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NATIONALEKONOMISKA FÖRENI NGENS

sammanträde den 26 januari 1899.

Ordförande: Revisionssekreteraren HJ. IIAMMARSKJÖLD.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr Konsul N. Persson)

Fil. Doktor E. Arosenius,

Byråassistenten ,F. Hallberg)

e. o. Hofrättsnotarien A. Koersner och

» C.Carleson.

Till revisorer för granskning af nästlidet års räkenskaper utsägos

Herr ·Myntdirektören E. Brusewitz och Herr Bankdirektören l. Moll.

Herr Bankofullmäktigen Lektor R. Törnebladll höll härefter ett före·

drag öfver ämnet: .

En blick på år 18g8 i finansiellt och ekonomiskt
hänseellde.

Året 1898 är synnerligen märkligt, både ekonomiskt och politiskt, mell

kanske ännu mer därför, att ekonotuien så innerligt förbundit sig med

politiken. De ledande n1akterna söka nya områden och lan.dvinningar.

Så korsa sig intressesfärerna i främ/mande världsdelar. Det var förr Ame

rika, SOlU särskildt lockade bågen - jag påminner om Spanien, Eng-land,

Frankrike - till kolonisering' och besittningstagande, sedan till enskildes'

utvandring. Nu är förhållandet ett annat. Nordamerikas Förenta stater

konkurrera själfva. Och samtidigt med att Amerika sände,r' tillbaka Colunlbi
1.
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aska till framtida hvila i Europa, skickar det själft sina fartyg ut öfver

Stilla hafvet, dit det vill öppna en genare väg öfver Nicaragnasjön, och

tager upp Spaniens fallna ll1antel i Västindien. l\len ej nog härmed; det

hotar Europa med en öfversvämmande export: 973 mill. doll. 1/7 1897

- 3°/6 1898, lnot in1port från Europa af 305 milL

Men hvad gör Europa själft? Det vill öppna sig nya marknader i

Afrikas mörka urskogar och Asie11s vida rymder. Öfverallt är det handeln,

som bör främjas, men handeln skall följa flaggan och flaggan svaja från

pansarklädda »men of war» eller öfver kanonutrustade kolonner. Det får

ej sparas på »blod och järn~>, när det gäller ekonornisk förkofran och nya

länders öppnande för den allt mer utsvällande världslnarknaden. Där

hemma smides och hanlras det; arbet~t sjuQer i grufvor och verkstäder,

liksom på fälten och i kontoren, medan allt flera och allt större ångare

befara hafven för att omsätta industriens mångfaldigade och fullkolnnade

alster, belst med hjälp af förmånliga handels{ördrag,' för hvilka de sär..

skilda staterna skola sörja. ,Sådant te~ sig i stora drag tecknadt året 1898

,lned alla dess uppslag, fredsmanifest - hvarom det från tyskt håll hette,

att planen var för god för att kunna utföras - och samtidigt krigsrust

ningar.

. Två stormän inom statsinannavärlden hafva under året lämnat skåde-

, platsen, -den ene ej' minst inom finansernas omr;:1de en ledande' ande, den

andre, en politiker, som, likt Alexander i GordiuTll, anlitade svärdet för

att vinna sina mål, jag menar Gladstone och Bismarck. I själfva verket

gan'ska olika hvai~andra, hafva de båda spelat en viktig roll i och för

sina nationers utveckling, och eget är, att dessa nationer nu synas

hafva något närmat sig hvarandra, åtminstone så vidt man i den ekono...

miska politiken kan tala om ett verkligt närmande. Att nu planer före

hafvas, som på olika orter - stundom något för nära intill hvarandra

- skola "beredå eröfringar för den merkantila företagsamheten, har redan

angifvits, 'och nu må i korthet "erinras om de tilltänkta skådeplatserna

härför. '

I Kina, byars inre s'vårigheter starkt framträdt efter det olyckliga kriget

med Japan, "söka nu 'framför alla Ryssland, England och Tyskland att

skaffa sig mark oc~ maktområde, 'naturligtvis i förening och nled 'hjälp af

nya farleder., Filippinerna glömmer man'nu ej så lätt, minst i Amerika,

o"ch på Samoa synes leken »tva slå den tredje~ som bäst hålla på att
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lekas. Hvart Tyskland syftar i afseende å Mindre Asien, särskildt med

den nya viktiga förbindelseleden, som skapas genom den anatoliska järn

vägen, må framtiden utvisa, Qch Persiens blifvande förhållande till den

ena eller andra makten - kanske mest den ena -' tål ock att tänka på.

I Sibirien och söderut pågår järnvägsbyggaUdet med all fart. Ryssland

är herre där och i Centralasien, och snart skola Wladiwostok och Port

Arthur träda frarn såso~ handelshamnar af stor betydelse, tecken till nya

rörelser i det Stilla hafvet.

I Afrika, där det europeiska besittningstagandet började i större skala

och i det inre landet, först olnkring 100 år sedan The African Association

stiftades i London lUOt slutet af 1700-talet, synes England förbereda en

förbilldelse mellan sina besittningar fråll norr till söder. ' Cecil Rhodes

plallerar som bäst i London för en järnväg från Buluwayo till sJön Tan..

ganyika, och en förbindelseled till Sobat ingår i framtidsplanerna, hvilka

väl ock gifva boerna i Transvaal anledning att söka skydda' sitt guldland.

Frankrike har visserligen dragit sig tillbaka från Sudan, filen dess tankar

på ett stort kolonialrike i västra och nO,rdvästra Afrika fråll' NigerIandet

upp till rrunisien äro visst ej uppgifna.

I{ongostaten synes förkofra sig, visserligen tned offer, af människor,

men säkert, om ock ställningen just nu, blifvit svårare. Tyskarne hafva

sitt I{amerum, sitt Togo, bvaronl stora förhoppningar hysas, samt andra

besittningar i sydväst och öster. . På 11adägaskar ordna fransmänilen en

ny administration, kraftigare än den förra, IDen säkert dyrare.

Allt det nu anförda, hvilket endast är det viktigaste, tyder på kom

mande utvecklingslnöjligheter af sto'rt omfång, och stor innebörd, om blott

kolonialpolitiken kan följa den sunda regeln att styra landen väl, särskildt

genom att icke belasta med a~gifter, icke utsuga för tillfället, men klokt

tillgodogöra sig utsikterna för fralntiden. Man synes ock öfver allt nit

älska för kolonier; till och med hos oss, fordoln S:t Barthelemys lyckliga

ägare, bar i svaren på', sjöfartskommittens frågor framhållits, att vi sakna

kolonier. Öfver allt ställas de kommersiella intressena i förgrunden.

Men .medaljen har sin frånsida. Jämte utvecklingsmöjligheterna finilas

konfliktsmöjligheterna, och de innebära alltid faror ·för världsfreden, hvil·

ken för ekonolnisk förkofran är ett grundvillkor.

Under det gångna året bar dock lyckligtvis världsfreden varit föga

störd. Kriget emellan Nordamerikas Förenta stater och Spanien, af kort
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varaktighet för äfrigt, har icke utöfvat någon störande inverkan på handeln,

hvilkenobebindradt fortgått öfver hafven, och det är all anledning antaga,

att de .störa \Tästindiska öarna under stjärnbane~"ets hägn skola kraftigt

utveckla sin produktion och industri.

Visserligen hafva diskontosatserna år 1898 på de större börserna

växlat ganska mycket ~ så Ilar Englands bank feln gånger ändrat sitt

diskonto, vid årets början 3, vid slutet 4 proc., och tyska riksbanken från

5 proc. gått ner till 4 samt uppåt till 5, 51/2 o.ch 6 proc., men i det stora··

he~a' taget har detta förhållande icke så mycket berott på, politiska .far

hågor eller förvecklingar SOlU på ekonomiska orsaker, bland hvilka må

sä~skildt betonas Nordamerikas öfvervikt å världsmarknaden, o.ch på in":

dustriens samt handelns allmänna lifaktighet:' Den senare är, ekonomiskt

sedt, det kännetecknande draget för år 1.898.· Produktionen har varit

ovanligt stark. Landtbruket Ilar i allmänhet haft ett godt år, med god~

~kördar och antagliga pris. Metallindustri, maskintillverkning, grufbryt

ning, skeppsbyggeri och elektrisk drift hafva blomstrat, ej lllinst den sista.

De tekniska hjälpmedlen hafva fullkomnats och bolagen sökt stärka sin,

ställning genom hjälp af finansens män; de hafva sammanslutit sig. eller

stundom försökt att sammansluta sig till trusts, syndikat eller jättebolag,

liksom ock bankerna. Man talar alltjämt om ett kopparsyndikat, som

~kall vara. under bildning, i trots af lärdomarn~ från 1887-:-1888, då

Secretans stora kopparring gick sönder. Industriella papper haf.va i det

hela rönt s~ark efterfrågan, och man .ser, hurusom den lägre men säkrare

penningplaceringen· ej varit i allmänhetens smak, så att 21/2 proc. - (i E,ng

land) sa~t 3 proc.- och 31/2 proc.-typerna - så i Tyskland - mest fått

rymma fältet, hvad nya låll angår.

Priserna hafva i det hela taget stigit något, så ~tt den bekanta Index-.

number ':lpptager siffran ,1917 f.ör årsslutet, visserligen lägre än särskildt

~,ec. 1895 (1999), men dock böjd (juni 1897: 1885). Prisstegringen har

dock, med undantag af kopparns, .på sista tiden ej varit häftig, utan fort~

gått .lugn~, bvilket är ett godt tecken. Sauerbecks index för 45 ledande

artiklar utvisar för 1898: 64 eller ungefär 1 för 100 mer än 1894 års

(yfter ,de amerikanska och australiska kriserna 1893), medan. 1890 hade·

72 och 1880: 88, lnen ~eqeltalet för 1888-1897 var 67, för 1878-1887

~ter, 79, allt, i j~~fö~else med 100 för '1867-1877·. Företrädesvis befinnes

det vara fö~oämnen, närmare bestämdt spannmål, och, bland .råämnen,
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särskildt mineralier,: S0111' stigit i pris. Textila råälnnen voro' däremot

i lågt pris, föga öfver 1897 års. H vad spannmålen, egentligen hvetet, be

träffar, .höjde sig priset i följd af aUlcrikansk spekulation (Leiter) samt

krigsutbrottet, delvis ock i följd af den franska konsumtionen under tul

lens 'suspension, 111en föll åter efter 111aj luånad, hvarefter de goda skörde

utsiktern"a inverkade." Dessa blefvo också realiserade (349 mill. quarters

hvete mot 320 rekordåret 1894). Här må dock anlllärkas, att på hösten'

t"ägpriset närmade sig 11vetets, mest i :följd af sälnre skörd i Ryssland.

Stenkol har' stigit ieke oväsentligt, och varan har fördyrats genom 11ögre

frakter~ Kaffe Ilar stått lägre i pris efter den y111niga skörde11 i Brasi

lien; likaså bomull, som skördats i n1ängd, samt gröfre ull. Metaller gingo

upp; järn har hållit sig högre i trots af stor produktion i Förenta sta

terna: 11,5 mill. tOll; likaså koppar, som dock fluktuerade något i följd af

kriget, och ten1~. Sil{tret har 11ållit sig lågt: nledelpris 2615/16, dock nled

fluktuation (25 i 111ars).

Här några ord aln guldprodttktionen för året. Denna har varit be

tydligt större än 1897. »Eeonolnist» beräknar dess värde till 60 mill.

~ mot 47)5 år 1897, 111edan Sauerbeck uppgifver 55 mill.~. Ganska

nära kOll1 således författaren i »E~onomiste Fran<;ais» för den 8 och 15 okt.

1898, Paul Leroy-Beaulieu, efter franske lUY11tdirektören !'rI. de Foville,

hvilken gissade på närmare 1,400 luill. {res, med spådom, att beloppet

framdeles skulle blifva. ännu större: 1,600 a 1,700 111ill. Då man följer

guldproduktionen, visar det sig, at~ äfven så klarsynta män som Cernuschi

och Laveieye tagit Iniste, när de profeterat guldbrist. Minst var pro

duktionen 1883, då den utgjorde endast 494 mill.· frcs i värde, n1en sedan

dess har den stegrats så) att året 1898 län1nat minst 133 proc. lller än

1889 och nära dubbelt mot nledeltalet för 1851-1860) då Californien och

Austra]i~n kornlno med i marknaden. I förbigående luå nämnas, att

guldåtgången för industriella behof beräknats rätt högt, ända till 300 lnill.

frcs eller iller för år.

Egendoll1ligt är att lägga märke till. de växlande åsikterna hos vissa

bimetallister. Medan man 1870 klagade, att knappheten på guld vållade

låga priser, l1öras nu röster, som vilja påstå, att den allt för rikliga till

gången på guld sätter lier metallens värde. Men konsull1tionen har också

stigit. Flera stater hafva på sista tiden ant.agit guldmyntfoten: så Ryss

land, Japan, Chile (från 1898)) hvarjämte Ostindien .minskat sin silfver-
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konsumtion och gifvit guldet större' användning. Det är'också' utan'svårig

het insedt, att denna ädla metall, som så lätt kan flyttas~ från' den ort,

där den 'är rikligt för handen, till den, där den behöfves, 's'kall få allt

större betydelse i världen, 'Visserligen hår man anmärkt,' att det är m'ed

guldet som med ett för kort täcke; det hjälper icke att skära af det i ena

ändan för att skarfva till i den andra, lnen beviset för, att dess hela

belopp är för litet, blir man skyldig, såsom ock fralTIgar af talet om den

alltför ym11igå tillgången på guld. H vad nu de' stora bankernas beh6f

af sådant angår, det må vara i större - såsom flerstädes - eller i mindre

luån' föranledt af 'önskan att hålla krigskassan i beredskap, så visar det

sig, att Nordamerika förra året fått lejonparten. Dess »'rreasury» 'och

Newyorkbanker hafva ökat sitt guldförråd med öfver 30 mill. ~, medan

Englands bank, ryska och tyska samt franska bankerna fått sina förråd

minskade med tillsammails omkring 26 milL

l det hela torde Förenta staterna hafva erhållit omkring 40 mill. i

guldökning. Härvid må i förbigående anmärkas, att ej' ens franska

banken, med guldagio vanligen af 0,8 proc., (ej 8 proc., såsom oriktigt

någonstädes uppgifvits) förmått skydda' sin guldkassa.

Klart är dock, att omflyttningarna emellan bankerna lnåste väc;ka oro

och påverka räntesatserna, och man kan därför instämma i den kanske

något fron1ma önskans som en allsedd tysk tidning uttalat, att en världs

clearing i fråga om guld måtte bringas till stånd.

Frågar man sig nu, huru det kommer, att penningknapphet kunnat

inträda under ett 'så gynnsamt å~ som 1898, då ock guldproduktionen

var stark, kUllna vi först hänvisa därpå, att 'knappheten låtit känna af sig

i Europa, men ej i Förenta staterna, där, i trots af kriget, affärerna

blomstrat och räntan sänkt sig långt under de europeiska bankernas, och

vidare därpå, att den stora produktion, som förekommit, icke genast kan

bära sina frukter. Nya och utvidgade företag fordra ökadtkapital, och

huru lönande än de lnå blifva, blir dock kapitalet för en - kortare eller

längre - tid bundet' i desallllna. I den mån, SOlU konsumtionen stiger,

ökasnat.urligtvis företagens afkastning och, om de skötas väl, deras kapi

taltillgångar. Men för en stadig konsumtion är det nödvändigt, att de

ekonomiska villkoren hös de stora lagren af befolkningen äro någorlunda

goda, så att tillräcklig köpkraft och större kraf på lifvets bekvän1ligheter

kunna göra sig gällande.
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I afseende härpå kan -med fog påstås, att arbetslönerna stigit. Den

amerikanske statistikern, lnr Wright, har härom anställt beräkningar för

tiden 1870-1898 för Förenta staterna, efter prisen i tolf större städer,

lnen för 1870-1896 för andra länder. Dessa beräkningar, vid hvilka

skälig h~nsyn tagits till värdet ar silfver i förllållande till guld, särskildt

för Förenta staterna, gifva vid handen, att lönerna under perioden stigit,

lnest i Frankrike, med 25,5 pro~., därnäst i Sto'rbritannien med 14,6 proc.,

allt till och med 1896, men i Förenta staterna med 11,5 proc. (1896) och

10,3 proc. (1898). I Belgien är stigningen 11,3 proc. Högst är arbets

lönen i Förenta staterna; den beräknades 1870 till 2 doll. -201/2 cents och

steg, .dock under - växlingar, för 189"2 till 2,56 sarnt var 1898: 2,431/ 4 ,

För Fralikrike har uppgifvits 1 doll. 06 år 1870 och 1 doll. 33 år 1896.

Härmed bör dock jämföras, ·hvad el1 författare i Economiste Franyais,

Georges Michel, efter berättelse från Office du travail, för den 14 maj

1898 uppgifvit, där medelsiffran synes vara lägre.

Efter denna mer allluänt hållna redogörelse för ekonoluiska företeel

ser af större vikt) skola vi nu något sysselsätta oss ined de särskilda län

dernas förhållanden.

Storbritannien har haft ett godt år, hvarunder dock den stora sten

kolsstrejken i 'Vales (maj, juni, juli och augusti) något motverkat det all

männa uppsvinget, särskildt genom försvårandet af järnproduktionen.

Denna beräknas hafva uppgått till 8,800,000- ton, medan Förenta staterna

nådde 0111kring 11,5 mill. Skeppsbyggeriet har i England varit synner

ligen omfattande: utom krigsfartyg, hvilka beställts i stor skala, äro för

handelsflottan 1,661,000 ton byggda, mest ångare, hvilka göras allt större

och större. Också hafva frakterna, som för engelsnlännen äro så viktiga,

hållit sig uppe. Östersjöfrakterna voro i det hela gynnsamma, men föllo

något mot slutet af året; kolfrakterlla voto mycket stadiga under sen

sommaren.

Utrikes handeln visar ökad import: 470 mill. p. st. mot 451, under

det att exporten minskats helt obetydligt: c:a 233,4 mot -234 p. 'st. Lon

donbankernas clearing, som tjänar att angifva den inre rörelsens omfång,

steg lned ej milld~e än 600 mill. till 8,1 mil~iarde~, mot ~,4 trettio år

förut (1868).

Kapitalplaceringar i nya och utvidgade företag anses hafva gått till

omkring 150 millioner cB. Att spekulationen stundom va_~it väl sta.r~ oc~
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företagen ej nog solidt grundade, kan dock ej förgätas, och särskildt har

Hooley-krisen eller -skandalen, såsorn den benämnts, uppenbarat m'ycken

osundhet samt gifvit 'varningssignaler mot användningen af dyra s. ,k.

~ornamental directors». Bicycleaffärerna llafva sedan ett par år kämpat

med svårigheter, enär de drifvits i' väl stor skala och 'med för litet eget

kapital samt ~ör små afskrifningar.

I Tyskland har rådt synnerlig liflighet i alla affärer. Den elektro

tekniska industrien tager .allt större dimensioner och slukar betydliga

kapital.. Bergverks- och stenkolsdriften har ock sysselsatt mycket folk och

tagit 'penningar i anspråk.

