda har ur föreningslagen uteslutits hvad som särskildt angår för~

€llingar lued obegränsad personlig arisv·arighet. Vid aktiebolag hafva I11i..

nima för aktiekapital och för aktiebelöpp sänkts, det förra fr.ån 25,000 kronor

till 5,000 kronor, det senare frål1100 kronor till 50 krollor, och för den händelse

aktiekapitalet ej öfverstiger 10,000 kronor, ända till 10 kronor. Å andra sidall

är möjligheten för kong!. lnaj:t att dispensera från iakttagal1de af de ifråga

varande minima borttagen. Det är tillåtet att bestämnla' ett minimikapital

och ett maximik pital (hvilket dock ej får vara 111er än 3 gånger så stort

SOlU minimikapitalet), i stället för att i, stiftelseurkundel1 ~ch bolagsordnin-'

gen fastslå ett visst belopp såsom aktiekapital. Denna mildring kan en1el-
2
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lertid, liksom den nyss förut omtalade, anses i viss .Inån uppvägd derige

nOll1, att ett bolag betraktas såsom upplöst, derest ej ~no~ viss tid åtmill-

.stone minimikapitalet anmäles vara inbetaldt. I. sammanhang bärme.d har

det närmare angifvits, hvilket belopp ~kall gälla såsom ett bolags faktis~a

aktiekapital. Bestämlnelserna om reservfond och om revisorer bafva något

lnodifierats. Särskildt ega revisorerna' ej att sammankalla extra bolags

stän1ma, .utan äro de hänvisade till att bos styrelse~ el~er, i händelse af den·

nas tredska, hos offentlig myndighet begära utlysandet af sådan stämma.

Rätten att .utfärd~ innehafvare.aktier bar gjorts ber~~nde af kongl. maj:ts

tillstånd .!ö~ hvarje särskildt bolag. På de talrika ändringarna i öfrigt sak

nas det anledning att nll ingå.



·NATIONALEKONOMISKA FÖR;ENINGENS

sammanträde, den 7 mars 1895.

or df ö r a n d e: Expeditionschefen Grefve H. W.A GHTJ..lf.EISTER.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr' Landskamrerarell H. N. E. Amneus,

) Ledamoten af Riksdagens Andra Kammare lJ!. Arh'usiander ocl;1

» vice Häradshöfdingen Grefve B. G. Oxen-stierna.

Härefter företogs' det för aftonen bestämda öfverläggningsämllet:

Förslaget till ny bevillningsförordning.

Öfverläggningen inleddes af Herr Kåmmarrättsrådet J. Östberg,
som anförde:

Uti en år 1809 i· Sverige utgifven broschyr, benämd )vällnenande

tankar "fver det naturligaste beskattningssättet» heter det: »Af alla mensk·

liga inrättningar är beskattningssättet det ömmaste för ett samhälle., Är

detta felaktigt, hjälper ej den visaste constitution, den bäste regent eller

. det tåligaste folk. Staten skall likväl aftyna, lnissbruk och' 111issnöje upp

stå och slutligen en. söndring ega rUIn, SOln antingen ,krossar detta folk

eller återför det. till en ny födelse.)

Äfven onl m~n ej vill tillmäta beskattningsväsendet en så uto~

ordentlig vigt, torde dock ell hvar llledgifva,. att beskattningsfrågorna .äro
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af den mest ingripande natur för såväl den enskilde som samhället. Klago

111ål öfver skatterna och mer eller mindre omfattande förslag till deras för

ändring böra ock samt hafva nästan alltid hört till ordningen för dagen.

Uti ett ar 1832 utgifvet arbete »Om beskattilingens grunder i Sverige»

af M. Biörnstierna fralustälIes med mycken styrka den ~nm~rkningen Inat

det dåvarande svenska skattes~ystemet, att den direkta. beskattningen, isyn

nerhet den som hvilad'e å det svenska jordbruket, vore alltför oproportio

.nerljgt stOl~ i förhål~ande till. de in,direkta skatterna.' Af statsink?~sterna

för år 1828, SOlTI utgj,orde on1kring 10 millioner riksdaler, utgjorde de di

rekta skatterna 60 /t. Lades rustning och rotering san1t skjutsbesväret

till, så kunde den direkta beskattningen anses uppgå till mer än 2/3 af

statsinkolustens hela belopp. Af de direkta skatterna skulle enligt san1me
. .. -

författare jordbruket· betala 8,700,000 riksdaler och stadslnannanäringarna

345,000 riksdaler. I n1edeltal för hen1mall skulle utgå 134 riksdaler 12

skilling, i medeltal för borgerlig 11äring deremot' blott 16 riksdaler 8 skil

ling. Författaren föreslog, att den direkta beskattningen skulle inskränkas

och isynnerhet den' jordbruket tryckande grundräntan upphäfvas. De

direkta skatterna skulle'. ersättas med indirekta, el)är dessa, såsom utgående

å begärliga förbrukningsartiklar sa-mt i små portioner vore frivilliga och

lätta att utgöra, då den direkta skatten alltid föreföll våldsaln och betungande.

De indirekta skatter, författaren framför undra rekonlmenderade, voro

höjda tullar å socker, tobak och kaff~. Kaffetullen ville ~a~l ha höjd

från 3 skilling till 1~ skilling per <ffi.

Det råder· fust. icke för l1ärv.~rande h~~ oss klagan de.röfver, att de

indirekta skatterna intaga för ring~ proportion i förhållande till de di..

rekta, -utan tvärtolll vill man göra gällande; att de illdirekta intaga alldeles

för otillbörligt stor "plats i vårt skattesystem. Svenska statsverkets budget

'rör sig"~ör l1ärVal~ande med en 'sumnla af .omkring 100 millioner kronor.

I. allmiinna r/Jkaiter måste' härför 'llttagas omkring 72 millioneD kronor.

Häraf upptagas efter' finansplanen för 1896 'geil0m tull 35 millioner, ge

nom bränvinstillverkningsafgifter 14,4 iniilioner, 'genom hvitbetssocker-

-accisen 7 lnillioner och genom· stämpelafgifter 5,3 millioner kronor eller

tillhopa 62 millioner kronor, under det 'att således blott 1/7eller i rundt tal

10 millioner s~ulle upptagas på egentligen direkt väg. Detta senare .sker

genom luantalspengårna med 665,0'00. "kronor, allmänna bevillningen 5

millioner och· tilläggsbevillllingen, 'sådan den af regeringen föreslagits, 4,5
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lnillloner kronor. De nu efter hand försvinnande grundskatterna ha här

vid lemnats åsido.

Då lnal1 nu håller före" att de indirekta skatterna, ·isynnerhet den

ojäluförligt vigtigaste delen deraf, tullarna, hvilka- utgöra när.a hälften af.

de alhuänna skatterna till staten, drabba de 111indre belnedlade opropor~o

nerligt hårdt, är nlan mycket snabb att bryta stafven öfver vårt skatte

system såsoln innebärande höjden af orättvi.sa.

Här är nu icke tillfälle att undersöka det. berättigade eller oberätti

gade i dessa klagomål, en undersökning, ~om ingalunda är så lättvindigt

gjord SOUl å luånga håll sker, än mindre att efterspörja det berättigade eller

oberättigade deri, att de tullar, som äro ~kyddstullar, n1edföra en skattskyl

dighet ej blott till staten, utan ock till producenterna af den skyddade varan,

ej heller att närn1are dröja dervid, att det kan vara synnerligell vanskligt.

att bygga en stats fina.nser på skyddstullar, 'då dessa, Oln de verka som

skydd, naturligen skol~ leda derhän, att staten f.år ingen eller ringa in

kOll1st af derl1. Ett slående exenJpel härpå erbjuder sockertullen~ 80m,

från .början en finanstull, sederInera faktiskt blifvit en skyddstull OCll en

sk,yddstull) som nu ej längre kan tagas i beräkning för statsregleringarna.

Då man en1ellertid så skarpt lastar vårt skattesystem för den otill

börliga proportion, som de ii1direkta skatterna skulle deri intaga, under;.

låter 11lan ofta afsigtligt ~ller oafsigtligt att nämna ett ord om den kom

'lnunala skattebördan. Det är dock der, SOlll de direkta skatterna verka

111est känbart. Uti 'egentliga komnlunala skatter, som utgå på den all- "

lnänna bevillningens grund, uppbäras för närvarande omkring 24,5 millioner

kronor. Flera dylika utskylder uppbäras efter ej angifven grund, som

dock förluodligen är bevillningens. Härtill komula landstingsskatt 800,000

kronor sanlt hvarjehanda besvär, bland andra väghållningsbesväret, som

numera öfverfiytt~ts helt och hållet eller delvis att utgå efter .bevill11ings~

krona. Man uppskattar då säkerligen ej de direkt~, efter bevillninge11 ut

gående årliga kOIDll1unala utskylder11a i vidsträckt mening för lågt, om" man

sätter dell1 till 30 millioner kronor. Med bevillning och ti'lläggsbevillning

skulle således de direkta, på den' genom bevillningsförordningen lagda

grunden utgående skatterna bös oss utgöra omkring 40 .millioner kronoiJ.\

en summa som ingaluIida är obetydlig och som man bör hafva för ögon'en!

för att rätt bedönla ~en 1"01,. bevillningsförordningen och de grlJJ]);der-,

hvarpå dell är bygd, i sjelfva verket spela.
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Bevillnillgen har tydligen nu en helt annan betydelse, isynnerhet

g~nom att de i så betydlig grad stegrade kommunalskatterna deraf gjorts

beroende, än förr, då bevillninge~l efter 2:dr~ art. spelade en anspråks

lös .1"01 af en rner eller mindre behöflig fyllnadssumma istatsregleringen, ,

som beräkilades till 11/2 eller 2 millioner riksdaler.

Än mera skulle inkomstskatten eller allmänna bevillningell kOluma

att betyda, om lnan skulle realisera det ideal, som på ett eller annat håll

rekommenderas, eller afskaffalldet af alla indirekta skatter och deras er

sättande med en enda direkt il1kolnstskatt. Man skulle då behöfva upp

taga ej blott såsom nu 40 millioner kronor utan 3 eller 4 gånger 'denl~a

summa, men till ett. sådant experiment lärer ingen finansminister i vår

tid finnas villig.

Efter dessa allnlännu erinringar, vill jag nu öfvergå till det egelltliga

ämnet.

Den allrnänna. bevillningen utgår hos oss för .närvarande dels SåSOlIi

bevillning för fast egendom dels såsom bevillning för inkolnst af kapital

och arbete. Grunddragen derför äro desamma,. som bestämdes i 1861

års bevillningsstadga för bevillning enligt dess 2:dra art. Den enda mera

afsevärda ändring, som skett, är, då vid urtiula riksdagen 1892.bevill

11ingell för jordbruksfastighet fördubblades fl~ån 3 till 6 öre eller i det

hela från 660,000 till 1,320,000 kronor. Detta skedde på samnla gång

nl..an beslöt .eftergifvande af grundskatter samt rustnings- och roterings

bördan, hvarigenolh statsverkets årliga tillgångar minskades med 6,7 millio
ner kronor om året. Statens ökade behof i anledning af denna minsk

ning och det förbättrade fÖ1~svaret skulle med år 1904 uppgå till 10,4 lnillo~

11er kronor årligen. .

Det är för att betäcka dessa ut.gifter Ulan bland annat tänkt på en

revision af vår bevillningsförordning, och som resultat af denna revisioll

föreligger nu komitebetällkandet af' den 2 novelnber 1894. Enligt detta

skulle filall emellertid ej erhålla ökade statsinkolnster af bevillningen utan

snarare minskade. Millskningen är af kOlniten beräknad till 14,000 kronor.

Minskningen härleder sig framför allt genoln lindringar i och förändring af

den 11U utgåe~de fastighetsbevillningen, och någon kunde tycka det se ut

som om dessa lindringar, icke bereda~1de af ökade statsinkcHllster v~rit hufvud-
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syftet för kOlniterade. Bevillningen för jordbruksfastighet skulle, om lnan

frånser förhållandena llled skogsbeskattning, som nu skulle ingå under

den rena inkolllstbevillningen, minskas m'ed öfver 31 J{ 'eller i runda tal

från 1,300,000 till 900,000 kronor' och för annan fastighet med 36 % eller

från 750,000 till 475,000 kronor. Sedan grundskatterna afskrifvits, skulle

således ,jordbruksnäringen i direkt skatt till staten, om man frånser tilläggs

bevillning och malltalspengar, lemna allenast ungefär 900,000 krol1or. Sam-.

lnanställer man denna siffra med de 8,700,000 riksdaler jordbruket utgjorde

i statsskatt år 1828) deraf 875,000 i bevillnillg efter 2:di"a art., erhåller

ll1an, äfvel1 frå11sedt tullarna, en bjärt bild af i hvilken ~iktlling 'utveck

lingel1 af vårt sk~tteväsen gått och 'går. Härlned är dock ingenting sagdt,

Dm eller i hvad mån denna utveckling har sitt berättigande i förändrade

-ekonoll1iska förhållanden.

De luckor i bevillningen, SOlll skulle uppstå genom lindringarna i

bevillninge11 för fast egendo1l1, föreslå kOlniterade skola fyllas hufvudsak

ligen genon1 ökad beskattning för kapitalinkolnst, genOlTI aktieegares

bevillning för utdelning å aktier och genom en noggrannare taxering af

all slags inkomst, åstadkonlIne11 genoln en lagstadgad allll1än pligt att till

beskattning uppgifva sin verkliga inkomst, s. k. sjelfdeklarationstvång.

* * *

Fast~·ghetsbevilb~inge1~ föreslå komiterade skola upphöra, åtminstone

till namnet. Den skall härefter heta bevillning för inkomst af fast egen..

dom, och sedan den således fått rang och heder af inkomstbevillning,

skulle rnedgifvas afdrag för intecknad gäld, intill högst 40 :{ af beräknade

inkolnstens belopp, äfvensolll lindring i bevillningen likasom för annan

inkomst få ske. Det är dock, såsoln antydts, icke den verkliga inkolllsten

~f fast egendorn Inan vill taxera utan en »beräknad» och i' förhållande tIll

€gendon1ens taxeringsvärde bestämd. .1"'axeringsvärde skall 'nä1?ligen så

som" hittills i reg~l åsättas fast egendom, och efter detta skall inkomsten

'taxeras" till 6 % vid jordbruksfastighet och' till 5 X vid annall fastighet.

Å denna sålunda beräknade inkomst skall bevillningen utgå med 1 J{. .

I sak blir det således icke an11an skilnad mot det nuval~ande systemet än

som betingas af afdrag för intecknad ränta till 40 ,% af inkolnstens be

lopp samt af lindringar i bevillningen för sITlärre inkomster. Det är
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geno~ dess~ afdrag och lindringar, som minskningen i fastighetsbevill

ningen uppstår. .

1)ti den moderll~ inkomstskattens teori och praxis har något sådant

som vår fastigbet~bevillning icke plats. Den rationella inkolllstskatten

fordrar, säges det, att inkomsten beskattas i dens hand, SOln uppbär den,

oberoende af hvarifrån den kOllliner. Den rationella inkomstskatten kräf

ver ock, att det .är elldast bvars och ens behållna ~nkomst, d. v. s. efter

afdrag för (nukostnader för inkomstens förvärfvande· och skuldräntor, SOln

blir föremål för skatt. Fastighetsbevillnillgel~ åter är en skatt på fastigheten

såsom sådan, oberoende deraf onl egarel1 eller den' skattepligtige inn~haf

varell drar större eller mindre inkolllst deraf eller icke någoll inkomst alls.

Komitell menar ock, att fastigbetsbevillningen är en l11ycket Ofllll

komlig och ojämnt verkande skatt. En inkomstskatt jämväl för afkom

sten af fast egendolll bör vara n1ålet. En öfvergång till detta mål skulle

vinnas, Oln man nu inför afdrag för skuldräntor och lindring i bevill

ningen jämväl i fråga om fastighet.

.Åtskilliga länsstyrelser, som yttrat sig. i frågan, anse häremot, ~tt

den Iluvarande fastighetsbevillllingel1 bör lenlnas orubbad och att det är

en gammal hos oss invand skatteform, bv~röfver man allralIlinst hört llå·

got knot.

Vid komiterades förslag är nu att märka först OCll främst, att det

för dell enskilde fastighetsegaren icke erbjudes någon så stor lindring, då

de medgifna förmånerna i fråga GIn bevillningen icke skola sträcka sin

verkall till de egeIltliga konl111unalskatterna, samt vidare att det i;ir svårt

att inse, huru någon öfvergång till en ren inkomstskatt i· fråga Olll fastig

hets afkomst skall främjas ge~lom konliteförslaget. Efter detta konllller

nämligen allt, såson1 h~ttills) att bero af huru ta~eringsvärdet å fast egen-

. dOlll varder beställldt, och detta skulle efter förslaget i regel sättas blott

hvart femte år. Det blefve då såsom hittills i de flesta fall ett temligen lågt

medelv~rde. !vlel1 gen0111 .detta värde och,' dell derefter beräknade inkonl

sten skulle bevillningen vara bestämd i fråga om jordbru~sfastigbet jämväl

för det i jordbruk å fastighetell nedlagda k~pital och arbete. Ju större roI'

kapitalet i kr~atur och inventarier spelar vid en fastighet eller ju 'mera bety

delsefullt det egna arbetet är i förhållande till sjelfva fastigheten, ju svårare

lnåste det vara att genQln (j11 efter fastighetens taxeringsvärde bestämd be

skattning taxera inkomsten äfven af ~apitalet och arbetet. Taxeringsvärdet
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beställ1111es ju i regel af köpeskillingen för fastigheten, och nyssnämda

faktorer inverka på detta 'värde i alhnänhet icke alls eller blott i lniIldre,

grad. Vid, annan fastighet än jordbruksfastighet kan lllan väl, onl taxerings

värdet' bestälulues i förhållande till hyresförmånen eller hyresafkastningen"

sägas genolu taxeringsvärdet och den derpå grundade bevillliingen träffa in

kOlnsten af fastigheten, 111e11 sådant är långt svårare vid jordbruksfastighet,

då luan vill låta fastighetsbevillntngen utgöra skatt ej blott för dell inkomst,

fastigheten såsom utarrenderad lemnar Sill egare, utan äfven för den in

kOll1st, SOlU brukarell ge~lom jordbruks drifvande drager deraf. Ju lnera

lnångskiftande och mera illtensivt jordbrl:lksnäringell bedrifves, ju svårare

va~der qetta. För att inse detta, behöfver luan blott tällka sig, hurusom bevill...

ningen utgår efter enahanda grund å en jordbruksfastighet, om der drifves.

sädesodling i galnIa fOrnlel1, högt uppdrifven lnodern kreatursskötsel eller

odling aJ sockerbetor. Det är gifvet, att illkon1sten då i 111ånga fall vard~r

för lågt beräknad. Detta kan l11an ock sluta deraf, att on1 lilan, sonl Ulan r

torde kunna göra, sätter nllvarande llledeltaxeringsvärdet å de Slllärre hen1

TI1ansegarnas hemman till 5,000 kronor, deras årsinkolTIst efter nuvarande

och de af komiterade .föreslagna grunderna skulle beräknas allenast till 300

kronor, hvilket påtagligen är föi~ lågt, om mall bes,innar, att de och deras

falniljer dock hafva sin e~istens på hemluansbruket.

Det är, just derför att det är så svårt att öfvertyga he111111ansegaren

deraln, att han är skyldig skatta äfven för de förmåner af bostad och födo-.

älnnen af hvarjehanda slag, sonl hall hämtar af sin fastighet, SOln lrl~l~ anser

en ren inkon1stskatt för fastighets afkomst våra så vansklig. lJtomlands har

det dock gått för sig, och det skulle nog gå äfven här utan så s.tora svå

riglleter, S0111 Ulan vanligen föreställer ~ig. För min del tror jag, att tp.an

k'unde bygga kOlll11lunalskatterna på samlna grund, lnen nu 'är icke till

fälle att näru1are härp~ ingå.

Det är uppenbarligen sambandet ll1ellall kOlTIlTIUnalskatter och.' be,,:

vinning, SOlTI hos oss invecklar och försvårar skatteproblemet. Det är ock

hänsYllen till konl111unalskatterna, SOlll· väl till hufvudsakligaste delen

iD:verkat på kOIniterades förslag i hithörande del. Men då man, såsom..

komiterade vilja, .låter kOll1nlunals~atten utgå efter taxeringsvärdet. utan.

afdra.c;, bör man enligt lIlin mening behålla samma princip i fråga om

bevillningell till staten~ Eftergifterna i fråga om bevillningell betyda,.

såsom nän1ts, för dell. enskilde sYllnerligen ~itet, 111en vidare kan det icke
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heller vara i sin ordning att införa dessa eftergifter, SOln äro på sin plats,

der, ITlan beskattar verkliga inkomster, för blott fingerade eller beräknade

inkolTIstbelopp, der någon egentlig garanti ej fi).lnes för att dessa ej bli

mycket för låga, utan der det tvär~oln ligger i sakens natur att så 111åste

bli händelsen i talrika fall.

Vill 111an ej nu besluta sig för en rationel inkolnstskatt äfven för

afkolnst af fastighet, utan anser fastighetsbevillningen såsorn en gam

mal skatt böra bibehållas, bör man efter millillening icke såsonl komi

terade kläda på den llågra från inkomstskatten hen1tade 1lya klutar, utan

i stället begr~1lsa d~n till dess egentliga ornråde, till en skatt på den af·

komst, fastigheten såsom sådan gifver, d. Y. s. ,på byres- eller arrende

afkomsten af fastighet. Taxeringsvärdet skulle då hufvudsakligen bestäm

mas efter kapitaliserade hyres- eller arrendeinkomsten, och bevillningen,

dervid afdrag ej borde kon1ma i fråga, kunde sättas lika för all fastighet,

till 4 eller 5 öre för ~varje fulla 100 kronor af taxeringsvärdet. Begrän

sades och inskränktes fastighetsbevillningen på detta sätt, blefve det ojäll1na

i denSamiTIa af långt mindre betydelse. En dylik lTI;ildring, SOln natur-
/

ligen skulle sträcka sin verka1l jälllVäl till kOlnmunalskatteIl, blefve ock i

åtskilliga fall för vederbörande fastighetsegare af lnera effektiv art än den

,nu föreslagna. 11e11 på salnn1a gång Juan sålunda genon:i fastigb'etsbevill

ningen beskattade hyres- eller arrendeafkomsten af fast egendoln, skulle,

der~ såsonl vid jordbruksfastighet eger rU111, rörelse eller näring drifves å

fast egendom, inkolTIsten af päringen ock beskattas. Jordbruksnäringel1

skulle derför liksaln hvarje annan näring underkastas bevillning, der den

gåfve inkomst, SOl11 , efter afdi"ag för skuldräntor, arbetslöner och ~rrende-

'afgift eller ,deremot svarande procent af det gepom fastighetsbevillningen

beskattade fastighetsvärdet, stege till beskattningsbart belopp. lIregel

skulle detta senare nog ej ske .vid små jordbruksfastigheter,' un~er t .. ex.

10,000 kronors taxeringsvärde.

Ett dylikt förslag, som för. öfrigt äi" detsalllllla sonl det :af ,skatte

regleringskolniten' fraullagda, motsvarar efter min mening långt Iller äll

komiterades förslag rättvisans kraf. Såsom belysande exempel på hvart

komiteförslaget i förevarande älnne skulle leda Inå här slutligeil anföras: att

efter detsamma alla arrendatorer, äfven kronans~ skulle bli fria från bevillning

för inkomst till staten för sitt arrende, huru stor behållning de än kunde

ha derpå; att en fastiglletsegare, SOln egde jordbruksf~stighet till taxerings-
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värde af 60,000 kronor eller hus i stad till värde af 70,000 kronor, skulle

kunna bli delaktig af den åt slnå inkoulsttagare medgifna lindringen i

bevillningen, sanlt att en skuldfri jordbrukare, SOln egdefastighet till taxe

ringsvärde af 5,000 kron~r och ii1ventarier m. 111. til,12,000 kronor eller

deröfver, skulle få erlägga allenast 1 krona 80 öre i bevillning till staten,

under det att en lös arbetare nled 700 kronor i årlig arbetsförtjenst kunde

få utgöra 2 kronor i dylik bevillning.

Jämföres detta, uled den förnlånliga ställning i fråga om politisk

rösträtt, som tillerkänts egare och arrendatorer af jordbruksfastighet samt

fastighetsegare öfver hufvud, varda förhållandena måhända än Iller i

ögonen fallande.

* * *

Det är en fråga, SOl11 länge ansetts vara den svenska bevilll1ingsför

ordningens Achilleshäl, nämligen frågan Oln beskattning af skogs afkastning.

Nu skall skogens värde ingå i yederbörande fastighets taxeringsvärde och

beskattas ge110111 den efter detta ,värde utgående fastighetsbevillningen.

Det har emellertid gått synnerligen sInätt med att åtminstone f de norra

,delarna af riket vid fastighetstaxeringarna taga behörig hänsyn till skogens

värde. Der skogsOITlråden sålts för höga pri~, har taxeringsvärd~t satts

vida derunder, lned en vanl~g Rnnlärkning i ,taxeringslängden, att köpe

skillingen' ansåges för hög. Denna beskattningsnällldernas lYlildhet 11ar

nog ej dikterats af någon inånhet om de skogsköpande sågverksbolagen,

lltall .Inången gång härledt sig af obenägenhet för en al6nä1i höjning af

skogsfastigheters taxeringsvärden, hvartill man, om man höjt å ett håll,

lätt kunnat bli tvungen. Såsom' bevis för skogstillgållgen8 ringa taxering

har anförts, att 18 kronoegendcnnar nled god skogstillgång, sonl såldes

för 437,745 kronor; varit taxerade blott för 156,800 kronor. Annorlunda

skulle titan tvifvel förhållandet varit, om författaren till den förut nälnda

bros~hyrell af 1809 fått råda. Han föreslog, att för vuxen skog af förnlån
lig lokal till afsättning borde betalas skatt S0111 för första klassens åker

och äng, »enledan 'ett tunlllal1d sådan skog renderar Iller än: ett tUllnland

åker och äng det möjeligen kan göra.»

Till den ringa hänsynen Ulan å sina håll' fäst vid skogstillgången

v{d fastighetstaxeringarna ha frainför allt två omständigheter bidragit, för
...
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det första skogens ringa värde ända till medlet af detta århundrade samt

för det andra skogeus upplåta~de åt annan på afverkningsrätt. Der afverk

llingsrätten sålts, skulle enligt bevillningsförordningen , efter den tolkning

man gifvit den, jordegaren i allt fall taxeras för skogen genom att dess

värde inräknades i fastighetsvärdet. ~ör en sådall taxering drog man sig

naturligen, och skogell blef förty på lTIånga håll obeskattad. För skogs

försäljningar, SOln ej skedde SåSOlll regelbunden affär, bar ej heller inkomst

taxering ansetts kunna i allmänhet kOlnu1a ifråga, och slutligen har vid

sågverkens taxering för inkomst af sågningen afdrag för värdet af virket

från egna och arrenderade skogar medgifvits, enär dettas värde skulle anses

beskattadt genom fastighetsbevillningen för skogen, äfven onl denna bevill

ning var ringa eller ingen.
. .

Då man nu emellertid i praxis alltmer börjat taxera sågverksbolagen

efter en antagen vinst per skeppad standard virke, kan det vara fråga

Olll, i hvad mån afdrag för virkets värde verkligell erhålles.

Komiten föreslår nu, på sätt äfven förut varit helllstäldt, att vid

fastighetstaxeringell skogstillgången, lltom till husbehof, skall lemnas ur

räkningen. I stället skall inkomstell genom skogs afverkning och genom

skogs försäljning, vare sig enbart eller i förening Iued vederbörande fastig

het, taxeras SåSOlll annan ren inkomst.

Detta förslag bör skärskådas dels lued hänsyn till skogsafkastnin

gen från vanliga jordbruksfastigheter dels nled afseende å trävaruin

dllstrien.

.Beträffande s.kogstillgången å vanliga, slnå och medelstora jordbruks..

fastigheter kOlnmer det att ha till följd, att denna tillgång och afkomsten

deraf i regel blir obeskattad. Skogens värde skulle ej längre ingå i fastig

hetsvärdet, och behållningen af de små °afvf3rkningar till ved och dylikt,

som en hemruansegare då OCll då gör, korumer ej att stiga till så stort

belopp, att bevillning för illkomst kan komIna ifråga. Detta har sitt infly

tande ej blott på statsskatten lltan ock på de kommunala bördornas för~

delning. Till vägunderhållet ill natura skulle ej längre skogsorurådena

behöfva bidraga och till· vägkassan ej heller, der inkoll1sten ej uppginge

till 1,000 kronor. Här skulle således skogsegande jordbrukare komma i

en relativt gynnad ställning Inot egare af skoglösa hemman, .hvilket säker-

. ligell skulle väcka. sistnämda Jlemmansegares synnerliga ovilja. Föräil-
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dringen' skulle bli· så 111ycket betänkligare för södra och 111ellerstä delarna

af riket S01l1 lllan der nu Il1era allrnänt tillbörligell upptaxerar skogen.

H vad trävaruindustrien angår, afser lIlan med förslaget att tillgodose

skogssocknarnas il~tresse. I\1åhända skulle detta bli fallet qch lnåhända

icke. Huruvida dessa socknar skulle få något, skattebidrag af skogs~ill

gången il10m kommunen, skulle bli bero'ende deraf, huruvida någon

afverkning der egde rUll1, och vidare, då enligt för~laget afdrag skulle få

'ske för köpeskillingen för skogen'- deraf att. denna först vore alnorterad,

ett stadgaI1de, som, utoln att det blir synnerligen svårt.. att tillä1l1pa, .kan

göra väntan på skattebidrag särdeles lång.

Mel1 vidare, då virkesfångsten skall beskattas -i orten, der den sker,

.. ·ligger det naturligtvis i skogssocknarnas intresse, att värdet 'å virket der

tages så högt som n1öjligt. Men ju högre detta värde sättes, ju lnindre

få de orter, der sågverken ligga OCll skeppningarna ega tun), i' skatt.

Det Ilar'· från trävaruindustriens målsmän· ofta franlhållits det onatur

liga deruti att i beskattningshänseende vilja sönderbryta denI1a industris

behållna inkomst i två delar, en sorn skulle uppstå af virkesfångsten och

en af förädlingen. \Tirkesfångsten i och för, sig är intet annat än förvärf

vande af råmaterial för trävarurörelsen. Den medföi" likasoln förvärf af

råvaror i andra industrier i och för sig ej inkornster utan utgifter. Att

särskildt beskatta den är derför onaturligt samt så lnycket obilligare, SOlll

vinstell i sjelfva verket beror af derefter skeende flottning, sågning OC11

-försäljnjng Sa111t konjunkturerna härför. .

Dessa anulärkningar äro naturligtvis nlycket befogade, och behöfde

man ej här liksom vid hvarje· annan industri ta.ga· hänsyn till' de många

'olika kOlnnlunernas skilda intressen, vore naturligtvis det enklaste och

rättvisaste att på ett ställe taxera vinsten af trävarurörelsen i dess helhet,

sådan den för hvarje år slutligellvisat sig.

Mall skulle .också kunna dela denna vinst efter någon viss lagstad

:gad proportion mella11 sågverks- ~Cll skeppningsorternä å ena samt de

kOillll1uner, der virket henltats, å andra sidan, me11 svårigheterna att veTk

ställa en -dylik delning å alla de Komllluner, der virkesfåi1gsteu skett, blifva,

.såsom lätt inses, sYl1nerligen stora.

'Tid' sådana förhållanden och om· 111an , öfverhufvud behåller fastig

'hetsbevillningel1 eller dermed jäluförlig skatteforlri för· beskattliing af af

komst af fa t egendolTI, synes mig denna form äfven böra gälla i ,fråga
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onl växande skog och detta icke, minst i kommllnernas intresse af att ega

att påräkna jämna, icke starkt vexlande skattebidlag.

I fastjghetens, t~xeringsvärde bör derför enligt n1in mening inbegri

pas allt hv~d som dit hörer. Drar egaren genom skogs afverkning eller

eljest större afkomst af fasHgbeten än s~)ln genom fastighetsbevillnillgel1

'är beskattad, bör 'ball härför kunna påföras inkomstbevillniug. ,För såg

verksilldustrien bör naturligtvis såsom hittills 'inkomstbevillning ega ru~,

mell afdrag ske, för behörig procent af egna skogsområdens ta~eringsvär

den, 'likasom eljest i fråga om fastigheter, som användas för en r9relse8

idkande.

Har jordegaren på, viss längre tid sålt afverkningsrätt till ~kog åt

aunan, borde denne' senare, kunna påföras fastighetsbevillning för skogen.

.. Blefve skogsvärdet i de trakter, der så ej nu, sker, behörigen, beak

tadt vid fastighetstaxeringarna, skulle, äfven om värdet sattes så lågt sonl

i n1edeltal till 20 kronor, för tunnland, säkerligen ett bättre resultat ernås

än efter kOllliterades förslag.

Den vinst, som llppstår genom försäljning af fastighet, vare sig af

skog enbart eller i förening lued hela fastigheten, bör deremot, såsom

komiterade helTIstält, i hvarje fall kunna bli föremål'för inkomstbevillning.

* *' *

NUlnera intager ej stads1nan,nanäringarnas beskattning en så blygsanl

ställning som år 1828, då den utgjorde ej fllllt 350,000 riksdaler~ Tvärtom
utgår nu bevillningen till 6/11 af städerna och till blott 5/11 af landsbygden.

Då landsbygdens befolkning är 5 gånger så stor SOln städernas, visa,r
detta, hvar den nutida förn1ögenhetellfinl1es ell~r åtminstone byar beskatt- .

ningen nu drabbar mest. Fastighetsbevillningen utgör nu ock allenast

2/5 af hela bevillningen, öfriga 3/5 utgöra bevillning för inkomst.

Kapitalinkomsten är taxerad till i runda tal 28 millioner, inko111sten

af tjenst till i56 millioner och inkomsten af rörelse" yrke eller eljest ti~l

245 lnillioner kronor.
Den nuva~'ande inkonlstbevillningen lltgår som bekant, om 111an från

ser lindringar för smärre inkolDstbelopp, l11ed salllma procentsats för större

som för mindre inkoIl1ster. Skatten är, sålunda proportionerlig, och det

samma är förhållandet med kommunalskatten. Det har, dock ej alltid
I '

varit så i Sverige.
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Den bevillningss~adga, SOln utfärdades den 30 novetnber 1810 upptog

i sin tariff n:o 1 en mycket stark progressiv skala. För 1,000 riksdaler var

skatten 35 riksdaler, för 2,000' 95 riksdaler, för 10,000 800 riksdaler, för

40,000 5,000 riksdaler eller 12 1/2 :;{; för 80,000 15 J{ o. s. y. ·Det hette

i kungörelsen om stadgan, att systemet »med mera billighet än något förl~t

använclt fördelade en oundviklig samhällsbörda mellan salnhällets meq
lelnmal~ och sonl redeiigen utfördt skulle undanrödja de, flesta anledningar

till afund och n1issnöje mellan olika samhällsklasser, men SOlll för att ega

bestånd fordrade att lifvas ~f den alln1änna rättsinnighet, som egnade ett

fritt folk och från åldriga tider utmärkt d~t svenska».

Detta system blef, elllellertid ej »redeligen utfördt». Det kom knap

past till någol1 egentlig t~llälnpning, Oln det nu var den alhnänna rätt

sinnigheten, som brast, eller af annan or~ak.' År 1815 öfvergaf nian det

alldeles och af 1859 års kOlnite, sonl uppgjorde gr~lnderna för 1861 års

och derefter följande bevillningsförordningar, erhöll systeinet en lnyck~t

sträng don~. »Vid besk3:ttning a~ inkornst eller förmögenhet», säger 1859

års kOlnite, »har man flerestädes råkat in på en afväg, så lnycket farligare

och svårare att undvika som, den, intill de allra sista tiderna, blifvit

icke allenast af åtskilliga utrnärkta författare anvisad och förorda.d, utan

äfven af flera praktiska statslJ?än och rådslående församlingar beträdd.