Handeln har varit gynnsam och visat afsevärd ökning. EIneIlertid

blef kapitalbehofvet under året öfvermäktigt, ty utvecklingen gick raskt,

ja, alltför raskt. Redall på sommaren förutsåg man knapphet mot hösten,

och riksbanksdirektionens ordförande profeterade svårigheter. Vid slutet

af september hade ocks.å riksbankens sedelomlopp, nått upp till 1,339 mill.

mark, med' ett skattepliktigt belopp af 276,5, och i trots af de starka

diskontostegringar ökades beloppen af det ena som det andra något mot

årsskiftet (1,357 mill. sedelcirkulatioll och omkring 283 mill.). Det är

kändt, att Tyskland måst skaffa sig medel genom diskontering af trattor

(finansväxlar) i utlandet, England, Frankrike, Nordamerika, till stora be~

.lopp '- man uppgifver 800 iL 900 mill. mark -, men marknaderna i

·dessa länder blefvo mindre villiga mot slutet af året. Också bar man

nu funnit riksbankens sedelutgifningsrätt för knapp, och i det nya bank

lagsförslaget är den s. k. obetäckta, skattefria sedelutgifningen ökad från

293,4 till 400 mill mark, i förening med höjning af grundfonden - nu

120 mill. - med 30 mill. och af reservfonden successivt från 30 till 60

mill., de båda sistnämnda ökningarna naturligtvis beräknade på att skapa

en efter de senare tidernas utveckling lärnpad garantifond - ty den

betydelsen bar bankens egna kapital egentligen. Några siffror må här

anföras för att visa den, såSOln det i motiveringen till förslaget heter,

oförutsedda tillökningen i rörelsen ~

Växeldiskontering omfattade 1876-1878 i medeltal för år
en summa af -_. . .. . 369 mill.

men gick för 1898 upp tilL .. . . . 713,8 »

lombardutlåningen 1876-1878 ._-- --- ------.__ 50,9 )}
för år 1898 åter till . . -- . ._ 96,4 »

~edelcirkulation resp.. . ~ __ ._.. . __ .__ ._. 667,4 och 1,124 ll1ill.

giromed·el resp. __ .:._~ ._. __ .. _...._. .;_-_.... --- . .. __ .' 193,6 och 474,6 »
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Den tyska 11Jarkliaden har ej tvekat att öfvertaga utländska lån. Så

har den t. ex. med England delat det kinesiska lånet (i förra 'delen af

året) om 16 l11ill. p. st. Synnerligen lifiigt hafva emissioner af aktier

fortgått och nya företag grllndats. Kapitalplaceringarna torde belöpa sig

till omki~ing 135 mill. 'll1ark. Det vill synas, som' om allniänheten allt

mera vändt sina tankar till i11dustripapper. På samma gång 1uan börjat

rata lån'etyperna med fast, lägre ränta, såsom ofvan allgifvits - så bar

statslånet på 3 proc.' delvis fått stanna på fasta händer (Seehandlung) ~

bar mall varit' angelägen att köpa bank- och iI1dustriaktier,' och därvid

har kapitalvärdet, d. v. s. 11aussevär~et, på 11larknaden' varit i hög grad

bestämmande. »Hausse» föder till en tid' ny »hausse»; lnan hoppas att

få sälja till högre pris än man köpt, men. det' är härmed son1 med sol

daten i krig: stundolngäckas de mänskliga förhoppningarna. Den tyske

korrespondentell till »Economist» bar träffande an~märkt 0111 vissa speku

lanter, att, de likna humrar, som kocken är nog grym att lägga i' kallt

vatten.. När detta småningom uppvärmes, röna djul~ell i början en känsla

af välbefinnande, men den känslan går efterhand öfver till 'motsatsen, och

det hela ändas med förskräckelse. Fabeln är lärorik, tillälnpningen be~

11öfver ej här utföras.

Stark har rörelsen varit i rryskland på järnvägar och farleder, och

Inan börjar nu där, såsom annorstädes - äfven hos oss - tänka på att

bereda Ilya vattenvägar. Kanalen Rhen-Elbe, kanalisering af Weser m.

m. omtalas nu, och på vissa håll upphäfver man rop om skadlig kon

kurrens. H vad den betydliga räntestegringen på hösten beträffar, Ilar

den nu gått tillbaka något. Det har talats om, att ett statslån förestår,

och detta synes troligt; i själfva verket har dock bankens ställning på

nyåret något lättats genom influtna likvider.. '

I F'rankrike bar det ovanliga inträffat, att franska banken böjt sitt

diskonto, hvilket stått vid 2, proc. från den 14 mars 189o, till 3 proc. (i

okt.). ,Det har på' böstell rådt en viss oro i landet, kanske mindre' för

de inre svårigheterna, ehuru de synas allvarsamma nog, än med anled~

ning af gnabbet rned England, hvilket, om ock nu något mindre lifligt,

dock håller i sig'. Guldtillgångell har ock, såsorn vi sett, något minskats.

Särskildt hafva ofördelaktiga kurser under den starka spannmålsimporten

på' våren utöfvat Sill inverkan. Ock'så hafva 3 proc. rentes 'något fallit

i kurs.
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,Allvarsanl synes i Frankrike den ständigt fortgående okningen af

statens budget vara. Denna bar nu stigit till 'närmare 3,500 luill. francs,

efter att för 30 år sedan hafva utgjort 1,937; .således. en ökning af om..

kring 80 proc.

Öfverskott förekomu1a' visserligen, lllen beskattningen är också. tung,

och kammarledamöterna känna konsten att' nnna användning för öfver..

skotten, så att man till och med i tidskrifter talat om den officiella plund

ringen på deputerades initiativ. Man klandrar särskildt de permanenta

parlamentariska kommissionerna såsom »pretentieuses, fain.eantes, en001ll

bra11tes et incoherentes». Stor är ökningen af tjänstemännens antal OCll

stora kostnaderna för deras aflöning. Det förra har uppgifvits till 188,000

år 1846, med löner af 245 mill. fran.cs, men 1896 resp. c:~ 416,000 och

627 mill.

Ryssland synes icke numera vara lika eftersökt som förr på dell

franska marknaden, hvilken blifvit öfvermättad af ryska papper. Ett ryskt

statslån lär .förberedas. Det skall förgäIves harva utbjudits i Newyork.

'l'yskland fordrar för hög ränta; man påstår, att förhandling med Eng

land ägt rum, men detta dementeras officiellt. Måhända råder någon

meningsskiljaktighet hos de ledande beträffande rätta orten för 'lånet, sär~

skildt ur politisk synpunkt.

Guld har landet godt 0111. Bankens förråd uppgick till 1,010 111ill.

i guld mot 683 mill. rubel i sedelomlopp. Täckningen är således stark.

Den behöfde lagenligt ej vara större än 383 lnil!., ty på 300 lnill. får

utgifvas 600; hvad därutöfver utsläppes, skall jämnt Oln jälunt motsvaras

af guld.

Säkert är dock, att den mindre goda skörden i år låter känna af sig.

Grekland har något hämtat sig och fått förbättrad kredit.

Äfven 'Argentina förkofrar sig. Den sista skörden synes vara ll1yC

ket god, "och landet gör allvarliga .ansträngningar för att ordna sina skuld

förhållanden, nu äfven i fråga om provinsernas skulder, det sedan länge

olösta problemet.

Chile .bar däremot under året varit i betryck, lnåhända särskildt

med anledning af gränstvisten' med Argentina ',och de kostsamma krigs

rustningarna.

Brasilien anses vara finan'siellt ej väl situeradt, hvaremot Mexico har

rätt godt namn om sig.
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Ganska bårdt har Spanien träffats af det olyckliga kriget, som gjort

slut på dess k'olollialvälde, men icke på dess kolonia!gäld.

Denna uppgifves gå till 1,1~9 mill. pesetas (= frc's), hvaraf för

Filippii1erna 200 lnill. .I budgeten för 1899-1~00 beräkIlas å"rsutgiften

för skulder, kolonial- och krigspensioner m. m. skola stiga till 635 mill.,

att jämte alla de vanliga utgifterna täckas af 866 mill. i inkomst.

Uppgiften att ordna statens finanser synes svår, Inen den måste på

något' sätt lösas, möjligen genom eftergifter från borgenärerna, i alla hän

delser genom indragninga,r ocll besparingar.

I lyckligare ställning är motståndaren, Förenta staterna. Vi hafva

redan nämnt dess export- och importförhållande till Europa. I det bela

utgjorde exporten 1/7 1897_5°/6 189R: 1,231 mill. dollars mot en import

af 616 mill. Uppsvinget har fortfarit under senare hälften af 1898 och

stämningen är hög. Vid jultiden bade handeln i Newyorks butiker nått

sin höjdpulikt. Fabriker och verkstäder i landet arbeta med högtryck,

så att de stundom måste afböja beställningar. Järnproduktionen tilltager,

och export af tackjärn pågår. Ringar bildas, aktier stiga, och olnsättnin

gen på Newyorks börs är ovanligt liflig. Särskildt hafva järnvägsaktierna

höjt sig i värde, synnerligen mot slutet af året, dels till följd af den starka

trafik, som utvecklats under året, dels ock med anledning af banornas

bättre skötsel i ekonomiskt afseende och finansiella konsoliderii.1g.

Till och filed i bomullsaffärerna råder lifiigbet. Bomullen har i

Nordamerika undergått stora prisväxlingar. Efter inbördeskriget låg affä

ren nere. Jordvärdet sjönl{ i de bomllllsproducerande .staterna med nära

50 proc., i en med 67 (Louisiana), lnell jorden kom småningom i an~ra

händer, och nya stater deltago i produktionen. Priset var 1866: 43 cents

och föll 1871 till 17 cents eller med 60 proc., OCll prisfallet har fortfårit.

Nu producerar dock Ame~'ika, mest södern, nler än hälften af hvad värl

den 'i sin helhet lälll11ar. Den gynnsamma ställningen i Förenta staterna

OCll landets stigande fÖrll1åga att producera i stort och billigt, i förening

med dess ininskade ej köpkraft, .men köpbehof, innebära, såsom l~edan är

antydt, faror för Europa. Vllder de senare åren hafva amerikanska vär

depapper kontant köpts tillbaka - man talar .om 500. mill. .döllårs sedan

början af år 1894 - och därigenom Ilar balansen utjämnats~ Emellertid

kan det' hända, .att Förenta staternas 'politik blir en' al1n'an. Industrien

har varit' deras styrka.,' J.hvad måll politiken komluer att öka' denna,
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ber'or af det system~ som följes; att en större' politisk roll 111edför kost

Ilader, är. gifvet. D~t veta' nog Europas stormakter, och det står för öfrigt

att läsa ifredsmanifestet.

På tal onl . Nordaluerika till sist en anlllärkning. Guld pl~oduceras

därstädes och det har äfven flödat dit utifrån. 1\1en det behöfves ock.

Man vill veta, 'att landet nu kräfver mera guld för cirkulation inom lan

det, ty sedla~~l1as ökning är svår att åstadkomma. Bankerna få visserligen

utgifva sådana, 111en mot deposition af statsobligationer, OCll dessa hafva

för närvarande stigit så mycket, att sedelomloppet försvårats.

Jag öfvergår nu till de skandinaviska länderna.

Danmark har, SåSOlll vanligt, äfven under .1898 tillhandahållit oss

penningar. Det hade vid årets början nära 7 mill. kr. att fordra af

svenska riksbanken. Den siffran nedgick. visserligell vid årets slut n1ed

omkring 1 mill., men därvid må ihågkomn1as, att i utländska växlar försålts

härifrån 3,4 mill., hvarjärnte sedelremisserna från oss öfverstigit dem från

Danluark.· Huru mycket Sverige under årets lopp erhåller i penninge

försträckningar från Danmark visar sig bäst vid de s. k. ternlinerna i juni

och dec., då likvid skall ske, åtminstone för tillfället.

Landets slllörexport har under året visserligen varit större än 1.897,

men priserna något lägre än under de senaste åren. Sedelcirkulationen

håller sig i allmänhet omkring 90 mill., motsvarande omkring 38 a 39 kr~

per individ. Att utvecklingen är liflig; är kändt och framgår bland allnat

däraf, att den ansedda privatbanken l1U skall böja sitt kapital med 6 mill.

I Norge har sedelcirkulationen under året stigi~ betydligt eller till

högst 6.7 mill. jan., mot högst 60)~ 1897 (okt.) och llÖgSt 51,2 1894 (juni),

motsvarande för 1898 per invånare omkring 29 eller åtskilligt högre än

under de' goda åren 1873 och 1874 (26,61 och 25,7~). Industri och halldel

hafva också blomstrat och stark spekulation ägt rum. Att utländska pen

ningar såsom lån under de allra sista åren influtit i rikt mått, är kändt.

Både stat och- kommun - Kristiania - hafva lånat och äfven hypo

teksbanken, af hvars obligationer, eget ~og, 1898 placerats. åtskilliga mil

lioner fast i Sverige. Det sist omtalade har nog i sin mån bidragit till

den underbalans, i hvilken vi under sommaren befunnit oss gent emot

Norge och hvilken kunnat öfvervinnas först mot slutet af året samt sedan

3 mill. i guld och 4,1 i utländska. växlar användts för att utjämna för

hållandet. l ·'hvad mån mellanrikslagens upphäfvande spelat in, vågar
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jag ej afgöra; sill andel bar 'det 110g. Erinras må i förbigående, att Nor

ges bank enligt sina statuter ej äger rätt att hafva mer än 3 mill. kr.
utestående å löpande räkning hos danska nationalbankell och Sveriges

riksbank, hvarför del1 icke, såsom den förra, kall nöja sig lned en for ..

dran, som får tjäna till basis för sedelutgifning, utan, när fordringarna

växa, blir föranlåten att begära guld.

I Sverige hafva vi haft att glädja oss åt en i det hela god eller

åtminstone nära god skörd: Det såg synnerligen lofvande ut på våren,

men, regnet kom och kom åter. Det hjälpte visserligen till att frainbringa

en riklig höskörd, ITIen näringsvärdet af denna blef mindre, än man från

början hoppats. Potatis och rotfrukter ledo af regnet Iner än sädesgrödan.

I sin helhet har sädesskörden uppskattats till 272 mill. kr., men beloppet,

som beräknats efter de större exportstädernas börspris, anses vara. väl

högt. Medeltal för föregående tioårsperiod är 247,8 (lägst 198,8 år 18,94

och högst 323,8 1891). I alla bändelser har jordbruke~ hart ett godt år,

och framför allt bar skörden satt landtbrukarne i tillfälle att bibehålla

och väl utfodra sina kreatursbesättningar, ej minst llled bafre, bvaraf dock"

exporten, i följd af riklig skörd, 'något ökats. Att spannmål, särskildt råg;,

importerats i stor myckenhet, beror till en icke oväsentlig del därpå, att

vederbörande, då ännu i augusti d~n regniga vä~erleken fortfor, icke·

vågade lita på den svenska marknaden, utan vände sig till utlandet, hvar,-:

ifrål~ ju äfven annars mycken spannmål införes.

Mindre väl slog sockerbetskörden ut, hvilken lär hafva lämnat blott

omkring 101/2 ton betor per tunnland, mot 16 a 17 i vanligheten. Socker

i~port förestår därför, sannolikt af 200,000 a 250,000 säckar, helst kon

sumtionen är i st.igande, D. b. då man menar den effektiva konsumtionen

och icke, den synbara, hvilken el)ligt berä~ningssiffrorna, som tydligen

icke synas vara exakta, skulle hafva aftagit med omkring 5 mill. kg.,

något, som svårligen kan hafva varit fö.rhållandet. För näs~a kam

panj lära bruken bafva enats om en prisfixering,hvaremot al~ealen skall

vara fri.

Jär1'!~ägstrafiken ,har vis~t sig mycket lifiig. Här, så~om allDors~ä

9.es, :räcka transportmedlen ej till, ~ch staten lnåste därför äfven under nu

råd~nde dyrare tider utvidga materiel o~h st~tioner. Under utställnings

å~et 1897 steg järnvägstrafiken ansenligt, ~ch man trodde. på en minsk

ning för, 1898, men förhållandet h,~r blifvit motsatt och såväl brutto- som,



14 1899 den 26 januari.

nettoinkolnster ökats, de senare lned åtskilliga millioner kr., de förra äfven

per dag och ballkilometer.

Utan' tvifvel är det dell allmänna företagsamheten och utvecklingen

af den industriella verksa'mbeten samt handeln, i för'ening med däraf åstad

kOlnlnen stark'are konsumtion, SOln medverkat till det nu omförn1älda

resultatet likasom till den stegring, som försports i afseende å tull-, post

och telegrafverkets rörelse och inkomster. Att staten härigenom fått rik

liga öfverskott, är allmänt kändt, ocl1 i och för sig är det storartade upp

svinget på fabrikernas och näringarnas oluråde synnerligen glädjefullt, om

ock därigenom tagits mycken arbetskraft från vårt jordbruk.

Ett annat tecken, som tyder på förkofran för vår industri och vår

ha~del, är bildandet af de många nya aktiebolagen: 420 st. med nära 100

mill.' kapital och något öfver S/4 inbetalda, mot 190 st. med 52 mill. i

kapital år 1897.

Järnvägsbyggandet fortgår i stor skala såväl för statens som för

enskildas räkning. Under 1898 färdigbyggdes 18 banor om 174 km., vid

årets slut voro under byggnad för 37,8 mill., koncessionerade för 25,6

samt under ansökning för 84,2 mill.

Sk'eppsrederiet, denna för vårt land så naturliga näring, bar börjat

en uppåtskridande rörelse och fartyg i afsevärd omfattning inköpts från

utlandet. Frakterna hafva, såsom nämnts, i det hela ställt sig gynnsamma

och Våra redare därigenom fått en dem väl UllBad förtjänst. Man synes

nu vilja' allvarligen gripa sig an med främjande af sjöfarten på både ett

och annat sätt - en kommitte arbetar med all ifver och kraft för saken

- och äfven hos oss gör sig gällande tankerl för subventionering af nya

linier~ om också bäst.a formen för e11 sådan är underkastad diskussion.-

Äfven på våra handelsförbindelsers stärkande och utvidgande synes

man ·nu vara betänkt, IDen frågall är ej med ens löst och kräfver klokt

och träget arbete, liksom tid.

Trä/L'arumarknaden· kan sägas, öfver hufvud hafva varit gynnsam,

ehuru visserligen prisfall, särskildt starkt sådant på gran, inträffat och

exporten af plank' och bräder minskats ej så obetydligt. Skeppningarna

hafva varit något försenade och skjutits ill långt på. hösten, hvilket

berott dels på den fördröjda sjöfarten under våren och försommaren,

dels ock på tvisterna om certepartierna samt däraf föranledda befraktnings

svårigheter. Utsikterna för nästa år· synas, ganska -tillfredsställande. ' ..
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riksbanken för riksgäldskontoret,

Härvid ll1ärkes särskilat den stoi'a tillökningen.' i statsmedel, inne..'

~tående i riksbanken, nämligen det allra lnesta af foliomedlen, SOIU äro

öfver 7 Inill. 'mei' än fjolåret, och riksgäldskolItorets särskilda deposition,

10 mill. Vidare sparkas'seräkningel1s stora tillväxt, liksom' ock löpande-' och

depositionsräknil1garna, tillsal11111al1S omkril1g 76 lllil1., lnedan 11linsknhlgell

i det hela å upp- och afskrifningsräklling; 3,9 InilL, till nära 2/Bmotsvaras

af l1edsättninge.ll i riksbankens räkning, l1ämligeu.'2,5 mill.,. i sammanhang

lned rörelsens lagenliga inskränkning.

Så till vida är l1U allt godt och väl. .Ökad produktion och ökade

ballkbehållningar. Men hurudana äro siffrorna för utlåningen, d. v.' 8.'

allmänhetens bankskulder ?
1831

/ 1297. 1831
/ 1298.

Växlar, inrikes . ,, . 4 a • • .. ------ -- - ---- - 264,8 305,4
Inteckningslån ;____________________________________________ 119,0 140,3
Obli~ation81ån ,, .. .. . ~ __ ; 23,3 25.,1
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18:l1/1~~'7. 18:l1/1~98.
'Varu- ID. fl. lån --- ,,_______ 19,8 19,6

Reverslån -----------------------------------------------------------------_____________ 45,9 52J 8

Borgenslån -----------------------------------------------------------___________________ 11,5 11,7
Afbetalningslån (riksba.nken) ----- ------ --- --- ----- --- _. o __ •• _L_ 7,1 6,6
På ~reditiv m. m. .________________________________________________________ 84,7 93,9

:. löpande räkning (enskilda) ---------.------------------________________________ 37,1 59,6
Aktielån --.---------.----------------------------------------------- .________ 123,3 145,2

.Det hela .gör 736,5 mot 860,2 eller en skuldökning af 124 millioner,

mot hvilken kOlnma nyss angifna 76 san~t statens omkring 17, de senare

naturligtvis af ringa betydelse ,för affärslifvet, knappast till gagn därför.

H'vad som särskildt ådrager sig uppnlärksaJ?1het är ökningen i lån

mot aktier. I riksbankell har beloppet af dylika föga växlatL Det v·ar vid

1897 års ~lut 8,2 och har Ined små skiftningar gått ner till 7,5 den 31

dec. 1898. Ökningell kOIurner på de enskilda pellninganstalterna, och i

afseende å densamma må erinras, att dell f~rtgått stadigt på senare. tiden.

Enskilda penuinganstalter hade den 30 sept. 1896 belånat aktier för .65,1

mill.; 31 dec. 1896 för 75,2; 30 sept. 1897 för 97,9; 31 dec. 1897 för 115;

-30 juni 1898 för 131,4; 31 okt. 1898 för 138,8 och vid årsslutet för .137,7.

Man torde ej taga alltför mycket miste, om Inan föreställer sig, att aktier

på den senare tiden ombytt ägare i stor omfattning och halnnat i ban..

kerna, å ena sidan som hypotek för lån, å den andra på depositions 4 In. fl.

räkninga~, hvilka fått emottaga en god del af den kontanta likviden för

aktier, som sålts till högre pris, delvis kanske för att återköpas till lägre

sådana längre fram. Att. dessa aktier såsom .hypotek mottagits till afse

värda, ja, kanske uppdrifna beläningskurser, kan IDan finna dels däraf,

a,.tt belåningen ökats så säkert, dels ock af .dell omständigheten, att, i

trots af Tänteförhöjning~n den- 2,6 okt. 1898, aktielånebeloppet undergått

föga minskning.

Rvad nu denna ränteförhöjning vidkommer, innebar den en väsentlig

och. välbehöftig stegring, framför' allt af lombardlånens ränta. Begärlighe.

ten att placera sådana eller att belåna sina hypotek beror dock naturligt

vis i första hand på den marginal· mellan köppris och belåningskurs, som

kall erhållas. Diskontots höjning till 51/2 från 5 proc. var nödvändig af

flera skäl, som jag inför denna publik ej behöfver. närmare utföra. Diskonto

satserna hos oss hafva under året varit 5-4: 4/3-5: 19/5-51/2: 25/10 . Ned

sättningen i mars härrörde naturligtvis af ö,nskan att gå affärsvärlden till

mötes så mycket som möjligt, och det var då möjligt, sedan penningarna
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blifvit billigare i våra grannländer och den inhemska marknaden ej nöd

vändigt fordrade att hålla igen. På vårell längre frarn visade det sig

däremot, att stor försiktig~et var af nöden. Skeppningen blef sell, valuta-

-tillgångarna slllälte ihop, och förhållandet till utlandet gaf anledning att

väl tänka på fralntiden. Somnlaren blef också svår. Norge var en for

dringsägare, till hvilken riksbanken hade att oupphörligt sällda penningar

i den ena eller andra fornlen, såsoln jag redan meddelat, äfven guld.

Under förra hälften af året hade ock' importen af svenska obligationel"

från Tyskland fortgått såsom förut. Huru stort belopp af dessa u.nder

de sista fem åren återkommit till Sverige, är icke godt att beräkna, men

det är' nog ej för lnycket, om lnan skulle våga den gissning, att, ~töfver

hvad SOln betalts för aktier, som blifvit svensk egendom,' 50 a. 60 Inil!. i

obligationer återförvärfvats. Detta är i och för sig glädjande, Inen ell dy

lik återbetalning af lållglån kan blifva kännbar nog för tillfället, allrahelst

i en tid, då stark produktion lued höjda löner och däraf fraInkallad star

kare konsumtion ställa sina anspråk på kassan. Här må dock erinras,

att, då jag nälnnt »kassan», det ordet får tagas j betydelse af )guldkas

san», d. v. s. betalningsmedlen till utlandet, guld och guldvaluta. Man

förblandar lätt vår stats finanser med vårt lands finansiella ställning för

tillfället gent emot utlandet. De förra äro, såsoln vi känna, blomstrande,

ja, alltför blolnstrande, Oln lnan tänker därpå, att öfverskott bero på en

alltför bög beskattning och frall1kalla ständigt nya behof och anspråk,

hvarpå Gladstone anspelade, då han citerade den horatianska versen:

»Vandrare blottad på _mynt kan sjunga vid röfvarens möte.))

Men en annall förblandning, vanligare och farligare, är den en1ellan

tillgång på mynt af internationell val-ör och till~ål1g på sedlar. De senare

hafva vi i rikligt mått. Sedelreserven .för riksbanken och de öfriga sedel

utgjfvande bankerna var 31/12 nära 42,2 mill., och man misstager sig full·

ständigt, om man tror - hvilket ju ibland synes hafva varit fallet - att
. .

dell nya banklagen, som trädt i kraft med 1899 års början, är en af or-

sakerna till knappheten på penningar i slutet af 1898. Det luå vara, att

lagen, sådan den nu är, ej skulle hafva på naturlig väg medgifvit riks·

banken så stor sedelutgiflling SOlU 150 Iuill. i -dec. 1898, men lagen är

beräknad att i Sill helhet tillämpas senast efter 1903 års utgång, och under

1898 var ingen anledning antaga, att alla enskilda banker lned ens - för

öfrigt tager äfven det en viss tid - skulle afstå från sin sedelutgifning,
2
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SOlll' skänker delll större fördelar än den efter 1896 års januari-ställning

tillmätta kOlnpensationen. Emellertid kan det nog hä'nda, att lagen be

höfver jälnkas i syfte af större elasticitet för riksbanken - i förbigående

anlnärker jag, att »döda» sedlar spela större roll, än Ulan tror - lTIen

sa]cen har ej med bakslaget 1898 att göra, så~onl följande siffror skola visa.

Tillgången på betctlni1ngsrnedel till IUttlandet, fordringar i löpande räk

ning och växlar, var

18~IO/tI ~H) ... . n8,5 + 24,3 == ~2,8

Skulder .. . 20,s, alltså 62,0

18:H /l:?9g ------------------------ 00,8 + 33,4 == 89,~
Skulder . 22,7 G(J,5

. 18:11/1297 -------------------- 03,2 + 40,8 == n4,o
Skulder - 36,6 :3'B) 4

18 ill
/ 12 9R ---------------------- 4:d,6 + 41,7 == 84,3

Skulder 50,0 84,:3

Härvid har jag lämnat ur räkningen guldtillgången, e111edan denna

naturligtvis i regel icke bör rninskas, utan få vara kvar såsoln underlag

för sedlarna. Man har sagt, att riksbanken bör öka sitt guldförråd ända

till 70 mill. Ja, intet är önskligare, OIn blot~ detta guldförråd tillföres

bankell på naturlig väg, så att det icke IniJlskas; guld är lättare att skaffa

för tillfället än att bibehålla i längden, hvarmed naturligtvis icke nekas,

att stundolll långlän kunna vara behöfliga för att bevara guldkassan. De

hafva också i Sverige tjänat det ändamålet, och det ganska effektivt under

både 1870- och 1880-talen, då handelsbalansen var enlot oss och det helt

enkelt hade varit olnöjligt att tillgodose rörelsen inom landet, Oln ej stnten

för sina behof -- franlför allt järnvägar - 11ade lånat i utlaIldet OCll där

111ed betäckt underbalansen i export och illlport. 1'len för att återvända

till skillnaden i guldtillgång var den

18::0ID 9() . -- --- --- ---- -_. -- --- ---- .. ------- -- ------- --- --- --- __ o --- - -- - -- --- Bl)G
18:11/

1
~98 . . .__________________________ 40,-t

alltså tillökning af nära 9 IniiL, till allra största delen för ,riksbanken, 11led

afseende å nya lagen, lTIen, såsom af ofvanstående siffror fraIngår, är ej

heller den oKliingen på långt när tillräcklig att uppväga minskningen i

guldvaluta.

Hvad har nu åstadkonilnit denna underbalails '2 Naturligtvis flera

orsaker. Jag Ilar näulnt det från flera år fullföljda återköpandet af våra

svenska obligationer sanlt förvärfvUlldet nf aktier, SOlD tillhört utlälldingen.
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Granskar IDan uppgifterna öfver iIl1port och export under. 1898; ,l\:olDlner

lnan vid en approximativ beräkning, Ined' ledning af 1897 års värde

siffror - 1898 års äro ännu ej tillräckligt kända -- till en underbalans

för båda, genom ökad in1port och lninskad export, '1110t 1897 af oLDkring

16 milL, hvilka torde i verkligheten, då hänsyn tages till prisstegringar,

hafva gått till närlnare 20 lnill. Nu är det sant, att härifrån böra afgå

våra 'ej obetydliga fraktförtjänster In. m., luen å andra sidan tillkolnn1a

de betydande fartygsinköpen under 18B8, antagligen för 4 a. 5 lIlil1., Ined

afdrag dock af de jälnförelsevis till värdehelopp föga stota försäljnings

SUlnmorna för fartyg.

Det borde vara tä1uligen klart, att under sådana förhållanden, 111ed.

anledning därjämte af hvacl ofvan al1förts om aktiespekulationen, ett bak

slag 111åste inträffa. Också visade sig förhållandet under S0111Inaren för

den, SOln noga iakttog stälh1ingell till utlalldet, så beskaffadt, att Iuan väl

kU11de tillämpa, bildligen taladt naturligtvis, hvad del} venetianske stats

lnannen Paolo Sarpi yttrade i början af 1600-talet: »Molnen sänka sig ned

lnot jorden, 111en ännu regnar det icke». Det finansiella regnet kOln i

slutet af oktober, luen lyckligtvis blef det icke störtregn; därtill var lan-o

det för starkt. Riksbankens uppgift var då att icke göra svårigheter i

fråga Oln äldre förbindelser, luen å andra sidan att icke upplnuntra, utan

hålla något tillbaka i afseende å nya. Det gällde att icke säga upp och

frainför allt att hålla rediskonteringen vid lif.

Denna har, och lned allt skäl, redan ·nu börjat att spela hufvud

rollon i riksbankens utlåningsrörelse. Siffrorna visa för 1898: 31 banker

filed rediskonteringsrätt af mill. 35,9, i medeltal begagnadt 28,3, i slutet,

beg~gnadt 33,1, i början 21,5, hvaraf fralngår, huru starkt riksbanken varit

anlitad lnot slutet af året. Med allt skäl, sägor jag, spelar rediskontel'ingen

hufvudrollen, ty för riksbanken, SåSOlI1 redan nu sedelutgifvande Iller

än . andra och för fralntiden änlnad att blifva ensan1 i det hänseendet,

111åste det· vara angeläget att, på salninagång den sörj~r för omsättnings.

lnedel åt den normala' rörelsen~ laga, att dess sedlar icke utsläppas till,

större belopp oell på annat sätt, än att banken kan, .när de presenteras.

till inlösen eller valuta i förhållande till utlal1det begäres, tillhandahålla

sådan för de behof, SOln rörelsen helt naturligt skapat. Ökad sedelutgif

ning kan nälllligen betyda, ocll den har under året bland annat visat

sig betyda, ökade anspråk på likvidrnedel till utlandet. Dessa bör riks-
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banken skaffa, så länge den kan det, och därtill finnas nog rnedel, lnen

i värsta fall kan den af riksbankens ·sedelutgifning och af fullmäktiges

åtgärder icke beroende underbalansen i förhållande till utlandet tvinga

ban~en att, visserligen, såsom med biskop Brask var fallet, nödd ocll

tvungen, men för det högre målet, det s. k. rnyntvärdets bevaral1de, snöra

till utlåningen och draga in sina försträckningar. Något sådant har ännu

icke inträffat. 'rvärtom har riksbankens utlåning från 30 sept. till 31 dec.

1898 stigit Ined omkring 9,5 ll1ill. till 97,3 från 87,8. Men skall sådant

inträffa? frågar sig dock s~kert en och annan betänksam eller illvillig,

medan å andra sidan sångvinikern spörjer, när räntesatserna hos oss skola

nedsättas, efterso111 det skett i rryskland och England.

Därvid må erinras, att knappheten i tillgången på penningar lean,

likasom verkningar i allrnänhet, hafva mer än en orsak. Jag tror rnig i

det föregående hafva visat, att den inträdda svårigheten i penningväg icke

kon1n1it SOIU en tjuf om natten, utan såSOln en naturlig konsekvens af den

föregångna utvecklingen, om det ordet får begagnas. Denna utveckling

låter icke med ens hämma sig, och den är ju i och för sig mycket hug

nesan1. Produktionell har varit och är stark, konsumtionen har följt den

i spåren; företag bedrifvas alltjänlt - ja, startas ock - och de skola helt

visst i en frarntid blifva lönande och fruktbringande såväl utåt SOln inåt.

Men ännu äro vi i jäsllingsperioden, och det ligger därför vikt uppå att

ej för framtidens löften glömma stundens kr3f. Vårt arbete under de se

naste och fraluför allt, det sista året har varit lifligt, och landets puls har

slagit många slag. Har detta skett i följd af orgalJisnlens naturliga ut

veckling till större kraft och ll1era sjudande Iif, eller ·har det varit feber·

glöden, SOln stegrat hjärtverksamheten? Utan tvifvel har det förra lTIO

mentet varit hufvl~dfaktorn, om ock det senare spelat in, kanske något

för mycket.

Nå, frågar någon, huru ställa horoskopet? För nlin del vågar jag

ej försöka mig därpå, men om I, mina åhörare, lyssnat till hvad jag förllt.

sagt och Oln I betänken, att under den närmaste tiden förestår stor in1

port särskildt af tre viktiga artiklar, järnvägsskenor, stenkol och socker,

antagligen för minst 15 mill. kr., och att den första skeppningen nog får

till roll framför allt att »täcka» - ordets betydelse är säkert känd 

skolen I helt visst ej drömma om räntenedsättning. Men I skolen ock å

andra sidall tänka, liksom jag tänker, att vår sunda och lifskraftiga in-

'.v'
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dustri , . S0111 på ett så lofvande sätt förkofrat sig och a.IltjälntJ lned du

gande 111äns nitälskan OCll arbete sarrlt hjälp af kapitalet, när det ej är bun

det i rörliga lån, SOlll par la force des choses blifvit fasta, skall allt fratn·

gent hålla sig stark och' tillföra oss nya ll1edel att på ett lönande och he·

drande sätt hålla garnla Sverige uppe i den kanlp för ekonolnisk och·där

rned ock politisk: själfständighet, som nationerna i våra dagar llafva att

kälnpa.

Och härllled, 11lina herrar, beder jag att få tacka för eder vänlighet

att lyssna till hvad jag haft att säga. Med ändring af ett bekant ytt

rande skulle jag vilja säga, att jag för ingen del nlisstycker en kritik,

SalU fällde det oludölnet, att hvad man fått höra var både gammalt och

nytt, med det tillägg, att det gamla var nytt och det nya gammalt, ty

därpå syftar egentligen en sådan återblick, som jag nu skolat kasta på

det gångna året.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sanlnlanträde den 23 februari 1899.

Ordförande: Bankdirektö lre1t }j~r{he'r'f'e 1(. LAIVGEIVSl{IÖl~V.

l'i11 ledaInöter i föreningen invaldes:

Herr Kaululurherren J. Ke'Jt1!'edy,

Grosshaudlaren H. Sundströ'ln,

K. Bengtssä'Jt,

Stadslnäklaren A. Belrg,

Mäklarebokhållaren A. 1~indströ1n,

H. Rising,

Hj. Segerst rrö'YJ1t och

A. H. Zeth1yeus.

Herr v. I-Iäradshöfdingen P. lt. Rabe höll härofter ett föredrag 0111

Förslaget till ordnande af fondbörsen i Stockholm.

Af ll1eddelanden i den dagliga pressen torde det yara föreningens

ledaluöter bekant, att Stockbohns stads handels- och sjöfartsnän1nd uppgjort

ett förslag till ordnande af fondbörsförhållandena i Stockholnl ~ i syfte att få

till stånd en tillförlitligare kursnotering än den, S0111 för närvarande nger

rUlll å fondauktionerna. Detta förslag Olllfattar utkast till:

1:0 Kungl. förordning angående fondmäklare i Stockholm;

2:0 Ordningsregler för fondbörsen i Stockholnl; och

3:0 Reglen1ente för fondbörskoln'mitterade i Stockho1rll,

de båda sistnälTInda afBedda att utfärdas af handels- och sjöfartsnäll1nden.

'Då det ämne, hvarlned förslaget sysselsätter sig, är af den största

b.etydelse icke blott för affärsvärlden i egentlig lTIening utan föl' det
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ekOl10111iska lifvet i alluJänllet, bar jag vågat antaga, att några llleddelundel1

Oln förslagets llufvl1dsakliga innehåll oeh åln förhållandena å vissa fond

hörsel' i utlandet skulle kunna vara af intresse för förenjngens 111edlen11nar.

l1"öre ar 1863 var den, S01l1 önskade realisera värdepapper i Stock

1101111, hänvisad till att för ändalnålet anlita stadens auktionsverk. Men

so111 detta försäljningssätt både betungades af dryga kostnader - l %
auktionsprovision + slagafgift - och dessutoll1 var förenadt med åtskillig

omgång, utverkade Stockholms handels-förening" utfärdandet af det ännu

gällande kungl. reglen1entet den 20 decen1ber 1862, llvarigenom de allmänt

bekanta s. k. fondbörsauktionerna infördes. Auktionerna å värdepapper

flyttades till börsen) där de på bestäu1da tider förrättades af n1äklare n10t

en försäljningsafgift af 2/10 %' hvaraf staden erhöll den ena hälften "och

auktionsförrättaren den andra. I jänlförel~e n1ed tidigare förhållanden

betecknade fondbörsauktionerna otvifvelaktigt ett fran1steg. OUl de nUluera

icke erbjuda tillräckligt lätta och bekvä111a forlner för olusättningen, beror

det på de gångna trettiosex årens storartade utveckling inOlll det ekonoluiska

olllrådet, hvilken oundvikligen nlåste åtföljas af stegrade anspråk på lä1l1pliga

anordningar för fondshandeln.

Den skrift, i hvilkell handels-föreningen hos I{ungl. Maj:t helTIställde

0111 fondbörsauktionernas inrättande, inleddes lIled följande uttalande: »Då

under de senare ,åren) gen0111 en ökad verkSUll1het i de flesta grenar af

handeL, och industri, sault i följd af nationalvälluågans tillväxt, 'äfven i

StockholIn, . till lättnad i affaireslifvet uppstått en illängd olika slag af

obligationer, lottbref, Actier och likartade valutor, genolll hvilka vida flera

salnhällsmedleul111ar än tillförne äro satte i tillfälle att SåS0111 delegare

illgå i hvarjelJanda för det alln1änna och enskilda nyttiga företag, bvartill

. kOll1mer, att ett inbernskt statslån senast är tillvägabragt och att således

verkliga fondpapper snart förefinnas, blifver ett hitintills saknadt tillfälle

att hastigt och billigt kunna realisera och onisätta värdepapper, eller att

för denl erhålla, hvad Ulan kallar en nlarknad, allt ll1era kännbart.» 1ied

några. SlIlärre ändringar äro dessa ord tillälnpliga äfven i dag? ty fond·

auktionerna skapa icke någon 111arknad för värdepapper, en sådan kan

ej tänkas utan en fond börs.
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Ändalllålet l1Jed eu fondbörs är tvåfaldigt: dels att .gifva köpare oell

säljare af värdepapper regelbundna tillfällen att träffa hvarandra för

afslutandet af affärer, dels att lued ledning. af den efterfrågan och de

utbud salut slut, som egt rUIn, åvägabringa ett tillförlitligt uttryck för de

å fondbörsen förekolninande värdepapperens gängse pris (kursnotering).

Fondauktionerna fylla ingendera af dessa funktioner. Där sakna nälllligen

saljare och köpare nödig frihet att underh~ndla om kvantitet och pris,

förhandlingen är bunden vid de för säljarnes räkning till visst minimipris

utropade partier. Det är icke nog med, att köparne äro uteslutna från

111öjligheten att i första hand gifva sina köpeanbud till känna; de kunna

ej heller i anledning af ~kedda utbud aUll1äla sig såsom köpare till mindre

belopp eller till lägre pris. För säljarne liksom för fondsaffärerna i all

mänhet är ett dylikt förhållande synnerligen ogynnsanlt, ty Olll köpare

icke finnes till det utbjudna partiet och priset, erhålles ingen upplysning,

Olll det öfverhufvud finnes köpare till det papper, hvarom är fråga, OCll

i sådant fall till bvilket pris. . Ställningen är.i själfva verket knappast

bättre, om man ser på säljarne. Vid auktionen blir visserligen .uppen

bart, att X. vill sälja ett visst papper till angifvet pris, n1en sanlti

digt kunna Y., Z. In. fl. vara villiga att sälja samlna papper till lägre,

kanske till oell filed mycket lägre pris, och detta blir icke kunnigt,

eInedan de sakna utväg att vid tillfället. k0111n1a fram med sina bud.

Med den omfattning, i hvilkell värdepapper nUlnera äro föremål för

handel bär på platsell, synas fondauktionerna därför icke i något afse

ende utgöra en tillfredsställande form för Olllsättningen af värdepapper

på börsen.

Fondauktiollernas största fel är emellertid, att de icke erbjuda något

användbart material för en kursllotering. Orsaken härtill ligger i öppen

dag. Man behöfver blott fasthålla å ena sidan, att kursnoteringen skall

återspegla marknadens verkliga läge, OCll å andra sidan, att detta på intet

sätt blifver kändt genom fOlldauktionerna. Kan man Olll dessa auktioners

oförnlåga att motsvara krafven på en bekväm och tidsenlig omsättnings

fornl möjligen säga, att det är en olägenhet, SOlll hufvudsakligen rör

börsen, låter däremot bristen på en någorlunda trovärdig kursnotering

icke reducera sig till endast en inre börsangelägenhet. I vår tid, då för

hvarje år ett allt större antal värdepapper vinner placering hos enskilde

och fördelas på allt flera händer, går fondbörsnoteringarnas betydelse långt·



Förslaget till ordnande af fondbörsen i Stockholnl. 25

utöTver börsernas gränser. Och att den gör så, synes ganska klart, Oln

lllan betraktar noteringens ändamål.