Denna afväg är, d~t så ka~lade progressiva beskattningssättet, Ilvilk~t, till

län1padt redan i det gamla Grekland, under senare tider :varit allvändt'

äfven al1l1ors,tädes, isynnerhet, då ett fåvälde, som ,länge undandragit sig

sin tillständiga andel af skattebördorna, blifvit från styrelsen undanträngdt

af ett mångvälde, som velat ,utöfva vedergällllin.g~rätten.» Skälen n~ot syste

met vore emellertid öfvervägande. Bland' dern behöfde blott nämnas dels

att ingen regel vore funnen eller ~unde tl~finnas för den skala,. efter hvilken

afgifterna borde höjas, dels att högre afgift för högre inkomst i sjel!va ver

ket vore en skatt på fiit och sparsamhet och således kunde betraktas som

ett straff, åh~gdt den san1hällsmedlenl, SOln arbetat iller ,och slösat mindre

än en annan.

. Med desså ögon betrakta,r, mall vä~ dock n,ulnera ej i al~mänhet

den progressiva inkomstskatten. Teorien anser sig i ~~egel på det klara

med dess befogenhet :och den har äfven sökt angif\la skalan för p~o

, gressionen. Men hvad' nlera är, nyare utländska inkomstskattelagar an

sluta sig ock till systemet. Det är, dock _att märka, att kommunalskat..
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,terna uto1l1lands ej äro såsoln hos oss fastkedjade vid den direkta il~kolnst

skatteh till staten.

I . vårt land skulle en· lnåttlig progression ~i fråga Oln bevillningen

.verka mycket skarpt beträffai1de kommunalskatter}, lnen naturligtvis kunde

det ställas t)å, att progressionen ej alls eller blott i mindre grad finge öfva

~l1flytai1de vid denna.

. K01l1iterade hafva icke anslutit sig till det progressiva skattesysteinet.

Skälen' dertill bafva varit dels att nyss införts arfsskatt och höjda stän1pel

skatter, och Inan ,borde tills vidare åtnöjas ined den tillämpilillg, den

progressiva skatteprincipen erhållit vid arfsskatten; dels att principens'

'användning i ett land 111ed så begränsadt antal större förmögenbeter SOln

vårt vore af tvifvelaktigt värde och' dels att ej man borde samtidigt införa

progressio11 och sjelfdeklåratioll. !{olniten har således icke föreslagit högre

'skatte{ot för störi.~e ihkömst, men deremot har 'komiten föreslagit en pro

gressiv heskattning efter inkolllstens ,aft så till vida, a.tt inkomst af kapital

'skulle beskattas e11 halt gång högre än annan. inkolllst

Detta kOlniterådes 'föI~slag är ganska obilligt, isynnerhet S01l1 dell för

höjda 'skattskyldigheten för ränteinko1Dst skulle inträda äfven vid konl

munalskatt och vägskatt.

K0111iterades skäl' lnot en progressiv skatteforln synas tvärtolll fralll

för ållt böra gälla i fråga om kapitalinkolnst. Denna träffas ju i frälnsta

rumlnet af de i1~ya stälnpelskatterna, och det är ju frarnför allt vid denna

,inkomst deklarationstvånget skulle visa sin verkan.

Hvart förslaget leder, visar ett exempel. l en komn1un, der kOln

nlunalskatten utgår med .fem 'gånger bevillningskronan, skulle en ehka,

hvars enda inkolllst var 2,000 kronor i ränta,. få skatta 9 /{, under' det

att el1 affäi'sinan med 20,000 kronor i årlig i11komst af sin rörelse finge

skatta blott 6 %.
Komiterades skäl tiil högre ,beskattning af ränta å penningar OCll

obligationer är, att denna skulle utgöra hvad lnan kallar fonderad inkomst.

Med dylik inkomst menar man den, SOln utgår af en salnIad förmögenhet.

Vanligen är allmänheten benägen tillmåta inkomst deraf en lnycket

'stor betydelse i beskattningsbänseende. 'Man förbiser' då emellertid ofta'

det faktum, att skatt ju också utgår. så länge förmögenhetel1 består som

,illkolnstkälla.

:,' ; Den betydelsen har naturligtvis inko1l1st af förmögenhet jälnförd med
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aI~nan inkolnst, att den, SOil1 har inkomst af förm'ögenhet, icke 'behöfver

göra' de afsättningar som andra för att tillförsäkra sig inkomst i de tider~

då arbetsförnlågan' tryter. Men det är uppenbart, att denna betydelse

tillkömmer icke allenast ränta å utlånta penningar och å obligationer, utan

äfven åtskillig anllan inkon1st~ oell huruvida ränta är fonderad inkomst,

det bernr naturligtvis på huru pengarna äro placerade. 'Äro de dåligt

.placerade, är det icke' lnycket bevändt med fonderingen. Del'"ernot kan

jag ha en lika bra fond~rad inkolllst sonl af räntor, Oln. jag har lnin in

komst af tjenst, 'der jag är tillförsäkrad pension, oin' jag drifver rörelse

under., .en gamrnaI . välkänd firma och: vidare om jag eger fast egendOlTI,

derifrån jag drager inkolTIst. Den senaste arten af inkomst torde till oc]~

med kunna anses såsoln det förnärnsta slaget fonderad inkolllst, enär all

erfarenllet visar, att under tidernas längd värdet af p~nningekapital sjun

ker, under det att fast egendom betydligt stiger i värde.

Det är tydligt, att 0111 lnan vill i skattelagstiftningen fästa särskild

vigt vid fOllderad inkolTIst, man bör beakta all slags dylik inkoIIlst. Detta

kan, på sätt i' utländska skattelagar eger rum, ske gena!ll en allmän fÖrlTIÖ

genhetsskatt vid sidan', af och såSOlTI komplement till inkonlstskatten.

Att derelllot, såsonl kOllliterade föreslagit, uttaga särskildt räntein

komsten och belägga den med högre skatt än annan inkolDst ej blott till

stat utan äfven till kOlfinlun, för vägunderhåll In. m., kan icke 'vara

befogadt, allra 111inst i ett skattesystem, sonl i öfrigt icke vill känna~ vid

dell progressi.va skatteprincipen.

* * *

Utoln genom förhöjd bevillning för ränteinkolllst skulle' enligt komite

förslaget ökad statsinkomst beredas genom särskild bevillning för utdelning

å aktie1' och banklotter.

KOllliten anför såsom skäl härför, att dell ~ rationella inkolIlstskåtten

'fordrar, att all illkolllSt beskattas i· den perso11s hand, som uppbär den,

och påvisar särskildt, hurusom nu personer kunna bo i en kOilllllun och

draga alla fördelar af denna utan att - på grund deraf, att deras inkomst

består i aktier - behöfva vara skattskyldiga till kolll1uunen. Detta skulle

förekomnlas derigenOln,. att aktieegare finge utgöra bevillning och dermed

äfven k0D11TIUnala utskyldel" "för utdelning å aktie.
3
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Skälet att all inkomst bör beskattas i dens hand, SOln uppbär den,.

leder konseqvent derhän, att aktieegarna och icke bola.get' skulle taxeras~

Detta vore elnellertid opraktiskt, då det är mycket bekvämare och lättare

att uttaga skattel1 af bolaget än af de, särskilda delegarna. H vad kOln~

munernas 'intresse angår', lnå ju icke förbises, att. det icke endast. är aktie",

egarna, ,som kU~111a bö inoln en komlnull utan. att, äfven Oln~ d-e äro för- .'

Iflögna,' ,skatta till den. San1nla är förhållandet llled fastighetsegare, hvilka

bosatt· sig' å annan: ort än', der de· .hafva sina fa~tigbeter.

Gen0111 -komiterades förslag skulle, en dubbel beskattning inträda,' i

det att nämligen. såväl bolaget 'finge skatta för hela sin' vinst som del

egarl1a för' sin ~tdelning. Komiten har' menat, att detta icke vore så:far

ligt och särskildt framhållit, att denna: dubl)la beskattning vore; befogad

lned hänsyn till· 'de förn1åner lagstiftninge11 inrymmer åt banker och aktie

bolag. Emellertid·. är härvid att lnärka, att bankers förmån att utgifva

sedlar ju är, underkastad e1.1- särskild mycket dryg bevillning och att aktie·

bolags rättsliga förmån, som består deri, att delegarnas ansvarighet mot

tredje lTIal1 är begränsad, väl icke bör. föranleda till en, högre. inko111st

skatt. Denna förmån- är ju lika stor, var~ sig. bolaget har' större eller

mindre inkomst eller icke någon inkonlst alls.

En s. k.' dubbeltaxering kan dock i· åtskilliga fall försvaras. .Dell

förekolTIlner ock enligt nu gällande bevillningsförordning. Så t. ex. får

en fastiglletsegare utgöra bevilllling för hela fastigheten, äfven Oln han

derå upptagit lån och således kan sägas icke olnråda den i dess helhet,

under det att äfvel~ den, sonl lemnat lånet, får skatta för sin ·ränteinkomst.

En person, som af sin inkolllst lelnnar understöd -åt en annan, kan vidare

få skatta för hela sii1 inkolnst, det utgifna understödet inbegripet, under

det att äfven den, som rnottager gratifikatioIlen, får derföi" gälda bevillning.

En dylik' dubbeltaxerin.g kan försvaras i de fall, der den. enes ,.skatt

skyldighet icke varder på något sätt känbar för den andre., Detta senare

skulle säkerligen ock' i l~ånga fall bli händelsen beträffa~1de aktiebolagens

och deras: särskilda delegares beskattning. Bolagets beskattning kännes

nämligen ofta nog icke alls af delegarna. Der kan det naturligtvis vara

på sin plats att äfven den enskilde aktieegaren· får bidraga till det .all· .

männa.

Men det finnes å andl~a. sidan åtskilliga fall, der en:: sådan dubbel

taxering skulle blifva ganska känbar. Det~a i~träffar, då aktiebolaget
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innehafves af en enda person eller en trängre krets af persolier, ett·

fan1iljebolag. För ett sådant bolag kan· den förhöjda beskattningen bfifva

. så mycket känbarare, OUl det konkurrerar med ett vanligt. bolag, der

skatterna .utgå lned hälften så. lågt :procenttal SOl11 för aktiebolagets vinst..

Uti de utländska inkomstskattelagarna~ d~r lnan beskattar både aktie

bolagen och de särskilda delegarna, har man nlestadels medgifvit antingen

bolaget afdrag vid sin beskattning för viss· procent af aktiekapitalet eller

ock de särskilda delegarna afdrag vid deras beskattning för viss procent

af det å aktierna inbetalda beloppet. ~ågot sådant afdrag innehåller ej

komiteos förslag. "

Det· .är ock att beakta, att hos oss, i, motsats till hvad fallet torde

vara utomlands, skulle med den förhöjda beskattningell för bankers och

aktiebolags utdelning äfven följa ökad kommunal.skattskyldighet.

. Skulle. man nu· hos oss anse nödigt att införa beskattning för aktie~

egares utdelning från· bolag och banker, är det emellertid nödvändigt att med

gifva ~ktieegare rätt till afdrag för ränta å skuld, som ~an iklädt sig för

aktiernas förvärfvande. Efter komitens förslag. skulle ~tt sådant afdrag ega

rUln blott till 20 ~ af inkomstens belopp. Nu händer det i D~ånga fall,

isynnerhet då en person har intresse af att få en affär hastigt till stånd,

att han 11låste låna betydliga belopp för att köpa sig aktier. Skall ban.då

skatta för utdelningen å aktierna, bör han få afdraga hela räntan å den

'skuld ban iklädt sig för aktiernas förvärfvande. Detta går lätt för sig,

onl man sammanför aktiebeskattning med bevillnillg för inkomst af kapital.

Ett sådant sammanförande låter sig länlpIigen göra, DIn man sänker

bevillningsprocenten för kapitalinkon1st till samma procent som för annan;

inkomst.

Bevillningen för utdelning å aktier och banklotter är af komiten

beräknad till 257,500 kronor.

* * lP
*

Den tredje hufvudkäl]a~'för att fylla den brist i s~atens inkomster,

som skulle uppstå genom lindring i fastigbetsbevillningen, skulle vara sJelf

.deklarationstvånget.

Den enskildes pligt att uppgifva sina inkomster. på. öret till beskatt- .
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ning är ett galnrnalt och 111ycket omtvistadt äll1ne. Då man i Frankrike

före'slagit införande af inkon1stskatt, har på vissa håll såsonl hufvudskäl

derelnot anförts, att taxeringei1 fordrade en så stark känsla af rättvisa hos

deln, som skulle verkställa den, att· lnan i det tillstånd af söndring och

bitterhet, hvari de' politiska striderna försänkt ]""rankrike, ,och under den

allmänna politiska korruptionen icke kunde' finna derför lätnpliga perso

ner; och under sådana förhållanden har man ll1enat, att hela inko1l1stskat

ten hellre finge len1nas å sido. Man har ock kallat denna skatt för en

· skatt på ärligheten och en premie för oärligheten, en seI~tens, som l11an

dessutom velat särskildt tillälnpa i fråga otn deklaratiollstvånget.

Emellertid är det klart, att huru goda grunder man än uppgör för

en inkomstskatt, så tjena dessa ingenting till, ) m lllan icke ser efter, att

de ordentligt efterlefvas. Hufvudvigten vid inkomstskatten ligger derför

derpå, att behörig taxering eller uppskattning af, en bvar skattskyldigs

inkomst 'eger rum. Bästa källan för taxeringen är' naturligtvis den skatt

skyldige sjelf, om han kan och vill uppgifva sina inkol11ster.

HOR oss är för närvarande den enskilde icke skyldig att i detta fall

len1na uppgift annat än efter anmaning af bevillningsberedningens ord

förande, en anmaning, SOlU, torde ske ganska sällan. Derjälnte äro aktie

bolag och oktrojerade banker skyldiga att letnna uppgifter 0111 sin :vinst,

likaså arbetsgifvare fingående hos honon1 anstälda personers inkomster.

KOIniten har nu ansett det vara nödvändigt att, såvida vi skolt1, hafva

en inkolnstskatt, 1nan också ser till, att taxeri~1gen blir 'bättre än hittills.

]-'ör det ändalnålet ha.r man, 111enar komiten, ingen bättre utväg att välja

än att införa en la.g.stadgad sk)Tldighet för en hvar att utan särskild an'Illa

ning uppgifva sin inkomst till taxering. De S111å inkomsttagarna skulle

dock vara befriade från denna skyldighet, S0111 endast skulle gälla denl,

som hade 'n1inst 1,000 kronors inkomst af kapital eller n1inst 1,500 kronors

annan inkolnst än af kapital. Lemnades icke föreskrifven uppgift, skulle

anmaning härom göras, ocb efterkoll1s den icke, så blefve följden, att den

skattskyldiges taxeringsbara inkomst förhöjdes llled hälften. Le1l1nades

llppgifter, son1 befunnos veterligen origtiga, skulle den skattskyldige taxe-'

ras för dubbla beloppet af den sun1Ina, sonl han undandragit från skatt.

,NIan kan nu mot deklarationstvånget invända, att detta tvång strider

Inot den llloderna rättsgrundsats, som eljest öfver allt gör sig gällande,

att ingen skall tvingas att vittna Inat sig sjelf, l11en denna invändnings
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befogenhet har dock af lagstiftningen å nlånga håll underkänts. Särskildt

har det engelska folket sedan galumalt anslutit sig till p.rincipen 0111 obliga

torisk sjelfdeklaration.

För en del klasser af lnedborgare kall det· icke heller vara så syn

nerligt obehagligt att, på sätt komiterade föreslagit, deklarera. En fa,stig

hetsegare, som skall uppgifva arealen af sin fastighet i åker och äng, kan

icke hafva synnerlig svårighet i detta afseende, och för honon1 innebär det

icke någon olägenhet. F'ör en tjensteman, sonl har Sill fasta IÖl1 kan det

ju icke heller medföra nälnnvärdt obehag att uppgifva denna. Han blir

ju nu i ,alla fall taxerad för den. För den åter, som drifver en affär, kan

det som oftast vara synnerligen svårt och i lnånga fall lued hänsyn till

hans kredit eller andra förhållanden olägligt att uppgifva. Sil1 inko1l1st.

Detta hafva komiterade sökt mildra derigenom, att en person icke

skulle vara pligtig uppgifva den inkolTIst ban verkligen haft, utan få upp

gifva huru högt belopp som helst. Lägre inkonlst· än han haft skulle ban

derelnot ej få uppgifva till taxering.

Då U1an vill bygga taxeringen på dell skattskyldiges egna uppgifter,

111åste det naturligtvis i högre grad än eljest sörjas för lians hällsynsfulla

behandling och särskildt för att lemnade uppgifter icke erhålla en obe

hörig offentlighet eller eljest missbrukas. Detta har lnan ock i utländska

inkolnstskattelagar noga beaktat gel10m stränga bestämmelser om lernnade

uppgifters helnlighållande ocll genom att åt oberoende statstj~nstelnäl1

inryrrlma ett väse~ltligt inflytande på taxeringsförrättningarna.

Der obligatorisk sjelfdeklaration genolnföres, behöfves icke egentligen

någon taxering i den nu, hos oss vanliga meningen. Man behöfver blott

sörja för att lemnade uppgifter kontrolleras och kOlnpletteras. Komiterade

hafv~ emellertid bibehållit hela den nuvarande, till ett helt annat system

hörande apparaten af bevillningsberedningar, taxeringsnämder och pröf

ningsnärnder. ,Vid den' lllångtalighet, som i dessa nämder råder ~ en

taxeringsnämd kan bestå. af ända till 80 personer - kan det icke vara

luycket' bevändt med· uppgifternas ·benllighållande. Men äl1 lnera~ llågon

garanti finnes ej heller för att icke taxeringSInännen kunna. bruka sin ställ

ning dertill att genolIl' ingående, närgångna frågor intränga i eller skaffa sig

obehöriga upplysningar om en konkurrents affärsförbålla11den.

Hufvudsakligen i a~ärsverldetls,. nlen äfven i åndra skattskyldigas

intressen måste en1ellertid SåS01l1 vilkor för i~föral1det af obligatorisk sjelf-
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deklaration uppställas att tillräckliga gaTantier mot lnissbruk i dessa. hän

seenden vinnas.

En annan fordran, som' från affärsverIdens sida ~unde med fog

framställas, vore, att taxeringarna skulle så ordnas, att såsom i Preussen

medeltalet af de ·'tre före beskattningsåret närmast förflutna årens inkonlst

beskattades. .Taxeringarna' blefve på detta' sätt, till fördel för såväl den

enskilde 'son1 samhället, mindre vexlande.

Det är· rnöjligt, att hos oss obligatorisk sjelfdeklarations införande

skulle medföra höjning af de taxerade inkomstbeloppen. För närvarande

klagas deröfver, att det egentligen är tjensterTIällnen, srnärre handlande

och handtverkare, hvilkas inkomst man lätt får eller kan 'hålla reda på,

som blifva 110ga' taxerade, under det att större inko1l1sttagare ofta nog till

betydlig del undgå att 'skatta. Ifrån Preussen anföras ock drastiska exeln

pel på, huru deklaratiol1stvånget verkat under skatteåret 1/51892-1/51893.

Man anser, att inkomstel~ öfver 3,000 mark ökad~s genom deklaration med

·49 ~:, men under 3)000 lnark 11led blott 22- %. Inkomsterna öfver 48,000

mark ökades från 9 IniIlioner till 24 IniIlionel' mark och antalet skatt

:skyldiga i denna kategori från 2,760 till 5,511. I främsta run1met ökades

kapitalinkomsten, näinIigen från 580 nlillioner mark till 911, och inkolllsten

.af handel och näring från 650 till 982 millioner lnark. Förhållan-dena

hos oss torde do"ck vara olika delTI i Preussen .

. Man har på håll, der man icke är benägen för den obligatoriska

:sjelfdeklarationens införande, föreslagit, att man i stället skulle gå en annan

'väg, nämligen skaffa taxeringslnyndigheterna bättre och noggrannare upp

Jysningar på annat sätt. Man har sagt, att då kapi.talinkomsten fralnför

.andra undandroge sig taxering, skulle man se till, att man fick bättre upp

.gifter om denna. Att kapitalinkomsten för· närvarande undgår taxering, det

~sluter man deraf, att hela den~ SUlTIllla af kapitalinkomst, sorn är uppskat

iad, utgör endast 28 millioner, men på depositiol1 och på sparkasseräk

l1ingar i banker och sparbanker fil?paS nu ungefär 650 rnillioner kronor,

·och endast räntan på dem går väl till on1kring 2"* lnillioner kronor. Rän·

-tor å obligationer och å anl10rledes än i banker placerade penningar gå

-väl ock till betydande belopp. Det har nu föreslagits att ålägga balikerna

.1elTIna uppgifter till taxeringsmyndigheterna å de ränteinkomster, sor.o från

bankerna tillflyta de enskilda. Härigenom s~ulle, anser man, en nog

.grannare taxering af kapitalinko1l1st komrria till stånd. Det kan emellertid
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sättas i fråga, onl en dylik skyldighet lämpligen kan och bör bånkinrätt

ningarna åläggas;

Komiten ·har beräknat, att '.genorll obligatorisk sjelfdeklaration och

af .förhöjd bevillning för, kapit~linkolnst· skulle ·en ökad bevillnilig ·.af

." <nnkring '493,000 kronor erhållas'.

* *
*.

Jag har härmed berört ,hufvudpunkterHa i komiterades förslag. Att

ingå ·på detaljerna kai1 naturligtvis icke här vara lämpligt.

Bevillningsförordningel1 har, såsom kändt är, en mycket stor vigt

icke blott i skattehänseende, utan' äfven i andra afseenden.. Den utgör,

·kan man säga, en hörnpelare för vår politiska och kommunala författning.

I skatteafseende s-kulle den ock för fralntiden få större betydelse äl1 hit

tills, Olll bevillningen :skulle komma.att i .någon lIlån ersätta de ,betydande

belopp af ordinarie statsinkomster,. SOln genonl gl'undskatter,nas afskrifning

€tc. efter haDd' försvil~ua. .Så mycket star~are'bör med hänseende till

, allt detta påfordras, att bevillningsförordningen får karaktären af lag; sonl

'Stiftas. af konung och riksdag gemensamt.

Det är. naturligtv~s icke lätt att skrifva en god inkomstskattelag, och

Jnånga olika intressen komnIa dervid till tals med anspråk på att få göra

:sig gällande.

Om det 11U uppgjorda förslaget icke kan anses fullt tillfredsställande,

-torde man' hafva att söka en h nfvudanledning dertill· i den korta tid, som

för detta lagstiftningsarbete varit anslagen, och säkerligen vore det af vigt,

.att .frågan underkastades el1 111era allsidig granskning. Härvid bör ock

:en hvar besinna, att, om någon sanlhällsklass obehörigen undandrager sig

sin andel i skattebördan, denna så luycket tyngre kommer att drabba

.andra, måhända långt svagare skuldro~

Härefter yttrade sig:

Herr Bankdirektören FröIander: Det är särskildt en punkt i refe

rentens redogörelse, näInIigen .den dubbla beskattningen af aktier, om

'hvilkel1 jag skulle vilja' säga några ord.

Det lnå ju vara, att staten beböfver inkomster och att. den ~öker

<:lem ·.der den lälnpligell kan f~ dem; det är icke det, SOlll jag beklagar,

'lnen jag beklagar, att .i det förslag, SOln. är fral1l1agdt, denna beskattning
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är så illa stäld och· afvägrl, sonl den, är.. Målet borde väl vara, att den

,behållna inkolTIstell skulle beskattas, och så har skett med hvad i försla

get kallas inkomst af 'kapital, nämligen' af _utlånta eller i bank insatta

pennirlgar samt af obligationer; men ja.g kan icke se någon skilnad enlel

lan inkolnsten af kapit~l i denna mening och af aktier. Innehafvare 'af

obligationer Il1edgifves rätt, om han å dem har skuld, att få afdrag för

hela skuldräntan; då åter den, sonl har aktier och har delTI belånade,

blott får afdraga intill 20',% af' inkon1sten. Detta kall leda till ganska

stora olägenheter. Det finnes personer,. SOlll bafva' ganska. stora belopp i

aktier, hvilka de bafva belånade. Skälen härtill kunna vara mångahanda.

Jag skall nämna ett exempel.

Jag tänker Inig en person, son1 äi"fver en annan. Arfvet innehåller

100,000 kronor i aktier i ett företag, hvari dell aflidne varit intresserad.

'Aktierna afkasta 5:%' och äro belånade till 80 %. Med den marknad

för aktier, som finnes i vårt land~ torde 'det i många fall blifva svårt för

honom att genast sälja dem. Han får så Rfvakta lälnplig tid.- Han öfver

tager' då lånet och betalar 5 % ränta åskuldeu.' Han l1låste lll1 i sin '

deklaration uppgifva en inkolTIst af 5,000 kronor, på dessa aktier. ' För

räntan får han endast afdrag af 20 %, d. v. s. 1,000, kronor. Han korn

Iller sålunda att b~skattas för 4,000 kronor netto för aktierna, under det

att hans verkliga behållna inkomst endast llppgår till 1,000 kronor. Då

nu k'onlm'unalskatten utg~r på grund af bevillning, får han t. ex. inom

Stockholnis sarnhälle, der hela skattell uppgår till åtminstone 7 %, skatta

för· den behållna inkomsten 111ed 28 %, hvilket är väl hård beskattning.

Så konllller ett annat förhållande till. ._ Det är tenlligen klart, att

den, som drifver bandel eller rörelse, SOlU ju kan utöfvas lned aktier eller

obligatioller, eger rätt att ,göra afdrag för ränta å upplånadt rörelsekapital.

Såsom sådant Inåste l1at~rligtvis auses den, skuld, ,SOln .den ifrågavarande

aktiehandlaren ådl~a.ger sig för att drifva Si11 rörelse, då ha.n belånar en

del af aktierna och köper nya. Der kall naturligtvis vid beskattilingen

blifva fråga end~st Oln den verkliga ,nettoinkolllsteri.'

Är han åter en vanlig privat person, får h~n' icke' uppgifva sin

inkolTIst på detta sätt, utan får för skuldränta endast afdrag af 20 % af

inkomsten. - Jag kan icke se annat än, att OIn jag vor~ i den situation,

att jag egde åtskilliga aktier, SOln vora belånade, ~å att skuldränta~ gick

till Illera än 20 /% af.. inkomsten, återstode rnig icke annat än att allllläla
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111ig till handelsregistret, 'SåSOlll d~i~vande handelIned aktier och obliga

tioller. Jag tror, att' ett sådant beskattningssätt skulle leda till stora olägen

heter och förstöra nlånga affärer' och att aktier derföre borde behandlas

SOln annat kapital. Svårigheten ligger deri, att aJkolnstell af hvad i för

slaget' kallas kapital beskattas i banko Ul0t annan inkomst, och detta kunde

naturligtvis ej gernatillämpas på afkornst .af 'aktier, som, redan förut är

dubbelbeskattad~ Att ordna detta på ett tillfredsställaride sätt, är eIneIler

tid ingalunda olnöjligt, hvilket framgår af skattelagstiftningen i Tyskland,

hvarifrån vi ju eljest äro så villiga att taga mönster.

De uppgifter, SOln enligt förslaget skola le~ll1aS från dell skattskyldige,

torde blifva i ,många afseenden synnerligen obehagliga och, SåS0111 refe

renten anfört, den sekretess, SOln förslaget tillförsäkrar dylika uppgifter,

är ,bra litet, värd. Man inför å ena sidan ell sjelfdeklaration, SOlll är aflagd

på heder och salllvete, och nlan beböfver icke då, synes det Il1ig, vara

så sträng angåellde specificerandet af uppgifterna, .men å andra sidan

ålägger man den skattskyldige att l.lppgifva icke blott sin skuld, utan

älven till hvelll skulden är och llled bvilken ränta den löper. KOllliten

synes i detta fall vara något inkonseqvent;, den visar påtagligel) ett stort

1l1isstroende ,elIlot dessa på heder och sal11vete lemnade uppgifter. Men

då det gäller för komiten att få fraIn, värdet af sjelfdeklarationell i och

för sig, då resonerar den på helt annat sätt.

Jag kan iqke se någoll egentlig olägenhet af att man, derest taxe

ringslnyndigheten tillerkännes rått att infordra specificerade uppgifter i de

fall, der skäl finnas att anse, den skattskyldiges uppgifter otillförlitliga,

borttager det alllnänna specifikationstvånget.

Det finnes åtskilliga andra oegentligheter i detta förslag. Bland andra

vill 'jag endast nälnna, att taxeringsmyndigheten syne~ kunna temligen

godtyckligt ändra den skattskyldiges beskattning, oaktadt han på heder

och sarnvete uppgifvit Sill inkomst. Det, står visserligen angifvet, att

taxeringsmyndighetell skall uppgifva det skäl, på grund bvaraf ändring

eger rutTI, men det finnes icke alls någon lnaning till denna myndighet,

som väl kl:\nde beböfvas, att icke bandla alltför'lättsinnigt i detta afseende.

\lid flera tillfällell hafva beRkattllingshöjningar förekomnlit hos de i1uva·~

rande taxeringsmyndigheterna, sonl blott lTIotiverats af afundsjukt sqvaller

och de allra lösaste ryktel1) och jag förutsätter, att ungefär samlua skäl

konl111a att användas efter sjelfdeklarationens införande.
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\ridare upp~tår här en fr-åga -~m i' hvad lnån förluster få afdragas

eller icke. S-om: det nu -är stäldt vid· beskattningen, vet nlan ju, att kapi

talförlust får icke' afdragas -från inkolDsten, under det å andra sidan kapital

vinst, d. v. s. en sådan vin~t, som uppkommer genaln stigande värde på

lnina förmögenhetsobjekt, ·icke skall beskattas. Här är visserligen uttryck

ligen sagdt, att kapitalförlust icke få.r afdragas, IDell å andra sidan heter

det, att uppkOmmel} kapitalvinst _skall 'beskattas, så snartp den egendorn

realiseras,. hvarå värdestegringen egt rum.

Det är egentligen icke· någon m-otsvarighet~ Får jag icke afdrag

för .de förluster, som 'lninska min kapitalförnlögenhet, fordrar rättvisan,

att jag å andra sidan 'icke beskattas förd8n ökning af mitt kapital, SOlll

inträdet genom stegrade värden å lnina tillhörigheter, oafsedt om denna

- ökning är- realiserad i penningar genonl försäljning eller icke.

Herr Fil. Licentiaten ""Tick~ell: Inledaren anförde, att här ej vore

platsen att orda om skatternas tryck i det hela, lllel1 jag elllstäl1er, aln

llågot tillfälle dertill vore mera lämpligt, än när man diskuterar ett förslag

till bevillningsförordning. Allluänna bevillningen är ju så godt son1 vår

enda direkta skatt och borde väl just derför inrättas med hänsyn jån1väl

till öfriga· skattebördor för att on1 m~jligt någ'ot utjålllna deras orättvisor.

I en del tidningar. förekom i slutet af förlidet år, således före den

senast beslutade förhöjningen af spannlålstullal'na, en .uppgift Oln hvad

»en,skötsam arbetarefalllilj, bestående af IDan, hustru och två barn», hvars

inkolllst beräknades till 900 kronor, undel~ loppet af' ett år förbrukade af

de tulldl:agande lifsförnödenheterna: lnjöl, kött, fläsk, snlör, gryn, kaffe,

socker OCll sirap saInt kläder och sködon. Genon] jätnförelse lned andra

för Inig tillgängliga arbetarbudgeter har jag kU1111at öfver~yga Jnig 0111, att

den där gjorda beräkningen ingalunda är öfverdrifvet hög. Särskildt är

'den uppgifna förbrukningen af den nu -så drygt beskattade artikeln rnjöl

lägre, _äll som torde Inotsvara förhållandet i flertalet. arbetarhelD.

Under förutsättning, att samtliga dessa artiklar fördyrats Ined tull

satsens hela belopp, skulle skatten å de nämda födoä7nnena, hvilkas in

köpspris beräknas till sa~lnanlagt 301 kronor 80 öre, utgjort ej mindre

än 49 kronor 92 öre.

Lägges härtill den senast skedda tullförhöjningen å rnjöl och gr)Tl1,

så tillkolllll1er en ytterligare skatt -af 25 kronor 70 öre.
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.Härvid äro dock -'åtskilliga likaledes tullpliktiga artiklar, såsom ärter,

torkad frukt, kryddor samt såpa, ej llledräknade, hvadan ofvanstående siff

ror ännu torde böra förhöjas med några kronor.· -

På falniljens beklädnadsartiklar, SOln under åt:et beräknas 'hafva kostat

.saIllIuanlagt 111 kronor 45 öre~ angifves e'fter en noggrann uträkn:ing tull

skatten hafva utgjort .22 kronor 20 öre.

Härvid äro dock åtskilliga 'nödvändighetsartiklar, såsorn battar, ytter·

plagg, mansstrulnpor o. s. V., ej Inedtagna, ·ickehel1er någon husgeråds

artikel, så 'att äfven nämda' siffra torde ~ alltjämt u'nder den·ofvan gjorda

förutsättningen - böra något höjas.

Brä1~1~vinsskatten till stat och kOInn1un beräknas i san1ma uppsats

vid ·'en· daglig konsumtion af cirka ~ liter (»två supar»); hvarvid dock priset

å minuthandelsställena och dertill ett lägre -sådant än det i Stockholn1

gällande lagts till grund, hafvå utgjort 28 kronor 80 öre.···

Denna siffra är betydligt lägre än de~1, SOlll UppkOInlner, OIn t. ex.

dell i Stockholn1 utgående bränvinsskatten till stat och kornlnun fördelas

på 'hela den VUXlla manliga befolkningen, saInt naturligtyis ännu lnycket

lägre än den beskattning, som ålägges de arbetare, hvilka hufvudsakligen

på' utskänkningsställena intaga sitt bränvin. Då det här likväl gäller

en gift och i ordnade förhållanden lefvande arbetare, 'vilja vi taga den

för god.

Tobaksskatten kan för en arbetare i genonlsnitt per år beräknas till' åt·,
minstone 5 kronor.

SU111man af dessa konsumtionsskatter utgör, SOln Inan finner, 131

kronor 62 öre, och on1 denna SUlnlna på ofvan angifna grunder afrundas

till 133 kronol~ (hvilket dock säkerligen är alltför litet), -så skulle den till

sammaIis med de ofvannämda, till .cirka 27 kronor uppgående direkta

skatterna, löpa upp till ej rnindre än 160 kronor, eller i' 'det närmaste 18

procent af den till 900 kronor antagna 'inkomsten.

Nu kan luan visserligen lned fog invända, att den gjorda förutsätt- .

ninge:n, att priset på alla tullpliktiga varor skulle ökas rned tullsatseilS

hela belopp, näppeligell llåller streck. För så vidt en artikel hufvudsak

lig'en är fören1ål för inhernsk tillverkning - och detta är ju t. ex. :11U- ,

lnera fallet äfven med del1 viktiga skatteartikeln socker- kan man väl

antaga, att de i~bemska tillverkarna i följd af inbördes konkurrens icke

förmä upprätthälla en fullt sä stor prisförhöjning.
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Men' man: . kan göra ganska stora medgifvanden i denna riktning,

utan att siffrorna likväl. uppböra att peka på ett svårt missförhållande.

'fy hur högt Iuan än n1å anslå de 'lllera bemedla~es andel i den indirekta

beskattningen, deri inbegripet deras andel i ställlpel- ocb arfskatt, aldrig

k01111ner rnan dock upp till något med ofvannärnda procentförhållande ens

jälnförligt.
. Äfven för de eljest· högst beskattade, de som stå vid litet öfver 1,800

kronors inkomst och sälulida ej åtnjuta något bevillllingsfritt afdrag, torde

näppeligen den samfälda' direkta och indirekta beskattningen uppgå till så

stor del af inko111sten, son1 för den nyssnämda inkomstklassen, 900 kronor,

Blåste anses vara fallet.· Och naturligtvis än mindre så i fråga om de höga

. inkomstbeloppen, 8- fl' 10,000 kronor eller derutöfver, i hvilket fall de in

direkta skatterna säkerligen endast utgöra några fä procent af inkon1sten.