Kursnoteringen har en dubbel uppgift. Den skall lälnna dem, SOlU

gifvit lnäklare eller konl1nissionärer uppdrag att å börsen köpa eller sälja

värdepapper, ett lnedel att kontrollera 111äk~arel1s eller kornmissionärens

uppgifter rörande uppdragets utförande. Men den skall vidare lälnna

hela den del af alllllänheten, hvilken innehar värdepapper, en trogen bild

af dessa pappers verkliga värde å marknaden, d. v. s. det värd~, SOln

utan påverkan af ,konstlade medel framgår af föreliggande utbud och

efterfrågan. Just detta lnonlent i noteringens uppgift skänker noteringen

dess stora. allmänna betydelse och åstadkominer, att nla11 så godt som

öfverallt sökt att i anordningarna å börsen vinna garantier för tillförlitlig

heten af de 110terade kurserna.

Hos· oss saknas alla föreskrifter i sådant hänseende, ty dit kan icke

hänföras lnäklareordningens bestämmelse, att i mäklarenoteringskontoret

å börsen skall finnas en lloteringsbok för slut Oln publika papper. Om

anteckningarna i denna bok innehåller nälnligen författningen blott det,

att efter hvarje, fondauktion skola däri inskrifvas de pris, enligt 11vilka

slut blifvit uppgjorda. Härtill fogas visserligen ett så lydande tillägg:

»Därest de pris, hvartill' dylika papper för inköp efterfrågas eller till salu

utbjudas, kunna bestänldt uppgifvas, böra, dessa pris jämväl uti boken

införas», men anteckning härom sker aldrig i boken, som för öfrigt antag

ligen icke öppnas för a~llat ändamål än den reglementerade inskrifningen

efter auktionerna af de därvid uppnådda pris. Men, invänder någon 

och denna uppfattning har väl äfven varit lagstiftarens - därigenoln

erhålles ju dock åtminstone en notering af verkligen betalda kurser. Nej,

så förhåller det sig icke" emedan nämnda notering ornfattar såväl återrop

af utbjudna papper som fingerade slut. Och härmed kOlnma vi till den

betänkligaste af fondauktionernas lnånga svaga sidor. De lälnna alltför

lätt tillfälle till fingerade och till följd däraf vilseledande slut. För att

,åstadkomma sådana erfordras endast, att två eller flera personer slå sig

tillsammans, en eller annan af dem för att gifva mäk~are uppdrag, till

försäljning ,af visst värdepapper å auktion och den eller de öfriga för ~tt

därvid såsom köpare, med eller utan öfverbjudande af bvarandra, göra

inrop af salll1na värdepapper till förut öfverenskomlllet pris. I många

fall torde den auktiol1sförrättande mäklaren ej kunna undgå att genom-
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skåda den l~lanöver, SOl11 under hans ögon och 11led hans hjälp utföres

för att få till stånd en önskad kursnotering, 1nen det står icke { hans

makt att förhindra den.

Med det nu anförda tror jag mig hafva ådagalagt fondauktionernas

fullkolllliga oförlnåga att tjäna såsom llledel för ernåendet af en tillförlitlig

notering. Hvar OCll en, som vill en sådan, kall icke annat än påyrka

deras .uppllåfvande. Från nödvändigheten därnf utgår också det förslag,

för llvilket jag åtagit 111ig att i afton redogöra. Innan jag öfvergår till

denna redogörelse, torde det enlellertid 'tillåtas lnig att länlua några llled

delandell Olll sättet för kursnoteringen vid kassaaffärer å utlandets viktigaste

fondbörser. J ag kan därvid icke helt och hållet förbigå deras organisation,

men skall inskränka lnig till att vidröra densanllua, endast i den 111åll

sådant är nödvändigt för ett rätt förstående af reglerna för kursl~oteringell

och dennas trovärdighet.

Fondbörsen i London - the Stock Exchange -, SOll) i sitt nuvarande

skick ·daterar sig från år 1802, är en enskild, sluten förening 11led full

komlig själfstyrelse, lnen har utvecklat sig till en sl~gR offentlig oell kvasi

judiciell korporation. Intet rättsanspråk, grundande sig på en å fondbörsen

afslutad affär, får göras gällande vid de alhnänna dOlnstolarna utan sanl

tycke af den andra parten eller af börsens styrelse. ·Sådana tvister hänskjutas

till en af parterna vald skiljedonlstolJ bestående af lnedlenl1l1ar af fond

börsen. Dennas ordningsregler - the Rules and Regulations for the

conduct of business on the Stock Exchange -. bilda för lnedlenllnarne

en specialrätt, 11vilken bryter den allnlänna civillagen, och innellålla till

oell lYled bestänl111elser om ett särskildt konkursförfarande. Att I-Jondons

fondbörs kunnat intaga oell bevara en dylik ställning, beror utan tvifvel

främsta ruinnlet på <;len stränga disciplin, SOl11· där upprätthålles.

Den 20 Inars hvarje år hålles' en generalförsalnling, hvarvid utses

en »COlll1uittee for Gerierai Purposes » Oln trettio ledarnöterJ att fungera

under ett år från den 25 nlars. .Åt denna kOIDluitte är gifven makt att

utesluta eller suspendera lnedleLl1, SOln brutit Inat stadgarna eller icke

ställt sig till efterrättelse något ko ffi111ittens beslut eller gjort sig skyldig

till )) dishol1ourable or disgraceful conduct.» H varje lnedlenl, l.lvilken

önskar att fortfarande tillhöra fondbörsen, skall årligen, senast den 15

februari, inlälnna skriftlig anhållan att blifva återvald, hvarefter konllnitten

sa.IDluanträder första lnåndagen i lnars luål1ad för anställande af återval



Förslaget till ordnande af fondbörsen i ~tockhohn. 27

och intagande af nya nledle1nnlar. Vill någon börsnledlenl göra invänd·

ning mot en ny lTIedlenls intagande eller äldres återval, har han att

genolll bref delgifva komlnitten grunderna för sin invändning. Den, SOln

första' gången söker att blifva 11ledlelTI, skall rekOlTIlnenderas af tre personer,

hvilka varit ll1edlelnmar af fondbörsen i luinst fyra år och som, hvar

oell en, lllåste förbinda sig att betala den sökandes kreditorer c2 500, i

händelse att han skulle göra konkurs inom de närlnaste fyra åren, och

få borgeS111ännen icke hafva nlottagit säkerhet för eventuell förlust till

följd af sin ingångna förbindelse. Ingen antages till ll1edlem, onl hau är

principal eller clerk i någon annan affär än den, SOln drifves på fond

börsen, eller onl hans hustru är »engaged in business», eller om han är

medlen) af någon annan institution, hvarest idkas handel n1ed obligationer

eller aktier.

Hvad fondbörsens inre organisation angår, äro dess Iner äll 2 000

11ledlelIlmar delade i två ungefär lika stora grupper, »)brokers» och »)dealers».

De förra äro de UtOl11 börsen ståendes kOlIllllissionärer, hvilka för deras

räkning, 111en. i .eget nalnn, afsluta köp och försäljning af värdepapper.

De kunna göra dessa affärer llled hvarandra; det vanligaste är dock, att

de för fullgörandet af sina uppdrag vända sig till »dealers ». Desse åter

delas i flera i börssalen åtskilda grupper, en för engelska konsols och

andra inhemska statspapper, en för utländsl{a statspapper, en för järn

vägsaktier o. s. v. InorIl en sådan grupp intager 'vthe dealer») en

uestänld plats, frål? hvilken han utropar en lägre kurs, till hvilken han köper,

OCll en högre, hvartill llan säljer. I skillnaden 111ellan dessa båda kurser
~

ligger hans godtgörelse. Och enär lIans sträfvan går ut på att kunna

lälnna börsen utan ensidiga engagelnents, .d. v. s. efter att hafva sålt allt

hvad han köpt, luåste han tilliTIäta sina köp- oell försäljningskurser i

närlnaste öfverensställ1n1else llled ll1arknadens läge. Ofta lyckas honol11

naturligtvis icke att blifva af 111ed hvad han köpt. Han kan därför ej

arbeta utan ett jätnförelsevis betydligt kapital. En »dealer») är 'alltså,

rätt.sligt och forlllelIt sedt, såsorn äfven nalllnet antyder, handlande för

egen räkning, 111en han är icke spekulant, utan fyller å fondbörsen samlua

ekono111iska funktion SOlIl en lnäklare.

Kursnoteringen försiggår på följande sätt. När en »broker») afsll1tat

en affär, antecknar han på en papperslapp värdepapperets nalnl1, kursel1

och sitt eget nalTIn sanlt aflälnnar den till en börstjänstelnan, SOlTI olnedel-
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bart uppskrifver kursen på en anslagstafla. Någon llttrycklig föreskrift för

»broker» att göra så existerar ej, Inen det ligger i bans eget intresse att

icke försulllma en dylik anmälan) ty blott de på nälTInda sätt angifna

kurserna intagas i den officiella kurslistan, S0111 för kOlllnittenten visar

huruvida den kurs komlTIissionären tillräknat honom, verkligen förekonl1nit.

Det är emellertid icke tillåtet att notera bvilken kurs SOln helst, äfvel1

Oln den blifvit öfverenskolnmen vid en legitim affär. OlU nämligen en

»dealer» bevisar att ban, då aftalet träffades, skulle bafva gifvit gynn

saU1Inare villkor, får den anmälda kursen ej noteras. ~1ed den offent

lighet, SOITI äger rUll, är ett sådant bevis lätt åstadkolnlnet. Härigen0111

betryggas ordningsreglernas föreskrift, att ingell kurs får noteras i den'

officiella listan, så frarnt icke affären skett »at the market-price.»

Utonl de kurser, bvilka noteras sålunda och som återgifva prisen

vid gjorda slut, upptager kurslistan äfven slutkurser, s. k. closing prices.

En stund före börstidens slut kl. 3 e. In. Ränder en börstjänstemal1 till

de olika dealer-grupperna en blankett för hvarje värdepapper, hvari där

städes handlas. Dessa blanketter lämnas till de »dealers », sonl anses

kunna bäst bedöma prisförhållandena. Vederbörande »dealer» upptecknar

därefter å blanketten två pris, det ena det, till bvilket papperet enligt hans

åsikt i det ögonblicket kan köpas, det andra det, hvartill det kan säljas.

I Frank'l~ike hafva, som bekant, »les agents de cbange» enligt art.

76 i Code de COm111erCe lllonopol på rätten att förluedla affärer i publika

papper och aodra värdepapper, SOln noteras å börs, samt vitsorda (constater)

deras kurs. De tillsättas af republikens president på förslag af deras

»chambre syndicale». Men då denna sistnämnda faktiskt är bunden vid

den afgående växelnläkIarens förslag, llafva platserna blifvit föremål för

köp och betalas i Paris med öfver 2 000 000 francs, hvartill kommer en

kaution på 250 000 francs. Alltsedan år 1816 ända till år 1898 bar deras

antal i Paris utgjort sextio, hvilket fåtal i förening lned lnonopolet för

klarar pr'isets höjd. De äro för närvarande sextioåtta. Enligt lag är det

dem förbjudet att göra affärer för egen räkning; de äro däremot ansvariga

för fullgörandet af de köp- eller försäljningsuppdrag, som de åtagit sig,

och hakoln llvarje växellnäklare står i detta fall hela kåren, hvilken delar

den enskildes ansvar gen1ensamt. Endast växelmäklare och deras biträdell

äga tillträde till den innersta, afskrankade platsen å den officiella börsen,

'som i öfrigt står öppell för hvem SOlU helst.
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Kursnoteringen sker uteslutande genoln växel~äklari1e. Alla af

dem gjorda slut för kassaaffärer skola införas å en lista och anslås å en

i lokalen upphängd tafla, hvilken för hvarje papper dessutollI särskildt

angifver för köp på terlni11 den första OCll den sista, den högsta och den ..

lägsta kursen. På sa-ffilna sätt är den af lnäklarekåren utgifna officiella

kurslistan uppställd.

Jämte »agents de change», tillsalnmans bildande den s. k. »1e par

quet», finnas i Paris en lllängd personer och firlTIOr, 11vilka betjäna

allmänheten på salnma ·sätt som de förra - de utgifva till och lued en

särskild kurslista .- men göra affärerna för egen räkning och erbjuda

därigenom en viss likhet Ined »dealers» å I.1ondons fOlldbörs. Mot dessa

konkurrenter, benänlnda »les coulissiers» och SåS0111 ett helt betraktade

»la coulisse», hflfva växehnäklarne vid åtskilliga tillfällen väckt åtal

vid dOlnstol och fått dem dömda till dryga böter för ingrepp i mono

polet; men till följd däraf att antalet växelnläkIare icke på långt

när är tillräckligt· för att olnbesörja den ständigt växande nlängden af

börsa~ärer, utan »la coulisse» fyller ett verkligt behof, Ilar allt snart

återgått till det galnIa. Parketten har måst åtnöja sig nled att förbjuda

. kulissen affärer i vissa papper.

'lända vi oss härefter till Tyskland, 111öter oss först tyska rikets

börslag af den 22 juni 1896. I lagen finnes ingen definition af begreppet

börs. Den stadgar i § 1, att för inrättandet af en börs erfordras tillstånd

.a.f vederbörande lands regering, som jämväl har befogen11et att upplösa

en befintlig börs. Uppsikten öfver börserna. utöfvas af regeringarna, dock

kan den omedelbara tillsynen öfverlåtas åt handelsorganen, d. v. s. af

handelsvärlden valda myndigheter, hvarå lagen exempelvis anför handels

kam111are - så i Frankfurt a. M. och Halnburg - sanlt köp.manskorpo

rationer, såsoln »die Aeltesten der I{aufmannschaft» i Berlin. Vid llvarje

börs skall e111ellertid såsom organ för landets regering anställas en »Staats

kommissar» , hvilken det åligger att öfvervaka affärsverksamheten på

börsen och tillse, att de angående börserna utfärdade lagar och författ

ningar efterlefvas. Dessuto·m skall hvarje börs äga sin· af landets regering

sallktionerade börsordning, hvari skola upptagas bestämmelser om, bland

annat, villkoren för tillträde till börsen och sättet för kursnoteringen. I

fråga Oln kursnoteringen föreskrifver likväl lagen, att såsom börspris skall

fastställas det pris, som motsvarar lnarknadens verkliga läge, sal11t att
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noteringen skall' ske under nled verkan af därtill' utaf regeringarna eller

deras organ utsedda, edsvurna biträden, »die KurslIlakler». Dessa »I{urs

lnakler» skola, så länge de 'utöfva sitt ämbete, förlnedla börsaffärer i de

varor eller värdepapper, vid hvilkas notering de 111edverka, 111en få icke

afsluta affärer i dylika varor och papper för egen räkning eller i eget

namn, ej heller öfvertaga ansvar för ful1görandet af däri förlnedlade affärer,

för så vidt sådant ej är nödvändigt för u~förandet af erhållna uppdrag.

En kursmäklare, S0111 fått order att köpa 20 000 riksnlark i obligationer

eller a.ktier, men. icke ·lyckats erhålla säljare till 111er än 15 000 riks111ark

eller kanske ingen alls) är ~åledes berättigad att, därest han själf innebar

en. post af det önskade papperet, för egen räkning till sin kornmittent

försälja det belopp, hvartill annan säljare ej finnes. På SRilllDa sätt. kan

han för egen räkning köpa värdepapper, hvarå han fått försäljllingsorde~',

111e11 hvartill annan köpare ej anluält sig. Denna kursll1äklarnes rätt vill

lagen e1nellertid strängt begr~nsa till de fall, i hvilk~ den blifvit erkänd,

och stadgar för den. skull, att hvarje lands regering skall utfärda kontroll

bestälnluelser i nä~nda afseende, en uppgift, som, i bvnd det angår

Berlin, blifvit löst genonl insättande i ordningsstadgan för kurs111.äklarne

på Berlins börs af två föreskrifter, den ena, att kursrnäklarne dagligen

skola i sina dagböcker öfversiktligt salnlnanställa alla för egen räkning

gjorda affärer, och den andra, att »der 8taatskoll1111issar» och llläklare-

. kammarel} kunna när son1 helst taga del af 111äklarnes böcker.

Lagen innehåller vidare föreskrift om upprättande vid bvarje hörs

.af en »Ehrengericht», OIn villkoren för värdepappers antagande till handel

å börs, aln differenshandeln, 0111 kOll1missionsha.ndeln samt slutligen straff

bestämmelser, allt ämnen, llvilka jag nödgas här lälnna å sida för att

'öfvergå till villkoren för tillträde till och sättet för kursnoteringen å de

tre stora fondbörserna i Tyskland: Berlin, Frankfurt a. M. och Hanlburg,

llvarvid jag börjar 111ed den sist nälnnda.

I Hamburg stå börssalarna öppna för hval'je anständig lnan, S0111 ej

träffas af de särskilda anledningarna till uteslutande från börsen, SåS0111

olnyndighetstillstånd, insolvens o. d.' H var och en, som äger tillträde

till börsen, kan gifvetvis också göra affärer därstädes, 111en vid fastställandet

af kurserna å värdepapper tages hänsyn endast till affärer lnellan vissa

personer, näluligen delYl, hvilka finnas upptagna i det s. k. »!i"'irlnen...

regiBter der Hftln.bnrger .F'onrlsbör8e». T)etta register fi>res af »c1ie Sach-
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verständigen-I{oroll1ission fiir den Effektenbandel», och däri llpptagas

på ansökan och Inat erläggande af bestänld årlig afgift -- firroor, anlTIälda

till Halnburgs handelsregister. De i fondbörsregistret införda firll1.orna· äro

berättigade att till ledning vid Doteringen anlnäla sådana kurser, till hvilka .'

de anmälande själfva på börsen under börstiden afslutat eller sökt afsluta

affärer med andra i saluma register intagna firlTIOl'. Annlälningssedlarna

skola inneIlåila: den annlälandes nalnn, beteckning af. värdepa,pperot,

uppgift' Oln 11andel skett llled eller utan beräkning af mäklarecourtage

sanlt något af tecknen: bz. (bezahlt) för beta.ldt p.ris, B. (Brief) = kurs,

llvartill kunnat köpas, eller G. (GeId> = kurs, hvartill kunnat säljas. Har

affären rört sig Oln ett mindre belopp än ett af »die Sachverständigen

KOlnnlission» fastställdt ll1inimuln - såsom jag tror, fel1.1 stycken vid stycke

talsräkning eller 2 000 rikslnark - skall anmälan jälTIväl innehålla tecknet

Kl. (Kleinigkeit). Kurserna vid handel i s111å." valörer skola i aUlnälnings

sed.el ·utmärkas llled tecknet kl. St. (kleine Stucke). Anlnälningssedlarna

nedläggas i särskilda, för detta ändulnål å börsen uthängda lådor, SOln

tömlnas på förut bestämd tid.

I{ urserna fastställas af den för dagen tjänstgörande ledamoten af..
nyssnälnnda kornmission på grund af: de aflälnnade anmälningssedlarnas

innehåll, de affärer, SOlll' förn1edlats af de vid noteringe11 medverkande

lnäklarne, salut 111öjligen på annat sätt vunnen utre.dn.ing.. De. vid note

ringen ll1edverkande mäklarne äro ej »Kurslnakler» enligt börslagen.

Dylika finnas ej vid Halnburgs börs, som härutinnan intager en un·dan

tagsstä}lnillg bland .de öfriga tyska bör8ern~. De utses af' fondbörsens

styrelse bland sådana i fondbörsens firmaregister "införda 111äklare, hvilka

icke drifva arbitrage- eller kOllll11issioDsaffärer lned börser i utlandet, sanlt

~~ola geno1l1 handslag förplikta sig att lämna riktiga upplysningar be

träffande kurserna. Jag' bör tillägga, att 11läklareyrket i ·Halnburg blef

förklal'adt fritt genoln lagen af den 20 decelnber 1871, som frikallade de

edsvurna mäklarne från deras ed OCll likställde dem llled de obeedigade.

Till börsen i Frankfurt a·. M. äger ej', såsorn i Hamburg, den, SOlll

passerar förbi och har lust att gå in, fritt tillträde. Där;för fordras skriftlig

ansökan hos och tillstånd af börsstyrelsen salut erläggande. af en utaf

handelskalplnaren bestänld årlig afgift. rrillstånd kan dock -. meddelas åt

hvar OC]l en, SOlTI icke träffas af de alhnänna uteslutningsgrunderna.