Således, till oc!l lned orn man jäluför de samfälda skatterna till stat

och komnlun med hela inkomstbeloppet, utfaller. denna jänlförelse, synes

det oss, till afgjord nackdel för de smärre inkolllstbeloppen. Men är en

såda11 gru~ld fö,r jämförelsen öfver hufvud rättvis) eller ens användbar?

Herr Kalnmarrättsrådet Östberg: Då en föregående talare såsom

utgångspunkt· för sitt yttrande tog ett uttalande' af 11lig, att man ej bär

kunde ingå på en undersökning af de indirekta skatternas verkningar,

ber jag att få erinra, att en sådan undersökning naturligtvis icke kunde

vara på sin plats vid el1 redogörelse för det nu föreliggaIl:de förslaget till

bevillningsförordning, men. att ~n särskild utredning i ämnet ju mycket

väl kunde blifva föremål för denna för.enings förhandlingar. Härvid bör

Ilaturligtvis bland annat vederbörligen beaktas frågan, i hvad mål1 de in

direkta skatterna kunna af dem, som i första band erlägga dem, öfver

vältras på al)dra~' Vid tal om de indirekta skatterna torde Inan ock böra

inrymula en särskild plats åt skatterna. på spritvaror, tobak och dylika

artiklar. Lämpligheten af. sådana skatter torde icke kunna omtvistas, och

det är uppenbarligen icke egentligt att, då lnan gifver sig in på beräk

ningar, huru mycket en svensk arbetåre får skatta till stat och kommun,

ti,llägga dessa skatter sanlma betydel~e som andra.

~vad nu angår arbetsklassens eller de IniildrA bellledlades ställning

till våra direkta skatter, må icke förbises, att en god del särskildt af de

s. k. lösa arbetarna i våra städer veta att' undandraga sig att betala dem
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påförda skatter. ~1:en å andra sidan torde man kunna våga det påståen

det, att den direkta beskattningell för närvarande relativt tyngst drabba

de inkomsttagare, hvilkas inkolnst ej öfvestiger 3 000 kronor för år och

ej kunna eller ,vilja undal1draga sig att betala sina debetsedlar; i synner

het är bördan för dessa relativt 111ycket tyngande, 0111 de 11afva en talrik

falnilj att f?fSörja.

Herr Lektorn 1'örnebladll: Jag skall icke förlänga diskussionell. Jag

tillåt~r mig blott ,uppställa ~r~ frågor, ~om jag verkligen, tror, de.t v~ra ange

läget att hvar och en sökel~ -för sig besvara, då det gäller bedörnandet af

det föreliggande fQrslaget. ,J)en, första frågan ä,r deIll~a: kan det nu upp·

gjorda förslaget, om det också lnå anses tillfredsställande i och för sig, äfven

anses tillfredsställande sedt ur synpunkten af de verkningar, S01l1 det kom

Iner att hafva på den k0111111Unala ,beskattningen? Referentens föredrag

har gifvit åtskilliga anvisningar i det afseendet. Ja.g vill tillägga, att då

förslaget inför en i viss lnån 11Y skattelnetod, som är tagen från länder, der

'dell komn1unala beskattningen är ordnad på ,andra grunder äll hos oss,'

det kan vara en fara för att saken kOll1mer att verka på ett al1l1at sätt

'och i en annan riktning än i de länder, hvarifrån lnan infört systen1et.

Den andra frågal1 är, l1uruvida detta förslag, i viss och ganska väsent

lig 'lnån nytt, är så beskaffadt, att den nya beskattningell kan lned full

säkerhet skötas af den apparat vi "hafva för behandlingen af våra skatte

förhållanden och med de lnYl1digheter, SOln verka för desamma.

Den tredje frågan är, huruvida förslaget om den dubbla aktiebeskatt

ningen icke kan anses i ,llågon mån ,egnadt att lllotverka bildandet af nya

aktiebolag, hvilket i sjelfva verket, Oln våra näringar och vår industri

skola kunna utvecklas tillräckligt ()c11 höjas, från dei1 ståndpunkt de nu

innehafva, lnåste anses af väsentlig betydelse för vårt land.



's'ammanträde den 10 maj 1895..

()rdförande: J{an~liråi!et R .. BENCKERT.

rrill ledalllöter af föreni1lgen invaldes:

Herr vice Häradshöfdingen E. ](inander och

Juris ICapdidaten Grefve E. VOJ~ Rosen.

.j

Sedan. den af herrar revisorer afgifna .berättelsell föredragits, blef i.

enlighet med .. delT deri· gjorda l1ernställan ansvarsfrihet beviljad .för' näst~·

lidet års förvaltning. i '.

Herr Byråchef~n. Grefve' H. Hamilton höll härefter ett föredrag om·:',

Arbetspris och arbe.tstil1fällen i Sverige under de
senare åren.

Mina herrar! Jag har benärnt lnitt föredrag »Arbetspris och arbets

tillfällen i Sverige under de senare åren». I sjelfva verket kamIner jag

dock nästan uteslutande att tala om arbetsprisell och arbetstillfällena för'

de arbetare, hvilka sakna högre yrkesskicklighet, eller med andra ord de

s. k. grafarbetarna så väl i städerna som å landsbygden. Uppslaget till
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detta föredrag har gifvits af ett nyligen åfslutadt kOlllitearbete. Öfverståt

hållaren, herr baron rran1lll, tillsatte i fjol en kOlnite för att närmare ut

reda kOlIllnUnel)s' förhållande ~ till il~n arbetslöspe\t, ~O~l .~lnder de s~naste

tio åren nästan bvarje vinterpåk~llatde kornn1unala myndigheternas upp_·

märk~amhet och ingripande. Denna kom}te, i hvilken jag ha~t äran att

fungera SåS0111 or~förande, har bland annat genom konungens befalluings

hafvandes benägna ln·edverkan för hela riket och f allmänhet för hvarje

särskildt läl1S1n~U?sdistrikt insalnlat åtskilliga upplysningar rörande grof

arbetarna å landsbygden., ~"råll rikets större ~täder.b~fva jä~nväl likartade

upplysningar erhållits. Det sålunda sanllade, gans~a vidlyftiga materialet,

hvilket endast' delvis kunnat komma till al1välldiling i' 'komiterades betän

kande, lenlnar e11 'rätt intressant bild af hithörande förhållanden. Jag bar

nu sökt kOlnplettera denna' bild med några' statistiska data, helntade från

andra håll.

; Som bekant finnas icke här i landet några andra,. år fråll år fort

löpande, officiella uppgifter rörande kroppsarbetarnas löneförhållunden än

de i hushållningssällskapens berättelser förekolnmande upplysningarna 0111

årslöner och dagsverkspris inorn jordbruksnäringen. De vexlipgar, hYilka

dessa arbetspris, så vidt de afse de lIlanljga arbetarna, gellOIngått ,under

åren 1865-1893' inhenltas af tabell I å nästa sida.

För en lättare ö.fversigt af de i tabellen upptagna siffror, ber jag

att. få hänvisa till de llled ledning af. densamma uppgjorda diagramn:ien,

hvilka återfinnas bland bilagorna. Dessa diag~am äro liksoln tabellens

sifferkolulnner till antalet nio, hvilka afse: de tre öfversta drängIönerna,

de tre lnellersta sOlllll1ardagsverksprisen och de tre nedersta vinterdags

verksprisen. Inon1 hvarje grupp afser' en kurva InedelpriseI1 för hela ~

riket, en annan lnedelprisen för södra och en tredje lnedelprisen för norra

Sverige, till, hvilket sistnämda jag af skäl, hYilka af det följande skola

framgå, .har räknat, jä111te Norrland, Kopparbergs län.

Mellan de' olika diagramlnen förefinnas visserligen.' åtskilliga) rätt

anmärkningsvärda skilJaktigheter, lTIel1 i det stora l1ela öfverensstämma

de ganska nära 'fi1ed hvarandra saInt lemna väsentligen -samma bild' af
, ;

utvecklingen. Arbetsprisen, S0111 i börjall af 1860-talet voro i stigande·

och i lnidten af detta årtionde stodo, relativt taget, högt, ~örjade falla

med' år 1866 och uppnådde uI1der de tre nästföljande åren den lägsta nivå,

på hvilken de under de senaste trettio åren befunriit sig. I södra Sverige·
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Tab. r. Medelarbetsprisen för män åren 1865-1893.

Kronor.

Vanlig §rslön i hus-
8ommardagsverkspris. \Tinterdagsverkspris.

År.
bondes kost.

Södra I Norra I Hela Södra I N orra I Hela Södra INorra I Hela
Sverige. Sverige. riket. Sverige. Sverige. riket. Sverige. Sverige. riket.,

1865 ______ 108 144 117 1.16 1.57 1.26 0.76 1.07 0.82
.,

1866 ______ 108 134 115 1.17 1.li5 1.2~ 0.79 0.95 0.83
1867 ______ 103 112 105 1.08 1.33 1.14 0.73 0.8~ 0.76
1868 ______ 94 116 99 1.02 1.37 1.11 0.65 OA89 0.71
1869 ______ 93 112 97 1.03

I
1.3R 1.10 0.66 0.90 0.71

1870 . __ ~ __ ' 97 '116 101 1.0~ 1.49 1.14 0.68 0.88 0.73
1871 ______ 109 131 113 1.23 1.75 ·1.33 0.80 1.00 0.84
1872 ___ ., __ 134 178 145 1.58 . 2.14 1.72 1.03 1.41 1.13
1873 __ ~ ___ 156 204 168 1.81 2.63 2.01 1.16 1.78 1'.31
1874 ___ ,. __ 150 225 170 1.7~{ 2.79 2.01 1.11 2.03 1.35
1875 ______ 158 224 176 1.82 2.53 2.01\ 1.20 1.77 1.35
1876 ______ 156 217 :174 1.75 2.36 1.93 1.16' 1.80' 1.35

j
1877 ______ 147 215 165 1.5~ 2.06, 1.69 1.0~ 1 52 1.17 I1878 ______ 137 177 147 1.41 1.96 1.54 0.95 1.26 1.02
1879 ______ 128 165 137 1.36 1.75 1.45 0.92 1.18 0.98
1880 ______ 1 131 168 J40

I
1.33 1.85 1.46 0.90 1.21 0.97

1881 . _____ 133 166 140 1.38 1.88 1.50 0.92 1.23 1.00
1882 ______ 142 212 158 1.42 1.81 '1.52 0.97 1.25 1.04 '
1883 ______ ' 146 213 162 1.49 1.83 1.57 '1.02 'l 32 1.10
1884 ______ 149 178 ~ 156 1.49 1.98 1.61 1.00 1.32 1.08
1885 ______ 145 .156 147 1.46, 1.77 1.53 0.93 1.18 0.99
1886 ______ 137 162 143 . 1.41 1.96 1.54 0.92 1.19 0.98
1887 .. _____ 132 168 140 1.35 1.94 1.48 , 0.91 1.26 0.99
1888 __,____ 136 177 146 ' 1.39 2.00 1.53 0.93 1.30 1.01
1889 ______ 141 188 '152 ' 1.45 2.17 '1.61 0.93 1.47 1.06
1890 __ -,___ 152 201 164 1.60 2.13 1.72 '1.06 1.50 1016
18n1 ____ ... 158· 202 168, 1.62 2.18 1.75 l.09 1.56 1.19
1892 -______ 161. 199 170 l 1.66 2.18 l 1.78 '. ~.12 ·1.57 1.23
189.3· ______ 163 201 172 1.67 2.19 1,.79 1.11 1.47 1.19

, I
" .
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gillgO drängIönerna då ned till 93. kronbr~ .sorumardagsverkspriset till··1

krona och vinterdagsverkspriset ,till 65 ö.re. :: Med' år' 1870 stego ptiseil

åter. och detta i den' olnfattning, att de redan år' 187.4 ökats: med, i vIssa.

fall, Iner än 100. ,%.:' Redan' år ,1875 b·örj·ade ·de emellertid ··delvis ~alla

och sjöliko sedan. allmänt och, hastigt till år .1879,' då ett::11ytt "]ninim~n1'

uppnåddes .. :. Ånmärkningsvärdt . är elriellertid,. att huru. bety~l~nde .detta

prisfall-,. än- var,' så, stodo dock f1rbetspris~ll år 1879, allmänt högre· och i

de flesta fall ej så. obetydligt högre än', år ·1865. Eftel;' år 1879 kOlurner

åter: en:. period' af stigande ,arbetsprjs, ,hvilken -doc~ kali ,.sägå:s .kulrninera

red'an Iiled år :1883.. :. lilani denna .period är Aärskild~ att 111ärka d~l1 ·be.. 

tj?da~de. och hastigt .öfvergåeilde 6t~gringeIl af drängIönerna.. i .110traSve7:

rige .åren. '1882; och. 1883.. Med· år 1885 äro arb~tsprisen åter. -allrpällt: 'i

fallande, och de uppllå under' detta och. de 'närmas.te åxen sitt tredje n1i-·

n~nium under den' i. d~agrar;nllleil afsedda, l?~riode,n: I_ide, flesta fall' ligger

detta' 'millimuul dock något högre än' d~t, som fötekb01 är~; 1879;· Reda;~

med år ,1886 .började e~el1ertid arbetsprisen delv~~ stiga, _o'ch med år 1888:

bar: stigandet ;blifvit .allmänt.' " Undei" de' senaste· åren' \~ller. fråll: och 'med,

år 1890 bär dO'ck .ökningen i allrnänhet ej., varit betydlig,: och· ~r ;,1-893

framträder "delvis till .. och '. med en fållallde tend~n's~ , ..'.:. ~

Jag antager, att ingen af herrarna.kunn~ti.undgå,att.lägga·,rpat~e,.

till~ .huru- nogg'rant vexlingari1a i dessa' arbetsptis. återgifva Jötän'dl~ii1garna

i det alllnäl1ua. ekonomiska läget· i landet: de syåra. nödåren' i ;sl\itet· ~~f

18-~0-talet, den' plöt~liga och excepti~nel1auppblolnstringen·,.~ börj.allt,i''af'

1870-talet lned den ~erpå följande r,eaktionen m,ot elu-tet af samJna: .ärti<;)l)dei,,'

det kortvariga ,uppsviuget uuder I880-talets första'år, depi'tessiot1en.j ~midten,

af sålnma ·årtionde och derefter elI successiv.. förb~ttril1gt till·:deS:$. m~d :å111

1893 ställningen. åter ,något försän1ra$,- med ett ord, de yttre·kon;tul~ei"n~.

, af vår' ekononl~ska utveckling' under :~ess~ 2'9.~ ar äro på de~ trogl1~Bt.e åt~r.-,·

gifna i dessa diagran1. Äfven' den; trots alla. ,vexlande kouj.unkto.'rer,.op.e-.

stridligeIl fortgående ·suGcessiva "höjningen ,af :landets e,konomiska'ställning'

bar, i viss. mån ,fått sitt 'uttryck i den af~ig redan. påpekade/och i 'dia

granlmell ganska. tydligt skönjbara tendeI1Sel1 hos arb~tspriserls miIl-ima att

s'nccessivt i mer eller lnlndre lnåll höja- sig: öfver" det: närn1ast föregående

millimets I1ivå. '

I 'sje~fva' verket förefaller det, rnig "också gifvet, &tt ett l11yck'et nära

satnband lnåste förefinnas mellan den allmänna ekol10111iska ställningen .1

4
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landet och grofarbetarnas löneillkolnster. Det' är' ju här fråga on1 en klass

af arbetare, SOlU icke liksonl .många: andra förekommer' endåst eller före

trädesvis inom vi~sa d~l~r af ri~et och vid vissa näringar," uta11 'som" är

talrikt representerad öfver allt och i Iner eller mindre 'mån finner sin' ut-'

kOln~t' inöm', snart' sagdt alla industrigrenar. Alla: deföretBg,: hvilkas före-'

komst i' stö'rre onlfattl1il1g ofelbal~t häntyda på ökadt förtroende för affärs-o

ställningelloch' föi~bättrade konjllnkturer: järnvägsbyggnader, vägahlägg- '

ningar, husbyggllader i städerna, sjösänkningar, afdikningår och odlingar;

ökad' gi'lufdrift och sågverksrörelse, ,lifligare, sjöfart med derllled följande,

lastning och 'loss'ning - allt detta och mera dylikt är ju ,'på arbetsluark

naden liktydigt llled ökad efterfrågan af grofarbetare'. Förekomula ,dylika"

företag 'något år i större omfattning, hafva grofarbetarna det bra. Min

skas de åtel~ betydligt, står arbetslösheten för dörreil.

Å andra sidan 'synes det lllig lika gifv~t, att grofarbet[1~na'safiöning'

eller med andra ord ,den ärsil1komst, till bvilken den 'relativt talrikaste

klassen åf .landets inby'ggare'"är för sin utkolnst hänvisad, skall "utöfva
, ,

en ej obetydlig återverk-an på' den inhelTIska .varumarkl1aden, i: d'et att en

höjning' af deIlna års~nkomst, så vida ej andra 'faktorer paralysera ~ess

verkan, ofelbart m~ste mynna ut i ökad' konsumtiol1 af 'en" mängd inom

landet framstäida föruödenbeter.

Härmed är naturligtvis icke sagdt, att icke äfven' andra faktorer äll

den allmänna ekonomiska ställningen i landet kUllnautöfva' ett väsel1tligt'

inflytande på,: grofarbetarnas aftöning. Sätskildt, ligger ju' den tanken l1~ra'

till hands, att den un'der dell afsedda perioden tidtals lnycket starka emi

grationell skolat här inverka. Att så ·varit förhållandet synes mig' ock'

fraIngå af åtskilliga inom', vissa delar "af lalldet .f?rekOlnmande företeelser,

till hvilka jag.i det följ allde får tillfälle att återkoInma. ' J1~m~grationens infly

tande på arbetsprisen har doek tydligen icke varit af den. be.t)ydelse, att lnall

Inellan dess OCll arbotsprisens allmänna fluktuationer skulle kunna påvisa'

nrgot bestämdt saluband. 'Starl~ enligratiol1 har f,örekomnlit under tider

af .sjunkande" arbetspris, exerqpelvis ~~ sista åreil' af 1860-tale~, 'o,ch omedel·\

bart efterföljts af stigande a~betspris och minskad emigration, men stark .

elnigråtio'n har äfven förekomrPit uJ;lder. tider af sligande .arbetspris, såSOln

i början af 1880-talet, och omedelbart efterföljts af sjunkånde. både arbets

pris och e,migration. DUrelTIot kan man ju bafva all anledning förmoda

exempelvis, att en bland orsakerl1a, hvarför arbetsprisen under den dj'upa:' '
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ekonolniska depressionen' åren 1885-1887 i allmänhet icke sjönko fullt så '

lågt SOlll. i slutet af 1870..talet, var den) att under den föregående femårs·

perioden· närnlare 200,000 nienniskor; af hvilka flertålet säkerligen utgjorts

af unga, kraftiga jordbruks,arbetare, lemnat la·n~<?t, liksorn ock att den all

nlän?'a och jämförelsevis starka stegringen i 'arbetsprisen åren 1888 och

1889 delvis orsakades af den' exceptionelt starka emigrationen åretl 1887

och· 1888. Endtis~ under dessa två. år emigrerade näl11ligen, 'son1bekant,

något m~r än 100,000 lnenniskor.

*
*

SåS01l1 . jag reda11 frarnhållit, afse de nio diagram, lned hvilka jag

hittills sysselsatt mig, endast landsbygdens och, strängt taget, endast jord

bruksnäringens förhållanden. .Det lnåste ju erbjuda åtskilligt· af intresse

'att kunna jälnföta dessa 'förhållandel1 med den samtidiga utvec~lingen i

städerna, och det så lTIycket mer som stadssamhällenas starka lltveckling

under den afsedda perioden ger anledning antaga, .att arbetslnarknaden i

dem stält sig helt olika lUOt på landsbygden. Jag eger visserligen fört

löpan~e. uppgifter för hela .perioden endast lned afseende å Stockholm"

men de upplYSl1ingar, hvilka till komiten inkommit, gifva dock så oför

tydb~rt vid handen, att förhälla:ndena varit väsentlige11 desamma äfven i

Öfriga större ,städer, . att man tryggt torde kun~la ~ägga utvecklingen i

hufvudstaden till grurid ·för ett' 0111döme rörande förhålla~det i städerna i

allmänhet.

Under de se'llaste trettio åren hafva vi här i Stockhohn haft två skilda

perioder, under hvilka arbetslöshetel1 bland grofarbetarna nått el1 såd~n

olllfattning, att kommunalnlyndigheterna ansett sig med anledning deraf

bö.ra vidtaga exceptionella åtgärder, d. v. s. anordna kommunala nödhjälps-O

arbeten.,. Den första började 111ed vinter]l 1866-1867, del1 andra med,

vintern 1885-1886. Bådas börjal1 sammanföll sålunda med .depressioner

på landsbygdens arbetsmarknad. Deremot hörde man icke talas 'om något

behof af dylika nödhj~lpsarbeten under senare delen af 1870-talet, då den

ekonoll1iska ställningen' i landet dock år från år försämrades och arbets

prisel1. på landsbygden l1l1dan för, undan föllo. Anledningen härtill är ej

svår .att finna. Både 1866 och 1885 sammanföllo depressiol1erna på, arbets

marknaden med börjande byggnadskriser i hufvudstaden~ År 1876 var för

. [
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hållandet alldeles motsatt. 'Jlist ,med' detta år, då den ekonolriiska lifaktig

heten i landet i öfrigt alln1änt. började mattas' och arbetsprisen på lands

bygden allmänt· sjönko, börjar, byggnadsverksamheten i, Stockholm åter

skjuta raskai'le fart och ökades sederlJ}era nästall år för år till och rned år·

1884. Jag ber att i detta hänseellde få hällvisa till de öfver antalet bygg

nadsresolutioner och anslagel) till gaturegleringsarbeten m. In. upprättade

diagranl, hvilka här i afton äro uppsatta. (Dessa diagranl'återfinnas' bland

bilagorna).

Emellertid må man icke häraf draga den slutsats, at~ ej Stockholn1

äfven under senare hälften af 1870-talet hade ganska stark känning af

depressionen på landsbygdens arbetsmarknad. Före år 1886, då anord

nandet af kommunala nödhjälpsarbeten vintertiden andra gången började

för att sedermera fortsättas nästan år för år, var Stockb,olms stads arbets

inrättning' en ganska käIl.slig 'och säker barolneter för arbetsmarknadens

ställning.' låksOQl dagliga antalet hjOll derstädes betydligt ökades uilder

de svåra' årell i slutet af 1860-talet" så började detta antal åter successivt

ökas efter år 1875 och ökades sedermera betydligt just mot slutet af detta

årtionde. År 1879 hade antalet' sprungit så i höjq.en, att allstaltens sty

relse mot slutet af året i. skrifvelse till drätselnämdens tredje afdelning

förklarade sig ej längre kunna sysselsätta deln alla. Trots, uppsvinget i

den enskilda 'byggnadsverksanlheten och ökningen af de kommunala arbe

tena ~ade således arbets~ösbeten då nått gansk.a betydaiide olnfattning. .

Man finner således, att all~ de tre Ininilna, h""ilka diagramnlell öfver

arbetsprisens fluktuationer på landsbygden uppvisa, hafva motsvarats af

perioder af arbetsbrist i hufvudstaden.'

Redall detta häntyder ju på ett vis'st samb~lid 'mellan landsbygdens'

och städernas arbetsmarknad. I sjelfva verket är detta samband, såsom

jag strax skall påvisa, så intimt, att man tryggt kim påstå, att det är

samma orsak, sonl ytterst bestämmer grofarbetarnas afiöriing i städerna

och på' landsbygden.,. Med andra ord:' huruvida grofarbetarnas atlöning

i Stockholm stått högt eller lågt,' har ej så mycket berott på huruvida hus

och ~atubyggnadsverksamheten i Stockholm vaI'it li~ig eller icke som icke

fastmer på 'den ekonolniska ställningen i landet i alllnänhet. 'Angående

de vid Sto~kholnls.stads allmänna arbeten anstälda' grofarbetares aflöl1ing

under perioden 1860-1894, för så vidt" nän1da afiöning lltgått .. under

formen af timpenning, har' byggnadskontoret välvilligt lemllat- mig upp-
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gifter, hvilka här återgifvits i diagramfornl. (Detta diag~am återfinnes

bland bilagorna). I förbigående anser jag mig böra l1älnna, att timpen

ningen varit densamIna vinter OCll SOlnn1ar, att arbetstiden deremot vexlat

efter årstidel1 med högst 12 timmar under fyra somlnarmånader och lägst

6 tin1mar under december månad, lnel1 att aflöningen likväl utgått för

lninst llominelt 9 timlnar. Enligt" "en' beräkning, som byggnadskontoret

år 1892 frainlade (se bih. 11:0 4 till beredningsutskottets utlåtande oc.h

memorial för år 1893), kan arbetstiden 11varje arbetsduglig dag (d. v. s.

med antagande att" tre arbetsdagar bortfalla .hvarje månad på grund af

. otjenlig väderlek) i medeltal för hela året uppskattas till 10 timll1.ar. Häraf

kall man dock ej i allmänilet draga l1ågra säkra slutsatser angaende dessa

. arbetares årsförtjenst, enär ell för olika kategorier väsentligen olika del af

. årsinkomsten härrör från förtjenst genom ackordsarbete.. Denna' del af

förtjensten vexlar betydligt för olika kategorier af arbetare och för olika

år. För tegelmurare och bergsprängare kall den uppgå ända till 50 %

af årsinkomsten. För gråstenSlTIUrare, harnnbyggnadsarbetare, handtlangare

och. dylika synes inkoJllsten af" ackordsarbete endast undantagsvis gå så

högt som. .till 12 .~ af hela åi"sförtjensten.

För grofarbetare i egentligaste mening kan således timpenningen

anses gifva en ganska säker ledning för bedömande af deras ..å~sink~lnst.

Vidare torde jag böra ~ramhålla, att byggnadskontoret, såsom man .lätt

kan förstå, enligt regeln icke. tager initiativ vare sig till timpenningens hö

jande eller sänkal1de, utan endast troget följer de enskilda arbetsgifvarna

i spåren.

Med angifvande af endast de år, då timpenningen undergå~t' någon

·ä~1dring, har densamma" under de afsedda 34 åren utgått med:

.' ....
.. - .. - _. - - - - - - .. ~ - - - ... - ••' .. - .. - lit ~ _ ~ __ '_ -•• _. __ • • __

---- --_.. ---. ----_. ---.-----.---_.: .. -.'. ----.:.. -- - --.

år 1860

» 1861

» 1862
». 1866 ' . . ' .. _

» 1869

» 1870

1872

» 1873

». 1874

12 öre

13 »

14

12 »

10 ,»

12

14 »

16 ' »

22
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år 1875 --------------------- -- ._______ 20 öre
» 1878 . . .. .. . 17

» 1879 . . __ .. 16

» 1880 --- ., .. . 15

» 1881 ____ _---_- - .________._. _.. _. .__ 17 »

» 1887 .. . 16

~) 1889 . -- .__ - -- .. __.__ . . 17

» .1890 -_. -'---_---- -------_. . ._____ 20

Som Ulan finner, stå dessa vexlingar i så, 111an kan v'äl säga,' för-.

vånansvärd öfverensstämmelse lTIed vexlingarna på landsbygdens arbets:

11larknad, att tillvaron af ell gemensam hufvudorsak väl· ej kan .betviflas.

Fluktuationerila äro i sjelfva verket .väsentligen desanlma enligt. alla tio

diagranl1nen. .'
* *

För att söka gifva en åskådlig bild af arbetS111arknaden på 'lands

bygden under de senaste åren. har· jag låtit upprätta. en karta,sOln åter

finnes bland bilagorna och på hvilken dels genoln nUlllrering' och dels

genom färgläggning angifvits, hvilken ställning hushållningssällskapens olika

distrikt intaga, derest mun ordnar delTI efter dagsverksprisen för. lnän i

lnedeltal f.ör hela året under femårsperioden 1889~1893. Jag har .valt

denna indelningsgrund, ell1edall derigenom den största öfverensstälnlnelse

synts mig vinnas med de upplysningar, hvilka från de olika länslnans

distrikten inkolTIlnit till komitel1. Någon väsentligen annan bild. skulle

för öfrigt icke upP'komma, om. kartan uppgjorts efter. drängIönerna, SOlll

mar- eller vinterdagsverksprisell~ En och annan filer anmärkningsvärd

olikhet skall jag eIneilertid i det följande beröra. 1 öfrigt hänvisar jag till

vidstående tabelL

Derelnot skulle utan tvifvel en, ll1ycket k~rrektare och. äfven intres

salltare bild hafva ästadkommits~ 0111 tiden medgifvit att utarbeta en detal

jerad dylik karta direkt efter de till kOlnite~ inkomna uppgifterna. Kartans

utseende skulle visserligen äfven då i det stora hela blifvit väsentligen

detsamma, men de olika lönesatsernas rayoner skulle ~ åtskilliga fall blifva

.andra. En anty~an härom finnes för öfrigt på kartan i den derstädes

Iltrnärkta väsentliga olikhet~:n emellan Kalmar och Elfsborgs läns norra
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1'ab. II. Arbetsprisen för män, i medeltal för åren
1889~1893.

Kronor.

.~~nlig ärs- Sommar-
IDagsvei'ks-

'Iinterdags- pris i medel-
Område. lön i hus- dagsverks-

.verkspris. tal för' hela
bondes kost, I pris.

året.

Ordn.- Ordn.- Ordn.- l Ordn.-
n:r n:r n:r n:r

Stockholms. län ._------------- '16 156 11 1.69 14 1.07 12 1.38
lJpsala län . __ ~ _______ -__ . . -__ -_ 26 125 . 22 1.52 20 0.98 22 1.25
Södermanlanus län. ___ ,, __ .~ ___ -25 139' 17 1.55 17 1.00 19 1:28
Östergötlands län • f 18 ' 152 14 1.64 16 1.01 . '16 1.33--- --- .... ---
Jönköpings län .. ---_._---_ ... _- 1.4 ·157 1.5 1.63 10 1.20 '11 1.~2

Kronobergs l än ______ .. ________ 19 151 18 1.55 .13 1.09 17 1.32
Kalmar läns norra del --- --- 12 16.2 8 1.73 8 1.25 8 1.~9

Kalmar läns södra del 24 142 21 1.53 24 0.96 21 1.25
G'otlands län __________________ 11 165 '4 2.05 7

I
1.28 5 1'.67

'Blekinge län ------ ------------ 23 147 ' 24 1.43 22 0.97 2.4 1.20
Kristianstads län *".--'-------_. ·15 156 .7 '1.79 '15 1.07 10 1.43
Malmöhus län -------_. -- .. _- 5 174' 12 1.69 9 1.24 9 .1.47 ,
Hallands läll __________________ 22 14;7 19 1.55 12 1.15 14 . 1.35

I ~öteborgs och Bohus län --- 21 150 ·26 1.25 18 1.00 26 1.13 I
j Elfsborgs läns södra del __ o 4 176 20 1.55 11 t.1.6 13 1.36 I

Elfsborgs läns norra del --- 20 I 150 25 I 1.~3 '19 0.99 23 1.21
Skaraborgs län' _____________ -_ 17

I
154 16 1.56' 25 0.96 20 1.26

Vermlands län .----- ._------- 10 166 23 1.~8 2G 0.90 25 1.19
Örebro län __________ ~ ______ . ___ 13 1GO 13 ': 1.65 23 U.97 18 1 31.
Vestruanlands län --_ .. - ---- --- .6 172 10 1.70 121 0.98 15 1.3~

'." :.

Kopparbergs län ____,_._ _____ . __ 7 168 9 1.71, 3 1.43 7 1.57
Gefieb~rgs län --_.----------- 8 168 6 1.82 5 1.39 6 1.61
Veste~norrlands län --- -- .... _- '3 1D6· 5 2.00 4 1.~0 4 1.70

.Jämtlands län ._~ _____ o ___ ~~ ____ l 250 2 2.50 2 1.50 2 2.00
Vesterbottens lä~ __ . _________ 9 166 3:. 2.41 6 1'.38 3 1.90

. No;rböttens ,län ~ __... _________ ~_ ,.2. 2-40 .1 2:'.60 1 2.00 1 '2.30
I .1 I (9- I

Hela riket _' __ ~'__ ~ __ ._____ (11) , 165 (8) 1.73 (10-1 1.17 1.~5

Deraf: -11) ,-10)

Södra Sverige ______ ~ __ 155 1.60 1.06 1.33
Norra Sverige . -- --- --- I 198 2.17 1.52 1.85
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och söd~'a delar.... Ja.g skall be att få påpeka ytterligar~ några dylika olik

heter metlan skilda' 'delar -a{ sau1ma. län.. [Tpsala lä·n står i allmänhet myc

ket lågt. På kartan har ~et ri:o 22 och med afseende å drängiänerna står

det· lägst. af- alla:. Inoln detta län förekon1111er" emelle~tid ett' oluråde, Elf

karleby. socken, son1 under perioden ba~t att ,uppvisa aflöningsförhållanden

mera .liknande förhållandenå inom Gefleborgs län, d. v. s. höga arbetspris.

På . tal Oln Upsala ··läp vill j~g fÖl" äfrigt i förbigående anlnärka~ att fär-

·hållanden derstädes synas '111ig gifva ett indirekt bevis för en uppfattning,

·till hvilken" jag' vid gehomgåendet· af . de inkÖiniia' uppgifterila .kOll1mit,

~ när~ligell. att. emigrationens i~ve!kan på arbetsprisen ~ärskildt gjort sig

kän.bari fråga om ~ränglönerna. Att så också m~jligenkan vara för-

·hållandet förefaller. ju; ic.ke h~ller osannol~kt~, ~å..flertale~ emigral].ter väl

utgjorts. ju~t· af s~dana personer, ?vilka, om de .stannat hemma, a~tagligeil

tagit årstjenst sOln ..di~ängar.. Upsala län h?r, ·som -bekant, .till; dem, ~ der

emigrationen alltid varit mycket obetydlig. 'Under åren'1881-189~upp

gick dep ål~liga för~~sten' på ut~och inftyttniilg' detstädes, ~ndast till 1,73

·pro' mille, .0Cll 11elå emigi"antöfverskottet föråreri'1891~1892 belö'pte sig
'. , ' .. _ , • 4.. • : '.. _ ., " t. ~.

till, .end,~~t 456 per~o~ler, "bvil~et ~r den. läg~t~ .siffr~ n.~g<?t län, har att

uppvisa,..' 1\1en. j Upsala län stå, som jag redan. n~mt·, .. dränglönerna lägre

· äll, .i något allnat. läil .i .riket,. Går mal1 åter. t. ex. till Vern'llands län,

:syiles 11lan få' ett .direkt- ,. beVIS för samlna sats. I nälnda län 'stå dags

verksprisE?n lagt,' hvilket:' ju o~kså står i full 'öfverensstälnmelse med den

~n~änna depression: för. hvilket detta ganska. ~olkrikalän kanske mer än

något a~~lat varit ut~att. I fråga ..9111 yinterdågsve~~ksprisen står Vermlands

läll enligt ~en :..of~ciel1a statistiken til~ och med lägst, hvilket häntyder på

att .' de lös~ arbeta.rna, SalU so.mnlartiden från Verlnland söka sig arbete

· öfver hela rik~t, vintertiden ~terkomma till hemorten och öfverfylla den

redan förut tryckta arbet~nnarknaden. Men· drängiönerna stå i d~tta läll

\'relativt taget högt. ·Ve'flnland.· har också _. varit blan'd' de, län, .dei~ emigra-
'. , . . ..' ~. " " . .

tio~en varit s~örst både· ~bsol~t tag~t: oc~ i fö~h,~~I~~1~~. till folkmän~den.

. De.n årliga förlus,te.n på ip.- och. utflyttning uppgick, .derstädes, åren 1~81

..---1890 till ~ä~mare 1~. pro mille~, . Analogt är förhållandet inom Elfsboi~gs

län~ södra del, som på kartan .har 11:0 '13 ;,??h sorn i fråga. om ~.ommar

dagsverksprisen ko"mmer först 'såsom 11:0 20, men. der d~änglönerna stå

högre än i riket i öfrigt,. llled undantag endast för Jämtlands, Norrbottens

och Vesternotrlands län.. ;.,
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Då det ju erbjuder rätt lllycket intresse att kunna i detta samn1an

hang jämfö,ra de' olika läneris ställning till sa väl "emigratiål1en" SOlll del1

inlielllska omflyttningen· lällell emellan, har jag .sammanfört. llågra hit hö

rande upplysningar i tabell III "ä nästa sida..

Vestnlanlands län bar på kartan· 11:0·15.' Att ·,detta- läl1kolnn1it så

pass . lågt 'på skalan, beror '11tesl~ltande .på de för detta län angifna synner

ligt, låga ~interdagsve'rksprisen. Eljest int~ger detta län en ganska hög

plats. Med afseende å.' dränglöner'na är det ~1:0 6, llled afseende å SOllllnar

dagsverksprisen 11:0 10. Der~st kartan uppgjorts efter förhållandena inom

de olika lälls~nansdistrikten,"skull~ detta län otvifvelaktigt ha~va uppvisat

ett olnråde, i,nom hvilket löneförhållalldena stält sig lika 11led förhållandena

i Up~ala län,,' och ett al~l1?at olllråde,~orn mera, ..~är~at sig. förhå~landena

i norra Sverig~. Inom ,restmanlands län förekomIl?er derjäl?1te en trakt"

Sala bei"gslag och viss'a an~ra orter på gränsen Ul0t. den egentliga skogs

bygden, der- förhålla:tldena äro likartade filed förhållandena i t. ex. Verln

lands och Blekinge län, d. v.' s. onl sonlrarn3. söka': de lö.sa arbetarna an

ställning på a~1dra orter, under villtrarria åter~olnina 'de till hemort~n och

110tas då af arbetslöshet.

- Äfvel; inom Östergötlands län, hvilket i' södra' .SY~rige ..intager ell.

medelstäIlning, förekomma distrikt 1ned 'lnycket:skift.andeaflöningsförhål

landen. Under det att .t.. ex. inOUl Malexaliders ocli. l{rigsbergs' socknar

på :grund af pågående omfattan~e skogsafverkningar' noterats Jämförel~evis

llöga ,arbetspris . och lin'der yintrarna til+ och med brist på a~'betsk]'a~ter (i

förbigående må anmärkas, ått dessa äro de' en.da '6rtei~, från, h-yilka något
. ... .. .....

dylikt oJntalas), finna~ inqm lället a>ndr~ distri~t.med .g~~1ska låga arbets-

pris och iuonl hvilka man hänvisar till'"'den o"mfattande .e.migrationell så

som en~a anledningen till att. ej stor svårighet för ,ortens arbetare upp

stått vid ått finna arbetstillfällen.
. . .

, . Lägst. af .ålla .. på ,~~rta11 .står' Göteborg~ och 'Bohus' l(in. De 'til~ komi-

ten: i1~~omna lippgltte'rlla. 'g.ifva dock icke vi~ haIldell, att d~~ta läil. skulle

stå. så 'lågt, .Oll~ ,d~t',.?ck ~'å' ·,andra. sidan ingaiundå st~l~:Sä~"'d,e]es högt: . Sten

hl;lggerierna, sillfisket och arbetstillfällena: i.'Göteborgs, ~tad synas ock böra

n10tverk'~ d~ll tendens' till' arbetsbrist, sö~n utan tvifvel inom vissa delar

afd~tt~ län förefinl;es och som fått sitt uttryck i en temligen stark emi

gration. samt i periodiska' sominarvandrirrgal~·a.f de lö~a .arpetar11a.. ,I Bohus

län. kan' nian för öfrigt' göra en observa:tion, ;so~n.synts lnig -bekräftas äfven
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Tab. III. Emigrationsöfv,erskottet länsvis åren 1881-1892
samt resultatet af o:mflyttningen mellan länen

åren 1881---.-:1890.

Årligt .r-..r'O:::: •
~

emi- ~:§ ~J) g
~

~ ~

Hela emigl'ant- ~ Q) o

grantöfver- ~.- ~O- ö~ ~o-
el) 1::.-

~ Q) .s rÖskott per l ,000
_.~ l=1 ...

öfverskottet. <D=~g
,~ ~B~Län. ' invånare.

~ Q) hoo
cn"Oe:t:l~

.S ro 8 I ~'a ~r-!