I-Iancleln i värdepapper försiggår fritt ll1ellan de närvarande. I{ursnote-
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ringen verkställes under 11andelskanlmarens öfveruppsikt af »die Makler

kalumer» - ett af kurslnäklarl1e valdt utskott - sonl, efter klockringning

på bestäl:?d tid, sarnmanträder och fastställer kurserna på grund af egna

iakttngelser och de rneddelanden, hvilka under börstiden lämnats deln af

kursmäklarne. Desse äro skyldiga att på mäklarekamluarens begäral1

gifva sanningsenliga upplysningar om de kurser, hvartill de å börsen gjort

sina slut, samt om de order, hvilka ej kunnat utföras. Anspråk på

beaktande vid kursnoteringen kan endast franlställas för affärer, förmed

lade' genom kursnläklf;lre. För 11varje papper noteras i regeln blott en

kurs. För ett eller annat papper nled särskildt liflig omsättning kunna

dock, nled börsstyrelsens tillåtelse) noteras flera kurser, under förutsättniIlg

likväl, att sådant blifvit bestämdt på förhand och kungjordt gen01l1 anslag.

Noteringarna olnfatta »betaldt», »köpare» och »säljare» filed något andra

beteckningar än i Hamburg.

För tillträde till börsen i Berli~ gälla strängare regler än i Hamburg

OCll Frankfurt a. M. 'l'ill lnedlemmat af börsen antagas blott köpmän,

direktörer i aktiebolag och 111ed dem likställda .personer samt prokurister

jälnte vissa biträden. Utom skriftlig ansökan fordras en af tre personer,

sOln 'i minst två år oafbrutet 11aft rätt att besöka börsen, afgifven för

klaring, att de anse dell sökande värdig att besöka börsen och. förtjänt

af sina yrkeskamraters aktning. De af börsstyrelsen antagna erhålla ett

inträdeskort, hvilket löses med ett af börsens öfverstyrelse - die Aeltesten

der Kaufmannschaft - fastställdt pris.

Börsordnillgens bestälnlnelser angående kursnoteringen äro ganska

kortfattade. Nateringen af värdepapper sker genom fondbörsens styrelse,

som fullt själfständigt väljer dell väg, på hvilken den vill skaffa sig det

nödvändiga underlaget för noteringen. KurslnäkJarne äro förpliktade

icke' blott att lämna sanningsenliga uppgifter rörande kurserna, utan äfven

att låta den styrelselnedlem, som leder noteringen, taga kännedom af deras

böcker. Blott. verkligt betalda pris få noteras; notering af visst pris endast

efter uppskattning af marknadens läge är förbjuden.

Af dessa allrllänna föreskrifter vinlles emellertid icke någon illsikt i

de, om jag så får uttrycka rnig, tekniska anordningarna för fondshandeln

å Berlins börs. Utbildade under 1870-talet, äro de högst egendomliga

. och, så vidt jag vet, enastående.

De officiella fondmäklarne ~ förut edsvurna 7>Handelsmakler», nu-
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Illera kursmäklare - äro indelade i grupper, bestående af två, några få

af tre mäklare. Tidigare voro, flera mäklare förenade till en grupp', lnen

det visade sig snart i alllnänhet opraktiskt att låta antalet öfverstiga två.

Hvarje grupp förmedlar affärer endast i de värdepapper, som blifvit den

samma tilldelade. Gruppindelningen och fördelningen mellan grupperna

af de särskilda värdepapperen verkställes årligen af mäklarekammaren i

första hälften af december sanlt gäller för nästa kalenderår. Härigenom

sättes lnäklarekammatel1 i. stånd att taga hänsyn till det olika omfånget

.af handeln i de många papperen och att genom ändringar i gruppindel

ningen och papperens fördelning utjäluna mäklarnes inkor1lster och sålunda

skipa rättvisa mellan dem i detta afseende. Kursmäklarnes verksamhet

på fondbörsen utöfvas mellan kl. 12 och 2. Dell, SOln vill kqpa eller

sälja ett värdepapper, har att mellan kl. 12 och 1/22 vällda sig till en af

mäklarne i den grupp, som fått det ifrågavarande papperet sig tilldeladt.

~läklaren antecknar i sin bok å ena sidan alla köp-, å andra sidan alla

försäljningsorder, men ingen order utföres, utan salutliga blifva tillsvidare'

sväfvande. Kl. 1/22 vidtager inom hvarje grupp ett provisoriskt fastställande

eller, rättare sagdt, uträknande af kurserIla för de till gruppen hörande

papperen. För ett och samma papper noteras blott en kurs,' hvilken

väljes så, att ITIed den så många order som möjligt kunna utföras. Om

bestäulmandet af- denna s. k. »Einheitskurs» förhandla nu de båda mäk·

larne med hvarandra offentligt inför de kring deras skrank' stående, som

därunder kunna gifva nya order samt återtaga -eller ändra förut gifna,

ända till dess mäklarne enats om dagens kurs. Kl. 2 begi,fva sig. därefter

alla mäklarne in i kursnoteringsrum.met, där kurserna fastställas af delege

rade från fondbörsens styrelse. Enligt börsordningen hafva desse, såsom

jag nyss omförmält, fullkomligt fria händer i fråga onl det' sätt, hvarpå

{le vilja skaffa sig nödiga upplysningar för noteringen, men det är klart, ,

att så länge noteringen utmynnar i fastställandet af en enhetskurs, . den'

noterande myndigheten är så godt som ovillkorligt bunden vid ·~e af

111äklarne uppgifna kurserna. Efter ,den kurs, som noteras, skola alla

. order utföras. 1 De, hvilka icke kunna fullgöras, anses ",såsom för ~agen

outförbara.

Enhetsktirsens betydelse ocll de onekligen högst n1ärkliga konsekvenser,

den för med sig, torde bäst framgå af ett konkret exempel. Antag, att i '

ett papper föreligga följande order:

3
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Köp:

15 000 bestens
2 000 il 93,60
4000 » 93,55

21000

Försäljning:

3000 a 93,50
4 000 » 93,55
2 000 » 93,60
1 000 » 93,65
5 000 » 93,70

15000

Kursen blir bär 93,70, emedan därigenom de flesta orderna kunna

utföras. Den, SOIU vill sälja till 93,50 o. s. v., får 93,70, hvilket ban

naturligtvis icke har någonting elnot~ Men den, som ville köpa till 93,60,

eller 93,55, är borta, oaktadt ~otsvarande försäljningsorder inkomlnit.

På samma sätt kan det omvändt hända, att den, som vill sälja till

93,70, ic~e får det, ehuru köporder finnas till enahanda kurs, enledan dagens

kurs bestämmes till 93,50, efter bvilken de flesta orderna kU~111a utföras.

Man har sagt - och påståendet anses riktigt - att fondbörsen i

Berlin bar till stor del enhetskursen att tacka för sin numera obestridda

ställning såson1 den främsta' i 1"'yskland. Jämte sina olägenhetel~ äger

närnligen enhetskursen ett mycket afsevärdt företräde. I BerliIl k,an

kommissionären ej, såsom' fallet är på de platser, där flera kurser noteras,

åt sin kommittent ·afräkna 'den högs~a, resp. lägsta. kursen, med.all han

själf utfört ordern efter den lägsta., resp. högsta.

Frågar lllat} sig nu, hvilka lärdolnar vi kunna hämta från dessa

stora fondbörser, tvekar jag. icke att såSOln den förnän1sta beteckna den

för .dem alla gelllensamma anordningen, att allluänheten är utesluten från

ett omedelbart inflytande på kursnoteringen. Den notering, som kOlnrner

till stånd på våra fondauktioner, ligger däremot helt och hållet i allmän

hetens bänder. Enskilde. kunna på dem göra hvilka kurser som helst,

allt efter som det passar deras 'syften, och .så länge auktionerna existera,

är detta förhållande oundvikligt. Fondauktionernas upphörande är därför

det första villkoret för åstadkommandet af en bättre 'ordning i detta hänseende.

Men om alla äro. ense. bäro~, torde det icke vara lika lätt att uppgifva,

hvilkell anordning som är den lämpligaste att sätta i auktionernas ställe.

vii ha nämligen mycket litet att bygga på. Stockholm saknar ett verkligt

börslif, och dess k~plnanskår en f~st organisation. Vi äga emellertid två

institutioner, hvilkas tjänster kunna tagas i' anspråk, bandels- och sjöfarts-

. nämnden samt mäklarna.

Enligt' sin instruktion bar handels- och sjöfartsnämnden till åliggande,
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bland annat, att 'meddela de föreskrifter, sonl erfordras för ordnings upp

rätthållande illOln StockbollllS börs, att vidtaga åtgärder, som kunna. a11ses

lända till de börsbesökandes gagn och bekvälnlighet, att best~mma tid,

ställe och sätt för börsauktion'ers hållande saInt att vaka öfver gällande

författningars efterlefnad ~f. ll1äklarne i deras tjä~1steutöfning. Härjän1te

stadgas, att. nämnden skall utse tre kommitterade för börsärenden att

utöfva den närinare tillsynen öfver börsen. Dessutom. plägar näll1nden

bland sina ledan1öter utse fem s. k. fondbörskommitterade, hvilkas llufvud

sakliga uppgift är, att, i enlighet n1ed af nälnndell faststäl.lda ordnings

regler för fondbörsauktionerna, hestäInma de papper, SOln få å sådan

auktion utbjudas, saInt, såsom orden lyda, »söka förekornu1a. värdelösa

och oklara pappers "försäljning.» Till följd häraf hafva fondb'örskolnn1it

terade vid åtskilliga tillfällen tillbal{avisat värdepapper, som af dem ansetts

alldeles olämpliga fÖl~ handel å fondbörs. Men deras 11lakt i detta afseende

bar varit för obestälnd och ej 11vilat på tillräckHgt säker grund. Denna,

brist vill det nu uppgjorda förslaget afhjälpa genom att få fastslaget i lag"

dels att bandels- ocl1 sjöfartsnämnden årligen skall i första vec~an af

december utse sex fondbörskomn1itterade för nästföljande år, d:els ock att

de lnäklare, som sysselsätta sig med fondsaffärer, skola i sin verksalnbet,

å fondbörs ställa sig till efterrättelse de af nälnnden' eller fondbörsko111"

mitterade gifna föreskrifter rörande fondbörsen. Uttrycket »af nän1nden

eller fondbörskolumitterade gifna föreskrifter» petingas däraf, att, äfven

om nälnnden, såsom afsedt är, utfärdar ordningsregler för fondbörsen,

dessa regler likväl ej kunna blifva så fullständigal att' icke en mängd

detaljer återstå att reglera. För deras ordnande äro emeller,tid ~omlnitte-

. rade vida mer lämpade än nämnden, särskildt med hänsyn därtill, att

förslaget sökt tillförsäkra fondbörskommitterade verkligt sakkunniga element

genolll ett stadgande, att endast tre af ?erll skulle beböfva vara ledainöter

af nälnnden, IDen de öfriga kunna väljas utOlll densamilla.

Utom sin verksamhet il1 corpore skol~ fondbör~komrl1itterade enligt

förslaget hvar och en under två månader af det år, för hvilket. de blifvit

valda, personligen öfvervaka ordningen å fondbörsen. ..0In tjänstgörings

tidens fördelning skulle fondbörskolnmitterade äga att öfverenskoInma

sinsemellan.

Äfven .de mäklare, hvilka ägna sig åt fondsafl.ärerna, skola enligt

förslaget intaga en annan ställning än hittills. För närvarande. gälla för-
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dem samma bestämmelser som för lnäklarne· i allmänhet. 1fäklareord

ningen gör ingen skillnad på varumäklare och fondmäklare. Alla lnäklare

är förbjudet att idka handel eller deltaga i handelsrörelse, varesjg olnedel

',bart eller med begagnande af annall persons namn. En ändring härut

innan ä~ icke ifrågasatt. Därerrlot har det med,anledning af den funktion,

'nläklarne skulle komma att fylla på fondbörsen, ansetts 11ödvändigt att

;befria deln från skyldigheten att utfärda slutsedel till båda kontrahenterna

'vid en a.f dem förmedlad fondsaffär. Då denna 'befrielse emellertid endast

,afser fondmäklare, måste dessa skiljas från de öfriga lnäklarne, för hvilket

:ändamål ett förslag till förordning angående fondll1äklare i Stockholnl blifvit

'.uppgjordt.. I detta förslag innehåller § 1, att nläklal~e i Stockholm, som i

sådan ,egenskap vill biträda vid köp och försäljning af obligationer, aktier

och andra dylika värdepapper, skall vara af handels- och sjöfartsnälnnden,

särskildt antagen till fondrnäklare. Mäklareordningens föreskrifter skola

fortfarande gälla äfven dessa fondIlläklare, likväl med några tillägg OCll

undantag - ett är redan nämndt - till 'llvilka jag torde få återkon1ma

i det följande.

H vad härefter beträffar själfva fondbörsen .. och dess organisation,

hvilar förslaget på två nya grundsatser, den ena att handeln och noteringen

försiggår efter upprop af de särskilda värdepapperen enligt förut fastställda

1istor, och den andra att endast fondmäklare få å fondbörsen uppträda

såsaln köpare och säljare. Båda dessa principer äro i hufvudsak anta.gna

för fondbörsen i Köpenhalnn, hvilkens an6rdningal' i det llela tjänat såsom

förebild för förslaget. Den första, eller uppropet, tillämpas äfven på andra

ställen, t. ex. på fondbörsen i Dresden och" fondbörserna i de engelska

provinsstäderna. Så snart ett värdepapper där blifvit uppropadt, höras

från alla llåll bud och utbud, hvarunder' affärer afslutas mellan. dem,

hvilkas offerter sammanträffa. På en fondbörs, hvars Inedlen1santal icke

är alltför stort, 'erbjuder detta tillvägagående obestridliga fördelar. Å ena

~sidali vinnes tid, därigenom att sp~kulanterna i samnla papper uppgöra

sina affärer på en gång, och å andra sidan erhålla de intresserade ett

samladt intryck af den å ma'rknaden 'för dagen förefintliga tillgång och

efterfrågall i hvarje papper. Systemet är likväl förbundet med den olägen

heten, att det leder till mycket oväsen samt att det skänker personer med

·stark röst och goda kropps~rafter ell gynnsammare ställning än dem, som

:sakna dylika fysiska' företräden.
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I Köpenhamn, ~är Ilandeln på fondbörsen äger rum mellan ett fem

tiotal mäklare och »vexellerer», Ilar man undanröjt nälnnda olägenllet san1t

bragt ännu större ordning i förhandlingen genom att anställa en ledare

af densalnma. Ledaren upprepar hvarje afgifvet bud sanlt konstaterar,

vid slut, mellan hvilka det sker samt kursen, äfvensom, då slut ej kommer .

till stånd, de kurser, hvartill finnas köpare oell säljare. Till att ytterligare

förenkla förfarandet bidrager den regeln, att hvarje affär rör sig om ett

på förhand fixeradt belopp, för de flesta papper 2,000 kronor. Den, som

vill å fondbörsen köpa eller sälja exempelvis 10,000 kronor af ett papper,

måste därför, äfvell Oln lnotkontrahenten är samnle man för hela beloppet,

göra felD särskilda slut llled honom., Nu är emellertid förhållandet, att

de flesta affärerna näppeligen göras vid det tillfälle, då kurserna noteras,

utan efter noteringens slut, då mäklare oell spekulanter begifva sig från

noteringsrummet ut i den stora börssalen OCll- samla sig i ett hörn af den

samma.

Ett sådant förfarande som det i Köpenhamn låter sig uppenbarligen

ej genaInföra på en större fondbörs. ~"'ör en Blindre sådan besitter det

däremot åtskilliga företräden. Det frärnsta af dessa anser jag vara den

offentlighet och reda, som utmärker 11ela förhandlingen och som lTIöjliggör

en klar uppfattning af marknadens läge. Men härförutom ligger i förfaran

dets egenskap att hafva tillkommit för kursnoteringens skull en sporre till

vaksamhet från alla intresserades sida, så att icke kurser kOlllma att noteras

i ensidiga spekulationssyften. Nu är det viss<?rligen sant, att ingen börs

lagstiftning har kUllnat eller kan förhindra spekulationen att med konstlade

meqel inverka på kurserna, lllen saken kan göras Iller eller mindre lätt

att utföra. En manöver blir genom uppropet högst betydligt försvårad.

nämligen de fingerade sluten. Hafva två personer öfverenskomluit att

genom ett sådant slut göra el1 viss kurs, möter det, såsom jag förut på

pekat, inga svårigheter under nuvarande förl1ållanden. Vid uppropet

ställer sig fö~etaget val1skligare. De riskera nälnligen, att andra sticka

sig emellan med bud, ,som ej passa för deras ärende, och att slut ske till

helt andra kurser, än de beräknat.

En obehörig inverkan på kurserna blir ännu svårare, Oln allmän

heten utestänges från deltagande i den handel, SOlD skall bilda underlag

för kursnoteringen, och mäklarne ensamt berättigas att därvid vara för

handlande parter. Första villkoret för att fondmäklarnes verksamhet skall
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krönas lned fraIngång består' i förtroende från ullnlanhetellS sida, OCll

detta förtroende lära n1äklarne ej sätta på spel genoln ett inkorrekt upp

trädande. Härtill kOlnnler, att förfarandets offentlighet· skapal~ den bästa

kontrollen af alla, lnäklarnes kOlltroll på 11varandra. Äfyen för lnäklarne

själfva skall den nya ordningen blifva till ga.gn. GIn llläklarnes verk

salnhet å fondbörsen kOlTIlUer att försiggå så öppet, son1 förslaget åsyftar,

torde en god del af anledningarna till det misstroende lnot ~äklarne,

h'vilket för närvarande onekligen råder på många håll, bortfalla och alln1än

heten kon11na att vända sig till mäklarne villigare och till följd däraf jämväl

oftare. Ökad sysselsättning för tlläklarne bör lnedföra, att deras antal

växer, bvilket är nödvändigt från' kursnoteringens synpunkt.

l !{öpenhal?n tillhöi~ ledaren l11äklarnes egen krets och har salnma

rätt som alla de öfriga att göra bud och utbud, ja, han har till och 11led

vissa företrädesrättigheter i sådant afseende. Handels~ .och sjöfartsnät11n

dens förslag afviker i deni1a del från den köpel1haUl11Ska ordningen.

Det vill ställa ledaren fullkon11igt neutral gent eluot de förhandlande par

terna. och förutsätter därför, att ledaren, SOln utses af fon,dbörskolllnlitte

rade, -icke är lTIäklare. I.Jedarensperson1ighet spelar, en stor roll, och det

kan måhända icke blifva så lätt att anträffa och förvärfva den rätte lnannen.

Efter att sålunda' hafva 0lnnäu1nt de allmälIIla principer, hvarpå för ..

slaget är byggdt, tillåter jag lnig att öfvergå till dess text.

I § l af förslaget till ordningsregler för fondbörsen i Stockholm före

skrifves, att för köp och för~äljning samt kursnotering af obligationer)

aktier och aL~dra dylika värdepapper skall å Stockholms börs IlålIas fond

börs hvarje tisdag, onsdag och fredag, salnt a~t,köp och försäljning därvid

endast må ske genoln fOl1dmäk]ar~ i, Stockholm. I § 2 lämnas föreskrifter

om hvilka papper, SOlU få förekomma å fondbörs, och stadgas däron1, att

endast sådaila papper· kunna göras till förelllål för handel och notering

~ärå, SOlll blifvit uppförda å kurslistor, hvilka skola uppgöras af fondbörs

kOllllnitterade. Papperen 'indelas i två grupper. Den första skall uppropas

på tisdagar och fredagar, bvarvid uppropet sker i ordningsföljd efter listall

och så, att hela listan för bvar;je gång genomgås. Den andra' gruppen

af papper skall endast uppropas på onsdagar och då allenast i dell mån,

SOIU 11varje fondmäklare förut gjort ~l1mälan därolll. Beträffande dylik

a111nälan innehåller § 5, att värdepapper, som finne~ upptaget å onsdagens

lista, uppropas endast i det fall, att fondmäklare före kl. 1/22' e. m. näst-
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föregående 11lålldag gjort anlnälan däronl hos fondbörskonl111itterade eller

den person, SOln de förordnat att mottaga sådan al1mälan.

Om tiden för börsens hållande meddelas inga föreskrifter, utan det

har öfverlämnats. åt fondbörskoIDrnitterade att bestän1ma därom.

Paragraf 3 innehåller de regler, enligt hvilka värdepapper få antagas

till uppförande å någon af listorna. _ Dessa regler äro ernellertid hufvud·

sakligen. af fornlell art, och jag anser mig därf9r kunna till större delen

bär förbigå dem. De innehålla, att ansökan Oln uppförandet skall göras

skriftligen af fondnläklare, bankinrättning eller bankir, att uppgift därvid

skall lämnas om obligations· eller aktieernissions berättigande genom bifo

gande af .vederbörlig lnyndighets tillståndsresolutioll eller 'bolagsställllTIO

beslut, OIn totalbeloppet af de inregistrerade obligationerna eller aktierna

sarnt ön1 huru lnycket däraf förut kan hafva bliEvit enlitteradt eller fort·

farande återstår oemitteradt m. tn., allt afseende, att hos handels· och sjö

fartsnämnden i framtiden skall bildas ett arkiv, hvarur intresserade skola

kunna få upplysningar Oln hithöra11de fakta, om hvilka det för närvarande

är ganska svårt att vinna tillförlitlig kännedolu.

Reglerna för antagande ·af papper på börsen iunellålla vidare, att, OUl

-den ifrågasatta inregistreringen afser aktier och därlned jäluförliga papper

BIter bolagsobligationer, -skall ansökan åtföljas af bolagsordning eller bolags

aftal saInt senaste revisionsberättelse. Med den· sista bestämlue]sen har

b~ndels- oell sjöfartsnämndell velat fastslå, att bolaget skall hafva varit i

verksamhet så länge, att en dylik berättelse kunn.at afgifva~. Ett mot

stycke till denna föreskrift förefinnes äfv8n i den tyska börslagen. I denna

stadgas nänlligen, att aktier icke få .göras till föremål för notering å börsen,

förr än ett år efter det bolaget blifvi~ infördt i handelsregistret och första

årets årsberättelse filed vinst- och förlustkollto framlagts. I förs~aget har mot

svarande föres~rift·utvidgats till att gälla· äfven bolagsobligationer, hvar

till man haft så mycket större skäl, som i förslaget icke stadgats tvång

att bifoga utförliga prospekt, SåS01U förhållandet är enligt den tyska lag

stiftningen.

Kommitterade äga dessutom enligt "f?rslaget jämväl i öfrigt infordra

alla upplysni.ngar, som kunna afgöra frågan: h?-ruvi~a ett papper är så

klart, att det kan antagas till handel och notering å fondbörs.

Vidare föreskrifver reglenlentet, att, då lista första gången uppgöres

med tillämpning af dess regler, fondbörskommitterade ega att ut~n ansökall
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låta inregistrer'a å börsen förut bekan~a värdepapper, ett undantag, SOln

ansetts nödigt för att. förekomma allt för mycket skrifveri ocll besvär vid

öfvergången till den nya ordningen. Vissa villkor måste dock i alla

händelser. uppfyllas. Inregistrering får nämligen icke ske af:

aktier i eller obligatio1?er utfärdade af bolag, SOlU ej blifvit vederbör-o

lig~n inregistre,radt hos kungl. patent: och' registreringsverket;

aktier, hvilkas belopp ej blifvit till fullo inbetaldt, nled un~antag af

aktier i försäkringsbolag; ,

aktier i eller obligationer utfärdade af bolag, som råkat i konkurs

eller ställts under likvidatiOll;

aktier eller obligationer, som utgöra andel i ett totalbelopp, under

stigande 100 000 kr., eller hvaruf det till inregistrering anmälda beloppet)

med· hvad tirl~gare kan vara emitteradt och är utelöpande, icke uppgår

till 100 000 kronor.

En säd.an begränsning nedåt af aktiekapitalet äger' rUIn äfven i

Tyskl~lld. Där föreskrifves för Berli~,. Frankfurt a. M. och Hamburg ett

minimibelopp af 1 million riksmark och för öfriga' börser ett minimi·

belopp af 500000 riksmark. För de tre stora bör$erna äger dock

börsens styrelse i' särskilda fall lnedgifva, att aktier, hvilkas totalbelopp

uppgå. till nlinst 500000 riksmark, få upptagas å. börsen, om papperet

har betydelse blott för dell 'ort, där börsen hålles. Med afseende å alla

börser har vederbörande regering rnakt att under nyssnämnda förutsättning

till notering å börsen ant~ga viirdepapper å mindre totalbelopp än 500 000

riksmark. I Dresden är minimibeloppet 300 000 riksmark utom för icke

sachsiska aktier, för hvilka minimibeloppet är 500 000 riksmark..

Anledningarna till de ifrågavarande stadgandena äro tvänne, dels

att det är för l~inga allnlänt intresse förenadt med notering af papper,

11viIkas hela belopp icke uppgår t.ill en större siffra, dels ock' att för de

papper, hvilkas totalbelopp är lnindre, lättare kunna »göras» kurser, något

som man velat förebygga. Skulle den nu föreslagna siffran af 100 000 kr~

icke befinnas tillräcklig, så kan man ju sedermera höja den, o.ch för min

del är jag fullt öfvertygad om; att dell utan olägenhet kunde sättas till

~OO 000 k~'onor, ja kanske äunu högre.

Slutligen inneIlåIla reglerna oro antagande af värdepapper, att OUl

. inregistrering vägras, beböfva skälen därtill icke uppgifvas. Äfven denna.

föreskrift har sin motsvarighet i den tyska börslagen.

'.'"
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I § 6 stadgas orri själfva uppropet och förmedlandet af handeln å

fondbörsen. Jag anllåller att få uppläsa denna § i sin helllet,' enär' före

ningens ledamöter därigenolll skola få en fullt klar och öfverskådlig bild

af tillvägagåendet. Paragrafen lyder: »Uppropet af de å kurslista inregistw

rerade vårdepapper verkställes i ordningsföljd enligt listan af en utaf

fondbörskolnmitterade' antagen ledare eller vid förfall för bonoln af den,

SOl11 jourbafvande fondbörskornmitterad därtill utser, och skall följande

tillvägagåen~e iakttagas:

Så snart värdepapper blifvit uppropad~ äger hvilkell som Ile1st af

fondmäklar11e nälnna den kurs, hvartill han är köpare eller säljare.

Anlnäler sig då säljare till köparens kurs eller, köpare till säljarens kurs,

är därigenoIll köp slutet af det belopp eller stycketal, sonl af fondbörs

kommitterade fastställts såsonl minilnulll för det värdepapper, hvarom är

fråga.

D ppgifven köp- eller försäljningskurs kan höjas eller sänkas såväl

omedelbart efter nämnandet SOln efter det slut konlnlit till stånd och nytt

bud eger rum.

R varje gång en kurs nämnes af köpare eller säljare, upprepas den

af ledaren) hvilken, då slut sker, närnner oell i en af honoln förd kurs

noteringsbok antecknar den kursnotering, hvartill blifvit slutadt, äfvensom

beloppet och narnllen å de fondIlläklare, n1ellan hvilka slut skett.

När i det värdepapper, S0111 är före, köp och försäljning ej längre·

synas kunna uppgöras, nämner och noterar ledaren de kurser, hvartill

köpare och sälja.re slutligen finnas. Finnes blott endera, noteras dennes

kurs. Finnes ingendera, sker ej notering.

Härefter öfvergår ledaren till'nästa värdepapper, hvarvid på enahanda.

sätt förfares, och genomgås sålunda. på tisdagar och fredagar hela den

för dessa dågar fastställda listan samt å onsdagar alla de å onsdagslistan

upptagna, vederbörligen annlälda värdepapper.»

Af denna paragraf framgår, att bandels- och sjöfartsnälnnden valt

sanlma utväg, SOln anlitas i Köpenllamn, nämligen att för handel och

notering å börsell fastställa ett visst minimuln; men i olikhet lned hvad

, fallet är i Köpenhamn, är detta minilllunl icke tillika maximunl. Minimum

har införts, enledan man velat undvika att låta kursnoteringen i allt för

bög grad bestäilllnas af de lnycket slnå affärerna, hvilka uppenbarligen

ej kunna vara något tillförlitligt uttryck för marknadens verkliga läge.
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Minimisifiran måste naturligtvis uttryckas för obligationer i värdebelopp,

för aktier i stycketal, och pröfning lärer för hvarje särskildt slag af värde

papper. böra ega rUIn, beträffande hvilken siffra som skall sättas såsom

minilnuln, hvarvid det väl kan hända, särskildt i fråga Oln aktier, att

minimuln växlar rätt betydligt för olika papper.

I fråga om belopp, som kunna å fondbörs utropas, innehållas be

stämmelser i § -9, där det heter: »Vill fondnläklare å fondbörs på en gång

till köp eller försäljning utbjuda större belopp eller stycketal än det fast

ställda minimum, högst 10 gånger detta lilinin1ulu, skall beloppet eller

stycketalet därvid af honoln särskildt angifvas; dock är han i sådant fall

skyldig att däraf äfven köpa eller sälja mindre belopp eller stycketal, ej .

understigande det fastställda minimul11. Har fondu1äklare att sälja obliga

tioner eller aktiebref, S0111 lyder å högre belopp än det fastställda lninimum,

Inå sådant värdepapper jämväl blifva fören1ål för Ilandel och notering. I
dylikt fall skall förhållandet af säljaren tillkän~)agifvas i samnIanhang 111ed

näJnnandet af kursen.»

Handel~- och sjöfartsnämnden bar alltså ansett det böra tillåtas fond

11läklare att utbjuda större belopp än nlinilllum, men tillika fastställt

detta större belopp till högst 10 gånger minimulll. Oln man tilläte ett

obegränsadt belopp, skulle det nämligen kunna hända, ~tt vid slutet af

behandlingen af ett papper ett utbud skedde af ett mycket stort belopp~

hvarigenom kurseI1 kunde kCHTIllla att obellörigen lledpressas. Såsom en

ytterligare garanti härelnot har tiälllnden dessutoln ansett det böra stadgas,

att onl en mäklare utbjuder större partier än minimurn, han äfvell ä~'1

skyldig att antaga. köpeanbud på delar af detta parti. Om således en

mäklare utbjuder 50 000 kr. af ett p'apper till viss kurs, är han skyldig

att till samma kurs antaga köp af poster å 5 000 kronor, 10 000 kronor

o. s. v. Till följd bäraf riskerar ban att få verkan af sitt utbud försvagad

OCll skall därför icke göra sådana utbud i syfte att på ett konstladt sätt

inverka på kursen.

Stadgandet i sista stycket af § 9 är naturligtvis afsedt för att lnöj

liggöra omsättning af högre valörer af ett papp.er än det för papperet

bestämda minitnUlll, och jag torde icke vidare behöfva uppehålla lnig

vid detsalnma.

I det. föregående har jag olnnämnt, att förslaget utgår däi'lifrån, att

endåst fondmäklare skola få uppträda såsom köpare OCll säljare å fond-
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;])örsen, hvarvid de, i öfverensstämmelse med gällande lagstiftning, skola

vara olubud 'för sina kommittenter.

Enligt mäklareordningen åligger det mäklare, att' öfver de af honom

:slutadEf aftal utfärda och tillställa hvardera kontrahenten slutsedel, upp

tagande blalld annat kontrahenternas namn, aftalets beskaffenhet och

.förenlål jäl1lte belopp och pris'. Det är elnel1ertid uppenbart, att detta

stadgande icke kan tillämpas på affärerna å den föreslagna fondbörsen,

'ty fondmäklaren A., som där för sin' kommittents X. räkning köpt en

post värdepapper, Ilar köpt den af mäklaren B. och äger ej kännedom

'Olll dennes, kommittent· Y. Slutsedlar mellan mäklarne A. och B. inbördes

,äro naturligen helt och 11ållet obellöfliga, så mycket hellre 80m kurs

lloteringsboken enligt förslåget 'skulle komma att förvara tillräckliga upp

lysningar OIn hvarje affär. Däremot bör kon1111ittenten X. vara berättigad

.att af A. undfå slutsedel. Denna skulle dock icke, beträffande del1 andra

parten~ kunna innehålla' annat, än att A. köpt af mäklaren B. 'Nu kan

likväl fi~ågas, om någon af de i affären deltagande personerna har intresse

,af att en dylik slutsedel utfärdas. Hvad då först angår X., torde det få

betraktas såson1 'alldeles gifvet, att han endast vill ha att göra med s'in

Inäklare A., liksorn att. Y. å sin sida icke vill k01TIlna i förbindelse med

någon annan än B. Frågan kon1mer alltså 'att röra sig om huruvida det

skulle kunna vara af vikt för A. att få för X. uppgifva B. såsonl säljare.

'Namngifver slutsedeln icke säljaren, måste A. blifva sin kon1mittent X.

personligen ansvarig för att X. verkligen erhåller de köpta värdepapperen.

Man har sagt, att det skulle vara olämpligt att på A. hvälfva detta

.ansvar, hvilket bör bäras af den säljande mäklaren B., son1 på för11and

kan skydda. sig genom att vid försäljningsuppdragets emottagande af· Y.'

fordra papperens aflälllnande. Äfven om denna anmärkning, rent teoretiskt

sedt, sk\~lle hafva något sleäl för sig, är likväl i praktiken" A.:s omförmälda

·ansvar icke förenadt n1ed någon som belst risk. Det synes nämligen

fullkon1ligt otänkbart, att en fondiDäklare skulle låta beträda sig med

försummelsen att ej kunna tillhandahålla hvad ban sålt eller köpeskillingen

för bvad han köpt. Inträffade något sådant, blefve ,han säkerligen ent

ledigad från sin befattning, bvilken risk han nog aktar sig att löpa. Lägges'

11äl'till, att fondmäklarne, n1ed hänsyn till lnöjligheten af framtida affärer,

snarare ha intresse af att deras kunder icke kOll1ma djrekt i förbindelse

nied konkurrerande lnäklare, synes allt tala för den i förslaget upptagna
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bestämnlelsen~ att vid affär å fondbörs mäklare ej skall i slutsedeln nämna.

den andra kontrahenten, utan vara sin kommittent 'personligen allsvarig

för aftalets vederbörliga fullgörande.

I sammanhang härmed har bandels- OCll sjöfartsnälnnden fÖI'eslagit t

att i förordningen - angående fondmäklare i Stockbollll skulle införas före

skrift, att, när vid köp eller _försäljning af värdepapper utom fondbörs

förbellåll, såsoln ofta händer, göres därom att köpares eller säljares narnll

icke må - yppas, fondnläklaren skall äga att i slutsedeln, lnen icke i sin

bok öfver gjorda slut, utelälnna namnet å sådan köpare eller säljare.

Härigenom skulle ett förfarande legaliseras, som nu, utan att vara uttryck..

ligen luedgifvet, ständigt tillämpas i fondshandeln.

De föreslagna stadgandena, att vid, fondbörsaffärer slutsedel skall

utfärdas blott till lnäklares kOlumittent och att lnäklare äfven vid andra

fondsaffärer äger att i visst fall ur slutsedeln utesluta kontrahents namn,.

har åstadkommit, att Ulan måst i försla.get söka skapa en viss kontroll

öfver att uläklarne icke frångå den lagstadgade regeln, att de skolå bakom

sig hafva en uppdragsgifvare för silla affärer, och drifva affärer för egen

räkning. Denna kontroll har varit ganska svår att anordna. Handels

och sjöfartsnän1nden har slutligen stannat därvid, att fondmäklarne för

klarats skyldiga att låta den eller dem af fondbörskommitterade, -som

kommitterade därtill utse, taga del af den i· § 11 af mäklareordningen

föreskrifna bok. Sådan granskning af fondmäklares anteckningsbok får

dock endast äga rUIn efter det fondbörskolnmitterade beslutat granskningen

och samtidigt, för hvarje särskildt fall, bland sig' utsett en eller flera att

densamIna förrätta. Genom dessa bestämmelser undvikes, att en af fond

bör~komnlitterade skulle utan vidare kunna gå till en nläklare och anmoda.

honom att fraInlägga sina böcker. Det skulle ju nänlligen kunna hända,.

att någon kommitterad kunde vara intresserad att få se mäklarens böcker

för att efter deln rätta sina egna spekulationer. Men genom ett stadgande,

att en dylik åtgärd nlåste beslutas af fondbörskolnmitterade in pleno samt

att de för hvarje särskildt fall skola utse den eller dem, som skola verk

ställa granskningen, Ilar man trott sig uppnå garanti lnot gi'anskllings

rättens missbruk i egna syften.

Vidare föreskrifves i förslaget, att anmälan om oriktigt förfarande

af fondinäklare lnå göras hos fondbörskommitterade. Finna kommitterade,

efter mäklarens hörande, att gjord anmälan varit grundad, eller anse- de,
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'ehuru a111nälan ej skett, anledning till anmärkning mot mäklarens utöfning

.af sin befattning föreligga, äga kommitterade att hos handels- och sjöfarts

llämnden göra den fr~unställning i ämnet, hvartill förhållandena kunnR

föranleda. Fondbörskomlllitterade hafva således det närmaste öfvervakandet

-äfver n1äklarnes göranden och låtanden, Inen afgörandet är förbehållet,

handels- och sjöfartsnämnden, hvilken ju, vald af stadsfullmäktige 'och

försedd med kungl. instruktion, intager en vida Illera officiell ställning än

fondbörskommitterade.

Slutligen "föreslås den ändring i nläklareordningen, att den kurs

lloteringsbok för publika papper, som skall föras å mäklarenoterings

kontoret å börsen, hädanefter skulle upphöra att föras i Stockholm. Denna

bok, SOlll nu saknar all betydelse, vill förslaget ersätta 111ed en å fondbörsen

förd kursnoteringsbok, i hvilken skulle inskrifvas· såväl de pris, till hvilka

slut Oln värdepapper skett, sonl de pris, till hvilka, ehvad slut i visst värde

papper komnlit till stånd eller ej, köpare eller säljare därtill kunna finnas.
, r

De sålunda noterade kurserna skola på lämpligt sätt offentliggöras.

Härnled tror jag mig bafva angifvit de väsentligaste dragen af den

,anordning, som handels och sjöfartsnämnden tänkt sig för inrätta.nde af

·en fondbörs i hufvudstaden. On1 en lnängd detaljer har nän1nden icke

llleddelat några bestämineIser, utan öfverlänl11at åt fondbörskolnmitterade

,iltt därom förordna. Flera af dessa detaljer äro ganska viktiga. Utom

fastställandet af »lninimllill» för de olika papperen erfordras äfven, bland

annat, åtskilliga närmare föreskrifter rörande villkoren och sättet för

110teringen. Allt sådant är hänskjutet till fondbörskommitterade. Vid

-förslagets uppgörande har nämnden dessutolll sökt iakttaga den försiktig

Ileten att icke i den kungl. förordning, SOlll ämnet kräfver, upptaga

.annat än stadganden, hvilka ändra eller sllpplera IDäklareordningen. Öfver

-själfva organisationell af fondbörsen oell tillvägagåendet därå skulle

närnndell' städse hafva fria 11änder, hvarigenom nämnden skulle blifva i

tillfälle att i ordningsreglerna för fondbörsen vidtaga de större eller lnindre

förä11dringar, hvilkas önskvärdhet vunnen erfarenhet ådagalägger.

Att förslaget betecknar en afgjord förbättring i det nuvarande oefter-

,rättlighetstillståndet, ligger i öppen dag. Skulle den kritik förslaget utan

tvifvel blir underkastadt gifva _uppslag till en ännu läinpliga:t;e anordning

.af fondbörsen i Stockhol~, har detsalDIna dock i hvarje fall varit till

-obestridligt gagn.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS·

sammanträde den 13 april I8gg.

Ordförande: Revisionssek1~eterarenHJ. IIAl\[]fARSKJÖLD.

Till ledamöter af f~reningen invaldes:

Herr Revisionssekreteraren E. Marks von Wiirtemberg,

Auditören E. Martin,

Bankkall1reraren E. G. von SydoUJ,

» Friherre H. Åkerhielm och

». Direktören B. B. Johansson.

Sedan den af .herrar revisorer afgifna berättelsen föredragits, blef i

el1ligbet n1ed den däri gjorda hen1stälIan ansvarsfrihet beviljad för näst-
lidet års förvaltning.

Herr Auditören E. ·Martin höll härefter ett föredrag om:

Inteckningsrätt i fartyg och denna rätts betydelse för
sjöfartsnäringen.

Mina herrar.

Då jag på begäran af föreningens sekreterare åtagit rnig att yttra.

mig om det föreliggande ärnnet, har det ej varit i tanke att kunna med

dela något af allmänt nationalekonomiskt intresse - därtill äro såväl

ämnet som mina specialkunskaper däri alltför otillräckliga - utan därför

att jag icke ansett n1ig böra underlåta att, då jag en gång upptagit denna.

fråga till offentlig behandling, intresserat mig därför och alltmer bildat·
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mIn egen uppfattning i densaluma, söka bibringa denna uppfattning äfven

åt andra, särskildt i kretsar där något intresse kan anses förefinnas för

densarnIna.