1881-90.11891-92.
I

~ .... o :o~$ I
1881 1891 be> r-! ~ ~~r-!

~~~~ ~~ ~-90. -92. o~E~T""1 ~ .... T""1

Stockholms stad ____________ 13,376 5,G30 6.32 11.26 + 33.27 + 26.95
Stockholms län ---... -------- 2,819 848 1.89' 2.76 - 4.71 -- G.60
Upsala lan '. Z,319 i 456 1.99 1.88 + O.2ö - 1.73--._----- ... _-----
Södermanlands län --------- 4,

128
1

976 2.75 3.13 -- 3.61 - G.36
,Östergötlands län__ . ~ ________ ' 23,097 4,348 8.69 8.15 --- 2.56 - 11.25
J,Önköpings. län -----. ------ 22,440 4,311 11.44 11.14 - 3.02 - 14.46
Kronobergs län ------ ... _- --- 18,777 3,561 11.30 11.14 - 6.02 - 17.32
Kalmar län -----7' - - - - - - •. - • -- :?2,G77 5,129 9.46 11.09 - 5.73 - 15.19
Gotlands län ----_. --------- 4,185 74G 7.9~ 7.29 - 3.0~ - 10.98

I Blekinge -län 9,659 2,574 6.88 9.03 2~39 9.27-----------_ .. _- - -
Kristianstads' län_'___ .. _______ 19',889 4,221 8.78 9.57 - 5.06 -- 13.8~

M-almöhus' län _______ ~. __ o ___ 25;154 ,4,775 7.02 G.4~ + 1.06 - 5.96
Hallands län -_._---- .. -'.----- 15,558 2,932 11.43 10.76 + 0.2~ - 11.19
Göteb,orgs och Bohus län._. 13,553 3;800 4.8~ 6.3~ ,+ 6.06

+ 1.
22

1Elfsborgs län ___ ~ ____ . ______ 28,908 5,884 10.26 10.73 - 5.06 - 15.32
Skaraborgs' län --- ------ --- 21,490 4,256 8.49 8.66 - 7.56 '- 16.05

'Termlands rän .."_. _________ ~ .. _ 28,785 5,859 11.10' 11.59 - 5.83 - 16.93
Örebro län: ___ '_.' _.. ______ ~. ___ 13,372 2,537 7.35 6.90 - 5.~4 - 12.79

VestmaIilands län -- -.- - ..... -- 4,389 1~O26 3.33 3.72' - 1.41 - 4.74
Kopparbergs län ___________ . 11,503 1,7G6 I 5.95 4~43

(,

3-.0,6 ~ _9.01-
Gefleborgs län ___.___ .. __' ... ____ . 9,337 2,449 4.87 5.86 '+' 4.33 - 0.5~

'Teste.rnorrlånds län _________ 4,900 4,489 2.63 10.63 + 5.17 + 2.54
.Jämtlands län . _____ : ________ ~;~8.g2 .1,553 4-.19 7.69 + 5.13 + 0.9i
'V'e'sterbottens län --------- 1,971 713 1.73 2.8~ - 2.21 - S.9~

Norrbottens' län ---_ ..• _-- -_. 2,623' 810 2.71 3.80 + 1.2~ - 1.4-7
I

Summma 328,800 7?,~55 7.03 7.88 - 0.40 - 7.43

Deraf:

Södra Sverip;e' --- -_ .. 294,575 63,875 7'.76 8.30 - 0.89 - 8.65

N·orra Sverige --- ~-- 34,225 11,780 3.91', G.1R + 1.77 - 2.14
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af 'förhållåndena 'illorrl" de "flesta' öfriga län, nänlligen' att dagsverksprisen

bafva en gifvell tendens' att stå högre i de större 'städernas l1ärm~ste on1

gifningar än å landsbygden i. öfrigt.

Skulle lnan endast på grund af de till konliten inkomna uppgifterna

afgöra hvilken del af Sverige, SOln under den afsedda fenlårsperioden stått

lägst, såblefve detta utali' tvifvel ett olnråde, SOIU o111fattar Kaln1ar läns'

södra del, sydligare delen af Konga härad ill0111 Kronobergs län och Ble

kinge län. I Södra Möre har t. ex. vinterdagsverkspriset i medeltal und~r

perioden. angifvits till endast 75 öre. I Kristianopels distrikt'har sonn;nar-

.dagsverkspriset uppgifvits till i lnedeltal endast 1 krona och vinterdags-o

verkspriset till 67 öre. Från det närgränsand~Ramdala. distrikt uppgifves,

att· hvarje villter arbetslöshet råder bland gl'ofarbetarna i synnerhet i skogs-

.bygden o. s. v. Från dessa trakter framhålles för öfrigt, at~ i olikhet nled

hvad i alhnänbet varit fallet arbetspriseIl icke stigit under felnårsperioden.

,En annan trakt, der grofarbe~arna s~nas ha att kärnpa l11ed stora.,svårig.

heter i synnerhet' undel~ vintern, är nejden kring Kungsback'a i Halland.

Mycket karakteristiskt är för öfrigt hvad som meddelåts från denna ort,

l1ämligen att, under det att 'de lösa arbetarna varit utsatta för sådan ar

betsbrist, 'att fattigyården stundom måst ingripa, jordbrukarna samtidigt

111åst .. söka dräng'ar utom länet. Likartade förhållanden omtalas för öfrigt

äfven från andra orter.

Tide'n 111edgifver mig icke. att i detta sarnlnanbang ingå på flera de

taljer. Det anförda torde ock vara tillräckligt för att .antyda beskaffenheten

afd-e 11lodifikationer, SOln den uppgjorda kartan borde undergå för att

blifva fullt korrekt och llvilka lnodifikationer hufvudsakligen skulle bestå

deruti, att i stället för länsindelningen landet skulle sönderfalla i vissa äll

större, än ll1indre' Illera naturliga områden rned genomgående, mera lik

artade förhålhinden. I stort 'soot skulle enlellertid härigenom icke någoll

väsentliga.re olikhet uppkonllua.

Medeldagsverkspriset för hela riket under fenlårsperioden har uppgått

till l' krona 45 öre~ Beloppet är ju icke i och för' sig synnerli,gen högt"

me'n' likväl bar det 'UPPIlåtts nästan' utBsluta.l1de genom inverkaI1 af för

hållandena -j' norra Sverige. Endast inom tre områdeil' i södra Sverige.

bafva näll1ligel1 dagsverksp:risen i medeltal uppgått till eller öfverstigit detta

belopp. Dessa tre olllråden äro, såsoln kartan utvisar; Gotlands läl}, norra
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delen af .Kaln1ar län och Malmöhus län. ~fycket riära. n1edeltalet~står

äfven Kristianstads län. Att a'rbetspris~n stått högt i Maltnöhus län. för

kl~ras ju lätt genom. detta läns högt. uppdrifna jordbruk, sorn idkas under

relativt. taget gynsan1ma fÖ1~hållandel1, dess' ll1åJ?gahanda industriella före

tag, af hvi1k~ vissa, såsom kolgrufv;eciriften och sockerindustrien; taga lnånga

händer i .anspråk., . dess utvecklade konJIDunikatioIlsväsende, hvarigenöm

·arbetaren lätt' och billigt kan' förflytta sig från den' ena orten till' den an-

· dl'~l. Särskildt inoin. sockerindustrien ha, ock, som bekant, åtskilliga före-

·tag. tillkomn1it. just under denafsedda felnål~speriodel1,liksoin äfven några

nya järnvägslinier under denna-tid anlagts. Och' bä1~till k01l11Iler'slutligen
. ~

,en ganska betydande emigration, hvarjämtearbetare från Maln1öhps län

,ej så sällan söka arbete ritorn orten. Ej så få arbetare från: detta län ha

:varit: '.anstälda vid Stockholms stads allniänna arbeten. .Malmöhus län står

.också ,ä,nnu högre i fråga orD. dl'änglöIlerna än i fråga Oln dagsverks

,pris~n.

'. ~1e1ia svårförklarligt .är deren1ot, att Gotland och' Kalmar län's norra

del stå ·så h~gt. , Efter de till k0111iten inko1l1na uppgifterna att dÖ111å sy.

.11:)S· o'ckså. 'dessa trakter och specielt norra' Kalmar läri .på kartan erhållit

':~~1.'·bågQt högre plats 'än söm 'rätteligen bort tillkomlna·delll. Utan' tvifvel

ha '.'eln.ellertid, emigrationen och' utflyttningen inom .dessa' trakter' b~drågit

att stegra arbetsprisen. Under åren 1881-1890 led Gotlands län 'en årlig

förlu,st;' på' in'~ och .utflyttning, af ,närmare 11 pro, rnille 'och Kalmar län. af

:1l1e,r.'·äll>.l5 "pro· .m-ille. I trakter, hvilka icke äro särdeles tätt befolk~de

'och .~.~der ~'sanltidigt" åtskilliga exti~a~ arbetsföretag ~örekonlina~ såsorn' exem

.pelvis· ll:1yrutdikningarna på Gotland 'och skogsafverkningar i norra' delen

:af: Kalmar. :.. .län:; '111åste natul:1igtvis. 'dettå ,utöfya ett rätt betydande in-

.-flytal~de~, i,! '~ ....: ". . ..

1i':;~': . ~ I,...·sQdra ·:~Sve.rige :liar' "dagsverk~priset i rriedeltal för hela året under

femårsperioden uppgått till endast 1 krona' 33- ö·re. Utoln ·de tre" nämda

~lo~:rå~ena."(Gotlabd,; l~orra'. delen .. af ,KaJm-ar län och ~almöhus län), komma

(I~.tistian~tads;:.~öl1:~öpings, Stockhölms~ södta ~eleri af Elfsborgs, Hallands,

~·Vestroanhlnds, 'och, ,;Östergötlands ., län .. 'upp ,till, eller' öfver detta, medeltal.

'U)l~ef: u1edelbilet· stå.- deren10t Krono.bergs, Örebro, SödernlanIands, Skara

;borgs,~~ U:ps~lai '110rr~f~delen ,af.' Elfsborgs; Blekiuge; Vermlands sanlt Göte

:.bQrgs och" Bo~us' län> '../ .:(

IIela norra Sverige står ganska betydligt öfver medeltalet för hela
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riket. ,Lägst stål" Kopparbergs. län li1ed 1,57, högst Norrbottens län 111'ed

2,30. Medeltalet för norra Sverige är' 1,85, hvilket' dock öfverstiges' i endast

t~e ,län, nälnligen ' Norrbottens, Jälntlands och Vesterbottel~s. .'

Att arbetsprisen i nQrra Sverige alltid stått så betydligt mycket högre

än l det södra, torde väl icke uteslutande b~ro på rikligare arbetstillfällen.

Glesare befolkning och dyrare lefnadskostl1ader torde ock göra sitt till.

Arbetstillfällena bafva dock tyuligen spelat ~n mycket stor roI. SåSOlll

exelupel på. bvilka rikliga och jän1förelsevis väl" afl6nade arbetstillfällen

erbjudits grofarbetarna i dessa trakter, .under' det att samtidigt så väl i

städerna S0111 å vissa orter å landsbygden i södra' Sverige 'arbetslöshetell

hotat ,doln" lnå följande, meddelas. Kopparb:ergs län står, säso'm kartan'

litvisar, lägst inom norra Sverige~' I Vesterdals fögderi af detta län: bar

, elnellertid dagsverkspriset i n1edelt~1 för hela året uppgifvfts till 2 kronor,

och. 'i O~van Siljal1s fögderi till 2 a 3 kronor.' "I sistnärnda: fögderi bar,

11varje vinter 'sedan 1889 en' ~rbetsstyrka,.vexlande n1ellan 3,500 och' 6,000

I11an, :'vintertiden haft sysselsättning ~vid' skogs~fv'erkningarna och timmer~,

drifningarna. ,Sedan utdrifningarna slutat, 'har' flottninge~ vidfagit under

10~12."veckor lned ,en å:t;'lig arbetsstyrka up'pgående ,.ä11da till 2,000 Irutn.

Sarntidigt ha inOln sam~a fögderi under peri,ode11 varit sy~s~lsatta om

Kring' 200 IDall llled' ,vägbyggnader, 400-500 ~uan,nledströmrensningar

och onlkring 700' ll1an vid J~rn~ägsbyggl~ader.,

Från Gefleborgs län uppgifves, att ensanl~ inOln Los'.' socken 1,500,

, Et 3",000 oqh inorn Ramsjö 'och Färila so~knar 500~] ,000 arbetare årlige!l

under perioden fått. anställning vid skogsarbetena, llvarjälnte ej ,mi11dl"e

rikliga arbetstillfällen. erbjudits· i 'väg- och brobyggnader, sjösänkningar

In. 'ill." Efter, skogsarbetenas slut erbjuda för. ~_frigt, so~ri:, b~kant, sågver~

, ken' i' nästan hela norra' Sverige .rik tillgång på 'arbetstillfällen: IvIinst

lyckligt situeradt bland l~nen i 110rra Sverige synes ..Vesterbottens län val'u

i trot~ af den. höga' plats, detta län' intager på kartan.,' Sölnluartidei1

, , har dagsverkspriset bär visserligen' i vissa, socknar sp'rungit, upp ända till

3 kronor 60 öre, 'mell 'vintertiden har detsalnma k~nnat sjunka n'ed »ända

till» 1 krona. Från' 'lesterbottens län strön1ma också arbetarna periodiskt

till, arbetstillfällena i de öfriga norrländska läne11. :Deil,. höga plats, SOlll

på kartan innehafves af Norrbotte118 läI~, h~r detta län tydligen eröfrat

först på allra sista tiden. Under åren 1889-1890, säger Hinsstyrelsen,' voro

,arpetstillfällena få, så att tillräcklig sysselsättning. saknades för ortens be-
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falkning; under åren 1891-1893 :hafva derenlot järnvägsbyggnaderna oc~·

lnalnlbrytningen vid' Gellivara erbjudit utomordentligt rikliga tillfällen till

arbetsförtjenst.. Den för dessa arbeten använda arbetsstyrkån Ilar tidtal~

uppgått till Iner än 4,000 personer.

. *

Af hvad jag hittills· anfört torde franlgå vissa ornständigheter, hvilka

synts mig karakteristiska för de .förhållanden, under hvilka våra grofar.be

tare lefva. För det· första är grofarbetaren i hög grad .utsatt för hastiga

och betydande lönereduktioner. Endast några få år kunna minska bans

årsinkomst filed 50 ~', ocl1 I~er. För det andra är han, åtminstone i

södra Sverige, i allmänhet blott en mycket kort tid af året i tillfälle att

förtje~na så mycket, att 'någon· nämnvärd besparing derpå kan uppstå. I

. trots af d.~rl klagan öfver .svår~ghetel1att under sommartiden skaffa e:rfor-.

derlig .extra. hjälp inom jordbruksnärillgen och dessa extra biträdens dyr

het, 80m. i de. till komiten inkomna uppgifterna franlstälts från skilda I

orter i södra 'Sverige, ha dock SOll1111ardagsverksprisen i medeltal för södra.

Sverige un~:er senaste, tio. åren icke l1~got år uppgått till 1 krona 68 öre,

under det att derelllot medeldagsverkspriset'för norra Sverige under s.ista:

femårsperioden varit 2 kronor 17 öre. I' de till ~omitell inkomna u'ppgifterna

har, hvad södra Sverige vidkommer, tmda~ från Mallnöhus län uppgifvits,

att en daglöllare skulle en kOrlare tid .under hösten kunna förtjena ända

till 3 :kronor om dagen. Eljest synas 2 kronor eller undantagsvis 2: 50 vara

det 111aximnm, till hvilket sornmardagsverksprisen. i södra Sverige un~er,

den brådaste skördetiden .uppgått. Emellertid fralnhålles från flera båll,

att den brist p~ tillräckliga arbetskrafter inom jordbruksnäringen BOlnmar-.

tiden, hvilken fuan anser sig I1afva konstaterat, otvifvelaktigt skulle var~

ännu ,svårare, o~n icke jordbrukaren under de sel~~re åren lefvat under .så

brydsamIn.a ekonorniska förhållallden, att han i~ke blott i allmänhet rnåst. "

inskränka sin ordinarie arbetspersonal till det minsta rnöjliga,. utall .ock .

icke' ·haft råd att verkställa' några extra '.arbete11, SåSOlll nyodlingar.. och·

dylikt. E~nellertid är det obestridligt, att icke så 'få odlings- och vatten

afiedningsföretag' förekomnlit under perioden äfven i södra Sverige. Rvad.

åter. inskrän~ningen af arbetspersOl1alel1 beträffar,. så synes detta ha före-o

koml11it företrädesvis hos de sluå jordegarl1a. Delvis har det yttrat sig i.
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det inom vissa orter förekoffilnande anställa11det af s. k. so111nla,rdrängal",

i stället för drängar med, årstjenst. .Detta hai'" i vissa orter stält sig så dyrt,

att besparingen egentligen endast. bestått i besparingen af födan under

viiltermånaderna. Delvis har denna inskränkning af arbetspersonalen be

stått deri, att· bemn1ansegarnas barn numera icke sås'om fo~'"dom stanna

qvar' i hemme~l, äfven 'sedan de .. blifvit vuxna, utan då söka sig ut .i~

verlden på egen hand. 'Detta' beror, beter· det i en bland de inkomna

redogörelserna, derpå, att· föräldrarna under nuvarande tryckta jordbruks

konjunkturer ick'e hafva råd att föda barnen längrE" än sorn 'är oundgäng

ligen nödvändigt. Fråga kan eIl1ellertid vara, Oln ej orsaken ligger långt

djupareocb om' .ej företeelsen i sjelf~a verket på det'lJ~rmastehänger till

samman'smed del1 ,i åtskilliga af de .inkomna rapporteri1a konstaterade,

In~ll för' öfrigt nästan i' :hela verldel1 anrnärkta och, som det. vill synas,·

ständigt tilltagande olusten hos det uppväxande slägtet mot jordbruks-o

arbetet och de dermed förknippade lefnaqsförhåll~nd~na. .Jag skall här

icke vidare inlåta mig på detta äUlne. . Orsakerna till företeelsen äro sä

kerligel1 flera, men törhända har författaren~ till den intressanta lilla bokeil'

»The Rnral Exodus» * ej så alldeles orätt, då bal1 vill i väsentlig 'mån göra'

del1Samn1~a till en. uppfos.tri1?g~f~ga. »\ri .uppf,ostra land.sbygdens barn»),:

säger han, »som om. det vore meningen att göra dem alla till handelsbiträ

den, handtvei'"kare eller industriarbetare. Och likväl låtsas vi blifva förvå

llade öfver deras val af lefnadsyrkell.»

Säkerligen icke utan samband med uppfostringsfrågan. är för öfrigt det

af statistiska centralbyrån i dess senaste berättelse påpekade förhållal1det,

fltt relationen mellan nrbetsprisen för det mallliga och de~ qvinliga arbetet

inom jordbruksnäringen förändrats betydligt till qvinnornas fördel. I de

till komiten inkolnna uppgifterna har..detta fått· sitt uttryc~ dels i' talrika

klagoITJål öfver ökad svårighet att inom jordbruksnäringen, för hvad Inall·

ansett vara rin1liga pris, kunna engagera pigor för årstjenst, dels ock' i ej

Inindre talrika klagolnål öfver att .qvinnoJ'lla på landsbygden i' allinänbet·

år för år visa en allt större obenägenhet att .åtaga sig mjölkning' eller

gröfre lltarbeten, i hvilka de ä11nl1 för få år sedan allmänt, deltogo.. ElY

lneddelare från södra Sverige fralllhåller dock, att sistnäfilda förhållande.

delvis torde vara ett uttryck. för grofarbetarens förbättrade ekoIlolniska'

* P, Anderson Graham: The Rnral Exodus. The problenl of the village and' the
Towl1. ~fethuen & 0:0. London 1892.
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ställning. ·Han· har l1U1l1era ofta råd att låta hustrun 111era uteslutande

~gn~ sig' åt husets och familJens. vård..

. . " I viss' ·mån belysande för den ~fverkla.gad~ bristen på arbetare ii101n

j.ordbruksnäringen' ,under skördetiden är för Öfrigt. det från Iner än ett

. håll konstaterade förhållandet, att san1tidigt med att jordbrukarna kla.gat

öfver 's~årigheten att erhålla ti~lräckliga,arbetskrafter; indu~triidkare lnOln

samlna ort icke haft känning af någon sådan svårighet, då de haft behof

af att öka sina arbetskrafter. Utan tvifvel. bar. en llleddelare rätt, då' llall

tillskrifver detta den' omständigheten, att industriidkaren" .1cail erbjuda sina

grofarbetare fortsatt och hela året. om mera jämt aflönadt ·arhete.' Indu-'

striens dragning. P~ jordbruksarbetarn'a har fått ett lnycket tydligt uttryck

i Rekarne fögderi. afSödermanlands :län, dei". dagsverksprisen inom detta

. län ,stå h,ögst och dit· dock en betydande inflyttning unde~" senare åren

egt rUITl af arbetare, hvilka fu:nnit lönande och jämt arbete vid jär~J?ianu

faktui"ve:l."kstäderna .'i Eskilstuna..

.En: tr~dje fö.rgtofarbetarens ställning i· Sverige karakteristisk OlDstän

dighet är. arbetsprisens kOllta11t högre l1ivå. inom vissa delar. af landet."

Kartan : vis~r, .huru mycket högre i detta hä11s~ende 110rra Sverige. OCll '

Skåne' stå .mot' det' öfriga Sverige. På salnma sätt. utlnärkta SOln dessa

trakter borde för .. öfrigt å kal~tan äfven. de större städerna i llela riket vara.

De upplysniljgar. jag redan lel11nat: aln' grofarbetarna' i Stockhohn lemna

härolll en antydan.

* * *

',. ,.... Dessa' tre. nu fran~hållna omständigheter: de, hastiga och betydande

vexlingarna i )qnebeloppen år.' .frål) . år, ?~n betydande skilnaden n1ellan

arbetsförtjensten .un~er den. korta' sommaren :·ochde.. många vintern1ånu

der~1a. saInt· den .väsentliga olikheten i' aflöningen. för samma arbete inOln

.olika delar af landet, ha natu~ligtvis icke kunnat undgå' att utöfva infly

tande' pa gro(farbetarn~s.vanol~ och lefnadssätt. De tillkomiten inkolnna

redogörelserna gifva ocks'å vid handen, att den svenska landsbygdens grof

arbetare numera, ~isserligen företrädesvis inom vissa landsdelar, men dock i

mer eller mindre mån nästan öfvei.. hela riket, utgöra ett ganska rörligt slägte,

SOln of~.a frå~1 betydliga afstål~d .strömmar till, när å någon ort rikligare

arbetstillfällen och högre arbetsförtjenst Rynas vara att n1otse, för att, 11är
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arbetstillfällena åter tryta, i salnma syfte vända sig åt annat llåll eller för

kortare tider återvända till hemorten. I flera fall synes deuIla arbetskraf

ternas förflyttning fram och åter år efter år följa salnma. vägar och hafva

sallnna lllål. Så går i"egelmässigt vid vårens' inbrott en strönl af arbets-~

sökande från I{allnar, Jönköpings och I{ronobergs läll norrut till Stock

hol111 och andra städer i öfre Sverige s.amt till de norrländska sågverken

och återvänder på senhösten Inat henlnlet. En likartad och under sanlilla

årstider förekollllllande strÖIIlning eger rUIn lnellan södra delen. af Krollo

bergs län och Blekinge, å ena sidan, sanlt norra .'l"'yskland och Dallmark,

å den andra, hvarjälllte betodlingen i vestra och södra Skåne sOl111nartiden

drager till sig en lnyckenhet arbetssökande, dock· mest qvinnor, från östra.

och norra delarna af samlna provills samt från Småland och Halland.

Senare på året· strömn~a arbetare från sal11ma orter till de skånska socker·

bruken, under det att sallltidigt sillfisket och dess binäringar på vestkusten

utöfva en stark dragningskraft på jordbruksarbetarna i Bohus~ och ElIs

borgs "län. Från norra delarna af sistnämda båda län söka lllånga arbe~

tare under sOlunlarlnånaderna arbete i Norge, och äfven från Skaraborgs

och Verlulands län ol11talas likartade periodisk3: llligratioller. Från ]{op

parbergs läil slutligell går regellnässigt vid SOlniuarens inbrott el) strönl

af lTI;anliga och qvinliga arbetssökande så väl söderut tuot Stockhol111 och

alldra orter i lnellersta S.verige SOIU till de 110rrländska städerna' och åter

vällder åtlninstolle delvis lika regelmässigt vid vinterns inbrott till henl

orten.

Vid sidan af dessa förflyttningar frarn och åter .under vår- och 'höst

lnål1aderna har tydligen, företrädesvis·. från~ Snlåland, Vestergötlan~d och

Verlnland, förekomnlit en lnera konstallt lnigration af grofarbetare till a~ldra

orter ill?nl landet. Atskilligt SYlles dervid gifva vid handen;. att af dessa

arbetssökande delvis uppkomlnit . en så att säga fast staln af arbetare,

hvilkaoafbrutet från ort till annan genOlTI hela riket följa och 'få använd

ning vid vissa förekollllnande större arbetsföretag, särskildt järnvägs- och

andra vägbyggnader salllt sjösänkningar och större afdiknillgar. Från flera

orter fralllhålles ock uttryckligen, så väl att flertalet af de vid dylika ar

betell. sysselsatta förskrifvit sig från ofvannälllda provinser, SOIU ock. att

af ortens. befolkning jämförelsevis få vid samlIla arbete11 sökt eller fått

~llställning. Företrädesvis från samln~ provinser har ock pågått en jä]n~

väl lnera konstant betydande ströll1ning af arbetskrafter Inat landets nord-
5
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ligare delar, der vid grufvor, skogsafverkningar, tiI~llnerflottninga~~,:s~röm

rensningar saInt vid sågverken erbjudits -rikliga och väl aflönade a~~bets~

tillfällen i det närn1aste hela året 0111. Från flera håll inom Nor.rland franl.,

hålles dock, att äfven de derstädes infödda och bofasta arbetarna så Slllå

ningoln antagit ·lnera rörliga vanor, hvarigenolll de så väl sjelfva beredt

sig· större nlöjlighet till lönande sysselsättning under hela· året SOlD ock i

väsentlig mån minskat procenten af frärnmande ·arbetare vid skogsarbetena

och timmerflottningarna.

Nästan från hela riket framhålles för öfrigt grofarbetarnas fallenhet

att strölnma till städerna. Äfvel1 dessa. lnigrationer ärq delvis periodiska,

d. v. s. de olnfatta endast sOlnrnarlnånaderna. Många af de här i Stock-o

holln somlnartiden sysselsatta g~ofarbetarna äro sådana, som försvinna vid

höstens eller vinterns inbrott och återkomlna på v~ren. Särskildt är detta

förhållandet rned de s. k. stensättarna, hvilket ock fått ett uttryck i dell

anrrlärkningsvärda· omständigheten, att under det att åren 1886-1893 i

medeltal 120 stensättare varit anstälda vid stadens allmänna arbetel1 un

der augusti månad, då antalet i allluänhet varit högst (vissa åi'l har all~

talet varit betydligt större, i augusti 1888 t. ex. uppgick det .till 244), Illen

derelnot ingen under dessa år haft anställning derstädes under rnånadel~n~

januari-mars och i regeln endast undantagsvis någon .~ller några under

deceluber och april, så har dock ytterst sällan l1ågon stensättare sökt an

ställning vid de vintertiden anol~dnade komlnunala nödhjälpsarbetena" De,

hafva regelbundet vid höstens inbrott återvändt till hemorten eller funnit

arbete på annat håll.

Många olika omdömen hafva i de inkomna redogörelserna. fälts an

gående anledningarna till dessa periodiska strömningar bland landsbygdens

grofarbetare. l allmänhet' synes man Sft väl· i dessa sornmarval1di~illgar

SalU i infiyttl1ingen' till städerlla och i dell tran~'atlantiska emigrationen

endast .vilja se ett uttryck för depravation. Ungdomel1s~ håglöshet, dess

l110tvilja lnot. det grofva och ansträngande jordbruksarbetet och dess enkla

·lefnadsförhällanden, dess äfventyrsltlsta och begär efter stäl1~igt onlbyte

ln. ill. dylikt anföres såsom det egentliga motiv~t. Från ett och annat·

håll fraIuhålles eIneilertid, att arbetar'!2a här endast handlat af llödtvång,

einedan .arbetsförtJellsten i hemorten varit så låg oC,h, särskildt vintertiden,

så ~säker. De inkomna upplysningarna synas också i väsentlig luån be·

kräfta denna uppfattnings riktighet, orn 111an ock icke torde kunna bestrida



1\rbetspris och arbetstillfällen i Sverige under de senare åren. 67

att en nledverkande 1"01 äfven spelats af en genonl uppfostran och många

andra omständigheter' ändrad lifsåskådning hos den svenske' kroppsarbe

taren. Från salnma' trakter, der Inall högljudast, klagar öfver brist på' '

arbetskrafter ;för jordbruksnäringerl 'och arbetarnas tilltagande vandri~1gs

lusta, framhålles lned all önskvärd, tydlighet, att de mot hösten återväIl

dande arbetarila vintertidell ofta ej hafva stort annat att existera på än

just sina' besparingar från sorrlluarvandringarna. Från: åtskilliga bland

dessa orter betonas äfvel1, att derest ej dell transatlantiska elnigrationen

under' perioden så starkt decimerat arbetarnas led, utan tvifvel verklig nöd

1111 bland dem' skulle herska på grund af disproportionen mellan -arbets-
)

tillfäl1et1a och de. tillgängliga arbetskrafterna. ,

En blick .på kartan är för' öfrigt tillräcklig för att visa, att d.et är

lÖllefrågan, som bär spelar den afgörande ro1e11. Det är från de lågt till

de högt stående läilen och till städerna, som den periodiska arbetar'eström

filen om vårarna i .regeln går. Det är äfven från dessa lågt stående län

SOlU både emigrationen och. den definitiva inhemska utflyttningen enligt

regeln. varit· starkast. Ullder det att årell 1881-1890 södra Sverige på

.ut- ,och .inflyttningen led en årlig förlust af närmare 9 pro mille, var. n'orra

Sveriges lnotsvarande .fÖrlust under samlna tid endast något öfver .2

pro mille.

l förbigående kan för öfrigt bär förtjeila att påpekas, att det icke

är endast de 'lösa arbetarna, daglönarna,' som numera befinna sig på så

rörlig fot. l det a~ Lorenska stiftelsell utgifna, bekanta ,arbetet »Tjenare,

stata~~e och t.orpare» af Urban v. ,Feilitxen, framh~lles på mer än ett ställe

,en i viss lnån likartad benägenhet för täta flyttningar hos statarna inom

Östergötlailds län. Det kan' ju också ha sitt intresse att i detta sam.mal1~

hang fralnhålla, att enligt denne författare en äldre jordbrukare i nämda

län .funnit enda sä~tet '.att förekomma dessa täta. ombyten v~ra, att lemna

st~tarna ett stycke jord' till eget bruk. Att. emellertid hvarkeli illnehaf

våndet eller ens egalldetaf små jordlotter kan ,"i ocb' för sig förekomma

dessa migrationer, när de en gång ingått i befolkningens. vanor och för

delll finnas Ilödiga förutsättningar, dero111 vittnar llogsamt. förhållandena

inom Kopparbergs län, der, som bekant, en n1assa af kringvandrande, både

lnän och qvinllor, utgöres, af 'egare af små jordlotter. ' Men visserligen äro

dylika. sommarvandrare i mer än ett afseende långt bättre. situerade än

de, som sakna ~allt .jordfäste.

* * *
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. Tillslut 'ännu ~några 'få ord 0111 förhållandeila i hufvudstaden. Så,;

som jag redan fralnhållit, lnotsvara arbets'prisel} tre IniniJna ,af tre perioder

af större eller lnindr'e arbetslöshet bland hufvlldstadens grofarbetare. El\
högst' väsentlig skilnad 'råder 'emellertid emellan' de två första bland desså

perioder, å e'na sidan, och den sista perioden, å del1 andra.

" Så väl i slutet af 1860-talet som i slutet af 1870-talet försvann ar~

betslösheten nästan i salnnla ögonblick SOlll arbetsprisen, åter började stiga.

Antalet hjOIl på' arb'etsinrättningel1 sjönk, och man hörde ej vidare talas

0111 något behof af kommunala nödhjälpsarbeten. Icke så år ,1885. Ar.:.

betsprisen stego åter och stego högst betydligt, men 'arbetslösheten fo'rtfor

år efter år och detta i den olnfattning, att StockhollllS stad, utöfver de

oafbrutet växande fattigvårdsutgifterna, under de sista tio åren fått, vid

kännas' kostnader, afse~da att bereda hufvudsakligel~ grofarbetare arbets~

förtjenst, \till beloi)p 'af samlnal1räknadt mer än en million kronor.

I hvilket' nära' salnband detta förhållaIlde står med aflöningsförbål

landena och arbetarnas nligratorisk~' vanor inonl de olika länen torde

fratllga af följande. Angående 822 vid' Stockhohns kommunala nödhjälps;.

arbeten i mars 1894 anstälda arbetare lät k0111iteninhelnta upplysningar

till utl"önande 'af deras nuvarande och föregående lefnadsförhållanden', Af

dessa 822 befunnos 745 vara grofarbetare och andra till byggnadsil1du~

strifHl ~börande arbetare. Resten utgjordes af fabriksarbetare och bandt

verkare saInt' ett fåtal andra persouei~. Icke färl~e än 446 rubricerades

såsorn' »jordschaktare», Af hela antalet' voro ei1dast 84 stockholmsbarn ;

de öfriga hade bit inflyttat från landsorten, flertalet under de ~,enaste 15

åren, och icke färre än 336 efter år 1884, d. v. 's" under en' tid, då hus

och gatubyggnadsverksamheten i StockI101m nästan för hvarje år erbjudit

. färre arbetstillfällen~' Natur~igtvis har del1 hufvudstadel1 kringliggande eller

lnera närbelägna landso~ten lelnnat ett betydligt tillskott till denna inflytt.:.

ning. Så voro födda i Stockholms ,län 111, i Södermanlands 68, i Ups~la

län 44, i Örebro läl} lik'åledes 44, i Vestmanlands län 29 och i Östergöt

lands 53. Men nled afseende å det öfriga riket är det ju 'rätt karakte

ristiskt, att endast 9, eller' 1 järntländing; 5 dalkarlar och, 3 från Gefle

borgs län, -voro' födda i den del af laild'et, son1 jag här kallat 110rra Sve·

rige, lnen att deremot i'cke Iärre än 109 vore födda' i Kallnar län, 90 i

Skaraborgs, 37 i Kronobergs, 36 i Jönköpings,21 i Blekinge, sanllna an

tal i Vermlalld och 18 i Elfsborgs li1,n. Under den' tid dessa nödhjälps-
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arbeten pägingo, brukade jag, så ofta lnin tid det tillät, på arbetsplatserna

-gifva ll1ig i salllspråk rned nödhjälpsarbetarna, oell fann jag dervid, att

nästan alla börjat _sin bana bär SOlTI s0111lnarvandrare, till dess de förr

eller senare fastnat på allvar - ofta för att blifva stamkunder vid de

k?111mUnala nödhjälpsarbetena.

Jag- skall icke i detta sanl1nanbang -söka lltdraga några konseqvenser

af dessa sakförhållanden, bvilka torde hafva Sill motsvarighet äfven i rikets

öfriga större städer. Ingel1 lär i alla lländelser vilja bestrida, att de hän

tyda på ett oell annat, sonl förtjenar att af komlnunalrnyndighetell noga

undersökas och i tid beaktas så väl för kOlll111unernas SOln för arbetar

nas skull.
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, NATIONALEK.ONOMISKA FÖR'ENIN.GENS

sammanträd~ den 31 oktober 1895.

Ordförande: KCtnslirådet R,' BE1VCKERT.

, 'rill ledanlot af föreningen invaldes Herr Fil. Kandidaten l. Flodst1~örn.'

.Herr Aktuarien ·G. Su;udbärg, höll härefter ett föredrag on1:

Dödstalen såsom kulturmätare. , '

Då ·den person, SOl11 egentligen skulle '. uppträda här i afton, önskat

få sitt föredrag förlagdt till nästa sai11rnanträde,: har lllail anil1odat~ mig

,att i·· stället ,'hålla föredraget för i qväll, och jåg htl"r åtagit nlig att göra

det, 'elluru .de frågor, SOln här kOlnn1a' att upptagas, kaliske förefalla att'

-delvis ligga utonl ra!nen för de änlneh, som .vanligeil inonl denna förening

behandlås,

Änll1et är, Så?Olll vi nyss 11örde af för~ningens ordförande, »Dödsta,

lel~ s(tson~ k1(ltur11~ätare». '. Med 'dödstalinenar IDan helt enkelt det årliga

8ntalet aflidna på 1,000 individer af 'ett lands eller en orts hela befolkning.

Man sträfvar i våra dagar' på· alla: oriJråden' att skaffa sig 111ätare,

€fter hvilka man kan jämföra ståndpunkten på eH håll med förhållandena

på ,ett annat, ställningen i ett land !lied 'ställningen i ett annat och ställ

Ilingen vid d~n ena tidpunkten 111ed densarnn1a vid en annan tidpunkt.

En' d}Tlrk 'llJätare Ilar, Ulan i regeln för ,. 'ställningen' ,å penningniarkna

den uti rantefoterl, för ett lands bandelsförhållanden uti den s, k, vexel

kursen 'o'" s~ v.;' för" det ek'onollliska' 'tillståndet i 'dess helhet har IDan trott

sig finna en, dylik lnätai~e,uti äkt'ensk:apssiffran. 'D~t 'Tore' nu tydligen af
1
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ett stort intresse, om mall kunde finna 1nätare rent af för ett folks hela.

kulturstå'ndpunkt, för att kunna jä1nföra denna 111ed andra folks och l1U-

tiden med flydda tider. Och en dylik, alltomfattande mätare har man i

sjelfva verket trott sig finna just i dödstalen. Detta kan vid första på-

seende förefalla något djärft, i synnerhet då man betänker, huru enkelt.

det är att skaffa sig dessa tal, som dock således skulle vara. af sådan märk-

värdighet. Hela tillvägagångssättet är' -j~ endast att div'idera antalet döda.

med antalet tusental inom folkmängden., Vid närmare efteitanke torde·

man dock finna, -- om man också icke med detsarrnna vill tillerkänna.

dödstalen nyssnälnda utoIDordentliga roI '- att de måste vara i hög grad_

betydelsefulla. l?et är ju oen10tsägligt, att hvarje nöd, af hvad slag den

vara nlå, -och hvarje lidande, fysiskt såväl som psykiskt, så att säga-utsår'·

dödsfrön inom menniskoslägtet. Likaså är det tydligt, att hvarje för

nuftig mensklig verkSUll1het har till sitt iunersta syfte att träda i kalIl p.

för lifvet, e1not förstörelse ,och död. Men den förnuftiga verksanlheten

af nlenniskor är ju hvad man sammanfattar under namnet k~tlture,n. På,

detta sätt Irlåste också dödlighetstalet i sjelfv& verket blifva ett mått på.

huru långt kulturen f?rmått drifva dö~elJs krafter tillbaka.

Med detta' är i~ke sagdt, att dödstalen skulle för detta ändaJnål.

kunn~ behandla~ på ett rent mekaniskt sätt, så att man uta,n vid~re på.

siffermässig väg kunde afl~sa, huru många procent det ena landets kultur

stode högre ä:n det .and~a 'landets. \7ill man läsa. sig till dödstalens be

tydelse, lllåste· man .icke blott studera dessa i och för sig för olika orter

och tider, utan, äfve~ förhållandena i öfrigt, så långt ma:n kan OIn dem

skaffa sig kännedom. Det är dock min öfvertygelse, att resultatet härvid

till. sist· skall blifva, .att dödstalen skola befil1~as vara en förträfflig led

tråd för ett samman~attande omdöme - den bästa ledtråd i sjelfva ver- '

ket, som kan presteras. J)~t är detta påstående, som jag i dag, med led

ning af, här förebragt~ diagram, har tänkt att sö~a bevisa. Jag lllåste

likväl till en början, alldeles i förbigående, omnänlna, hvad sC?nl för öfrigt

torde vara bekant, att det från "teoretisk synpunkt gjorts invändningar,

~Inot 'de s. k. dödstalen, gående ut på, att desamma icke skulle i hvarje

fal~ vara tillförlitliga' uttryck för den verkliga dödligheten. Detta är dock

en rent teknisk fråga, sonl 'det här icke torde vara lämpligt att närmare

behandla~ , För delll, som m'öjligen intressera sig' för denna sida af saken,

, be~ jag få hänvisa till arti~ell1 »Befolkningsläran» i »Det Ekonolniska Sam-
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hällslifvet~), der denna fråga" är förenlå] för utredning, och jag vågar tro,

att der är uppvisadt, att de teoretiska invändnlngarl:a mot dödstalen icke

hålla stånd. Det enkla tal, som angifver huru många personer, sorn

dö under loppet af ett år P~ hvarje tusental af folklnängden~ vågar jag'

c1erför verkligen fraInställa såsom ett riktigt uttryck för dödligheten å

olika tider och orter.

Taga vi nu" först i betraktande diagran1met n:r 1 af de här före

bragta" hvilket angifver dödstalen inom olika länder un<:1er årtiondet 1881

-1890, finna vi alltså, att då t. ex. Ostindien visar dödstalet 40 pronlille, så

betyder detta, att på hvarje tusental m\enniskor i Ostindien årligen aflida

40, eller 1 ibland 25. Vi se, att dödstalet för Ostindien är det högsta af

d~m, som förekomnla på diagrammet, och" i sjelfva verket' är det också

det högsta kända. Detta kan.förefalla. i viss lnån besynnerligt, ty äfyen1

Ostindien hai" ju sin kultur, och en i många afseenden ingalunda föraktlig

sådan. 1Ien med sitt kastväsende innebär denna kultur tydligen en ring

aktning af menniskovärdet, och äfven den hinduiska, religionen pekar :i

viss "lnån i san11na riktning. En kultur med dylika brister kan uppen

barligen icke vara egnad att i någon verksammare form upptaga kampen

rnot döden.

Vi hafva visserligen ingen kännedom Oln förhållandena i detta fall

i Ki'na, me11 hafva anledning tro, att desarnrna alldeles icke äro bättre än

i Ostindien. Den i "många afseenden inlponerande kinesiska kulturen visar

sig alltså i detta afseende 'lika oförmögen att föra menniskoslägtet fralnåt

som den hjnduiska~

Onl IDan så öfyergår till Europa, träffar Ulan det högsta dödstalet

för Ryssland. Detsan1ma uppgår till' o111kring 35 promille. Äfven detta

torde icke förefalla osannolikt, då man ju i alltnänhet anser från kultur

ståndpunkt den ryska nationen stå lägst i Europa, hvilket" icke hindrar,

att) såson1 bekant, inom de högre samhällsklasserna derstädes kulturen

eller förfiningen delvis har hunnit synnerligel1 långt. Jag behöfver der

vidlag endast erinra Oln de verldsberönlda ryska författarna på det skön

li~terära området, hvilka näppeligen blifvit inoln sin art någonstädes öfver

träffade. , Men gent enlot det öfriga folket betyda i här behandlade fråga

"de högre samhällsklasserna nästan ingenting. Saken Ises ju här uteslu

tande. numei"iskt, och då kan 11lan se bort ifrån" huru' förhålla'ndena ställa

sig iuon1 de s. k. bildade klasserna, som ingenstädes torde onlfatta syn ..
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nerligen m,er än ,1 a 2 % af ett lands befolkIling~ Dödstal.en 'för hela

nationer, bestälnmas' väsentligen af de sto~a massorna, och' det är al~tså

egentligen de, sistnämdas ståndpunkt vi läsa i ,talen å, dessa diagram~ ,

Dödstalen såsom kulturmätar~ vittna i sjelfya verket i,cke om h,uru högt

förfii1ingen fortskridit inom samhällets spetsar, de visa huru d}upt kul

turen t'räng. ned i110m nationen i dess helhet. Qch hvad' angår den

stora n1ängden af Rysslands f6lk, torde detsamma, trots en i många afse

enden rik begåfl1ing, dock, bundet som det är i despotismens järnlänkar,

icke ännu kunna upptaga täflan kanske ,med något enda annat folk i vår

verldsdel.

Näst efter Ryssland följer, på vårt, diagram detösterrikis~aGalizien,

alltså åter ~tt slaviskt 'land, och derefter ,Unget'n, som ju, också delvis ~r

bebodt af slaver, ,delvis åter af de föga, om ens något, h~gre stående

Tllagyarerna. Nu antydda delar af vår verldsdel, ,Galizie11 "och Ungern,

pläga ofta ~allas Halfasien, och detta l1amn synes ~ss bekräfta~ ,genom här