Det torde måhända till en början icke vara ur vägen att i korthet

beteckna, hvad sorn förstås med »inteckning i fartyg», något som lllöjligen

för icke jurister eller icke i sjöfartsnäringen särskildt intresserade torde

vara ett något osäkert begrepp: Bästa exemplet torde i detta afseende

vara att likställ~ det med fastighetsinteckning - ett institut, sonl alla

känna. Liksoln ägaren af en fastighet utfärdar en revers med rätt att

inteckna hans fastighet, lälnnar fartygsägaren en liknande revers llled ena

handa rätt. Och liksom inteckning i fastjgbet ei'hålles gen0111 reversens

inlämnande och dess intagande i offentlig myndighets protokoll, sl{al1

på motsvarande sätt förfaras Ined inteckning i fartyg. Man invänder:

fastighet är en fastighet - den står där den står - den är icke den

ena. dagen i Norrland, den andra i Skåne, den ena i Sverige, den andra

i England .eller Arnerika. Huru kunna dessa värden jämföras? Huru

kunna fartyg bereda inteck'ningssäkerbet? Låt vara att säkerheten ej

är lika stark, lika förtroendeingi fvande, ITIen säkerhetel) är dock af ena

harida art som den. i fastighet - den rnedför rätt -att fran1för andra

ägarens fordringsägare utfå fordringen ur det förelnål, hvari inteckningen

är lueddelad. Den· ll1edför alltså rätt att i fall, där redaren är belastad

lTIed skuld utöfver sina tillgångar, erhålla förmånsrätt i den tillgång, SOln

,utgör fartyget, uch den ~edför också panträtt i samma fartyg, så att for

dringsägaren utan hänsyn därtill att fartyget må försäljas, får hålla sig ·

. till fartyget för utfående af sin fordran. Inteckning i fartyg innebär på

sistnämnda skäl också en principiell olikhet lnot förlagRinteckning. Dylik

inteckning förlorar all kraft, om förlagsintecknade godset öfvergår i an1~an

hand, och man kan sålunda llled skäl säga, att inteckning i fartyg såsom

rättsinstitut medför vida större säkerhet äll förlagsinteckningen. Inteck

l1ingsrätt i fartyg är sålunda otvifvelaktigt, rätt~ligt sedt, närmast att likna.

vid inteckningsrätt i fastighet.

Sedan jag sålunda berört det allmänna begreppet af ifrågavarande

inteckningsrätt, ber jag att med några ord få öfvergå till huru frågan

om detta instituts införande gestaltat sig i vårt land. Den upptogs här-
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städes första gången till offentlig behandling vid skandinaviska sjöfarts

mötet i Göteborg 1883, ocl1 beslöt detta möte enhälUgt att uttala sig för

saken. 11an gör sig genast den frågan, hvad har då kunnat föranleda,

alt 16 år sedernlera förgått, utan att en lag Oln inteckning i fartyg

kOlnmit till stånd.

Skälen torde vara lnånga - det förnämsta antagligen ett, som iag

något senare skall våga vidröra - m'en de offentliga skälen skall jag

nu beröra.

Det första och ett ve'rkligt talande skäl Inat ett ornedelbart införande

af inteckningsinstitutet var det förhållandet, att någon ordnad fartygsregi

strering den tiden ·icke fanns i Sverige. Det är ju påtagligt, att om i11

teckning i fartyg skulle utgöra något antagligt låneobjekt, så nlåste lån

girvaren icke blott bekomma en giltig. inteckningshandhng, utan 11an

lnåste äfven hafva noggrann kännedom oln, till hvilket belopp fartyget

vore intecknadt, så att det ej kunde inträffa, att l1är hall ·skulle göra sin

rätt gällande, flera andra i11teckningshafvare, om hvilka llan ej hade

l1ågon kännedonl, konkurrerade med honom i fartyget och befunnos

hafva lika god rätt som han själf.

Detta förutsatte emellertid, att en offentlig nJyndighet fUIlnes, S0111

kunde intyga, att fartyget vore besväradt lned så och så lnycket in

teckningar men ej något däröfver. Så länge en dylik myndighet ej

fanils, saknades onekligen första förutsättningen för 11löjligbetel1 att införa

detta institut i vårt larld. Emellertid tillkoln den 27 november 1891 en

lag on1· fartygs registrering, hvilken, såsonl torde vara de flesta bekant,

bestänlmer, att alla svenska fartyg af öfver 20 tons dräktighet skola in

föras i. ett fartygsregister, SOln föres hos kOlnmerskollegiulu. Härmed

var nu otvifvelaktigt det andra allvarliga hindret för införande af in

teckningsrätt i fartyg hortfaIlet, ty om äfven inteckningar i fartyg in

fördes i detta register, så hade lnan ju den offentliga 11lyndighet, som

kunde lrleddela det oundgängligen erforderliga beviset om huru mycket

ett fartyg vore int~cknadt.

Hvad är då orsaken, att alltsedan den tiden icke förr än nu senast

någonting blifvit åtgjordt för saken. Skälen, de offentliga, återfinnas full-.

ständigt återgifna i', nu samlnanträdande handels- och sjöfa~'ttskomnlittes

utlåtande i ämnet. Sedan närnligel1 ,frågan blifvit väckt. och omfattad

lned intresse af 1883 års allmänna sjöfartslnöte, uppt.ogs den visserligen
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11 sanl111anhang lned· frågan om fartygsregistrering af. den kOlnmitte, som

1887 ~amlllanträdde för utarbetande af ny sjölag. Frågan kom därvid

under hei"rar juristers skärskådande, och dessa herrar funno hela saken

:ganska. betänklig. Fartyg vore lösöre, ej fastighet. "Vår svenska rätt kände .

.icke pant i lösöreIl, såvida dessa ej lämnades i fordringsägarens ·hä~der. ,

Detta kunde ej praktiseras med fartyg. Man fann hela institutet .svårt att

.a.npassa ~ vårt rättssysteln. Man medgaf dock, att fartyg bättre än andra

lösören lämi1ade sig till kreditobjekt, att behofvet att därtill kunna använda

·dem allt "lifiigare gjort .sig .. gällande och att sträfvandena i sådant syfte

vunnit be'rättigande, i' den' mån fartygens· värde under senare tid ökats.

l{oBlmitteen ställde sig också icke, oaktadt sina betänkligheter, rent af

visande mot institutet, utan ansåg; att i mån SOln rederinäringens målsmän

~önskade detsamUla, lag~tiftningen ej borde lägga hinder i vägen för dess

införande; också förelåg förslag utarbetadt i syfte att här införa lag om

.inteckning i fartyg.

Öfver sjölagskomll1itteens förslag hördes komnlerskollegiulll. I{om

"n1erskollegii . yttrande stödde sig på uttalanden från vissa handels- och

sjöfartsnämnder. OCll DU inträffade det förunderliga. Sedan, som sagdt,

1883 års allmänna sjöfartsmöte enhälligt uttalat sig för inteckningsrätten i

,fartyg, så uttalade endast fyra handels- och sjöfartsnärnnder sin ståndpunkt

.i frågan, och af dessa fyra voro tre emot lagen. Endast handels- och sjö

JartsnälDnden i Västervik uttalade sig bestämdt för densalnnla. Det är

intressant att se, hvilka lnotiv de afstyrkande 11än.lnderna anförde. Handels-

-och sjöfartsnänlnden i Karlskrona anförde, att nälnnden omfattade sjölags

.kolnmitteens alla betänkligheter emot institutet, att gagnet af detsamma

skulle bli mycket litet och endast gälla ett fåtal fartygs ägare i jämförelse

111ed de luånga besvärligl1eter och kostnader, SO.ffi genom den påkallade

.omständligare registreringen blefve hvarje ägare till fartyg om tjugu tons

oelL där'öfver ålagda, och att nämnden därför ansåge lyckligast för den

.svenska sjöfartens framtida utveGkling, om det ifrågasatta. nya rättsinsti

tutet icke kOlnme till stånd samt den oundgängliga registreringsskyldig

betens fullgörande förenklades så mycket som möjligt till den nödiga

·ordningens åstadkommande, utan· att näringen oskäligt betungades 11led

:besvär ocll kostnader.

Egentliga innebörden i yttrandet var. alltså den, att fördelarna af iti

iteckningsrätten ej mot~varades af det därmed förenade besvär. .Hvad skulle
4
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då handels- och sjöfal'tsnämnden i K~rlskrona säga nu. Den liar fått

besväret lned registreringen; men ej fördelarna af inteckningsinstitutet. Så,

litet ,lyckades del1 vinna syftet med sin afstyrkan.

Handels- och sjöfartsnäffinden i Uddevalla tog sakel1 vida mer3J

affärsmässigt. Den yttrade, att -kärnpunkten uti hvarje skäl, SOlU fraludra-

gits eller kunde fran1dragas till förlnål1 för inteckningsrätt i fartyg, kunde'

uttryckas med orden: underlättnad till ernående af största tänkbara, kre-,

dit för anskaffande af oinskränkt tonnage. Nälnnden vidginge gärna, att.

röre,lsen i fråga icke kUllnat uppnå nödig utv,eckling, on1 ej b~höflig kre

dit städse varit till finnandes; IDen då man erinrade sig t. ex., att Bohus-

län, som rör en lnansålder sedan knappast ägde något enda råsegelfartyg,.

numera hade en saltsjögående handelsflotta Oln ett par hundra kölar,.

hvilkas värd~ några ,få år förut uppgick till fler~ ll1illioner kronor, vore·

det klart och tydligt, att så länge denna närings utveckling vore sund,.

nödig kredit för anskaJfande af behöfligt lastru1l1 ingalunda saknades, men'

för att sätta denna jämförelsevis storartade rederirörelse i scen ~ordrad.es,

förtroende till affären och insikt om behofvet af ökadt tonnage, faktorer-'

som numera icke förefunnes, h varföre det skulle blifva till tvifvelaktig

båtnad för en suncl utveckling, aln IUan än till följd af den föreslagna in

teckningsrätten kunde framlocka ett och annat från 'topp till bottell skuld-

satt -fartyg. Äfven denua inbillade fördel ~örn1enades dock dess bättre

uteblifva, då det vore påtagligt, att den säkerhet, en inteckning i fartyg

gåfve; måste stå tillbaka för flerfaldiga andra fordringar och således inskränka

sig till en föga vägande förstärkning i rederiets hemort af den personliga

kredite-n och å alla andra orter stänga en alltid-nödig och ofta anlitad kre-

,dit för befälbafvaren vid inköp af till fartyg t, behöfliga inventarier, pro

viant m. In. och således blifva rent af skadlig. Det värsta af allt vore'

emelle'rtid, att inteckningsrätt skulle rubba det häfdvunna förtroende, som

under rederirö'relsens utveckling i vårt land uppstått man och man emellan.-

Man må göra handels- och sjöfartsllämnden i Uddevalla' den rätt

visan, att den visste, hvad den ville, då den kategoriskt förklarade, att in-

teckningsrätt i fartyg skulle på alla andra orter än fartygets hemort stänga

en alltid nödig, och ofta anlitad kredit och att denna rätt skulle rubba

det häfdvunna förtroende, som under rederirörelsens utveckling i vårt

land uppstått man och man e'mellan - den sista onekligen en ganska.

bastant {'ras!
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Handels- och sjöfartsnämnden i Gö.teborg - just den stad, där 1883

års sjöfartsmöte tämligen oerrlotsagdt uttalat sig för inteckningsrätt i fartyg

~ anförde~ att dåmera i allmänhet ej byggdes större segelfartyg utan en·

dast ångfartyg, hvilka å.ter, -där de VOF_O af någon större dräktighet, van

ligtvis byggdes, ej för enskilda personers -utan för aktiebolags räkning.

Sådana bolag, bvilka här i landet med :~_lätthet bildades, borde och kunde

medelst aktiet~ckllingel1 anskaffa det för fartygs byggande och utrustande

nödiga kap~l, och de enskilda - aktieägarne kunde, där fartygell eller

fartygsande'rna vore försäkrade nlot sjöfara, lät~eligen- belåna sina aktie

bref. I förevarande afseende syntes alltså för sjöfartsrörelsen ej något

trängande bebof finnas att annorl~des, såsom t. ex. mot-inteckning i fartyg,

anskaffa nödigt rörelsekapital. För öfrigt vore att rnärka, det sådan ill

tecklling icke lnedförde någon. s~adgad säkerhet för långifvaren, dels eme

dan denne aldrig med' visshet kunde veta, huru stora »tysta förmåns

rätter» med· prioritet frainför inteckningar hvilacle på -fartyget, och dels

emedan det vore ytterst tvifvelaktigt, huruvida en här i landet vunnen

inteckning kOlnlue att respekteras i utlandet, ifall det intecknade fartyget

där tvångsyis försåldes.. I följd af_ den osäkerhet, som alltså vidlådde

ifrågavarande inteckningsinstitut, vore det uppenbart, att lån Inat inteck

11ing i fartyg komme att beviljas endast lDot en ränta, SOlU -blefve så hög,

att det - i synner~et under dåvarande för sjöfarten tryckta förhållanden

- icke skulle -kunna för en redare vara någon uträkning att mot sådan

inteckning upplåna penningar; och komu1e alltså enligt nällll1dens mening

medgifvande af inteckning i fartyg _icke att blifva till något väsentligt

gagn för sjöfartsrörelseIl, hvadan, och då dessutom införande af inteck

ningsinstitutet förutsatte vidtagande af åtgärder (en kostbar registrering

ln~ m.1, hvilka utan motsvarande fördelar skulle betunga sjöfartsrörelsen,

nämnden för sin del hernställde, att lag aln inteckning i fartyg för det

dåvarande icke luåtte antagas.

Slutligell utlät sig kommerskollegiuln. . Kollegiet synes icke utan en

viss tillfredsställelse i såväl sjölagskoilllnitteens skeptiska förhållande till

frågan sOlni de Olllt1ämnda handels- och sjöfarts11änlndernas uttalande

hafva fått- en icke alldeles ovälkommen anledning att affärda hela frågan.

Kollegium yttrar, att de skäl, hvilk~ sålunda och icke 'minst af komrnit

terade själfva blifvit anförda mot medgifvandet hos oss af inteckningsrätt

i fartyg, enligt kollegiets' åsikt, vore af så- stor ·vikt och -betydelse, att
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det icke borde ifrågakomnla att medgifva sådan inteckningsrätt, utan att

dessförinnan åtminstone förelåge en fullständig utredning därom, att från

affärsvärldens synpunkt. ett verkligt bebof förefunnes, att' inrätta ifråga

varande för vårt land alldeles, nya institut. Vore det nämligen visadt,

ej allenast att ett dylikt behof förefunnes,' utan äfven att sannolik utsikt

vore för handen, att hypotek i fartyg verkligep skulle vinna någo11 afse

värd kredit, kUl1de lnåhända anledning ,förefinnas för lagstiftaren att be

reda väg för det ifrågavarande institutets införande. Funnes åter icke

något så beskaffat verkligt behof jämte utsikt att få detsamma på nu

åsyftade sätt' tillgodosedt, ansågs en 'lagförä11dring i förevarande syfte

visserligen icke böra vidtagas, då lagen icke borde söka frall1tvinga nya

kredit'Vägar~ uta11 dess uppg.ift borde våra att allt efter affärslifvets väx

lande kr'af reglera och gifva rättsskydd åt de legitima kreditförbållan

dena, hvilka faktiskt trängde sig fram OCll vore en förutsättning för af

färernas sunda utveckling.

Af denna kollegiets uppfattning följde, anförde kollegiet) att det för

det då näryarande icke kunde biträda förslaget om införande bär i riket

af fartygsbypoteket. Väl hade, såsom af kOIDlnitterade erinrats, 1883 års

skandinaviska sjöfartsmöte i Göteborg uttalat ofvan anförda åsikt i älllnet;

111en detta vore också, kollegiet veterligen, det enda offentliga uttalande

i sådant syfte, som förelåge, och därvid vore för öfrigt att märka, dels

:att unde~~ den öfverläggning, som föregick mötesresolutionens alltagande,

från flera håll uttaIats ganska stora betänkligheter i fråga om fartygs

hypoteks lämplighet, dels ock att samma öfverläggning icke innefattade

l1ågon egentlig, utredning angående förefintligheten af ett verkligt beho{

i nu ifrågavarande bänseende. Ej beller förelåge, någon sådan utredning

vare sig i kommittebetänkandet eller i de lned anledning däraf af handels

och sjöfartsnälnnderna afgifna yttrandell; och, icke nog härnled, utan där..

till bade synnerligen talande, skäl mot det nya institutets införande blifvit

andragna icke blott af, bland andra, den baIldels- och sjöfartsnämnd, näm

ligen Göteborgs, hvars' yttrande i detta ämne tvifvelsutan :vore i fram

stående mån förtjänt af uppmärksamh'et, utan jälnväl 'af kommitterade

själfva. Till sist yttrad~ sig· också sjöfartsnäringskomnlitteen 1890 i

frågan. Den ansåg, att betydelsen af en, inteckningsrätt i fartyg icke

b'orde öfverskattas. Den' skulle naturligtvis visa sitt största gagn för de

större red~riföretagen" SOlD vore ~ be~of af stor~ kapital och en vidsträckt
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kredit. Emellerti~ fUllno ,d€ssa i regel det både ändamålsenligare och

"bekvämare att genom ,att antaga form af aktiebolag bereda sig d~ medel)

de beböfde, och den ,~nsk~ld~ aktieägare.n i dylika bolag erhölle lättas~

kredit mot säkerhet af själfva aktiebrefvet med eller utan bifogande a'f

.assuranspolisen..

Äfven för de enskilda redarne .och -rederibolagen vore dessa lån mot

inteckning i fartyg ej så anväl1d~ara. Det visade sig 11ämligeJ? bär; så

som eljest, att ju mera någon anlitade sin realkredit, dess mera inskränktes'

hans personliga kredit, och förtroendet till sålnt benägenheten att ingå

affäre~" med deln, hvilkas .fartyg vore intecknade',. ,Inåste' därfö~' i viss

'mån minskas. Härtill kOlnme framför allt, att den s~kerhet, inteckning

.j' fartyg erbjöde, enligt sakens natur vore ganska tvifvelaktig OCll lede in

trång af de enligt sjölagen med panträtt försedd~ s. k. ,sjöfordringar~

hvilka nödvändigt måste utgå framför intecknad gäld. Häraf blefve en

helt naturlig, följd, att ,'villk9ren för dylika lån icke blefve de gynnsam

maste. Erfarenheten hade ock visat, att i länder, där man medgifvit in

teckning. i fartyg, ·detta illstitut icke på långt l1är fått så stor användning,

som man väntat. Både i England och ,Frankrike hade, åberopade äfven

denna kommitte, jnteckningar i fartyg på senare åren i allt mindre grad

anlitats.

Sjöfartsnäringskolnmitteen höll därför före, att llledgifvande af inteck

11ingsrätt i fartyg, äfven om det i några fall kunde visa sig vara till för

del, icke i det stora hela lände sjöfartsnäringen till det gagn, Inan ,åsyftat,

eller att tillföra densamma billigt och rikligt kapital, utan att detta lnål

. bä~t ernåddes genom bildande af aktiebolag för rederiföretag; och till

stöd för sin åsikt åbero'p~de kommitteell till Sl~lt sjölagskomulitteens yttrande

om betydelsen af inteckning i fartyg.

Jag har tillåtit mig tämligen utförligt ingå på dessa uttalanden, elne

dan de innefatta de argulnent, SOUl alltjänlt användts för att slå ihjäl och

ännu upprepas för att söka slå 'ihjäl den ifrågavarande nya lagstiftningen~

Man undgår icke att märka, att vederbörandes. anmärkningar i frågan

högst väsentligt stödja ~ig på att här vore fö~'e något nytt, ·okändt. M~n

visste icke, hvad gag!1 det skulle medföra, mell man .trodde, att det skulle

medföra ökad olngång, - med en viss ~ rätt. oförklarlig - ängslan äl~

man mycket rädd Oln kapitalisternas penningpungar - mall befarar,

.att penllillgmännen skola låta missleda sig, att de skola öfverskatta det
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nya hypötek~ts'värde,- att, så:gärna ~ som· man placerade penninga:r i in

teckningar ·i ,fartyg, lika .gärna kunde man placera deln i aktier i dylik-a,

att saken .gagnade endast· l1ågra få stora företag - och sist kommers

·kollegii afgörande skäl --- att det ej vore visadt, att något verkligt behof

förefunnes af den nya lagstiftningen. Man må nu ingalunda förtänka

kommerskollegium, att detsamina såsomämbetsluannamyndighet - efter

dell slapphet eller något mera i intresse för frågan, som visat sig 110S

sjölagskomn1itteell och ännu lnera hos landets bandelsr och sjöfarts

nämnder, - icke velat .inlåta sig på .något :definitivt tillstyrkande af

den nya lagen eller rent af afstyrkt densamma. Men kommerskollegii

skal för afstyrkandet, eller att, det saknade b'evis för ett verkligt· behof, är

·d.ock af den art, att jag i sammanhang med- några framdeles skeende

reflexioner ämnar återkomma därtill.

Emellertid - efter hvad SOln sålunda förekommit - var det ej att

undra på om. saken för tillfället föll - till dess frågan ånyo vid lälnpligt

tillfälle kunde dyka upp.' Ett sådant tillfälle' lämnade allmänna sjöfarts

mötet 1897. Otvifvelaktigt Ilade under tiden därförut förhållanden timat,

som ägnat sig för att verka väckande på dem} som Ilade sina intressen

förknippade med sjöfartsnäringen. Efter långa och tunga år af tryckta

konjunkturer, icke minst på sjöfartsnäringens område, hvarunder vårt eget

land syntes allt filer på detta område pressas tillbaka af mäktigare och

illera kapitalstarka grannar, Ilade 11U föreko'mlnit en tendens till lyftning,

anledningar till fqrhoppningar om bättre tider. Man började säkerligen.