åskådliggjorda förhållanden. " .

Seda.n vi således afiäl'dat de slaviska folk~ för, hvilka dödstalen äro

med någon större säkerhet, kända, komma vi t,ill de romaniska. Att bland

dess~ den ofördelaktigaste· ståndpunkte11 iI~tages af Spanien, ,torde fullt

öfverei1sstämn1a Ined det allmänna föreställl1ingssättet om detta lands ställ

ning från kultursynpunkt.

'Ibland de romalliska folken finner man, instucket äfven ett delvis'

germaniskt land, eller, vestra Österrike" som. således ,är den svagaste natio

neil i ,detta fall bland ','de gerrnaniska, 'folken., Vestra' 'Österrike är ju ock

till iller än bälfte11 ,bebodt af slaviska och romuniska folk. Härnäst följer

Italien, hvars dödstal ligger emellan 27 och 28 promille. Sedan möta vi ännu
, ~ , .

ett ,gerlnaniskt folk ~ 'sjelfva den stora' tyska n.ationen, som, alltså när-

mast a11sluter" sig 'till stamförvandterna i, vestra Österrike, .om än åtlnin-,

stone' delvis betydlig~ ~ättre lottad äll dessa.

. Man skulle kunlla' för~åna' sig öfver denna tyska rikets jänlförelsevis

ofördelaktiga ställriil~g. Såsom förklaring$grunder härtill torde: kunna

anföras först för södra Tysklands del katolicismen, ~om håller ~olket i ett

andligt ,omyndighetstiilstånd. I östra Tyskland har man dertill den tal-
, ' . -

rika. slaviska befolk11ingen, SOln drager ned medelsifiran, och för 1:'ysk-

land dess helhet inverkar det olyckliga' förhållandet, af en århundraden
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igenom' ,fortsatt 'politisk omyndighe~, något som i här förevarande afse

ende visar sig vara en ingalunda betydelselös, faktor.·

Närmast: Tyskland följer Frankrike, SOlU såled,es står högst af de

romanisk'a folken. ' Denna ståndpunkt' kan i jåmförelse nled Tysklands

kanske förefalla: något för. ll1ycket fördelaktig för den franska kulturel~.

,Förhållandet' synes, oss förklaras af Fral1krikes utomordentligt stora väl

stånd, hvilket troligen icke öfverträffas ino~ l~ågot annat land iverIden.

Vi tro,,' oss genom nu anförda fakta hafva- kommit till en föreställ

l1ing .o~ huru den' kultur ~,ör vara beskaffad; sorn verkligen 111ed fram

.gång skall kunna upptaga striden elDat döden. ~ Jag tror, att denna kultur

kan karakteri~eras så, att det är kulturen i ett lagbundet samhälle, grun

dadt .på aktning' för 1nenniskovärdet och gifvande' största' möjliga ut~

ry1n1ne, åt .den enskildes frihet och, ansvar.

En' .sådan kultur har egentligen utvecklat sig endast på Nordsjöns

·och.Östersj~llssträn'der, i Nederländerna., England, Skottland, de skandi'na

vi~ka länderna, och bland dem Finland, -äfvenson1 i Schweiz, hvilket sist

närnda lands. historiska förhållanden hafva varit ovanligt gynsamma.

.Nu finna, vi ock, att det är just dessa länder, som intaga den sista, d. v. s.

den bästa platsen i, fråga om dödstalens storlek. Finland är det svagaste

af de nu uppräknade, landen, Inen dess befolknillg är ju icke heller mer

än delvis germanisk. D~n bästa och gynsamn1aste ställningen af alla'län

der intaga- .Sverige och Norge.

I Sverige· har dödstalet under' det' sista årtiondet uppgått till icke

fullt 17 pro1j~ille. Om man skulle ~åga en gissning, huru dödstalet ställer

sig för menniskoslägtet i 'dess helhet, tror jag att det skulle kunna anslås till

.olnkring -' 35 promille, eller ungefär såsom i Ryssland. On} detta t~l kan före

falla högt, torde böra i .betraktande tagas hela den stora verld, son1 ligger

utanför 'den europeiska kulturen,' - hvars' förhållaiiden äro omöjliga att

lned' .säkerhet beräkna, m.ell der. sifirorlla för dödstalen efter all sanno

likhet äro tnycket höga. Ensamt Kina bildar ju i folkn1ängd en eqviva

lent enIöt. hel.a Europa. 00.1 man således antager, att dödstalet för hela

menuiskoslägtet ,ligger omkring 35 pi"omille, så springer genast i ögonen,

hvilken . utolDordentligt gynsam ståndpunkt vi riu, i, .vårt land hunnit~ i

det vårt' dödstal endast utgör 17 pronlille, ~ller krlappast hälften af n1ensk- -

. lighetens 'dödstribut i det hela..

-Ett land saknas här., som vore af synnerligt 'intresse att kunna upp-
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taga i serien, nämligen Förenta staterna. Olyckl.igtvis äro dock, alla upp

gifter derifrån i detta hänseende så sväfvande eller opålitliga, att någon viss

het Oln förhållandena icke kan vinnas. Så vidt lilan kan sluta, ,tyckes

dock Förenta staternas, dödstal ligga ungefär emellan Fran~rikes och Tysk

lands, 'kanske närmare det senare landets.

Såsom synes, är det endast inom den europeisk-an:lerikanska kul·

.turen som man lyckats åstadkolnma en kraftigare l1edsättning af dödlig

hetssiffrorna. All annan kultur - åtminstone llU existerande - har visat

sig i detta fall vara alldeles oförmögen. Ett undantag finnes dock, så

vid~ jag har mig bekant, och detta är det Dlärkvärdiga japanska folket.

Detta folk ,synes redan före sin beröring med den europeiska kulturen

hafva hunnit gallska långt i detta fall och torde för närvarande kunna

jämställas med Frankrike.

Det gifv'es en omständighet, som nu troligen faller mången i tan-
. /'

karna och som man kanske skulle vilja med' hänsyn till dödstalens ,.olik-

het i olika länder ställa upp såsom förklaringsgrund vid sidan af eiler

till och med öfver kulturen, och detta är helt enkelt kli1natet. Vid första

påseende förefaller också 'denna nya förklaringsgrund mycket plausibel.

Ser mall på diagrammet" finner man högst upp, d. v. s. på den högsta död

lighetens plats, de varmaste länderna,. såsom Ostindien och södra E~ropa,

och sist eller gynsammast det tempererade eller kalla norra Europa.

I viss måll bar väl också klimatet sin betydelse i detta fall, dock

efter all sannolikhet icke på långt när en så stor sådan som .man kanske

skulle vilja föreställa sig. Naturligtvis finnes det trakter af jordklotet, der

klimatet från helsosynpunkt verkligen är alldeles ovanligtgynsamt. Så

är t. ex. säkerligen förhållandet åtminstone i vissa delar af Norge, ,och

hos oss i Jämtland. I en gamnlal beskrifning öfver Lesje sockell i norra

Gudbrandsdalen förekommer det drastiska meddelandet, att »der är så .

friskt, att gamla, personer derstädes, som blifva trötta vid att lefva, flytta

derifrån för att kunna dö». Ett tillstånd, som kan ,beskrifvas i sådana

ordalag, får väl anses såsom ett idealtillstånd - mell dylika trakter torde

också tyvärr få betraktas såsom rena undantagsfall. Att man i allnlänhet

icke får tillmäta klimatet en alltför stOl' betydelse i detta hänseende, skall

jag bär med några antydningar söka visa.

Beträffande t. ex. Ostindien erinrar sig mången kanske Rudyard

Kiplings lnärkliga skildringar af den tropiska hettans förstörande ln-
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verkan på de ·.derstädes bosatta europeerna, och mångeil skulle kanske en

:sanlt i detta förhållande vilja se en förklaring till hela Ostindiens ogynsamma

-ställning inom dödligbetsstatistiken. Men det synes mig, sorn· om Inan

härvid borde taga i betraktande, .att det -icke är den infödda befolkningen,

som drabbas af denna klimatets fruktansvärda inverkan, utan europeerDa,

-och dessa senare, ~åsoln inflyttade, få alltså endast pröfva de vanliga veder

"ll1ödorna vid försöken att acklilnatisera sig i en främ1nande d~l af jord

klotet. Likaså, ehuru dödligheten i Kongo är sYllnerligen stark bIan/d de

<lit immigrerade hvitå, så tror jag dock, att negrer!J~a'i I{ongo trifvas lika

'väl under sitt hellvanda klimat som vi under vårt.

Det finnes för öfrigt äfvendirekta intyg om att under ett och sa1l1rna

'klimat dödlighetell kan vara mycket olika alltefter olika kulturstadier.

l östra Tyskland t. ex. bo under san1ma klimat tyskar och polackar, men

polackarnas dödstal är vida högre än tys~arl1as. Och hos oss, i Norr

botten, bo under saluma klimat finnar och svenskar, m·en finnarnas döds

tal är 30 % högre än svenskarnas.

Finlands egna förhållanden gifva ännu en annan belysning åt detta

.ämne. Det har ofta väckt förvåning, .att Finland är kanske det enda land

i .Europa, der dödligheten icke, såson1 annars, är större i städerna än' på

landsbygden. Jag vet icke OIn finnarna sjelfva funnit förklaringsgrunden

härtill, nle11 det förefaller 111ig, som vore denna gallska enkel. I ~"'inlands

-städer bor ju en annan ras än på landsbygden, en ras 111ed högre kultur.
. .

Det behöfver då icke längre förvåna alls, att de finska städerna hafva en

motvigt, SOlll räddar dern. från det annars sedvanliga förhållandet att stå

-ogynsammare än landsbygden 'med afseende å dödlighetssiffran.

Beträffande Rysslands kliluat, som. ju, om klimatet vore det enda'

bestämInande, borde vara det ofördelaktigaste i hela Europa, tror jag

knappast, att.' så .är fallet. Det har åtminstone frapperat mig, huru ofta

lllan hos de stora. ryska verklighetsskildrarna, i synnerhet hos. Turgenjev,

möter rent af entusiastiska skildringar af luftens friskhet på den ryska

landsbygden, huru nlan inandas helsa med hvarje andetag' o. s. v. Detta

tyder ju· icke alls på ett dåligt klirnat i och för sig. Och om man än

måste erkänna, att ett fastlandsklimat, som Rysslands, i vanliga fall från

dödlighetssynpunkt är ogynsau1n1are än öklimatet, å~miIlstolle der icke

det senare är förenadt med allt för mycken sumpighet; så får å andra

sidan ihågkomnlas, att vi hafva fastlandsklinlat äfven i flera andra euro-
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peiska länder. . Vi hafva. t.. ex.. hos oss ett ganska utprägladt .sådallt
~

klimat i Lappland. ~lell dödligheten bland svenskarna i Lappland är icke

desto mindre mycket låg.

Klimatets beskaffanhet är dessutom till e11 icke oväselitlig del bero

ende just af kulturen. I Ryssland bidraga de derstädes i många trakter

befintliga' stora träskoJnrådena ganska betyqligt. att höja. dödssi~ran. Me1)

sådana träsk haf~a funnits mångenstädes äfven i vestra Europa, ehuru

de der just genom klllturen ha~va blifvit aflägsnad~.

Om vi då återvända. till ~ultureIi s~som förklaringsgrund till olik

heterna ifråga on1' dödligheten, skulle mall· kanske gerna vilja· skaffa sig

ett annat uttryck för denna kultur ocllgradera länderna derefter, för att

undersöka onloch i hvad lnån denna nya serie öfverensstämmer med

· den, som hyss uppstälts på g~nnd af dödstalen. SåsonI en dylik mätare

plägar ju ofta an~öras. äfvell liiskun·nighetsprocenten. Det vore alltså af

icke ringa intresse att ordna. de olika folkel1 efter den högre eller lägre

graden af läskunnighet och införa äfv~n denna uppställning å dödstalens'

diagram. Jag har dock icke. utfört denna sammanställning, dels ell1edall

skalan lnött åtskilliga svårigheter och dels emedan hithörande tal ofta

äro ganska sväfvande och måste rnottagas med försigtighet. I det stora.

hela kan emellertid sägas, att de båda serierna, å ena· sidan efter läskun

nighetspro'centen, å den andra efter dödstalen, skulle visa en mycket stor

öfverensstämmelse. Ryssland har sålunda lika väl det högsta antalet.

analfabeter SOln den högsta dödligheten, och de skal~dinaviska ländernas

ställning är i· båda fallen synnerligen gynsarrl.

Dock gifves det äfvell några llndantag från denna' regel, 11vilk~
undantag enlellertid sypas ll1ig också kUllna på ett tillfredsställande sätt

förklaras. Det gifves åtIninstql1e 'två länder, sonl intaga en fördelaktigare

plats i fråga o.nl dödstalet, än Ina11 skulle. kUl~n.a vänta på grund af ~e

folkningens i dessa länder läskullnighet. Dessa två nationer ~ro engels

män och italiel1a1~e. Det förefalle~" lIlig icke hell~r orimligt, att verkligen

kulturen i sin helhet kan sägas stå högre i ,EI?gland. och Italien, .~11 hvad

man skulle kunna. tro endast .på grund af .läskunnighetsprocenten. Ett

omvändt för})ållande. eger·· run1 ll1edTyskland, sorrl trots sin höga 1~7

kllnnigbetsprocent, dock, .~åSOlU vi sett, icke står så särskildt Väl. till boks

.i fråga om dödstalet. Det synes luig. då icke. heller vara något orill1ligt
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antagande, . att verkligen det ··tyska· folkets kultur icke står fullt i .nivå

Ined dess bokliga bildnin.g:

Om den satsen är riktig, att kulturståndpunkten lllätes efter. dödlig

heten, så bör en stigande kultur yttra sig uti ett s}unkct'1~de a,f dödsta

len. 'Huru härlned förhåller sig ,är åskådliggjordt på närlnast följande

diagrain, eller diagrarn n:r 2.

Öfverst äro upptagna dödstalen 'under olika tidrYlnder af detta sekel

för Vesteuropa. i dess helhet, under hvilket nalnn här sanlInanfattas de

ron1aliiska och germaniska länderna. Anordningen af diagraulmet ar så

dan, att den öfversta liI~iens 'begynnelsepunkt, längst till venster, beteck

nar vestra ,Eriropas dödstal åren' 1801-1820, hvilket. visar sig uJ?pgå

till 28 0/00. Dereftel' äro ~pptagna dödstalen för tioårsperioderna till år

. 1840 och 'slutligen femårsperioderna till och llled år 1890. Den period,

för hvilken dödstalet är högst, är tydligen j ust den första,. eller årel1

1801-1820. Under denna period inföllo ju också de napoleonska krigen

~ed 'aJl deraf förorsakad nöd· och lidande. Kunde man frånskilja .fre~s

årell 1816-1820, skulle' siffrorna blifva ännu betydlIgt sämre. Under

1820-talet faller,' dödstalet i vestra Europa ganska lnärkbart,. fö.r att

sedan åter' stig~ under 1830-talet, hvartill förklaringe~l torde vara,., att

kolera'n då för första. gången uppträdde i Europa. Efter koleraepiderni

el~s' slut· sjönk dödljghetel~ igen under .förra delen af 1840-talet, luell steg

ånyo åren 1846-1850.' För sistnäll1da 'period hafva vi ock att a~1teckl1a

potatissjukan, åren 1846-1847 och februarirevolutionen' 1848, hvilken senalle

ju bragte oro och osäkerhet öfver· större delen af vår verldsdel. Under

1850-talet ställa sig förhållandena åtskilligt gynsammare, m'en under 1860

talet möter In.an e11 ny höjning~ H varpå detta beror är kanske i~ke godt

att säga~ Möjligen bidrogo härtill det 'amerikanska inbördeskriget, med dess

olnfattande rubbningar inOlll hela verldens affärslif, samt 1866-års krig, som,

så' kort det 'äil var, alldeles n1ärkbart beledsagades af krigens vanliga följesla

gare, 'eller vidt utbredda farsoter.' Under 1870-talets förra del var dödligheten

nästån jämnhög 'med den, som egde rum vid slutet af 1860-talet. Under de

sista fen1ton åren, eller åren 1876~1890, harderemot en synnerligen s~ark

förbättring'inträdt i dödligbetsförhållål1dena i Europa. D~t är rent af nlärk

värdigt att .se, huru största deletgåif den förbättring, som under århun

dradet vunnits, faller på dessa -sista· ..·-ål\ Förut_ Ilar det gått upp och ned,

Oln än 11led en or.nisskännelig tend'ens till sjunkande, lnen under de se-
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llaste årtiondena har fallandet varit nästan oafbrutet 'o.ch i hög grad

kraftigt, ett högst n1ärkligt förhållande, till hvilket jag kanske längre franl

blir i tillfälle att återkomma.

Stanna vi nu emellertid vid den sista punkten på diagranl111et'för

Vesteuropa" eller dödstalet för periodell 1886-1890, uppgåonde till ej

fullt 231/2 promille, och jälllföra härmed utgångspunkten på diagralnmet~

eller dödstalet 28' 0/00 för perioden 1801-1820, så kan man kanske tycka,

, att fralnåtskridandet icke förefaller vara så ~Yl1nerligen stort. I sjelfya

verket ,är' det dock t,illräckligt stort att innebära en besparing i vestra

Europa' af 1 nlillion menniskolif för hvarje år. I)etta är mera än den

högsta siffra för utvandringen, som Vesteuropa något år uppvisat., Det

till utseendet svaga sjunkandet i dödslinieri betecknar alltså en lifsvinst,

t30m är mera äl1 tillräcklig att uppväga hela den väldiga företeelsen af

våra dagars transoceaniska emigration.

Öfvergå vi så till den linie å' vårt diagram, SOlU betecknar dödsta

lets utvec~ling i, Sverige, så finner mall, att vid årbundradets början stodo

vi visserligen gynsamn1are än Vesteuropa i medeltal, Illel1 skilnaden

var icke särdeles' betydande. Se vi åter på slutresultatet, eller ställnil1

.gen i våra dagar, så befinnas vi' hafva vunnit ett ansenligt. afstånd

från Vesteuropa. Dödstalet' sjönk i vårt lalld redan omedelbart efter krigs

~eriodens slut ganska betydligt, hvilket sjunka.nde hos' oss fortgick, äfven

under 1830-tah:~t, till. trots för koleran. Under 1840-talets, senare del höjde

'sig dqdligbetssiffran i Sverige liksom annars i Europa, lTIen höjningen i

ISverig~ fortfor äfven under 185o-talet, hvilket är ganska egendomligt. Att

'inlåta sig på ,möjliga förklaringar i detta afseende skulle dock föra för

vidt. Under 1860-talets förra del,,' då Vesteuropas dödstal 'gick uppåt,

.gick deremot vårt dödstal ned. Så kommo missväxterna mot årtiondets

:slut och höjde siffran ånyo. Sedan dess hafva vi gått mycket starkt

framåt, starkare till OCll nled än Vesteuropa i allmänhet, äfven ullder

<lenna perio'd. Hvad vi sedan årbundradets början vunnit är 50,000 111e11

'niskolif om året. 'Till ett högre belopp än så har utvandringen från vårt

land stigit endast under någrå få enstaka år.

Se vi härnäst på den kurva, som betecknar Norge, så ligga de nor

ska siffrorna hela tiden synnerligell lågt. En egendomlighet med dem är

<lock, att u'nder de sista trettio åren ick;e några framsteg hafva gjorts.

Shitpunkten ligger alltså icke lägre än den punkt, SOln uppnåddes redali
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under 1850-talet. I viss mån kan detta fÖrhållande förklaras deraf, att

nlan i Norge redan kOlnmit så ~ångt i detta fall, att ytterligare framsteg

äro förenade llled utolnordentliga svårigheter. Naturligtvis finnes, det

härutinnan en gräns, SOJn icke kan· öfverskridas, och ju närmare Ulan

konlmer ,denna gräns, 'lned desto hårdare arbete lnåste hvarje ytterligare

. frarrlåtskridande köpas. -- Jämföra· vi nu Sveriges och Norges ställning

inbördes, så finna vi, ,att i ä).dre tider var' Norge alltid oss öfverlägset,

men under tidernas lopp ha vi nler och mer yunnit på Norge och till

sist slutat nled att öfvergå detta land. Det är efter denna seger, som

vårt land under de senaste åren kunnat glädja sig åt att dess dödstal,

så vidt med säkerhet kan slutas, är det lägsta i hela verlden. Onekligen

är detta för· oss svenskar en· i hög grad hugnesaln triun1f.

, .Hvad särskildt beträffar vår ställning' i detta fall gentemot Norge,

vill jag, icke lägga någon större vigt vid vår ,lilla öfverlägsenhet under

de senaste åren; Oln än dess betydelse ökas något, när lIlan erinrar sig,

att fördelen i klilTIatiskt hänseende ollekligen 'är på Norges sida. I-Ivad

jag· här önskar, betona är blott,' att vi nurne'ra i detta fall äro åtminstone

fullt jämngoda 'm~d Norge.,

, Jag tror detta skall erkännas vara ett osökt tillfälle att yttra några

ord angående det inbördes värdet af den· svenska kulturen och af den nor

ska. Jag skall icke tala .politik, och jag skall icke 11e11er tala illa om Norge,~

filen jag tror mig hafva rätt att här anföra ett par fakta, som synas mig

val~a obestridliga.

Det är så vanligt att just i Sverige höra den svenska kulturen

nedsättas och ringaktas i jälnförelse med den norska. Men hvad är det

som egentligen bländar, oss i fråga om de'n 110rska kultu~~en ? Jo, det är

f_ derom torde ·alla vara ense - i första rummet de stora författare,

soroNorge eger på det skönlitterära· on1rådet. Men hvad är den egent

liga' innebörden af detta faktum? Kastar man blicken tillbaka på Norges

historia i den gråa' forntiden; pådeli tid' då det. gamla norska sarnhället

ännu existerade,: hvad finna· vi väl vara den· starkaste sidan bos' den

tidens Norge, om icke också det estetiska författarskapet? Eller finnes

måIine något 'af den tidens europeiska litteratur, SO~ll' kan nämnas vid .

sidan af den gamla isländska., som ju till stor del är af norskt ursprung?

Det synes oss då vara obestridligt, att detta område af själslifvet -- eller

produktiollerna inom psykologiens oc1estetikens, kanske äfven iuonl lnu-
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sikens verld ----:- äro den speciella höjdpunkten af det no~~ska folkets begåf

ning. .Deremot tror jag. icke, att vi här i Sverige hvarken hafva haft,

nu hafva eller någonsin. komma att få synnetligen många. storheter:. af .

först~ rang inom denna branche. Jag tror ic~e, att detta ligger för sven

skarnas naturel. Och det är dock i grunden lika. orimligt att fordra stor

het.på alla områden af ett folk, som. att. fordra det af en individ.

Ä1111~ ett område gifves, der det för~faller mig, att Norge oomtvist

ligen ~r oss öfverlägset, ochde.tta är i fråga om po~iti.sk vakellhet. Jag

.vet väl, att en sådan vakenhet äfven har sina skuggsidor, men det torde

icke vara riktigt att derför alldeles glönlma 'de ljusa sidorna.. 'Jag tl~or

vi alla kun~a vara öfverens on1 att öl~ska för vårt folk ett mera upplyst

politiskt intresse, - icke mera kann~töperi men n1era allmän-allda.. '

. lYren undantagandes dessa tvänne nu nämda fall kan jag för min

del verkligen icke finna i hvad afseende Norge .skulle vara oss öfverlägset.

Å andra sidall fi~lnas obestridligen ornråden, der. vi i vår 9rdning stå högre,'

än norrmännen. Så är fallet på' naturvetenskapens fält, der vårt la,nd

fortfarande' intager en rangplats, lika så väl inoln dessa vetens~apers te-

. oretiska studium som inom deras praktiska tillämpning, eller ingeniörs- '

och uppfinnareverksamheten. Jag erkände nyss till fullo det norska fol·

kets storhet på de områden, der den existerar, men jag tror nlig hafva rätt

. att icke heller blunda för ·dess brister. Och bland -dem synes i första ,rulumet

böra framhållas norrmännens egendo111liga svaghet lned hänsyn till förmågan

att skapa och uppehålla ett lagbundet samhälle. Det gamla norska samhället

gick under i ett tvåhundraårigt inbördes krig, och' historien om det nya

norska samhället, SOIU ännu icke är mera än åttio år gammalt, är till allt

fÖ.r stor del historien om bittra partistrider, ut~ämpade n1ed san1ma .hät.sk": ,

het och. ofördragsan1het, som Inat) så väl känller från strideri1a mellaI

birkebejnar och bagler. D.erelTIot är en högt utvecklad samhällsbildande

förmåga ett alldeles gifvet särm~rke för Sveriges folk. Vårt svenska sanl

hälle är det äldsta i Europa och näst Englands det·s·om grundår sina Tötter

djupast. ?ch fastast uti inhemsk grtU:id. \Ti svenskar äro så vana vid åt

njutandet af de. förmåner, som äro förbundna med tillhörandet af ett ur~

gammalt, ett mer än, tusenårigt samfund, att vi äro böjda för att tro detta

val~u något, son1 nästan skapar sig sjelft. . Verkliga förhållandet är dock,

att hvarhelst historien påvisar ett dylikt samhälle, der erkänner den sig

också stå inför ett af menskligheteJ;ls storverk.
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Vi hafva således alls icke skäl att' gifva efter för den så vanliga åsig

teD~ att den sven,ska kulturen skulle vara underlägsen den 'norska: Och ,att

vi 'i detta fall hafva rätt att hålla också på våra' egna dagars svenska

kultur, är hvad som syn,es mig framgå af det här påvisade faktum, att vi

just nu förmått höja oss till full jämnhöjd med Norge'i ett' så betydelsefullt

afseende SOlll i fråga OlD dödstalet och till och .Iued under de senaste' '

åren förlTIått att härutinnan uppvisa ett vackrare resultat än .detta larid.

Det nämdes nyss, att Nor~es dödstal icke under d~ sistå trettio

åren undergått någon egentlig 111inskning. " ,HärIl?ed är natui"1igtvis icke

mIn mening att' påstå, det Norges kulturarbete' skulle under denna tid

stått stilla~ Mell utom den nyss påpekade absoluta svårigheten att i detta

fall öfverskrida en viss gräns, tror jag detta faktum äfven' påvisar, att
, , ,

särskilda motståndskrafter ,rest sig, hvilka Norges folk 'än11u' icke förmått

öfvervinna. H vilka dessa krafter äro, är icke' 'så lätt at~ säga, men torde'

kännedomen härom vara af icke· rtl~ga intr'esse för norrnlännen sjelfva.

DtOlll Norge finnes det äl~nll ett land, som icke gjort syni1erligen stora'

från1steg under de sista årtiondena, och detta land är F~ra~lkrike. Egen

d.omllgt nog finl1es det också endast tvänne hufv1;f;dst'tider, der dödligheten

'icke förminskats under de sista' tjugu åi·en, ,'och dessa' äro Kristiania och

Paris. lIvad KrIstiania beträffar toi"de' detta' förklar'as der'af, att Il1ed sta- '

den nyligen införlifvats Hera förstäder, bebodda tillastörredelen af en fattig

befolkning, och, der Inan kanske ännu icke hunnit träffa' de hygieniska och

, 8ndra åtgärder, SOlll äro nödvändiga led i våra d~gars kalup för sundhets·

tillståndets rnöjligaste förbättring i en storst~d. Äfven utån att någon för

bättring skett ullder senare årtionden' äro för öfrigt dödlighetsforhållan

d.eI1a i Kristiania mycket gynsamma.

. Af alla Europas hufvudstäder finnes. det ingen, SOlU så har 'förbätt·

Tat sitt dödstal som StockholI1~. ~1en detta'kudde sannerligen också, be~

höfvas.Ännu. för fyrtio år sedan var dödstale! i Stockholm så högt (40%0),

att man nu efteråt 'ick~ kan. al1l1~at ä11 förundra .sig öfver, att det· icke,

'väckte mera upplTIärksamhet hos den tidens 'stockhollnare och svenskar'

i allmänhet. Dödstalet i våra dagar för' Stockholln (~1 0/00) är väl icke det

lägsta' bland storstädernas,' och i ~ vissa' 'falla finl1s ännu star~a skuggsidor,

, Inen i det, hela befinner sig Stockholm ,numera i första ledet ~ch har icke

synl1erlige11 IDånga medtäfiare. ,

En epok i Stockholms historia' härutinnan, bildar 1860-talet. I förbigå-
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ende anmärkt, är·detta kanske·fallet ej endast nled hufvudstaden, och ensamt .

i här behandlade hänseende, utan tror jag, att 1860-talet en gång skalll~äk

nas $åsom begynnande en ny tid för hela vårt. land. Då var det som den

stora representationsförändringen genonlfördes., då inföll det första· järn

vägsbyggandet i större skala, och då begynte äfven den i nlångt och

mycket betydelsefulla· folkrörelse, som kallas .emigrationen. Alla dessa

. tilldragelser äro· af högsta betydelse och äfven såsom sådana erkända.

Mindre' är kanske det sista fallet med den fjärqe stora· tilldragelsell .från

1860-taleteller återuppväckand.et af den kOlnmunalf;1, sjelfstyrelsene

Med. hällsY'n till dödlighetsfrågan åtluinstone är dock sistnämda 4än

delse af dell betydelse, att den fullt kan sättas vid, sidan af de här förut

nämda. Öfverhufvud är en vaken och lued förtroende omfattad kOIDIDunalsty

relse .en· faktor af största vigt för vinnande af, gynsamma dödlighetsför

hållanden. Ehuru jag icke känner förhållandena närmare, skulle jag

<lock tro, att det till en del är den svaga utvecklingen af det konl

munala lifvet, på den tyska landsbygdEFn, sOlngjort, att Tyskland icke

ifråga Onl dödstalen kommit i en. så fördelaktig s'tällning, sonl man Rkulle

kunna vänta. Likaledes synes mig .. korruptionen inom Amerikas kom

munalförvaltning vara e~l väs.entlig· orsak till att dödstalen der icke äro

bättre än d~ ännu äro.· Utan en v.erksam och ärlig kommunalstyrelse

blifva alla i hygienens intresse påbjudna åtgärder faktiskt värdelösa.

.Beträffande särskildt förhållandena i. Stockholm, skal~ jag återkolllnJa

till dem längre fram. . Först to:rde få anföras ännu ett 'par allmängiltiga

fakta, tjellande·· att belysa qödstalens betydelse såsom ett mått på kulturen.

Det är· icke alltid ensanlt i· ·högt utvecklade eller så att säga för
{inade kultursamhällen som mall återfinner gynsamma dödssiffror. Det

samma är jäluväl ofta. fallet inOlTI den ungdolJnsfriska, om äil ..ej alltid

så förfinade kultur, som träffas inom l1ybyggaresalnbällen, der rikliga till

fällen' till utkomst tagas i besittning af en kraftig och oförderfvad folk

stam.· Såsom exenlpel på sådana må anföras de gamla puritanska saln

hällena i Nya England på 1600-talet, i hvilka efter allt att dömlua döds

talen, åtminstone efter den tidens !örhållanden, vara alldeles utomordentligt

låga. ~otsvarande förhållanden ega i viss' mån ännu runl i stora trak

ter af den amel~ikanska vestern, kanske ej minst i de bygder, som inne

bafvas af de skandinaviska emigranterna. Äfven från Australiens nybyg

gen. anföras ofta rnycket låga dödstal, hvilka visserligen tyvärr icke kunna
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accepteras sådana .de äro - då de ofta nog gifva en 1'i~edellif8längd af

nittio a hundra år! - mell dock torde få anses bevisa åtlninstone sd

mycket, att förhållandena änn~ på vissn, orter i Australien äro mycket,

gynsalurpa.

Här i Sverige hafva vi också länge haft en dylik ungdolllsfrisk kul_o

tur en my~ket betydande del af ,vårt land, näInIigen i )Sveriges Ame

rik~», eller. Norrland. Här .. kan ,'Jälutland till. och nled sägas, hafva.

slagit ett verldsrekord i afseende å dödstalet, i det att under ~840-talet

dödligheten i denna lal~dsdel sjönk' ned ända till 13 promille, ett ,tal, som

veterligen icke annorstädes uppnåtts och som innebär, att hvarje barn,.

son1 då föddes i Jämtland, hade utsigt att i medeltal få lefva i sjuttio år.

Man skulle kanske nu vilja invända, 'att det just är frånvaro·n af kul-o

tur, som i dylika så att säga naturfriska saluhällen yttral~ sig uti ett gynsamt

helsotillstånd och en ringa dödlighet. Helt. säkert är det ock frånvaron af

111ånga bland en öEverförfinad ~ulturs skuggsidor. 11en att det icke är'

frånvaron af kulturen i- och för sig, som komlner det goda resultatet.

åstad, finner Juan lätt genom, att kasta en blick just på de s. k. natur

folken. Bland dessa, såsom, bland lapparna hos oss, bland indianerna i
den amerikanska vestern, ,bland negrerna i Afrikao. s. v., är dödligheten,

visst icke ringa. Den torde ej ba varit det bland Nordalnerikas rödskinn

ens på den tid, då dessa ännu lefde, sitt jägarlif, ostörda af de hvita.

~ och detta äfven oafsedt det ständiga manfall, som åstadko1l1s af ett

permanent krigstillstånd. Nej, när lifskraften bevarades till del~ senaste

ttIderdomen af de gamla härdade, puritanerna, och så sker ännu bland

våra he~erliga svenska nybyggare i Amerikas vester och af vårt odalstånd '

i, mången ännu aflägsen bygd af Norrland,' så är det just kultu-,

ren, som vi härf9r hafya att tacka, en kultur, som visserligen kan

vara ganska' enkel till sina forIner, men i den, sjelfbeherskning, den laglyd-

nad och den förnuftiga omtanke, som är dess verkliga kärna, utgör en

frukt, SOlll icke kan komma till stånd på rner än ett sätt, närnligen ge

nom århundradens kulturarbete.'

Erfarenheten ådagalägger nu, att, Olll ett dylikt så att säga naturfriskt.

salnhälle helt, pl?tsligt kastas in' i en utveckling, ledande till en i och

för sig högre kulturform, så uppstå lätt häftiga brytningar" son1 åstadkomma.

en icke obetydlig böjning af dödsta.l~t.. Derpå hafva vi .exelnpel just,

i Norrland, der i våra dagar,: i: första rumlll~t genom sågverks rörelsen,.
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den moderna kulturen fått ett ten1ligen brådstörtadt insteg. , Den nyss

antydda följdel~ har icke heller uteblifvit. Medan annars dödlighete'lf

sjunkit så starkt i Sverige under de senaste årtiondena, har den' icke

, sjunkit alls i Norrl~nd" utan. snarare stigit, särskildt i Jälntland. Norr

lands och i främsta rUlnmet Jämthinds öfvergång från en patriarkalisk

till en storindustriel bygd har ock,. efter hvad alln1änneligen erkän'-'

11e8, gått något .för hastigt för sig och medfört åtskilliga osunda fÖr

hållanden. Dödlighetssiffran har, såsom näiudes" icke ,heller underlåtit

att gifva utslag för 'detta faktum.' Medan under 1840-talet den' sannolika'

lifslä~gd'en' tltgjorde vid födelsen i det närmaste 70 år; hafva de barn,' som'

nu födas i' Jälntland, utsigt att lefva endast i 60 år. ·Det är således llled

en nedsättning af 10 år uti lifslängden, SOlTI Jälntlan·d· köpt sina materi

ella framsteg under de senaste åren.

I allmänhet är en luycket llastig »uppblomstring» i 'materielt hän

seende en orsak' till höjning af dödstalet. Detta kom mer till stånd re dan

af ' en allt för hastig folkökning, såsom lätteligen kan förstås a.f följande.

Antag t. ex., att på' en ort uppstår en stor industriel verksamhet

och att till följd deraf en n1ängd folk flyttar in. "Närlllaste följdell blif

ver då ofta den, att bygg~1adsverksamhetellicke hinner hålla jämna steg

IDed folklTI[\ngdens ökning; det blir Olldt on1 bostäder, och då bostads

bebofvet "blir allt starkare', måste till sist äfven de: SälTIsta och osundaste

kyffen tagas i anspråk." Allt detta bidrager väsentligt till en försämring af

det allmänna helsotillståndet. Icke bättre går det ~' flera andra afseen- '

den. Tillförseln' å lifsmedel t. ex. blir oti~lräcklig och illa reglerad; deraf

följer, att lifsllledlen oproportionerligt stiga i ,pris eller att lnan får, nöja

sig lTIed underhaltiga eller förfalskade sådana -:- i synnerh,et det senare, 'då .

de höga pris'en och ,den stora efterfrågall utgöra starka ,'freste]ser till alla

slags bedrägerier härutinnan.

Af den plötsligt inträdda rikliga arbetsförtjensten 'alstras dessutoll10fta

ett öfverdådigt lefnadssätt o. s. v. Detta allt, i förening med åtskilliga andra

förhållanden,' gör, att nästan 'allestädes perioder af mycket starkt ekono

miskt »framåtskridallq.e» 'Tisa benägenhet' att, f~>amträda med höjda dodstal.

Våra 'norrläl)dska städer gifva i det fallet talande exempel. "Sålunda ut

gjorde i Söderha~TI,n dödssiffran under 1870~talet ej mindre 'än 27 pro

nlille; nu har den gått ner till 16.

Ett exelnpel i, stort på detta förhållande tror jag annas "uti det au-',
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nars·· underliga' faktulll, att·under.;de lysan.de årel1~ 1871:-1-8.7-5 så.lite~för

bättring inträdde' i: de, .europeiska .. dödlighetsförhålla11den~. ' ·1: det· tyska

rj kel, SOl11: öfve-rsvälDllladBs .af ,111illialJdernas guldregl'l' och 'rDer än' alla

fUldra ,land· var skådeplatsen -för en' feberaktig uppblonlstring; ~jönk döds

siffran . icke' alls - f den .snarare , steg.:. l· rikshufvudstaden Bel'liil' steg

dödstalet till och rned 111ycket starkt ~ för· att sedan sjunka' ånyo, när .'

utvecklingen .b~rjade gå· mera .lugnt och' jämnt, 'utan .alltför starka. rubb

ningar~ .

Förut, är. också. olnnämdt d·et märkvärdiga förhållttndet, ·att· den

största· n1inskningen i· ·hela Europas', dödstal faller under tiden: efter år

1875:; alltså. en tid,- under 'hvilken klagolllålen öf\>"er ogynsalllnia.könjunk

turer knappast 'någonsin tystnat, Detta synes 'Oss ,Iller än ·allt annat

ådagalägga, att en långsan1 och säker ekonornisk utveckling är från dödlighets

ll1inskningens synpunkt den gynsamlnaste.. Att näInIigen en' ekonolnisk .ut

'vecklin.g verkligen ·egt . tum' äfven under deni1a.tid, och' det just i· rikt

ning. af en· höjning af life' standard för de stora massori1a af befölkningen,

dettå syiles mig 'onlöjligt att' betvifla inför nä111da faktulll af dödlighe

tens så' starka sjunkande undet -samma tidrymd. Och. onl detta n1öjligen

skulle anses vara att· gå i' cirkel, så, vill ja.g endast erinra om ett nyligen

härstädes utkÖ111met ekonomiskt arb'ete, sonl väckt ett berättigadt upp

seende Ge11' som på andra" vägar kOllllnit till samlna resultat. Utan att våga

ansluta 111ig till de stundon1 kanske' alltför optimistiska .åskådningar,

som 'i sagda arbete göras gällande, tror jag· dock, att äfven.dödlighetssta

tistiken vittnar Oln, att under de sista tjugu åre11 väsentliga ekQllomiska

frainstegskett uti vår verldsdel, 'ocll att· dessa franlsteg i frälllsta runl

rnet kommit den stora lnängden till godo.

Men i detta salllluanllang skall jag be, att ännu en gång få åter

vända till,'våra Stockl~ohJ~8förbållanden.

SåS0111 förut olni.lämts, är det 1860-talet, SOlTI bildar epoken i Sto'ck

h01n)s dödlighetshistoria. Närmare angifvet bildas vändpunkten i första

runlmet af vatte1~ledni'n!Je1~s anläggande. Denna åtgärd har för Stock

holms invånares välbefinnande varit af mera omfattande gagn än kan

ske någon SOlU helst annall. Det otroliga fallande af dödstalet, 'SOln följde

helt kort· efter vattenledningens byggande,' lemnade elnellertid under

1870·talet rUIn för ett .nytt betydligt tillbakagående. Denna tid var dock

·icke särskildt 'för Stockhohn någon feberaktig .uppblo111stringstid· af det
2
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s]ag~:· SOill: 'ofvat1 'skildl~ats. : Jag kail i' sjel fva :verket: icke' finIla flagan' an

l1an förklfiring'" tlll detta åtel~fall ':än ,·den fruktansväl"'da :bosta.(lsbristeJ~ i

,b'~rjan af. ··18·70-talet.."Jag troi\" att :lltan denna" bostadsbrist skulle exem

pelvis"smittkoppepidelllien år~:i874' icke på långt ilär' vunnit den heLIlsku

utbredning', SOlD, ll1ånga -af oss ännu minnas' -- och de' andra sanltidigt

grasserandeepidelnierna för öfrigt ic·ke. heller..

-- . Huru betydelsefull. böstadsfrågan i" sanitärt häliseende är, visar sig

j nst, om l11an följer ,Stockholms historia under ytterligare några år.

Under 1880~talet inträffadederl .. störf?tu' fof~öknb]g,.som någppsjn k'olDlnit

StockhollU 'till' del, och· rtu skulle' 111an .alltså ,kunnat befara e11 höj rii ng af

dödstalet,.··i analogi med de fall, SOlU ofvall anförts. ~ten nej~· ~1idt un

der denna ofantliga' tillströmning af lnenniskor sjÖ'nk dörlstalet'i Stock

1101n1, och sjönk Inera än l1ågonsiil lYJed· undantag af under l 860-talet.

Och hvarför detta lyckliga undantag för Stockholm ? Jo, här pågick' saln-

. tidigt en byggl1adsverksan1het, sonl var olnfattanc1e nog att kuilna tillhanda

hålla stadens befolkning, både den gamla och den nykomna, bostäder, SOlTI

ej blott qvantitativt-' utan äfven qvalitativt öfverträfiade, .ej obetydligt,

hvad 111an hittills vant· 'sig vid i hufvudstaden. -. Kort förut hade verk·

stälts ej Il1indre st~rartade arbeten på sålnfärdselns oluråde, hvilka nlöj

liggjorde, att. tillförseln af lifslDedel bIef både regelbunden - och, riklig.

Allt detta gjorde, att· denna märkvärdiga tidrYlnd kunde i Stockhohn

aflöpa så gynsamt, från helsovärdssynpunkt, S0111 verkligen skedde. ' J1~n

ytterligare olllständigbet, som kraftigt härtill bidrog, bör dock icke heller

förgätas. Denna är den nya'helsovärdsstadgan af år 1874, hvilken i Stock

holm genolufötdes först några år senare. För de sanitära förhållandena

ej blott i Stockholm utan äfven i _våra öfrig~ städer synes denna stadga

_'hafva varit af en utorTIordentlig betydelse.

Den stora byggnadsverksalllheten i Stockhohn är emellertid nu' förbi,

och SåSOUl bekallt _stå vi ånyo inför, en hotande bostadsbrist. Och

h vad värre är: bristen gäller egentligen de 1J~i'ndre lägenheterna., å hvilka.

tillgången redan är känbart otillräcklig - den träffar alltså i frän1sta

rUlll111et saluhällsklasser, son1 redan i och för sig äro 'genom bristande

ekonomiska tillgångar mer än ändra utsatta äfven för faror i hygieniskt

·ufseende. Med erfarenhet från gångna tider kunna vi då redan nu göra oss

en föreställnillg 0111 hvad vi hafva att vänta. Blifver icke bostadsbristen

afvärjd, skola följderna blifva desamma SOl11 under 1870-talet: Sll1ittkoppor.
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och skarlakansfeber, difteri och andra farsoter skola igen börja sina härj

ningståg, och är mordengelns arbete väl börjadt, så; är det icke allenast

från !·ett· och tvårumslägenheter han hemtar sinaofier, han. tager denl med

säkerhet äfven från ~ju- ·och åttarumslägenheter.. Att bostadsbristell aflägs

nas är således i fullaste IIlening en gelnensaln angelägenhet för alla sam·

hällskiasser~

Min franlställning bar kanske blifvit nå~ot fraglnentarisk, men jag

bar icke velat släppa ur händerna det tillfälle, SOln här gifves, att franl

lägga et~och annat, sonl synes lnig, om också endast indirekt, stå i salU·

band lneddet olnfattande älnnet.

Jag skall nu åter öfvergå till dödstalen i det hela för att fästa upp

n1ärksaUlheten vid ett par särskilda inverkningar, som en ökad kultur

nledför i fråga om dödligheten. Den första är attdödligbetens vexlingar
blifva betydligt nlindre omfattande. l de ungdomsfriska kultursalnhällen,

.om hvilka förut talats, är, med all deras gynsanlma ståndpunkt i det hela,

dock icke -ovanligt; att understundorn härjande farsoter, föranledda af

nlissväxter eller andra naturens vidrigheter., plötsligt stegra dödstalen till

e11 .utoll1ordentlig höjd. Emot dylika hemsökelser står ett salnhälle på

lägre' kulturståndpunkt nästall värnlöst. Här i Sverige hafva vi ett godt

exelnpel derpå i Vesterbotten, som i alllnänhet har att glädja sig åt lnyc

ket gynsan11na hygienis~a förhållanden, filen hvarest farsoternas härjnin

gar ·då och då kunna stegras till det förfärliga. Så var t. ex. fallet år

1874,. då i detta län e!lSalllt skarlakansfebern bortryckte Iller än 40 0/00 af

hela befolkningen under 10 års ålder. Året derefter kännetecknas i stället

af en mycket ki"aftig reaktion. Att öfverhufvud i sådana i visst afseellde

okultiverade bygder dödstalet böjes till dubbelt det ena året elnot det andra,

är icke alls någoll sällsynthet. I mån af en allsidigare kulturutveckling

blifva nu dessa afvikelser allt lnindre OCll luindre. I detta fall synas sär

skildt ett fastare grulldadt välstålid samt förbättrade sanlfärdsmedel vara

faktorer af en afgörande betydelse. Och som Sverige i dessa afseenden

icke står i främsta ledet, åtminstone icke hvad angår landets nordligare

delar, så hafva vi icke heller i fråga onl dödlighetens vexlingar stått så

fördelaktigt SOln vissa andra länder, hvilka vi annars i det hela taget

äro jäll1ngoda llled e~ler öfverträffa. Ännu under 1850-talet inträffade

hos oss, att dödstalet under maxiiniåret steg mer än 50% öfver minimi..

året. Under 1880-talet dereul0t var det .högsta dödstalet äfven hos oss
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icke: ,m·er -än- 11%.' högre äll -det 'lägsta. I England, som komniit längst

i detta-o fall, var afvikningen: änl1.u mindre; --:.. nämligen, endast 9 %. -Öf
verbufvild taget. hafva :i' samtliga- länder försiggått häpnadsväckande, för

bättringar i, ifrågavar31lde afseende under de ,senaste årtiondena, så att

Juan l1äp'peligell under' 1880-talet kan finna exenlpel på något land i

Vesteuropa, der maximum hinner till fullt 20% öfver lninimuln -~ en

afvikelse" som -förr i verlde11 kunde räknas såsom en ytterst vanlig före

teelse.

. Det andra hänseende, hvartill. man med af.seende å dödlighetens så

'att säga y'ttre olnfattning kan skönja kulturens lindrande halld är, att Oln

numera en stark dödlighet bryter lös, icke, såsoln förut, ett liel~ land är

prisgifvet, -åt 'föl~ödelsel1, utal1 att 111an funnit makt att lokalt begränsa

densamma.

Helt· säkert erinra sig de flesta af oss de märkliga korrespondensel~

rörande kolerans härjningar i Neapel: år 1884, hvilka offentliggjordes i

en Stockholmstidning af. den svenska" läkaren d:r A. Munthe. Med tanke

på' dessa, lifliga skildringar skul.le man väl vilja föreställa· sig, att Italiens

dödstal sagda år skall visa ett ganska afskräckande utseende. Men -i

verkligheten finl1er man dödstalet för Italien' år 1884 vara ett af de allra

gynsammaste landet -dittills haft att uppvisa.. En person, som dönide en

dast efter detta tal, skulle omöjlige"!l a.na, , att Italien då heU1sökts af en

dylik katastrof. Orsaken är tydligen helt ellkelt den, att man lyckades

lokalisera den förödande epidemien på en enda punkt - i Neapel.

Ett kanske ännu 111era lysande exempel på denna nyvunna mot

ståndskraft lemnar oss kolerafarsoten i Hamburg för ett par år sed~l1.

Såsom bekant ligga de två stora städerna Ha,niburg och Altona hvarandra

så ilära, som OD.1 exelupelvis hos oss Sturegatan ~illhörde den ena staden

och Engelbrektsgatan den andra. Mellunder det att koleran kräfde tusell-

. tals offer i Hamburg, förekommo i Altolla endast några enstaka fall.

Vill man vinna en något när'n~are föreställning om dödlighetsför- _

hållandena, eger man först och frälust att uppmärksam,nla, dödlighetens

olika styrka inOln lifvets olika å,ldrar. En antydan härom len1nas af diagram

rnet n:r 3, SOlU utvisar dödsrisken för hvarje särskildt åldersår ,i Sverige

uJ.1der åren 1881-1890, särskildt för n1än och för qvinnor. Detta diagram,
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S0111 är u-PPl'ättadt af .öfverdirektör E" ·.8idellbladb, :har här .,b.enäget stälts

till rnitt förfogande. Måttet af dödsrisken i ':hvarje åld·er utgöre.s ·:af ·.af

stån,det från diagranlinets nedra ralll .till ;·d~u punkt·å :kurvan, SOIn re?'

presenterarhv.arje särskildt, åldersår. Mall finner.alltså strax, att dödlig...

h€ten t.,ex. i det första lefnadsåret är -cirka :30. gånger störreäll i de

åldersår,' 80n1 stå vid lllinilnuu1, eller oInkriug 12 a 13 års ålder. .Från

näln,da minilTIU111 stig,er .flödstalet sedan allt hltill lifvets gl'äns, onl 'än

till en början lnycket lållgs31nt.

D,ell :bild, som d,etta diagram gifv.er af förhållandena i vårt land,

t!~äffal~ 'ihu{vudsak iil äfven på andr.a länder, ·d. v. s. utveckli1~g8gånge1~

är'i stort ·densatn·ma öfverallt,· Oln .ände absoluta, dödlighets'måtten vexla .

från d·et ,ena landet till .det an,dra. 'Exernpelvis må beträffal1~de -första

lefnadsåretnän1uas, att onl ·dödsrisk:en för Sacb.sens ,och Bayern·s ;h.efolk~

ningar i denn-a ålder skulle framställas i samma sk.ala sonl här sk,ett, så

skulle diagramlnets höJd 'få ~u.tsträckastill ruer , än det dubbla.' '))ödlig

hletell .i första lefn:adsåretär näinligell j sagda länd:er lläranog.tre·gå11ger

så hög sonl i vårt land, ·och tra·kter finnas i BaY'ern, .d/er den n,år till fyra '.

g.ånger och d'erutöfver. Ja; il101n vissa nejder i B~ayern dör, ·år efterår,

ända till hälften af alla 11yfödda .barn, inn,an de U'Pl)llå ett års ålder..

HV'arför dessa kanske v.älbekanta fakta här anföras .i detta ·sa·mman~

hang, skall j?g stra~ söka visa.. Nu antydda .f.aktu·mat en f.örfäraJ;1de
bar.ndödlighe:t i B:ay.ern vark-ändt red,anför nler all fyrtio år tillbaka. Och

detsatlJlnasttld.erad~es då· och allt Seder111era med ett sådant lifligt intresse

i Bayern, att .detta lunds gallska höga ståndpunkt i befoikningsstatistiskt

I h.äns-eel1de k-an förklaras SåSOlll en frukt i första rummet af .de!l ifv,er,

hv=arm·ed in·an sökt lösa barndödlighetens problenl. U'nder sådana för·

hällan.dell torde man ick,e kunna b'etvifia, attdet'bHyerska folket verkligen

arbetat P'å, att bekä'n~pa .d.enna nation.arolycka, som :griper· så .djupt ill i

h!eladess enskilda li.f. . Me'11 hvad har fle8ultatet bli.fvit af de;l1na ·kanlp?

Detta äl~ "det, SOlll 'här ·närmast för 'OS8 är af intTeBSe. Och resultatet be

filllles v:ara, att under de fyrtio ·ål~en Bayerns 'folk förmått nedsätta döds
risken i första lefnadsåret med ungefär en tiondel! Och i Sacbsen, ~detta

i många .afseen,den ;'högt ·kulti~lerade lan'd, .der .ar;betet i detta f.all icke

varit luifl'dre, utan troligen större, har 'man icke förmått att Sä11ka .det

ifrågav'aral1de dödstalet alls - Atlninstone icke förr än HIlde!' de ,allra ~se-

naste ·åren. . .j ; ;
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H vad dessa förhållanaen' utvisa äl\' att det sannerligen icke är al
sig sjelft som ett' dödstal ·s}unker,· utan, att dertill i sjelfva, verket kräfves

ett oerbördt ornfattånde kulturarbete, ett arbete, som icke desto lnindre,

genonl bristfällighetei" å vissa områden eller genoDl mäktigt sig stegrande

lnotståndskrafter, ofta nog blifver resultatlöst. När vi alltså betrakta de

kurvor, som här utmärka d:et svenska. dödstalets sjunkande, och lnotsva·

rande gynsamula förhållande jänlväl i flera andra länder, så .ser mall i

sjelfva verket llärutinnan frukten af 1J1~illio1~er individers redbara. och

trägna arbete, detta månde yttra" sig inom än så skiljaktiga onlråden af

n1ell11iskolifvets genlensanllna arbetsfält~ alltså af den menskliga 'kttltu,re'11,;.
, En bvar,. som redligen ·fylt sin plats i lifvet~ 'dell må ha varit obelnärkt

eller omstrålad! af hela mensklighetel1s beundran, har här dragit sitt strå

till stacken och kan göra ansptåk på' att hafva gifvit sitt bidrag till det

stDrartade resultat, SODl är denna väldig.a sålnverkans frukt.

Jag skall nu söka att u·ppvisa den rätta halten af ett - pat in

Vändningar, SOlU ofta göras :vid fralnställnillgeu af' Sveriges gynsanlma

ställning ino111 dödlighetsstatistiken. Den förs~. af deln lyder sålun:da:

dödlighetens ringa on1fattiling ~ i Sverige är - har man sa.gt - beroende

endast på de exceptionelt fördelaktiga förhållandena inonl barndomsåldrarna ;

i öfriga åldrar åter är dödligheten i alla länder,: och således äfven i vårt

hind, ungefär densanlina.

Med· afseende ·å denna. invändning m'å först anlllärkas, att äfven,

Oln sä'vore, att Sveriges öfverlägsenhet vore inskränkt allenast till

barndömsåldi'arna, så· skulle· värdet af denna- öfverlägsenhet icke vara

ringå i ålla' fall. Vi hafva' nyss sökt uppvisa, att det icke är af sig sj~lft

som ett lands dödssiffra ens i, dessa' åldrar..,lledsjunker till bälften ·eller

tredjedelen lnot förr,. ocl1' att således' äfven bakom Sveriges gynsanllna

~tällning i fråga' aln de första lefnadsåren ligger en' verklig kulturöfver

lägsenhet, som många andi~a folk sanl1erligen' skulle vilja betala ganska

dyrt för att få' dela. Men för det andra: är det verkligen san,t, att Sve

riges dödlighetssiffror i de öfriga' åldrarna icke äro fördelaktigare än

andra folks?

För att belysa detta spötsnlål har upprättats närmast följande dia

graIn,. n:r 4i . till bvilket vi alltså nu hafva att öfvergå~ I detta "diagram

bar dödstalet för Vesteuropa' i- genomsnitt i 11varje ålder satts lika med 100

och bildar alltså en rak linie i diagralTIlnet. Sveriges dödstal i hvarje



Dödstale~l SåSOIrl kul turlIl ti.tar('.

ålder .·(och.!.. lika?å Norge,s) äro ntr~knade·j:pro.p~:nti.on härtill oell "~i~a,,. således,

huruyirJ~ ',ri in0111 l~varje ålder: för, sjg :~t~ öfver ..Bller under !111edelt~let.

; :'faga"vi då; i, ~kärsk~d,alld.e fqrst ", ålde1;sgrU1Jp,el?" O/() q'f, så fin).l~.,.vi

här Sveriges dödstal beläget:vid en punkt lll~~lan ·95 o.ch·:60 %1 ;d., y4 ~,•. :v:årtdöds;.
tal i. denna,älder,är ~j 111jndre.än 40 a,.45,,%, lägre än,·V~stenr9pa.si 'genoIl1

snitt., I Norge äro iörhållal1:d.en~ inonl :denna ålder :änntl ,n~got.gYllsamnlare '

än"hos qss. \ _Både' Sveriges och ~orges:~död~talstå,häl~jcke.;långt.ofvanför

den .betydelsefulla linie, SOlll ~ utlllärker,.50 %, .,eller endast, ha1f~öqsTisk

Inot ,vår verldsdel· i ·gell1en.

Vår 'gynsalnln~> ställning vi~ar sig nu n.nd~r, de när1na8t",följ~11de

lefn'adsåren gå nästa~l·helt och IlåIlet' fprlorad. '; J ',ålde,fn. ,nleJlau·5, ()C'~:1.0
år ',ä:r;yårt': dödstal.' ~ visserligen icke i ·fullt' så högt ,SOlll V~st.europas" 1li,en

do.ck' p~läget i det nl,lra närl~laste ·-invid': ,detta.. .pen~1a;: it.1ger_·, '~r : det

alltså" in,oln lrvilken vi. s:å' :att~äga reda oss sän1~t. i j älXl.'förelse I~?~d.:~et

öfriga. i Europa: :Åldern i fråga. :- är, ju, .de s~rsk.i.lda~. (k,::. ,.parnfa~~~ote~'nas

period, och förhållandet utvis~r.,· att: ,~vi Ined afseel1~l~ å .de$~a '~ar~ot~rs: qe..
käm:pa~lde' ,.e~ldast hunnit till en:, :lne,delnlåttig ,st~ndpunkt:: : ~ås<)IIl ~redan

fÖX\;lt; antyd.ts, ä.r ,detta. till.. stör, del E?Il , 'väl8tå/1~(l8~fråga~:, l, ,sje~fya,. verket

torde :{Jei~na:,ålder kunna -, betrakt.as~. f~~ån '"dödlighetens ,,~Yl1 p~n~,~, :Så~()1111, .de

n1indr:e ·~b~llledlade och; glest, betolk~e läl)Qernas achiUes~~L F(;)r., de smitto.~

StHU111abarnfarsoternas l~ckliga; ...bekäm,pa~lde. ~r~fves; :g.e~~]~a·. ~tt·vi_~st vä,,!

stånd,: son1, luedgifver, i~ktt~gapde a~.: 'beb.~ijiga·:för~igtigp<;tsInå~t,~~yen~9J;l}

rikligt·förgrenade salnfä~~dsn1_ed01, sonl': rn.öjliggöl~a:: ~tt,ha~tigt ~~l)!i~an4·~~f

lHkarevård. D·e ~., förnlögnBtre: pell tätare .befolkad~:·~ällder~1a p~~va~ ~llt~å-:.i.

. detta: hänseende etoi'a, förd~la11.: ': ....' > > ,', ' ~ , . . /,

: ()ckså finn.er 111an,äfv~n;ino~}~vår.t landi.döQligh~~~l1j~41,q~r)} !11~ll~11:5

och.lO' år: vara' ,hög, .företräQesvis.·just i~1oro ;de ~~l,ttj,gare: ell~r ...gl~s~l~e, ~b,efQJ

ka:de, ttakterna.: l ~drrb'Ott~l)s,län ·,är :dqd.~talet.~i depna ;ålder ~j Inindr~:;~ll

(jQ,%" , högre ätt annnrs' i" Sverige .. " Gå: Yi.-till: ~nqta .lände.r,:·framträ<;ler~ fp~>

hållandet: ä,l1nu': nlera .n}ar~el~~dt..,·:,-Säl's~;ildt: är;. Östeurop~s ,st~nlli~lg: ,ll:~r

rnycket ogYI)Salp.,: ~ydJj·gen·!såso;lp"':en!! följd: ~f q,e ;öst~prope~s~a- f()l~e1)s .l,~gr~

välstå~1<l, ,i ,jän1för~lse: 'l),led, :<ile veste111~qpeiska ....::Red,~ll.i ·Öst~rrildsk? Gali

zieni"är ,dödstaletinellan~f 5 .<?C'h.~JQ ,år, nl~rr.ijl: ... dQO~elt l,?-ögr.e ,äll~i i\rest~

eurQP~ .::-: ,'under' Qet .qaliziens. öfverdödlig:het 'j~l : tot9: ,enda~t :tl.tgöIL,4:4:~:~.

I Ryssland äro förhåll.U:l1cl~l1,a inpu1 ålder~l·i fr~ga .. S[~J1l101ikt:.änI):u ,()gyn-
salllUlare~':
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··Fortsätta VI' nu· tlndersökningen af .Sveriges ställning under JifvetR

olika· åldrar, ·så finna vi, ·a.tt vårtdöd~tal·efter 10 års ålder faller: n1ycket

.hastigt - ,d. v. s. i. jåmförelse 111ed det öfriga Europa - så att :.~ vi uti

ålden1 lnellall 15 och' 20 år igen äro nere ·vid ·en ·punkt, son} beteökn·as

lned· '75,:, d: ·v. s. att vår siffra är· 25 % lägre än Vesteuropas. Oeb nu

fratntl'"äder ett. rent uton1ordentligt förhåUande, som ·vi knappast ·tro

ess :k,ulllla l1Dg: stal~kt· betona. ·ÄIJ~da tran' 15 till 75 års å~der bildaf'

det· .s·ve·nska '. dödstalet i, jäutfö'relse Jnted Vesteuropa-s en 'nästa'n absf:)lut

rak linie, ~igga1~de ö{verallt 25,~ lägre än ·de· vesteu1ltopeiska tale1~, d.

v. 's.: oalbr~ttet under keTa dern'na lå<Y/;ga tidrY1~td af ·lifvet är döliliglte

~en .hos oss endast ·'tre fjärdedelar af hvad denJ' är ·inon~ den vesterländska·
civilisation·en i·dess ·h1!-lket. Vi lnå gå från ålder till ålder: öfveral1t, ·der

InaD ·efter a1l1nän ve'steur<>peisk norn1 skulle vänta sig 100 dödsfall; finller

manh,ososs .endast 75. - Så förhåller ··det sig lued det 01nnä1l1da påstå

endet, att· i andra åldrar än barndolnsåren Sveriges ställning icke! s'kulle

v·ara 'annotlunda än hvHket ·ann·at folks 'SOlTI helst!

Denn:a 'fullständiga parallelisrll lTIed det öfr-ig·a· Europa' u11d·e.r· ej

lnindre· :än '60· år af 'lnenniskolifvet '- väl till luärkandes under €n .oaf

br'ut-ell »premie» .af 2-5,: - är väl d-ethästa; intyg S01l1 kan ·gifv-as 'on1

8oliJdA-teten af vår öfverlägsenhet i detta fall. Om vi uti en, eller annall

isolerad ;åldel~sg~:UPP.. at lifvet stodemycket fördelaktigt, så kutwesåd·al1t

vara. att tillskrifva 'nlera tillfälliga fördelar; ·))len en -så -oafbrutell och .af

gjol'd öfverlägRenh~t kan ·icke existera ·utan :att vara baserad .pådjupt

grundade och fast liggande f-öi~eträd'en 1110ln hela vår kultUl\

För .att ytterligare inskarpa detta fakturn ·är nödvändigt att oonlöta
ällllU' en invändning,- SOln lnan ·stundolukan ·fåhöra~· Då dödlig·neten är

så . ringa i vårt land, så inn€bär ·detta - h.ar t.nan sagt - att hos oss

sjuklin'garn:a bevaras vid H!, ·medan de i andra län~er falla offer fördJö..

dien;· häraf skulle då ·end,a vinsten för oss .vara. att vi fä dragas med ·en

m'ängd :sjuka ocl1 ·svaga personer, hvilka ,andra folk - slippa att under

hålla. Tluru förhåller det sig nu· rned denna nya invändning?

Vid ·litet ·eftertank,e Inåste ·man strax finna, ·att ett sådant antagande

redall i ·oell för sig 'ärmycket ,besynn·erligt. '. \!i skulle "alltså llästanen

sainrna vara·:i besittning af .ett areanUlll,' SOUl h·öl1e de hels0svaga vid lif

htlrU' skulle- m·an :k·unna förklara något sådant?· ..

~·1en för öfrigt finnas enkla och' klara fakta, SOlll åda.galägga, '. -att
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det' nu otnhandlade' påståendet alldeles icke håller streck. 'Ti ·,finna dBssa

fakta uti statistiken, öfver sjukkassorna. Till belysning. härafskalljag

anföra en· liten händelse, SOlll inträffade "här iStockbol1ll' sistlidne vår.

" Man'var' inOlTI en förening härstädes i färd llled· att bilda en Sjllk

k·assa, och· 111aB vände ·sig till' en afvåraU1Bst fran1stående -ulaten1atici

med- annlodun ;'ölnuppgörande af de erforderligaafgiftsberäkningarna. Den

ifrågavarande vetenskapSll1annen använ·de·till·en 'börjatl sjtlkstatistiken från

kassorna i konungariket Sachsentlnen ·erinrade sig sedan, att vi hafva en

dylik statistik äfvenhos oss,' näluligen uti den äldre arbetareförsäkringsko

lnitens beliänk&11de. \rid jälnfötelsell mellan sjukdag~arnas -antal enligt .Sach

scns siffror och :enligt .Sveriges bief h:an lnycket ·öfverraskad. Öfverlägsen

heten i god riktning· å vår sida var alldeles afg30rd .ochtill oITlfattnin

gen i hög grad bety·dande.

.Af- d:etta fra:mgår, att Ofn dödligheten h080SS är ringa, så hindrar

detta icke, ,att helsotiUståndetär hos vårt 'folk lninst sa .godt sotll annor

städ'es·- oc11 väl i regeln ej så litet d€r·utöfver. [Och ·detta är väl också

ett .rimli'gt salnband - medan det lllotsatta förhållalldet skulle vara i l1ög
.grad sällsan1t.

Vi hafva nu - en stund sysselsatt. oss In'ed dödligh.etell inon1 lifvets

luellerstaåldrar. . Öfvergå vi till de högre äldrat"nU', 75 år· ooh del'öfver,

finna vi Sveriges död~ta.l ånyo närrna sig de. aUllläl1t europeisk:a, och att

så ,sker' kan ju icke -förvå{la,~ då' il:tenlot lifvetsgräns' skilnaden' uti' döds~

risk ej kan vara synnerligen, mycket olika ino·m det ena f0lket lI10t inoln

det andra."

På diagrUll1 11:1" 4, hvars kurva för iSverige vi BU stud~erat, är in

lagd .den 111ots,varande kurvi~ll 'äfve11 -för NOtt"ge. Densamlna befinnes

gan'ska . rnyc:ket afvika från vår OCil visar i d-et hela taget större ojälIln.

heter. lnonl de -föl'sta lefnadsårep.är dödligheten i Norge, såsolll redan'

oln11älnts, ;ännu något nliuclre än i Sv'erige. Så börJar äfven i Norge

ett stigande af ,·dödstalen upp· elllot ·det europeiska uH~deltalet,.nleB111edan

d~11'· uppåtgAend·e rörelsen' hos ·oss stannar 'efter 10 'års ålder, fortsätter

den i Norg,e ända upp ernot ·30 års-åldern. Tiden mellan 20 och ·30 år

är .i, No-t~g>€- :aell oförd:elaktigaste, "lneclan'uen för oss, ogynsamlnaste var

åldern l11ellan 5 och 10 år. Delvis är detta beroende derpå, att tvänne af

Norges 'hufvlldnäringar, I1älriligen sj~iarten OCll fisk~t, lnedföra en ll1ällgd

olycksfaH,och öfv-er htlfvud ..skörda :talrika :lllenlliskolil, sij,rskildt hlO}Il den.
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första lnannaåldern. Dock gifvas indicier, son1·, antyda~ att detta icke' är

(le1~ .elititCl;: förklaringsg~'unden~

~~nda·:från·:.JO års ålder .och till 65 år ligger den :J.1ol'ska· dödskurvan

högre,· d·. v:· s. -ofördelaktigare än _den svenska f .. En ö.fvervigt för Norg,e träffas

alltså· endast .inoln de yngsta åldrarna SalTIt· inolll de äldsta. Beträffande de

senare, kall såSOln ett särlIlärke .för Norge allfQras~ att det eg.er en:-.: ll1YC

ket hög_· p.rocent lifskraftiga.' åldrillgar.. Inolll de allra högsta .åldersåren

är dödlighetel~ i detta land' utomordentligt· ringa. '.

När·lnan på detta diagram iakttageT",- huru lrlycket.-ftera" de åldei's~.r

äro, . inolll hVilka Sverige står: .bättre än Norge, Jl10t d~ åldersår,.. 'SOlU :ut...

ll1ärkas af ·det motsatta förhållandet, så' vill -n1an kallske Ql'uga. den sl\l~

satsen,- att· resultatet: i sinhelilet·· l11åste -blifva betydligt fördelaktigare

för .oss. \Terkliga fÖl'hållandet är dock, såSOln: fö,rut frall!Qållits, att

skilnad.elt ln~llall de båda' länder~la är . .ringa, ,så attdesallllna.·: _i det

11ela kunna lJetraktas . såsotTI:' u,ngefär ·jälnngoda. Detta fakturll. finner sin

förklaring deruti;, att ·de åldrar, i hvilka Norge har försteget,. just äro' de, ~

inoni hvilka" j- alllnänhet dödligheten är högst, - hvadan en eller allnan

procents skilnad här har en större nUll1erisk omfattning än <i fråga ·0111

de rnellersta åldrarnas .lägre dödssiffro!'.

, Sist ··ber jag' att få till behandling upptaga en, ås.igt, . .sOnl ytterst

ofta föreko111mer, när -fråga är .C?ffi dödlighetens "nlii1skning· i .våra .dagar;

LiksÖlli Ulan' ---,.' falskeligen' - velat gÖI"agällande, att Sveriges företräde

inonl' dödstalen vore inskrän·kt till 'barndo~usåren, så ·b~r 11lan icke' lnindr'e

afgjordt velat påstå, att 11~i1~8k1~il~ge1~ af dödligheten - såväl hos öss ~son1

annorstädes··-- skulle yara' inskränkt 'till, eU·er . .ätlninstone. företrädesvis

till finnnndes· )noluc ·samma. åldrar, eller inon1 :de yngsta lefnadsåren. ~

För belysandet af deni)a fråga är afsedt det sista af de här llleddelade

Jiagrallllnen, _de:t ,som bär n:r·.;[j,. , D~tsanln1a 'utvisar dödligh~tenR n1insk~

ning iubill hvarje särskild åldersgrupp, Oln tidrYlnde111816~1840.järnföres

~ned· tidryn1p:en ,1881.......-1890... Jag ~ber. i ,förbigående få erilira Oh1 att

bägge dessa; perioder' äro' rena fredsperioder och' att deil- första af denl

icke ligger så synllerligeil långt- tillbaka i tiden.- Vi skulle få. helt andra.

skilnader, _Dm vi -ginge tillbaka -till förra århundradet: -eller _.de. första

I • • • •

* Dödstalen åldersvis. för Norge ~ro icke känd~ senare än från åren 18.71-1880.
Seclan . dess 11rti" dödlighet'en: i Norge;' i sfn' helhet betraktad,' 'hvarkeri ökats eller lnin·
skats,' men kan inöjligen" håf\?a fördela.t sig något anno"rlunda'pä de olika åldrarna.· .
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decennierna af det l1uvarallde.. Mell son1 'sagdt, vi nöja oss· här 111ed· att

efterse,:' huru stor förbättringen. är ulider de sista' felntio a sextio' ·åren.:··

. I diagramnlet. är det de hvita, öfre partierna; som för hvarj.e ålder

angifva del1' 11~in8kning, som eg-t runl. af dödssiffran;. från den eila peri

oden till. den andra. 1 åldern 0/1 år befinnes vinsten utgöra 35%, d..·.v.: s..'

der vi i detta åldersår hade 100 dödsfall åre11- 1816-:.1840, ha vi nu endast

65~ Detta är ju' en 'högst beaktansvärd förbätt.ring. Vida ogynSatllmare

är förhållandet inom åldrarna 3-10 år. Här kunna,vi kl1appast·kon~

statera. någon- förbättring alls. .-Egendol11ligt är, att detta. just är samnla

åldral\ lned afseende å hvilka.vi förut ftlnnit 'Sveriges 'ställning i· järn.

förelse nled det öfriga Europa vara minst fördelaktig.. Ej blott alltså att

dessa åldrar äro för oss den svagaste punkten i jänlförelse lned andra

folk:- ·de äro' derjälnte de eilda, åldrar, i hvilka vi icke gjort några nämn

värda framsteg. Detta förhållande' synes oss böra i högre grad tilldraga

sig våra läkares uppmärksamhet än SOlU fallet varit hittills.

Annlärkas må i 'förbigående} .att under de allra :senaste' åre'it en

förbättring af'dödlighetsförhållandena kunnat ,skönjas äfven· inom nu i

frågavarande· lefnadsår.

På diagramulet ställa vi då till sist den frågan: inoln hvilka åldrar är

det SOln dödlighetens aftagande är .störst? Är det månne inom barndoms

åren', såsoln så ofta påstås? Nej, visst· icke. InOln åldrarna 'mellan 3 och

10 .år· är ju ,förbättringen tvärtom; SåSOlll vi nyss funnit,. allra 'ininst.

Inon1 de· yngsta' barnaåren äro visserligen- fr'amstegen, stora, men· den

1~ög8ta,' förbättringen, återfinnes dock icke 11eller der.: I ',' åldrarna lhellan

40 och 50- år är det derernot son1 detta lnaximu111 träffas, och öfver: IlUf..

vud utmärkas sa/n~'tliga de mellersta åldrarnä' af eu" storartad förbättring.

Den sa1l1111a sträcker sig äfven till de allra högsta åldrarna; till och med

för 'gruppen· af åttioåriga och deröfver, ar dödsrisk'en !ni'l1skad n1ed ej'

luilldre än 21 o~. .

,Lållgt ifrån alltså att förbättrillgell' är :inskrälikt -till barnaåren,. äro

de' största frau1stegell att finna inoil1 åldrai~na för de, VUXl1·8.; Och ·detta

faktum gör' lledsättningen 'i dödssiffran änl1U mera värdefull än annars

skulle "varit fallet.: Ell minskning af' dödstale11 ,j barridolnsåte11 skulle

lböjlig'en ku'nna komu1a till 'stånd geilom~ något,' specielt skyddsmedel,

som skulle' kraftigare: väpna ,dessa späda illdivider mot döden;' nlen en

sådan utomordelltlig't, stot ocl1 _stadigvarande lifsvinst, som oen: vi bär
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ftlnnit, under nära ·nog alla åldrar af lnenniskolifvet kan ~:)lnöjligen vara

resultatet af ett isoleradt ·framåtskridande på någon viss :punkt: det ·n1åste

anses 'vittna Otll eng(YI~erel förbättring ino1l1 ·vårt samfundslif.

När nu, såsotn 'förut ··visats, ,vi tryggt kunna utgå ifrån, att ·dylika

förbättringar visst icke 'komnla ,till stånd af sig sjelfva, utan. att de kl~äf.va

ett' i hög grad olnfattal1de sarnarbete, i 'hvilket 'hvarje individ -af ett Jojks

minion~r 'gör iued hela sitt Iii en insats - der ej insatsen ·sker i 'll10tsatt
riktning ~ så :kunna vi lugnt påstå, att den stadigt fallande dödskurvall

för, .vårt.follv .vittnar i llög~'grad 'förrlelaktigtoln .den' utvecklihg, -sonl

under innevarande ål'hundrade försiggått i vårt land. Och .då det nu

för tiden ·är så vanligt ;att få llöra sådana yttranden 'somatt 'Sveriges

folk sofver, så halva vi .rätt att peka på dennadödskurva oohsäga, ·att

under dennas. k.. sömn .bar Sverige lugnt och stadigt framskridit på :en

väg, der det nu, .frå11 en yttel~t ;bet~ydelsefull'synpunkt,står·såsotn numl"O

ett bland alla ,folk iveriden.

. Och medan det talas Oln Sv€riges {örfaU, h&rhär i sjelfvaverket

utförts .ett kulturarbete, ·öfver bvilket hvar}e an·nat folk 'skulle 'känna sig

iJi,tycket stolt.,

I anledning af -föredraget yttrade sig:

.H€rr;:Fil. -Dok-tor··Lemer;~·:Det··k;&n'icke"falla 111ig ·in att göra någon

egentlig opposition emot det utmärkta anföral1de,SOln vi nyss.afhört. Dock

V1\r· det ·ett ·yttrande .af :föredraganden, som uppkallade .Dlig. Hansarle·

lläulligen, 'att man har anledl1in·g &11taga, det kulturen i Tyskland ick·e

står .så :bögt, SOlll lnan :kunde trol)å grund af .t.. ex. det ringa antalet an·

alfa.betei' derstädes. Detta är ett påstående, -SOln torde ,vara t:~ngefär lika

svårt -att 'b'evi~ "SOD1 -att lnotsäga. 'Och jag henlställer till ,den ärade före

dragallden, huruvida han icke .·förbisett en sak. Om m'an såsoln 'han

gör en jäulförelse lllella:ndödstalen i Tysklalld och :E"'rankrike och -vill af
. d:et ;gynsammare ..franska d;.ödstalet·draga den.slutsatsen, ·att Fra11krikes

ktlltur. står .h,ögre,- torde man ::duck ej ·böra glölntna, ·att 'nativiteten i Tysk
land :är· .betydligt luycket ;stöl~re .:än i ~-'ral1krike. "Redan pågrul~d häraf

lnåste ju 'nämligBl1 enligt ..all hittills. Vll1111en erfarenhet 1'ysklandsdödstal

blifv.a relativt högl'e ':än :.F!rankcikes, h'v.adan i .detta Jallde~ högre Idöds
talet .väl i:c.k·e i roch för sig tltgör ··ett :bevis på lägre :kultur.
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Herr Aktuarien Sllndbärg: Med anledning af den föregående ärade

talarens yttra.nde ber jag få erinra· OlIl t . att detstunma' berör just det tent tek~

niska område, som jag i- början af 111itt föredrag antydde men icke ansåg

lämpligt att här närlnare inlåta nlig på. Det kan visserligen synas såsom' en

gifven sak, att då dödHgheten är n1ycket stor inom barnaåren, så bör också

dödstalet i dess helhet, våra 'högre inqm ett land. lned talrik befolkning .j

barndomsåren, än bland ett folk som är fåtaligt företrädt i denna åldel'.

1tlen så;' förhåller det sig dock i sjelfva verket ick.e enligt den utredning~' som

jag tror mig hafv'a åstadkommit uti al'tikeln »Befolkningsläran», intagel) uti

handboken »Det Ekonolniska Samhällslifveb>. Ehuru det knappast vore lälup

ligt att här söka närmare utreda denna fråga, tror jag mig dock böra an

tyda den hufvudolTIstäl1digbet, hvarpå' bevisnil?gen grundar sig. Denna äi'

helt enkelt den, att dödligheten är mycket hög icke blott inom barndolllen

utan, såsom bekant, också inol11 ålderdoll1ell. Nu är förhållandet det, att

en och SanllTIa befolkning icke gern3.., är på en gång rik både på barn OCll

på åldringar, utan i allmänhet endast på endera. Om alltså Tysklands

dödstal höjes upp genOlTI dess talrika barlldolnsbefolkning, så höjes det

franska dödstalet i stället genom F'rankrikes många åldringar. På detta

sätt sker en utjälnning, son1 gör, att dödstalen i deras helhet i bägge .fal

len blifva ett noggrant uttryck för 'den verkliga, salnfälda dödligheten 

åtlninstone så noggrant. S0111 för vanliga förhållandell är behöfligt.

Denna, antydan blefve kanske vilseledande, om ej på samnla gång

bifogades en liten protest lnot ett sätt, SOlll mycket ofta användes att lnäta

ett folks lifskraft, näIT11igen just genolIl att räkna antalet af åldringarna.

Der in01TI en socken eller il10n1 ett land det finnes många åldringar, der '

anser 111an strax, att dödligheten måste varå ringa. Men dessa båda för

hållanden hafva i verkligheten lnycket litet lned hvarandra att göra. Det

relativa antalet ålderstigna personer beror nänlligen i första rUlTImet på

folkökningen. Att Frankrike har så nlånga gamla, är egentligen beroende

på att dess folkmängd växer så långsanlt. Der åter folkrnängden ständigt

ökas och derför också antalet födda tilltager saInt 'kanske ungt folk i stor

lllängd ,oupphörligt strönllllar till, der kOlllna de galnia gifvet att blifva

en ringa n1inoritet, Oln deras lifskraft är aldrig så hög. Ett sådant för

hållande ät(?rfinner lllan t. ex. i nybyggareiänder.

Den fråga, SalU af den föregående ärade talaren berördes, är i och

för sig af lllycket stort il1tresse. Jag tillåter n1ig dock att ännu en gång
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betona, -att det icke är af, förbiseende, SalU de enkla dödstalen här blifvit

fran1stälda SåSOlll lnåttet för den verkliga dödligheten, utan att denna åsigt

är resultatet af en sorgfälligt gjord undersökning. Jag tror ·också, att

redan de här förebragta diagramlnen skola i Sill lnån antyda - Oln mall

nämligeli jänlför åldersdiagrammell· för. Sverige och Norge lned deln, son'!

afse dödstalen' för ,hela befolkningarna i dessa länder och i Vesteuropa - att.

dessa senare dödstal icke innebära någon missvisning. Funnes här till

hands 111otsvaran'de diagram äfven för .Frankrike, Tyskland och andra

länder, så vågar jag påstå, att resultatet skulle hlifva detsalllina.
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.NATI,ONALEKONOMIS,KA FÖRENINGENS.

saUlnlantr,ä.de den 28 november 1895-

Ordförande: I(anslIrådet R. BE1VCKERT.

rrill ledanlöter af föreningen invaldes:

I-Ierr ,Bankdirektören lV". Carlsson/ ,och

», Fil. I{andidaten Ii. Dick/H~an.

Herr Fil. Doktor J. Leffler höll härefter ett föredrag 0111:

Vikto'r Rydberg och Benjamin Kidd om den social~

utvecklingen och den hvita rasens framtid.

Då jag i S0111raS åtog 'lnig att i november hålla ett föredrag i national·

ekonollliska föreningen var rnin afsigt att vid detta samInanträde lemna

en redogörelse för hufvudresultaten af de undersökningar,.801n för Lorenska

stiftelsens räkning af fiei"a personer under senaste åren verkstälts rörande

q'vl-n'noarbetet i l)tockhol11~, särskildt de qvinliga a.rbetarIlasekonon~iska

förhållanden. ~1ed bearbetningen af dithörande prilYlärundersöknillgar

hade jag under de senaste l11ånaderna' varit till hufvudsaklig del sysselsatt

och hoppades kunna få denna 'bearbetning åtminstone i det närlnaste

,färdig til~ tidpunkten för det utlofvade föredragets hållande. Då ernellertid

,ännu återstår ett och annat af detta a.rbete att fullborda, bland annat

åtskilliga 'nödvändiga kontrollundersökningar, har det, ansetts vara läll1P

ligare att till något senare tillfälle upp'skjuta ll1eddelandet af de vunna

resultaten. Under det jag derför såg mig Oln efter något annat ämne

för, 'detta föredrag, utkon1 för ett par eller tre veckor sedan en svensk
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öfversättning af ett redan förut för 111ig välbekant arbete: Benjan~in Kidcls

»Social evolution»'; och denna svenska upplaga befanns vara försedd lned

en inledande afbandling af Viktor Rydberg 0111 »den' hvita rasens frarntid».

Läsningen af denna postulna uppsats af den nyss bortgångne tänkaren

och skalden lnognade i Inig en förut länge närd tanke att vid tillfälle

söka något belysa och granska hållbarheten af den nlltför hårda dOlll

öfvel~ det ~lttbnde ärhurid~adets"k'ultu'r och." I}åtiol~'ålek~I~ol~i, söni Viktor

Rydbergs berölnda .~:ik~ >~.Pen l~ye Grotte$ången.» tyckts mig innebära~

Ett i visst afseende synnerligen länlpligt sådant tillfälle har nu erbjudit

sig, i ty att den nyssnämda uppsatsen om den hvita rasens frulntid å

ena sidan till väsentlig del' tör' sig Oln samlna frågor, 'som i >;Dell nye

grottesången » poetiskt behandlats, och å andra sidall blifvit, såsom nänlts,

. satt i ett nära saulballd n1ed den svenska upplagan af !(idds verk Oln

den sociala utvecklingen. Ty sistl1än1cla verk äi' ollekligen' af 'sadan be

skaffenhet, att det 111ed full 'rätt kan' göras till' föreniål· för ett fÖredrag

och tankeutbyte bär i nationalekonomis~a förening~l1. Det är' derför jag

trott det kunna vara i visst atseende mycket lälnpligt att l1är tala äfven

onl Viktor Rydbergs sociologiska åsigter; älnnet för i aftOll har också,'

111ed vår ärade sekreterares bifall, forrnulel:ats sålunda:' » 'liktor Rydberg

OC~ Benjamil~ Kid.d om. de~l sociala utvecklingen ?~b den hvita rasens

fran1tid». Emellertid har jag funnit det vara on1öjligt. eller. åtlninstone
. ". " ..,' . , . -. \'.'

oläll1pligt att nu i afton söka lemlla någon lnera" utförlig och salnn1an-

hängande redogörelse för och kritik af Kidds sociologiska åsigter. En

sådan redogörelse, och kritik skall nälnligen, ensam behöfva taga' i anspråk

. en h~l afton här i .föreniogell. Jag hoppas ock att, när Kidds 'arbete

hunnit blifva mera allmäIlt kändt och läst af föreningens ledarrlöter, .ett

saulmanträde lllåtte anslås' åt detta änlue -, vare sig llled lnig eller 111ed

någon annan såsoni föredragande. I dag måste jag inskränka\ lnig till

att endast så att säga i förbigående och till jän1förelse med Viktor Rydbergs

beröra Ridds åsigter; det blir således Viktoff' Rydberrgs åsigte1'" 011~ den

soc'iala utvecklingen och den hvita 1'"asens f'rallntid) son1 nu' skola utgöra

det egentliga älIlnet för lnin framställning.

Dock först ännu några ord; iunan vi öfvergå till sjelfva detta' änll1e!

Nyss betonades, att det ,;ar blott i visst atseende, SOlD jag trott det vara

lälnpligt att nu tala Oln Viktor Rydbergs sociologiska åsigter.. I ett anna.t

afseende 'torde nämligen detta befinnas vara, Oln' icke. just olämpligt, åt-
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luinstone för aftonens föredragande förenadt med någon olägenhet. Endast

några få veckor hafva förflutit, sedan 'liktor Rydbergs oväntade frånfälle

framkallade en landssorg, så djup och vidsträckt S0111 sällan någon .inon)

Sveriges landamären, förorsakad af en enskild medborgares död. Viktor

Rydbergs. utomordentliga förtjenster SåSOD1 författare och såsom menniska,

på hufvudets, hjärtats, och karakterens vägnar, hafva prisats och upphöjts

både i tal och skrift, på vers och på prosa; och hvad mer är, de hafvfl

djupt inträngt i snart sagdt hela vårt folks medyetande. Det är under

sådana förhållanden icke osan~lolikt, att de gensagor, S0111 jag nödgas

inlägga mot en del uttalanden af Viktor Rydberg, 'skola på vissa håll

väcka förargelse. Jag får finna lnig häri, fullt och fast rnedveten on1 att

de ingalunda åsyfta något förringande eller förklenande af Viktor Rydbergs

stora och ädla minne. Och 11U till vårt äll1ne.

Att »Den nye Grottesången » i lJoetiskt afseende är ett mästerverk af

hög rang, derom bör väl knappt kunna vara rner än en nlening. I sin

helhet är den en straffpredikan aJ Väldigaste art luot den hjärtlösa egais

Iuen, guldtörsten, l11arnlnonismen. Föi" en analys af denna härliga dikt

från poetisk eller språklig synpunkt är naturligtvis icke här rätta platsen,

ej heller jag rätte rnannen. Det är utesIntande de deri föreko111mande

tankarna af specielt nationalekonomisk eller åtminstone alllnänt sociologisk

innebörd, som här få intressera oss.

Såsoln I torden erinra Eder, mina herrar, inledes »Den ny~ Grotte

sången» dern1ed, att konung. Frodes guldmalande jätteqvarn, den mytiske

»Grotte»,är i behof af allt större arbetskrafter; då de lnallliga trälarna,

oaktadt sitt stora antal, ej läng~"e förslå, begär'derför Mammons öfverste

prest, S0111 tillika är l~rodes kansler, af sin monark tillstånd att till fyllande

af grotteqvarnens' arbetskraf taga äfven qvinnbtna, hvilket ock af Frode

beviljas, dock - karakteristiskt .- »ined undantag för

glädjelifsprestinnorna,

dansarinnorna» .

När .Grottes omättliga behof icke ens härlned kunna fyllas, får

kanslern-lllanlmonspresten sedan tillåtelse att taga »trälabarnen, äfven 10

års och yngre». '1:'ill mammons ära skall byggas en helgedolll, ett torn n1ed

»tjugu rader

svindelhöga kolonnader>;,

hvardera kolonnaden eller våninge11 lllotsvarande ett stånd staten, alla
3
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de öfre af guld men den lägsta, bottenvåningen, af basalt; och derlna

bottenvåning är hvar kolonn

- »e11 slaf -

träl vid träl är hela raden,

som bär upp dess arkitrav.

Nog nlan ser, att bördan känns:

sena, hals OCll muskel spänns,

ryggen böjs OCll söker vägg, ,

stela, ådersvälda bänder,

kramplikt salun1anbitna tänder

inom tofvigt skägg,

svullna fötter, krökta tår,

vaden strarn,

dyster uppsyn i en ran1

svettigt bå,r.

Och se blicken!

Se, deri

ur de trötta, slöa, skun1lna

gnistra mot oss trälens stuffillla

hat och lanla raseri!»

Men Frode har brädt att, få Mall1mOnstelnplet färdigt, och genolll

inspiration af sin gud finner kanslern-lnalnnlonspresten på ett Inec1el, sOln

»eggar, hetsar, sporrar,

sticker, stinger,

gnager, borrar,

,nerv, som slaknat, öfverspänns,

och det svider oc~ det bräuns;» .

och han gifver det benämningen konkurrens.

Det probleln, SOln lTIed detta ll1edels 'tillhjälp skall lösas, »grotte

problemet», lyder s~:

'» Gör llled '111insta kraftförslösning

guld af muskele11e'rgi!»

och enär

»Grottes hållande i gång

dagen lång och natten' lång
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kräfver' i ett öfverslag

tiotusen lif per dag»
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»slika 11lassors närande

vore för besvärande, guldförtärande »,

så förkunnar en lag

»statsaritmetikens dOln:

ej ett bröd åt dessa munnar,

ej en dryck åt deras gom!»

Under hugg och slag drifvas nu af Frodes fogdar stora och slnå

trälar, män, qvinnor och barn, till' arbetet;

»Röda droppar ymnigt pärla

från de gaddbeslagna remUlar,

hvarlned fogdedrängens färla

flänger lnäns och qvinl10rs lemnlar.»

Och likväl

»är ej sådan bödelsjäl

grylTIlnare än 11lången a,unan ..

Ångestsvett på pannan!

Fogden ock är Grottes träl.

Minns: för honom valet gäller:,

statens högsta ära eller

nödgas draga dagen lång,

likt hans offer, Grottes stång,

tills han dignar och ihjäl

,trampas under hälarne

, af de andra trälarne ».

r· en »Efterskrift» till '»Dell nye Grottesången.» kännetecknas »det nu

lländöende nittonde århundradets elände» i ,jämförelse med föregående

seklers såSOln:' »det ge110nl industrialislnen på sitt sätt organiserade och

'systelnatiserade eländet i lnotsats till det oorganiserade; det med teor~er

rättfärdigade i motsats till det teoriIösa ; det fråll religionen hopplöst bort

seende eländet i' m~tsats till det af kyrkan lTIedlidsamt våråade, smekta,

genom oförstålldigt alllTIosegifvande ökade, IDen äfven lindrade, hu.gsvalad~,

ja, . adlade. Och slutligen: det jäsande, en fullständig salnhällsOlTIstörtning
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planläggande eländet i jämförelse IIled forna tiders' stundolll uppbrusande

111en till regeln tåliga elände.»

Vidare polelIliseras lnot den praktiska lllaterialislnen, »hvars 111est

gigantiska uppenbarelse är anden i det nittonde århundradets .indnstrialislll,

i dess ofantliga grotteqvarn, der djäfvulen är IIljölnaren, Oln djäfvulen är

den hänsynslösa egoismen». I ett till sist följaIide »utdrag» ur en fest

predikan af kanslern-Inammonspresten, satiriseras blodigt den optirnistiska

nationalekonorniens uppfattning' af eländet bär i verlden såsom ett »kul

turens offerväsen», vidare. den af »vulgärfilosofien » olnhuldade 1,f;tilitets

moralen samt äen på egoistiska klassintressen grundade »realpolitiken».

I »Den nye Grottesången» och dess »Efterskrift» har Viktor Rydberg

låtit sin galnIe bekante, den .»oförbätterlige' pessi~l1isten» Ahasverus, den

evige juden,' gifva uttryck åt en del' af sina sorgliga lifserfarenbeter

under de snart nog nitton århundraden han hernlös och rastlöst bar lnåst

vandra 0111kring häl' på jorden.: För oss framställer sig nu denna fråga.:

har Viktor Rydberg i sin nye grottesång äfven velat uttala sina egna

personliga äsigter Oln den vesterländska civilisationens utveckling och

resultat särskildt mod afseende' på det ekonomiska samhällslifvet? Ett

jakande svar härpå synes nu varå rned aU' önskvärd tydlighet gifvet i

afhandlingen all} den hvita rasens fralntid eller, såsom den af, Viktor

Rydberg sjelf kallats, om ~)De 'h'vite och .de gule».

Det heter väl lnot slutet af .denna afbandling, att författaren för egen

del vågade hysa något hopp om del1~ ras och det folk han tillhörde, lTIe\l

också att han ville grunda detta hopp på ett enda skäl, aln hvilket han

kanske vore ensalll, nämligell detta, »att sedan Europas storindustri dukat

under för en växande asiatisk, de europeiska nationerna skulle kon1ma

att återgå till ett snndt och folkbevarande produktionssystem» (det vill

väl säga i hufvudsak till det lilla jordb1"uket eller något i san1lna väg

'soln.' det nu för' .tiden i I{ina, förherskande produktionssystemet)., Det

·heter 'der vidare, att »till .de tecken, vid 'hvilka hoppet om en frålnt~d

för vår ras gerna vill fästa sig, hör den, riktning i de naturvetenskapliga

-upptäckterna och de tekniska uppfinningarnas gång,' som tyckes .lofva

.helIlarbetet·· hjälp från samlua håll son1 förut stjälpte det; men dessa tecken

äro osäkra, och· hoppet kan' gäckas»! . I det bela är det' också en tl~östlös

pessimism; SOlll.uttaJar sig äfven i afhandlingen om »De hvite och de gule».

Innan jag öfvergår till en granskning af de hufvudgrunqer, på hvilka
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denna i »Den nye, Grottesången» och i afhandlingen Oln »De hvite och

de 'gule»' uttajade' p'essiinistiska' uppfattning· stöder sig,: lllå här påpekas,

att den står i. afgjord 1110tsättning till den g.rundåskådnlng,. SOl~ möter

oss i Ridds 'arbete om 'den 'sociala, utvec~lingen. Motsättningen är i

sjelfva vei'ket så stor, att en afvisanc1e kritik;~~af Viktor Rydbergs sociolo

giska åsigter skulle. kunna he~ta" sina:. argument, till väsentlig del från.

I{idds' ifrågavarande' arbete.. ~örklari~~g~tl till att \'iktor 'Rydberg likväl

skrifvit ett rekomnlende'rande företal ..till sanlina arbetes svenska upplaga

torde nog också, delvis' få' '~ökas i· hans lnångfaldigt bevisade välvilja och'

tilln1ötesgående, hans obenägenhet, att .afslå en .begäran Oln någoll tjenst,

som. han .. utan allt för' stora svårigheter kunde göra en person~ > Men, det

är 'dessutoln ,i ·<Kidds arbete. något, sonl, särskildt .måste hafva tilltalat

Yiktor Rydbei'g och sorn isyn.nerhet har. förl~ått honoln att klassera detta

arbete ibland »bokverldens aristokrati», nänlligen: den ofantliga betydelse

för och' dell oumbärlighet i:rilenniskoslägtets,utvecklingsfö~lopp,som I{idd

tillerkäilner den etisk-religiösa eller supra-rationella faktorn, del1 religiösa

instinkten och de positiva religionslärorna.

Här nu ~örst .några ord om det angrepp, som af Viktor Rydberg i

~ Den nye. .Gr~ttesången» riktats Inot. europeiska samhällsskicket i det

nittonde' århund·radet. Det ser verkligen ut som om Viktor Rydberg

under sitt., gtubblande och. filosoferande öfver menniskans .»hvadan och

hvarthäl~} förbisett e11" god del' af den verkliga sau1hällsutvecklingen i den

civiliserade verlden under senaste 50. ·åren. SåS01l1 'bekant finnes nU111era
..,. #

,ick~ någon' stat i E~ropa utorn.'D1öjligen rrurkiet, som ej mer. eller mindre

kraftigt ingripit .' rnot- de mamlnonistiska lnenniskoofier, som i »Den nye

Grottesångel1» skildras såsom allt jämt hejdlöst fortgående. Hvad särskildt

ångår allvändanaet af qvinnor och barn i industriens tjenst har lagstiftningen

öfverallt. derut,i åstadkommit· väsentliga. inskränkningar, och. ingenstädes

b,ar detta lagstiftI1ingens il1gripande varit mera allvarligt, konseqvent· och

I verkningsfullt·. än' just i' ind·ustridlisrnens och särskildt den af Viktor

Rydberg ll1ed så oblida ögon sedda' 'Storindustriens förlöfvade land,-: det

britiska riket.' Också ·har ju den ilidustriella arbetarebefolkningens .lefnads

hållning ---: dess stand-ard. of life '- just. i detta storindustriens. centrum

förbättrats till en' grad; 'hvarom man vid. innevarallde århundrades början

knappt kunnat dröllllna. Jag, ber, att med afseende härpå få llänvisa t. ex.

till . den på grundliga studier på :ort och ställe st<;>dda fralnställningen af
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de engelska textilil1dustriarbetarnas lefnadsförhållanden i Schulze- Gä've'rlitz

förträffliga arbete: Der Grossbetrieb, ein wirtsch_aftlicher .und socialer Fort

schritt (Lpz. 1892). Denna sida af den moderna utvecklingen synes Viktor

Rydberg sorn sagdt hafva nästa11 alldeles förbisett; han skulle annars icke

velat göra vår tid ansvarig för missförhållanden, sorn dels redan äro i väsentlig

nlån afhulpna, dels.åtminstone äro föremål för allvarliga reformsträfvandel1.

Sant. är, att ännu, äfven bland Europas i civilisation nlest framskridna

folk, ~nnes mycken. iridividuelt oförvållad nöd: och att många andra stora

och svarta fläckar fortfarande skämma den i vissa afse~nden dock ganska

ljusa bilde11 ·af nutidens samhällslif, jänlfördt med förgångna tidehvarfs;

lnen det är också visst, att aldrig någonsin eller någonstädes den allmänna

'meningen äfven inom de maktegande klasserna varit så e11se om nöd

vändigheten af kraftiga åtgärder Inot lidandet och nöden här iveriden

som just i våra dagar och "isynnerhet just i industrialismens moderland,

England. Man läse häroll1 i Kidds arbete om den .sociala utvecklingen,

företrädesvis kap. 6 och 7.

Vi skola nu kasta en blick på »de hvite och gule», sådana dessa te

sig i Viktor Rydbergs framställning.

Genast faller då i ögonen, att Viktor Rydberg anser den gula rasen

vara den hvita öfverlägse11 snart sagdt i alla afseenden utom möjligen i

fråga on1 den rent intellektuella utvecklinge11. Hans teckning ,af de euro

peiska folken och deras framtidsutsigter är gjord nära nog )svart i svart».

En salninanfattning af hufvuddragen i denna teckning har Viktor Ry.4berg

sjelf gifvit i följande ordala.g: »Jag tror, att min läsare skall vara enig

Ined Inig om, att de faror, som· den hvita rasen går till mötes, äro

fruktansvärda samt att de lnoraliska oell ·fysiska förhållanden, under

bvilka detta sker och under hvilka den afgörande striden skall redan ~

det snart ingåe11de tjugonde århundradet utkänlpas, göra utsigten för den

samma hardt när förtviflad. .En ras, son1 sjelfäter sig, hvars Inilitära

eröfring af snart nog alla verldsdelar är, äfven den, ett sjelfätningsförlopp;

en ras, mindre till antalet än den gula och ur stånd att som den trifvas

och föröka· sig unde·r hvilket luftstreck SOlll helst, en ras, SOln dertill är

snlittad värre än dell gula med ärftliga sjukdomar och börjar varda min

dre afvelsam. än den - el1 sådan ras kan, i trots den högre andliga

begåfning, . som gjort den till menniskoslägtets aristokra.ti, icke uthärda i

kampen med den kroppsligt härdigare, måttligare, praktiskt förståndiga,
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outtröttligt arbetssamma och tålmodiga ras, som befolkar det östra Asien.

Erkännas måste också, att de hvitas kultur, hvad utvecklingen af sam

bällsordningen vidkolnmer) just icke talar till dess föru1ån. \rid ett an

förande, s~ln nationaleko1101nen professor Suesz nyligen höll i österrikiska

delegationen, liknade han vår sociala belägenhet vid manskapet å e~1 flotte,

SOlU drifve'r på historiens strörn, å hvilken rika och fattiga,. stora och små,

arbetsköpare och arbetssäljare, agrarer och stadsinvånare kän1pa sins eIneI

lan för att skaffa sig en så torr plats som lnöjligt, medan flotten lemnas

att drifva lnot botande öden. Erkännas .måste .än vidare, att när lnan

bortser från den bvita rasens stora tänkare, hvilka SOln alpspetsar höja

sig öfver den intellektuella rnedelhöjden, och endast ser på den senare,

111an har föga skäl att yfvas.»

lVled afseende på den här af Viktor Rydberg såSOln auktoritet citerade

~nationalekonomen professor Suesz» vill jag endast i förbigående anmärka,

att han egentligen är geolog och skall som sådan vara framstående, men

har särskildt gjort sig känd genom lllycket förhastade och bevisligen orik

tiga påståenden om en onlöjlighet att ur tillgängliga lager af guldlnahn

i jorden framskaffa tillräckliga qvantiteter ~f. den ädla 'gula lnetallen till

fyllande af behofven fö.r industriella oc~ monetära ändamål ens under

det närlnaste århundradet. Det anförda uttalandet af Suesz onl vår sociala

belägenhet synes nlig v~ra minst li~a ovetenskapligt som bans på fruktan

för guldbrist grundade uttalande till förmån för bimetalliSIll. Och äfven

med fara att blifva räknad till de af Viktor Rydberg med ringaktning

olnnälnda »andligt närsynta,' som alltid äro benägna att i de långsynta

se fantaster och hal1ucinanter'» måste jag bekänna, att hans egna postumt
. .

llttalade farhågor för utgången af en förestående täflan luellan den hvita

och gula rasen synas mig hafva varit i hög grad öfverdrifna och grun

dade på en i rnångt och ll)ycket skef uppfattning både af den gula och

af den hv~ta rasens egenskaper och hittills genomgångna salnhällsutveckling.

Viktor Rydberg .har grundat sin dOlu öfver de europeiska folken bland

annat 'på deras förmenta sedliga förfall, deras underlägsenhet under dell

gula rasen äfven i n10raliskt afseende. Med afseende härpå skall jag taga

Inig frihetel1 att nu här delvis återgifva det, samman~attande omdöme Oln

kinesens karakter och rnoraliska egenskaper, SOln afslutar förra delen af S.

Wells Williams stora arbete om »Midtens rike» -- »The Middle I{ingdon~»

(~ew-York 1883) - hvilket v~rk' af vet~l1skapliga etnografer anses såsom
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ett af de bästa och tillförlitligaste, som hittills offentliggjorts angående

Kina och dess folk. Dess författare, som 0fter att hafva varit ll1issionär

blef .professor .vid Yale College, har lefvat icke lnindre än 43 år i I{ina

och har äfven ntgifvit lexikografiska arbeten on1 kinesiska språket. I

hans .nyss anförda arbete heter det nu bland annat: »Falskhe~ och låg

otacksalnhet synas vara näs~an out.rotliga karaktersdrag hos kinesen.

Kinesernas ringaktning· för sanning har kanske mer än Ilågot annat fel

bidragit till att försälnra deras karakter. De skän11uas ej, när de beslås

n1ed lögn, ej heller· frukta de något straff af sina gudar. för denna synd.

Kinesen anstränger ständigt sin skarpsinnigIlet .på att lura sin nästa

Tjufveri är i Kina ytterst vanligt.. 'riggarnas stora antal och eländiga

tillstånd bevisar, att nästan all offentlig och enskild välgörenhet försvunnit

(eliuru, såsom af· andra, författare och äfven .af Willian1s ollltalas, rätt

lllånga kineser pläga gifva S111ärre penningeallnlosor j hopp aln belöning

derför i ett annat lif). I det h~la förete kineserna en .egendomlig bland

ning. --:- Ostentativ vänlighet och inbiten misstänksamhet, cerelTIoniös höf

lighet OCll verklig brutalitet, partiel uppfinni.ngsförrnåga och slafvisk efter

apning, idoghet OCll slöseri,' sjelfständigbet och lycksökeri äro jämte andra

goda och dåliga egenskaper på underligt sätt blandade hos dern. Mör

dandet af späda flickebarn sker öppet i vissa delar af landet, anses i all

mänhet ej omoraliskt och straffas ej. l)en fruktansvärda utbredningen

af hedniska laster· och styggelser, det oroväckande nlissbruket af opium, .

det allmänneliga ljugandet och de tallösa .bedrägerierna, den hårda gryrn

heten lnot fångar och den tyralll1iska behandlingen af slafvar - allt detta

bildar tillsan11uans en ohejdad· ström af mensklig depravering och bevisar

tillvaron af moralisk förnedring i sådan qvalitet och qvantitet, att man

knappt kan gifva en· öfverdrifven skildring deraf eller ens göra sig en

riktig föreställning deroln».· .

Naturligtvis kan. jag icke. gå i god för att denna skildring är full

ständigt korrekt, men, sonl sagdt, dess författare åtnjuter högt vetenskap

ligt allseende,' och i alla händelser· torde han vara vida mera trovärdig

än . den franske mr 'Simon, som för några år sedan publicerade .en tyd

ligtvis på att framkalla sensation anlagd och bevisligen i flera detaljer

felaktig blomstermålning af det· kinesiska san1hället, ur hvilken Viktor

Rydberg synes hafva till väsentlig del. hemtat sin uppfattning deraf.

Gå vi nu vidare att tillse, på hvilka positiva bevis .Viktor. Rydberg
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l SIn afhandling Oln de bvita och de' gula kunnat stödja sina påståenden

om del} hvitå rasens fysiska och 'sedligå förfall, så lnöta vi först och främst

några sakförhållanden, S01l1 skola ådagalägga, att ~)Europa sjelfäter sig

soiri de galnIa hundarna.»

, Allra" frän1st hår Viktor Rydberg stält det kända sakförhållandet, att

en stark invandring från landsbygden eg'errum till de stora städerna,

h vilka på gl:und af den stora dödlighet, som der råder, äro ~ förbrännings

härdar för menskHg lifskraft» Ocll icke skulle kunna ens undeihålla sig

sjelfva; än lnindre ~illväxa genOlTI naturlig folkökning (d. v. ·s. de in0111

storstäderlia föddas öfverskott öfver" antalet aflidna. Då nu landsbygdens

befolkning i Europa allmänt åtminstolle relativt' aftager, måste det enligt

Viktor Rydberg, 'om icke alldeles oberäkneliga omständigheter inträffa,

förr eller senare" komrna ~lerhäl1, att landsbygden icke kan ersätta stor

städerllas befolkningsdeficit.

Detta har varit" och är möjligen llled afseende på vissa storstäder

ännu sant; men Viktor' Rydberg har tjrdligtvis 'öfverskattat faran deraf.

Han synes blal1d annat hafva förbisett den högst betydliga förbättring i

äfVEjn "storstädernas" dödligbetsförhållanden, S0111 har egt runl isynnerhet

under "senare hälftell af· vårt århundrade." I den förträffliga afhandling af

aktuarien Gustaf Sundbärg or.o »Befolkningsläran», som finnes iIlförd i

7:de häftet af det under .utgifning varande arbetet om ,;Det ekononliska

såmhällslifvet»· finna vi, att: städernas '"dödstal, d. v. s. antalet aflidna per

år" och ett tusen inbyggare' af luedelfolklTIängden, under åren 1850-1891

nedgått "i" Sverige från' 31,2 till 18,8 0/00" och i England, der städernas

dödstal, trots den" höggradigt stegrade' industrialismen, vid 111idten af vårt

århundrade var lllindre äll i Sverige, från 24,7 till 20~o 0/00 samt att" stäM

dernas öfverdödlighet gent elnot landsbygden nedgått under samma tid i

Sverige från 52 %. till 19, i England från 24 ,% till 17; och liknande

tal' kunna anföras från de flesta andra europeiska länder, isynnerhet be-

"träffande Rtorstäderna. Utvecklingen" Ilar således utiifrågavara'nde hän

seende gått så afgjordt i god riktning," att man tOl~~e kunna 111ed ganska

st~rt lugn i detta' afseende gå fralntiden' tillmötes.

Men hur förhåller det sig 11led dell kroppsliga urartning,. som enligt

Viktor Rydberg" kommer till uttryck 'särskildt i rekryteril:igsstatistiken och

söm -»gäller tyvärr' icke e"ndast storstäderna utan äfven' de landsbygder,

öfver hvilka" industrialismen. utbredt sig»? Viktor Rydberg har; anfört en
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del siffror från Österrike, af hvilka framgår, att procenttalet af till krigs

tjenst godkända värnpligtiga i förhållande till de till mönstring inkallade

~astigt oc~ nästan jämt år '~rån år 1871-1878 nedgått från 31,16 till 1~,09

.% . Dessa siffror se onekligen hen1ska ut och böra gifva socialpolitici

åtskilligt att tänka på; IDen deras betydelse torde likväl ej .yara fullt sådan,

att de kunna lemna något afgörande bevis för en härjande »urartnings

pest>; inom den hvita rasen. De motsvarande österrikiska siffrorna från

senaste åren, 1890-1893, synas visa, att antalet godkända nUlnera telnligen

regelbundet håller sig ,omkring 26 % af de inkallade; och lnan Iniss

tager .sig för visso, om man tror, att alla de icke godkända skulle vara

v~rkligen odugliga till krigstjenst. Saken är nog den, att luilitärmyndig

heterna ställa. fordringarna för krigstjenstduglighet gansk~ högt derför, att

man icke behöfver eller bar råd att låta alla värnpligtiga utbildas i vap~,

nellS bruk. Det är ju för örrigt helt naturligt, att den industriella be

folkningen ickf? kan vara' fullt 'så fysiskt stark. som landtbefolkningen, .

hvilken företrädesvis har härdande sysselsättning' i skog och lnark. Men

icke ens i städern.a har dell. af Viktor Rydberg' så fruktade fysiska ur·

artningel~ kunnat hindra dell nyssllämda stora minskningen i dödligheten;

och alldeles obestridligt ä~, att särskildt just i storindustri~ns moderland

de inqustriella arbetarnas kroppskonstitutioll och fysiska helsa under se

naste årtionden högst väsentligt förbättrats samt att flertalet af de yrkes

sjukdomar, som förr. voro allmäl1t. spridda, numera blifvit jämförelsevis

sällsynta, eller nästan helt och hållet försvunnit. Äfven, de flesta andra

europeiska länder bafva visat Inycket tydliga tecken till utveckling i saluma

riktning, hvadan äfven i detta afseende torde finnas föga skäl till ll1iss

tröstan om förbättrade förhållanden i framtiden.

Ett annat »b~tänkligt tecken ,för denhvita rasens framtid» har Viktor

Rydberg sett deruti,. att dess fortplantning är stadd i. sjunkande; och hall

har särskildt· utbredt sig temligen vidlyftigt angående faran af det kring

sig gripande »tvåbarnssystemet», hvilket äfven skall hafva medverkat till

Greklands undergång i början ~f "vår nuvarande tideräkning. Men. i nu

tidens Europa är det ju. eIldast i Frankrike som detta. system. i någon

n~mnvärd mån. )gripit omkring sig»; det har ock i Frankrike, säkerligen

icke oväsentligt ,befrämjats genom der gäl~ande arfslagstiftning, särskildt be

stämmelserna om obligatorisk delning af jordbruksfastighet vid arfskifte. För

öfrigt, synes, det, vara minst sagdt förunderligt" att. någon kunnat. hysa be-
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kymmer för folkn~inskning i Europa i ett århundrade, då folkmängden der·

städes ungefärligen fördubblats och folkökningen under senaste årtionden

visat tendens till ytterligare relativ stegring. Om folkökningen fortginge i

samma progression, skulle E~ropa vid tjugonde århundradets slut egaminst

800,000,000 invånare. Jag tror, att man icke ens beböfver vara maltbu

sian för att nödgas erkänna, att icke bör Inan - åtminstone för Europa

i dess helhet - önska en ännu hastigare folkökning. Då den gula rasens

starka fruktsan1het af ViktOl~ Rydberg fraluhållits såsom ,ett vigtigt filoment

i dess påstådda öfverlägsenbet öfver den hvita, må här nän1nas ,att

enligt en nyare dansk författare, J. Henningsen, (hvars arbete om »Det

himn1elske Rige»utkolll 1887) goda skäl finnas .för det antagandet, att

sedan början af 1850-talet ingen nän1nvärd folkökning egt rum i det egent

liga Kina, emedan befolkningen decilnerats genom hvarjehanda landsplå

gor, utvandring och uppror, samt att under närlnast föregående,. jänlförelse

vis mycket gynsamllla årtionde (1842-1852) folkökningen ej öfversteg

3/4 :;{ årligen, hvilket 'är mindre än för Vesteuropa ,utonl Frankrike

sedan början af 1870-talet och lnindre än för hela Europa sedan 1861.

En nlängd intressanta siffror i detta afseende äro nleddelade i Sundbärgs

anförda afbandling sid. 48.

Tiden medgifver icke nu att punkt för punkt följa och söka beriktiga

de för den hvita rasen så olyckligt utfallna jämförelserna lnellan henne

och de gula i Viktor Rydbergs framställning. Jag måstederför inskränka

lnig till att med afseende på Viktor Rydbergs i allmänhet så ljusa skil·

dring af förhållandena i Kina än en gång. påpeka, att källorna för denna

skildring måste anses skäligen apokryfiska eller j alla händelser så okon

trollerbara, att det knappt lönar sig försöka en utredning af huruvida

blornstermålningen eger' motsvarighet i verkligheten. Hvad, åter angår

dell franlställlling Viktor Rydberg lemnat af lllotsvarande förhållanden i

Europa, har dervid snart sagdt i hvarje särskildt fall förbisetts, att -dessa

förhållanden, 'låt vara att de fortfarande måste anses sorgliga, såsom t. ex.

den vidsträckta utbredningell af alkoholisIll och vissa smittosamma sjuk

domar, likväl påtagligen äro stadda i förbättring, åtminstone så till vida,

att starka krafter äro i verksamhet till bekälnpal1de af dessa missförhålla.n

den. Jag erinrar om t., ex. bakteriologiens löftesrika utveckling. För öfrigt

skall jag nu endast framställa ett par detaljanmärkningar.

»Den svåra sociala kris, som anses uppkommen genom en påstådd
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för Inycket alstring ·af spanmål, tord~, när en närn1are undersökning

egt run1, befinnas hafva en väsentlig orsak i bedrägliga börslnanövrer. »

Förlllodligen har Viktor Rydberg med 'dessaord hänsyftat på 'den s. k~

ternlins~andeln Iued spanmål, llv~lken terlllinsbandel SaSOlll bekant·, af

agrarerna i de stora europeiska kulturländ'eri1a varit utsatt för häftiga an

gr~pp. Nåväl, el1 närmare undersökning om börsaffärernas och specielt

ternlinsbandelns infJytallde på spanmålsprisen har redan flera gånger bljfvit

verkstäId, särskildt i Tyskland, icke endast genom en »börsenqllete» utan

äfven .af nationalekonomiska vetenskapsmän af så fralTIstaeilde rang SOUl

t. ex. professor G'listaf Qohn i" Göttin'gen och professor J.. Conrad i Halle.

Och, det slutresultat, bvartill dessa undersökningar ellstälumigt komlnit, är,

att under inflytande af teJ'lninsaffärerna .spanlIJålsp.risen illOlD större perio

der v~sat lnindre förändringar än tidigare, då inga tern1insaffärer före

konllllo, samt att. beräkninga~na om huru prisen skulle kOlnina att ställa

~ig vid leveranstermillerna hafva kunnat företagas lned allt större preci

sion; terminsafiärerna i spanrrlål måste derför ~rkälillas hafva' haft ett i

det hela eller, öfvervägailde gynsa-rn inverkan' på prisbildningen, hvilken

under deras inflytande ganska nära anpassat, sig efter förhållandet lnellan

den verkliga tillgången och efterfrågan å varan. 'Detta sakförhålla11de

har nyligen bestyrkts lned talrika sifferuppgifter i en uppsats onl '»Die

Monatspreise des Getreides» af 'professor Conrad i Jahrbucher fur National

ökonomie. und Statistik,'B. LXIV, h .. 2, 1895. Det behöfver väl knappt

tilläggas,. att jag med ofvanstående alldeles icke velat yttra luig om ter

lninsaffärers - eller i allmänhet börsspekulationers - moraliska sida; det.

har här endast varit fråga om deras inflytande på spanmålsprisen. '

»1 trots af alla våra agrol1omis.ka tidskrifter och landtbruksakademier

är det europeiska jordbruket, äfve'n der det står högst, ett röfvarejordbruk

i jämförelse lned det kinesiska», heter det p~ ett ställe i afhandlingen om

»De hvite och de gule». Detta påstående om det kinesiska jordbruk'ets öfver

lägse~lhet är icke nytt - men det torde tåla vid en rätt betydlig afprutning.

On1 lnan får tro i detta afseende san1stämmiga 'omdölnei1 af nlånga europeer,

som ~illbragt längre tid i Kina, ar det kinesiska jordbruket,: der det

s,tår högst, visserligen i. hög grad arbetsintensivt; och för dess räkning

tillvaratages, lned sorgfällighet allt slags affall, som l~mpar sig.. ~ill göd

ningsämne. Men detta' i de t~tast befolkade' delarna i Kina rent af ti~äd-

.gårdsartade .jordbruk arbetar. mestadels ,med ganska' ringa kapitalintensitet;
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dess arbetsredskap äro temligen bristfälliga, maskiner så godt som ,okända,

och. den 01l1ständigbeten, att kineserna nästal} icke hålla någon 110rnboskap,

utan enda~t svin och jälnförelsevis fåtaliga dragare, gör, att gödseln~.ängden,

son1 kan bestås jorden, visst' icke 'i alllnänhet är så öfverdrifvet stor.

Säkert är, att det In. l. In. trädgårdsarfade jordbruket olnkring" lnånga

europeiska storstäder och till oqh 111ed' i vissa tätt befolkade landsdistrikt

saInt på enskilda gårdar är i det hela långt intensivare och ger högre' af

kastning än Kinas· bästa jordbruk; och tack vare det alltjämt stigande'

bruket af lnineraliska gödningsämnen", särskildt fosfo'rsyrolf- och kalisalter,

har' redan en ganska stor del af d~t europeiska jordbruket' upphölf-t att

vara, bvad det onekligen fört" i' alInlänhet val' ~ . ett röfvarejordbruk·.

,Äfven i detta afseende synes Viktor Rydberg hafva förbisett utvecklingen

under senaste årtionden.

Med h;vad' nu här blifvit sagdt till beriktigande af de' i afhandlingen

olTI»De bvite och de gule'» gjorda jälllförelserna 111el1an den' bvita och den

gula rasen, har jag 'ingal~nda velat ,förneka, att den ekonolniska striden

lnellan Europas vester och Asiens öster kai1 konlina att blifY3 ga"nska

skarp, och icke på alla punkter utfalla till de bvitas fördel. Icke lära' väl

de 'europeiska folken tillåta' någon kinesisk invandring. Den' laissez-faire

politik, SOln skulle, vara' et~ vilkor för lDöjligbeten af en sådan invasion

af de gula på Europas mark, tillhör förvisso en nUJllera öfvervllnnen stånd

punkt. Men påverIdsmarknaden . har det lågt betalda ostasiatiska arbetet

i vissa industrier redan börjat konkurrera Ined 'det europeiska arbetet;

och att denna konkurrens' kommer att i en framtid ytterligare skärpas,

är väl Iner än sannolikt. Men oafsedt de politiska ll1ått och steg, SOlll i

händelse af behof säkerligen kOlnma att, af de vesteuropeiska folken tagas

för att afhjälpa svårare olägeriheter af ifrågavarande konkur'rens, tOl'de

nog densamn1as faror hafva betydligt öfverskattats· af Viktor Rydberg och

a.f ll~ånga .andra,' som på senare tider skrifvit om »den gula' frågan»_ Jag

grundar de-nna min äsigt iSY,nnerhet på det kända sakförhållandet, att låga

:a:rbetslöner .i~ke 'nödvändigt' betyda billigt arbete, utan att 'tvärtom i lnål~ga

Jall just det bäst betalade arbetet också, blir det billigaste. Detta' sakför-

~,ålla.nde' ,och de~s orsa~er hafva' blifvit klart och förträffligt fralnstälda

i, ett arbete, SOlll förmodligen är "för ilästal} ,alla här närvarallde ,räl bekant,

l1ämligen Lujo Brentanos skrift»Om arbetslönens' och arbetstidens för

llållande till arbetsprestationen) (Sthlm' 1893, utg.' af S. A_ Andl~ee)_
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I tredje häftet af svensk tidskrift för innevarande år 1895 finnes åter

gifven 'en 'uppsats af elY tysk författare, E. Metzger, om den förestående

kampen ']nellan den llvita och den gula. rasen. I denna uppsats fraIn

hålles ganska starkt de faror, särskildt i ekonolniskt afseende, hvilka skola

hota Europa i. och genom konkurrensen lned den afiägsna österns växande

illdustri, äfvensom genoln utvandring af de gula till andra l~nder qch

verldsdelar. För ruin del tror jag, att äfven Metzger sett saken något för

mörkt, men han har dock icke varit på långt när så pessimistisk som· Vik~or

Rydberg.' Metzger anger till och med ett enligt hans, Metzgers, luening

fullgodt och säker~ medel att afvärja. de ifrågavarande farorna, närnligen

detta; att de europeiska folkens kolonialpolitik bör gå ut på att i de tropiska

och subtropiska länderna vara de gulas och de svartas lärare och ledare.

Ungefärligen samlna tanke har äfven blifvit uttalad af Kidet rriden till

låter ej att nu ingå i någon närmare redogörelse för detta förslag.

I hvilken riktning den "inre utvecklingen i den hvita rasens saluhällen

under nästa århundrade skall komina att gå och särskildt hvilken 1'01

konku1"rensen skall spela i denna utvecklillg, är den fråga, hval'i, såsom'

jag nu till sist vill påpeka, Viktor Rydbergs' och Benjamin Ridds åsigter

allra skarpast stå i· lnotsats till· hvarandra. \li hafva förut hört, lned

hvilka bittl~a ord. Viktor Ryrlberg i sin »Nye Grottesång» karakteriserat

konkurrensen; och i 'afhandlingen om »De hvite och de gqle» har han

äfven uttalat sig ogillande Oln »slagot'det striden för tillvaron». I. denna

strid' för' tillvaron, hvilken i det civiliserade saInhä}]slifvet ju till väseiltlig

oel fÖl'es i forin' af 'konkurrens on1 ekonorniska existenslnedel och en för

luånlig .salTlb'ällsställning,. .i denna konkurrells e11e'r strid för tillval~on ser

derelnot Ridd' ett oundgängligt vilkor för det menskliga fralnåtskridalldet,

liksom striden för tillvaroIi· inom växt- och djurverldell enligt den nloderna

biologieii.s lära förorsakar uppkolnsten och utvecklingen af allt högre och

högre organiska former.' Långt ifrån att· det skulle. finnas för mycket

konkurrens' i 'våra europeiska kultursanlhällen, ligger enligt Ridd dessas

hufvudfel deruti,' :att konkuri'ensen är allt för inskränkt och ojänln, emedan

de 'enskilda samhällsmedlemmarna äro .så olika utrustade till·· striden

föi" tillvaron, ätt de allra 'flesta aldrig kunna ,få på. allvar deltaga

i denna konkurrens, utan måste nöja sig lned det mått af existensmedel

och den ringa samhällsställning, som deras ärfda lefnadsomständigheter

anvisat delu.' Men Kidd anser och söker ~ efter hvad lnig' vill synas, i
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det hela fralngångsrikt - bevisa, att utvecklingen i våra' europeiska kultur

samhällen ,och bland dessa isynnerhet i England för närvarande går i

sådan riktning, att allt flera samhällsmedlemmar kunna med hopp 0111,

fraingång deltaga i konkurrensen samt att det förr eller senare nlåste

kOlllma derbän, att samhällsmedlelnmarna i allrnänhet skola blifva något

så när lika, utrustade med, ~yttre pjälpll~edel !ör deltagandet i denna k~n

kurrens eller strid för tillvaron. Hufvudorsaken' till denna utveGklings

tendens finner Ridd deruti, att vid sidan af de egoistiska drifter, SalU

företrädesvis äro verksamrna i den allnlänna striden för tillvaron, finnes

hos menniskan nedlagd en annan drift eller instinkt, som saknas bos de

, lägre organismerna bär i verlden, nämligen den religiösa instinkten. , Så- .

som en väsentlig sida hos all religion framhåller Ridd, att dell gifver en

öfver och utom förnuftet ståellde giltighet åt samhällets m~kt öfver indi

viden, eller åt den stora rad förhållanden i individens Iif, j hvilka hans

intressen såsoln stridande Inot sambällsorganislllens intressen underordnas

dessa senare. Det är jo regeln icke alltid och uteslutande hänsyn till egna

välförstådd~. intressen utan fastmer nyssnämda, man må nu kalla den

religiösa eller altruistiska eller salnhälls-drift eller hvad Inan vill, SOln

redan ofta åstadkonlnlit bland annat, att rnaktegande klasser frivilligt af

stått från gamla företrädesrättigbeter, och som särskildt nu i vårt år

hundrade bos den hvita .rasens folk kraftigt främjat offen,tliga och ~nskilda

åtgärder af många slag till förbättrande af de lidande och förut under

tryckta folkklassernas stäl1Iling i politiskt och ekononliskt, intel1ektuelt och

sedligt afseende. Och det är i de 111ånga tydligt framträdande tecknen

till ell allt starkare utveckling af denna salnhällsdrift S01l1 Kidd vill se

den säkraste grunden för sitt hopp Oln en lycklig och ärorik framtid för

den hvita rase11.
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THULIN, C. F., skeppsklarerare.
THYSELIUS, E. J. A., redaktör.
THYSELIUS). P' J v. häradshöfding.



5.+ :Ledalllotsförteckning.

TIGERSCHIÖLD, H., v. häradshöfding.
TITZ, C. .1\.., konsul.
TROlLlUS, C. O., f. d. generaldirektör.
TROlLlUS, C. R., ·v. häradshöfding.
TROlLlUS, H., grosshandlare.'
TÖRNEBLADH, 1.~ 'landskån1rerare.
TÖRNEBLADH, R., lektor, fulhnäktig riks-

banken.

lJDDENBERG, E., generalkons~l.

URSELL, B., grosshandlare.

W ACHTMEISTER, H. H:soN, grefve, expedi
tionschef, föreningens vice ordförancle.

'VADSTEIN, T., tjensteman i· riksbanken.
'VJERN, C. F., f. d. president., ledarnot af

reclaktionskomiten.*
\VJERN, .M. E., grosshandlare.:::
'VAHI.JIN, C. A., grosshandlare.
VALENTIN,!., direktör.
'VALLDEN,: 'V., godsegare.
WALI.JENBERG,. G·. O., kapten.
'VALLENBERG, I{., bankdirektör.
'VAIJLENBERG, M~, v. häradshöfding.
'VALJ.JENSTEEN,. J. A., kamlnarrättsråd.
'VANCKE, F., bankkassör.
WARBURG, S., agent.
WEBER, C. A., bankir.
VVERMELIN,: J. H., jägmästa.re.
WESTRING, H. G., expeditionschef.

*. Ständig ledamot.

'VEYLANDT, L. R., bankir.
'VICKSELL, K., fil. licentiat.
'VIJK, O., gro·sshandlare.*
'VIKBLAD, S. H., statsråd.
'VIKSTRÖM, C., grosshandlare.
'VIKSTRÖM, P., grosshandlare.
'VINBORG, T., fabriksidkare.
'YINROTH, .ii. 0'-, professor.
'VRETMAN, F., fil.' doktor. .
'YASTFELT, C., G. N. L., assessor.

YGBERG, H., stadsingeniör.

ZELLEN, J. O. AF, byråchef.
ZETHEJ... IUS, F., t. f.' kanslisekreterare.
ZETHRJEUS, F., direktör.

ÅBOM, J., grosshandlare.
.A.KERHIELl\I,. L., friherre, statsråd.
.A.KERLUND, E., godsegåre.
.A.KERMAN, H., envoye.
.....\.KERMAN,- R., generaldirektör, leclarnot af

reclaktionskolfnUen.
JtKERMAN, V., gross,handlare.

ÖHMAN, .E., grosshandlare.
ÖHl\IAN, E., grosshandlare.
ÖRTENBLAD, T., ingeriiör.
ÖSTBERG, G. F., godsegare.
ÖSTllERG, J., kan1111arrättsråd.

Korresponderande ledamot:
MALARCE, A. E~ DE, Secretaire perpetuel de la Societe des institutions de pn3voyance

de France.
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N~ 2. Dödstalens förändringar 1801-1890

_. 1 Vesteuropa, Sverige och Norge.
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Nr 5. Dödlighetens nrins1rning inom. olika. åldrar i Sverige

från -nerio<lell18i6-40 1iI.l -nerioden 1881-90. .
r r %:

(Den öfre kanten (10 00/0) betecknar fhvarj e ålder dödstalet åren1816/40)de mÖ.rka pe1arna· åter dödstalen' åren 1881/90.) '.
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