åter känna,' att sjöfartsnäringen äfven för oss vor~ eft fält, som rätt och med

energi bearbetadt kunde vara vinstgifvande~ Man började återigen tänka

på uppsökandet af alla de resurser, som kunde anlitas för dess utveck

lande, och rnan kOln då också att tänka på den snart sagdt öfvergifna tan

ken på inteckningsrätt i fartyg. Då jag af en bärvarallde, om vårt lallds

'såväl sjöfarts- som öfriga trafikv-äsell högt förtjänt person anmodades

att på sista sjöfartsmötetåter upptaga den föreliggande frågan, ställde jag

mig helt 'naturligt, efter inhämtande af hvad som förekolllmit i saken,

ganska skeptisk. Jag hyste stOl' benägenhet att se saken ur snart sagdt

Sall1ma ljus SOlU de nlyndigbeter, sonl en ·gång. slagit saken ihjäl. 1\1e11

IUln uppfattning har 'ulldergått en ej'obetydlig förändring. Jag har fun-
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'llit skälen elnot lagen allt lnindre tyngande och skälen för densamina allt

lner talande.,.

Jag vill ingå på orsakerna till min uppfattning.

Af de anförda skälen elTIot lagen har, SåSOlTI jag redan nämnt, ett och

-ett 11ÖgSt väsentligt, för att ej säga det mest talallde helt och hållet bort

fallit. Det fruktade besväret med registreringen, som förutsattes såsom

·en följd af· lagens införallde, har bo~tfallit, då registl~eringsskyldighetell

tillkommit ändå utan att, såvidt jag känner, medföra missnöje öfver onö

.digt och öfverhöfvan stort betungande af sjöfartsnäringen.

Låt oss, se på de andra skälen. Det hypotek, SOln skulle ska.pas

genonl inteckningsrätt i fartyg, vore ett lnycke~ osäkert hypotek. Staten

borde icke bidraga att genom lagstiftningen ge .helgd åt ·en säkerhet, SOln

-den visste till sin beskaffenhet vara osäker. Särskildt vore de ·s. k. tysta

förmånsrätterna i fartyget, d. v. s. fordringar uppkomna i följd af haverier,

ombordläggningar, bodmeriIån, af beskaffenllet, att mall aldrig rätt kunde'

bedöma hvad inteckningssäkerheten vore värd. Inteckningen hade intet

värde utan i· samlnanhang med försäkringen,' och Ulan drog ej lninst i

sistnäu1nda af~eende upp en jämförelse lued' fastighetsinteckningen, SOlU ut

föll förkrossande för fartygsinteckningen. Ja, låt detta vitra sant. Men kan

då icke genom klokt afpassade åtgärder dessa brister hos fartygsinteck.

.ningen högst väsentligt afhjälpas. Beträffande först inteckningssäkerhetens

förhållanden till assuransen är. det ju alldeles klart, att dessa saker lnåste

gå Iland i hand. Assuranspolicen lnåste alltid föreligga såSOln underlag

för inteckningssäkerheten. ~Ien hvad är i själfva verket härutinnan skill

naden elnellan inteckningssäkerheten i fartyg oell inteckningssäkerheten i

exempelvis en med trähus bebyggd fastighet i en stad. I detta fall är det

lika afgjordt sonl .ifråga om fartyg assuransen, som grundar säkerheten.

Och -hvarthän bar detta solklara förhållande ledt ifråga om fastigheter i

-stlld. Jo därtill atti gällande.. brandstodsreglementen S0111 alhnänt villkor

för brandförsäkringarna i fastigheter har införts bestämmelsen,. att utbetal

'llingen af brandskadeersättning ej sker annat än lned iakttagande' af in

ieckningshafvarens rätt, d. v. s. inteckningsinstitutet har llaft till omedelbar

.och ovillkorlig följd, att försäkringsgifvarne lllåst ordna, sin näring så, att

'inteckningssäkerheten blefve en gång för alla tillgodosedd. I fråga om

inteckllil~gsrätt i fartyg lider det väl icke ringaste tvifvel, att icke förhål

.landena under en eller annan form skulle gestalta sig enahanda, GCll al1-
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tågligen skulle likheten i förhållandena blifva allt störl:e, -i ~mål1 som insti

tutet utvecklade sig till allt större användning. Kombinationen emellan

försäkringell och inteckilingshafvarens -rätt, påstår jag alltså, kOlnnler att
göra:'sig' själf. " '

Man -säger vidare-: de_ tysta förmånsrätterna, d. v. :8. i 'korthetsågdt

den risk,solll inteckningsbafvarell står i _följd af fordrIllgar -att gäldas af

. själfva fartyget franlför den intecknade fordran, nedsätter hypotekets -värde.

Anmärkniugen är onekligen afsevärd. Mell dels skydda redan ilU de van

liga försäkringarna mot en del dylika förluster, såsom t. ~x. mot förluster

i följd af uppstående skadeståndsf0rdringar för olubordläggningar etc., dels

b"ör det· icke vara någoll omöjlighet att tä~ka sig, att just i följd -af in~

teckningsinstitutets införande försäkringsväsendet ltolnlner att använda -nya

'former och försäkringarna utsträckas t. ex. till ersättnillg till intecknings

bafvaren för '-förlust i följd af nödvändighet att på främmande plats upp

ta.ga lån för fartygets bebof, lån' S01l1 för öfrigt just 'j följd af intecknings

rätten torde bli mindre beböfliga, så vida dätigenom underlättas -möjlig

heten för rederiet att i hast anskaffa penningar, som med nutidens snabba

kommunikationer lätt kunde utanordnas där fartyget finnes.

Vidare bar anmärkts '~ en anlnärkning, hvars st~yrka icke synes lnig

bafva nog fralnhållits ens af dem, SOln motsatt sig saken - att just då in

teckningssäkerheten, blefve utsatt för pröfning, då efter iråkadt 11averi far

tyg såldes på utländsk p,lats, intockningsrätten ej skulle -blifva erkånd

och att till följd ,däraf denna rätt vore synnerligell problematisk, att

vidare den nlindre redlige och insolvente fartygsägaren rent af g~noln

afsiktlig försäljning till utlandet skulle kunna beröfva inteckningshafvaren

bans säkerhet OCll att, fruktan för en sådan illöjlighet skulle vålla el}

svaghet hos inteckningssäkerheten, så stor att den ej, ~ore värd någon

som helst tilltro.

Det· låter sig ingalunda förnekas, att den o111ständigbeten, att in- .

teckningshafvarens rätt ofta lnåste bevakas på aflägsen, stundom utländsk

ort kommer' att medföra en viss obenägenhet- för den ifrågavarande sä

kerheten. Men då nästan alla europeiska länder själfva hafva samma in

stitut -»hypoteque maritime»,' torde kunna med säkerhet påräknas, att i

dessa länder inteckningsrätten blir ei'källd. Jag antager, att denna rätt i

allt fall skulle kunna ytterligare skyddas genop:1 traktater,' byggda på,

reciprocitet. 'Hvad åter frågai10m bevakandet .af· inteckningshafvarens, -
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rätt .på den frälnmande platsen vidko~mer,' torde ej.hel~er så .synnerliga

svårigheter möta, då inteckningsrätten ju .Inåste förutsätta assurans och

assuradörerna säkerligen blefvo angelägna att bevara såväl sin egen SOln

i11teckningshafvarens med deras forknippade .rätt.

. En allvarligare svaghet hos inteckningssäkerheten synes mig då ligga

i möjligheten, att en oredlig fartygsägare . genom försäljnilig. af far

tyget till utlandet och· genom att själf lämna landet. skulle kunna helt.

och 'hållet beröfva intec~l1ingshafvaren möjlighet att utfå .sin fordran.

~Ien . äfven för detta fall bör :.det kunna tänkas, att genom reciprocitet i

lagstiftningen de olika länderna emellan ell~r genom traktater en. ökad

trygghet 'kan vinnas. Så stadgar den finska lagen, att om ett förut ut

ländskt fartyg registreras i Finland, panträtten. fortfar ett år' efter regi

streringen och äfven under denna tid får förnyas i Finland till fortfarande

giltighet där. ·Vidare stadgnr d~n finska lagen i liknande syfte, att far

tyg ej må utan inteckningshafvarens lnedgifvande säljas till utlandet i

allnat fall än att fartyget är förklaradt ovärdigt att iståndsättas; och är

brott hären10t belagdt lned straff af böter eller fängelse till' och Illed två

år. I de lagförslag, som i Sverige förelegat för frågans lösning, hafva

lllotsvaranue bestämn1elser icke införts. Frågan synes dock vara af den

vikt, att dess definitiva lösning är förtjänt af synnerligt beaktande.

Jag h-ar här sökt upptaga. till bemötande de väsentliga -invändningal\

SOln gjorts och kunna göras mot den ifrågavarande inteckningsrätten och

hvilka betänkligheter otvifvelaktigt vållat, att vårt land ännu saknar ett

rättsinstitut, SOln· finnes i de allra flesta moderna länder. Att. institutet

ej hos .oss kOln:r;nit till stånd, torde dock ingalunda uteslutande bero på

dessa sakliga skäl - skäl, som ju haft samlna 'giltighet annorstädes 

utan det har förvisso i själfva verket berott på ,djupare :liggande ·orsaker.

Den konservatism, den fruktan för nyheter, SOlD ej ll1inst på lagstift

Ilingsområdet gjort· sig gällande i vårt land, har otvifvelaktigt varit· in-

'nersta' orsaken till det ringa resultatet. 'Och i hand härmed ·har gått en

brist på fÖretagsamhet 110s de direkt intresserade -ett uttryck af det

bristande affärssinne, SOln otvifvelaktigt i stor utsträckning förefinnes

hos oss, som vållat, att blicken ej stått öppen för sakens fördelar, men

byggt· stora hus af dess nackdelar. Det måste i sanning väcka den
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-största f?rvånin~, att iCke de ~yndigheter, som baft saken i sin hand,

{)lU de nu också känt sig tVBksamma om storleken af det gagn, som

kunde vinnas gen-om institutets införande, icke häl11tat sin uppfattnillg

f/rån utlandets erfarenhet. Borde det icke ha:fva varit en tillräcklig väc

kelse, att 'sjöfartsnäringen i utlandet icke haft råd att undvara institutet.

I{unde . vi utan afsaknad yara i saknad af det stöd för sjöfartslläringen,

som andra länder behöfde? l\lell i -de utlåtanden;, hvaraf jag haft till

fälle att taga del, nämnes antingen ingenting om utlandets erfarenhet,

-eller också antydes i korthet, att i ~ppgifnautländska länder använd

Ilingen nf det 11laritilna hypoteket skulle v~ra i aftagande, utan att man

€ns gör ett försök att sammanställa detta faktum lned det förhållande,

att vid tiden, då detta kunde yttras, sjöfarten i alla länder var stadd i

en viss stagnation och att denna stagnation ~ntagligen oc~så vållade den

nlindre användningen af det lnaritinla hypoteket. Dessa llttalanden hafva

uämligen, på sätt jag strax vill påvisa, icke alls den innebö'rd, lnan på

sin tid sökt~ finna denl.

Jag har med det sa.gda velat visa, att skälen 1110t rattsinstitutet ifråga

äro föga vägande och att orsaken till att vi intaga en undantagsställning,

då vi ej änn u fått denna lagstiftning, torde bero på orsaker, som ej ute,

slutande varit sakliga.

~Ien man frågar: hvad Ilar då inteckningsrätt i fartyg för betydelse

för sjöfarten, kan den verkligen bidraga till denna närin'gs höjande? Med

den metod jag nyss själf -förordat, så vill jag då söka hänlta exeulplen

fråll utlandets erfarenhet och har i detta fall. lyckligtvis till nlitt för

fogande de siffror och andra upplysningar, som förelegat för den nu saln

lllanträdande sjöfartskommitteen.

Beträffande Finland, SOIU· i tio år haft förmånen af denna lagstift

ning, vitsordades vid 1897 års sjöfartsluöte, att la.gen där visat sig lued·

föra stort gagn för sjöfartsnäringen, och då frågan förekom i första kam

lnaren för~idet år, upplystes, att endast i fartyg hemmahörande i Helsing

fors voro tagna inteckningar för 2 a 3 IniIlioner..

_I D,anmC!/rk, där inteckningsrätten _infördes gellom en lag af 1892,

I1ar likaledes sedan 1894 inte0kningssäkerheten. vunnit aUtlner ökad
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=311Vändning, så att då intecknad skuldsulnma sistllämnda år utgjorde

-4,306,484 kr., utgjorde den 1897 7,694,989 kr.

I England annläldes under år 1891 ej 111indre än 1,227 nya inteck

'ningar till registrering, IDen yttras rörande England, att antalet inteck

l1ingar under årens lopp mycket minskats, en minskning som antages ,.

,komma att fortfara. Hufvudorsakell angifves vara den, att brittiska far

tyg i större antal än fordon1 ägas af mäktiga bolag" hvilka i stället

-iör att allvända hypoteket, förskaffa sig penningar förmedelst obligatioller

.{debentures). Det vore dock svårt att säga, huruvida hypotek i fartyg,

·som ägas äf enskilda redare, representera. l~ka höga SUITIIDOr llU som förr.

Detta 'antages dock icke va.ra förhållalldet, då IDan alltmera anlitat ban

kernas hjälp för, erhållande af nödiga fÖfskott och bankerna ofta icke

yrkade på upprättandet af inteckningsillstrurnent. IIäl'till kOlnnler att ·

från den 1 april 1899 afgift skall erläggas vid hypoteks registrering. Men

-det fra111bålles, att oaktadt sålunda institutionen nunlera gått tillbaka, den

·dock i alla fall varit af den allra största betydelse för utvecklingen af

'Englands sjöfart till llvad den nurnera är och att den bör kunna verka

-j san1ma riktning äfven för vår sjöfart i det stadium, hvarpå denna nu

-befinner sig.

I Fran,krike, där nu gällande lag Olll det Inaritima 11ypoteket är af

,dell 10 juli 1886" Ilar detta, användt af enskilda, vunnet en högst bety
-dande utveckling. Under det inteckningar där 1892 beviljades i fartyg

1Inder byggnad till belopp. af 204,659 francs, utgjorde beloppet 1896

6,594,400 francs och 1897 10,786,7~0. Och under det att inteckningar

i färdiga fa~tyg 1892 uttogos till belopp af 1,250,619 francs, utgjorde mot

svarande belopp 1896 4,719,046 och 1897 4,216,969 francs. Sjöfartskolll

Jl1itteen y.ttrar llJed skäl härom, att det visar sig i Frankrike, att ifråga

varande institut i en stadigt och på de allra sista åren afsevärdt stigande

grad användts af enskilda för fartyg under byggnad. IIvad beträffar

.färdiga fartyg visa uppgifterna, att intecknade skuldsun111Jan det sista

:året 1897 är omkring 3 1/2 gånger större än hvad 1892 hade att

llppvisa.

Dessa upplysningar från våra grannländer Finland och Dall111ark

1ikasom .från de stora länderna England OCll Frankrike visa ju alldeles

oförtydbart~ ati; inteckningsrätten i fartyg är ett institut, som i mycket

afsevärd omfattning där ta.gits i anspråk för sjöfartsnäringens bebof, -oell
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lnan är också däraf berättigad att draga d'en slutsatsen, att den icke obe

tydligt bidragit till näringens höjande: i des~a länder.

Finnes då den allra ringaste anledning att föreställa sig, att ej för

hållandet skulle vara detsalnnla hos oss. Finnes det någon som skulle jt .

detta fall kunna argumentera bort dessa utländska exempel ~ned det så.

ofta använda talet om våra »nationella egendomligheter~>, som skulle göra.

institutet mindre användbart här i landet. I luin tanke hafva vi säker-

ligen att ganska mycket beklaga, att ej Sverige i tid följt lltlandets exem,-·

pel i detta fall. Just under de sista aren, då ett allmänt uppsving inom.~

sjöfartsnäringen förekomrnit, då intresset äfven hos oss börjat mera än·

förr vakna för denna näring, hade nog detta förr så förkättrade institut

\ varit go'dt att Ila för att förhindra, att, såsoln skett och sker, våra mera..

företagsanl11la grannar tränga oss in på lifvet f

Om jag sålunda anser mig tryggt kunna påstå, att utlandets exem-·

pel oförtydbart ger vid handen, att vi ej böra dröja att få inteckningsrätt.

i fartyg äfven hos oss införd, så återstår af ämnet för dagen dock att i

någon lllån söka beröra, huru jag tänker mig, att detta institut hos oss",

kan kOln~a att verka. Jag tog mig redan' vid 1897 års sjöfartsmöte fri

heten yttra, att jag trodde det skulle blifva af gagn, om inteckningsrätt

i fartyg inskränktes till fartyg af vissa stölre diluensioner. Ehuru nlt

salnmanträdande ~jöfartskommitte ej OInfattat denna uppfattning, kan jag:.

dock för egen del icke frångå densamma. Det synes mig nämligen vara,

alldeles påtagligt, att) såsoDlockså l1ästan alla 'n1Ylldiglleter, sorn yttrat sig i

ärunet, ,påvisat, inteckningssäkerheten hufvudsakligel1 koulmer att anlitas:.

för de 'större fartygen. De sifferuppgifter, SOln sjöfartskoll1mitteen inhäm

tat från Danrnark, tala i, detta afseende ett synnerligen betecknande språk

Under det sålunda i Danmark den 31 deceluber 1897 endast sammal1lagdt

42,706 kr. voro beviljade i inteckningar under .1,000 kr. och 130,242'

kr. i illteckningar eluellan 1,000-2,000 kr. satnt i inteckningar emellan·

2,000-1.0,000 kl. - 601,691 kr., - voro i inteckningar å 100,000, kl'.

och däröfver, beviljade för 6,263,000 kr. Detta visar ju rned fult

tydlighet, att det är de stora värdena på en köl, som företrädesvis be

gagna sig af intecknillgsinstitutet. . Det synes mig också i och för sig.



Inteckningsrätt i fartyg och denna rätts betydelse för sjöfartsnäringen. 61

,:ganska naturligt; att med hänsyn just till de onekliga for~ella svaghete'l'",

~SOln vidlåda institutet, och hvilka svagheter spela lika stor roll vid den mindre

~8om vid den större belåningen, det blir' det stora kapitalet, SOl11 tages i

-främsta rUilll11et i sjöfartens ijänst genom inteckning i fartyg. I fråga

..om de stora fartygen står ju i regel en förmögen redare eller ett bolag"

:llled betydande aktiekapital bakom. Redaren eller bolaget har sina ord-

-ilade förbindelser Illed ett större bankinstitut. Han står i nära relationer

-till de stora försäkringsgifvarne. Han är i det bästa och närnlaste till-

''fället att stärka den personliga kredit, ban redan åtnjuter, med intecknings

~säkerheten. För bankinstitutet medför åter inteckningssäkerheten den för

·delen, 'att den' kan utlät11na betydande belopp~ 111å' vara i själfva verket '

i förtroende till långifvarens namn, men fornlellt 111ed. hypotek, hvilket

",fö'r bankrörelsell ju är nödvändigt att hafva.

Men äfven från en annan synpu~1kt synes det naturligt,att det blir

~d.e större fartygen, som kOillrna att draga inteckningar. Jag har redall

"Qmllämnt, att kostnader och svårigheter stundonl kunna möta vid in

-teckningsrättens bevarande å frärnmande, framför allt utländsk plats.

Dessa kostnader och svårigheter äro af ungefär enahanda art och om·

'fattning, OlD inteckningen är på rnindre belopp eller större. Gifvet är då,

.att den större inteckningen har mindre relativ känning af dessa kostnader,

likasom ock ifråga om de större fartygen såväl red~riets SOlIl de större

.assuradörernas förbindelser bidraga att underlätta affärernas klarerande.

För min del föreställer jag lDig, att inteckningsrätten kamIner att visa Sill

..största betydelse vid fråga 'om inrättande af reguliära trader på utla1tdet.

I fråga om dessa äro fördelarna af inteckningsrätten påtagliga, emedan

-Qär institutets bristfälligheter blifva minst skadliga. Fartyget och assura

'Görerna hafva sina ordnade komnlissionärsförhållandell på de olika platserna,

-SOlU on1edelbart kunna iakttaga vederbörandes rätt. Risken' för haverier

,är relativt liten. Upptagal1de af lån annat än genolll rederiet själft kall

:svårli~en ifrågakomlna, så att faran för tysta förn1ånsrättsintrå11g på

inteckningssäkerheten j följd af nödvändigheten för befälha{varen att tipp

-taga lån är ganska liten. Assuransen kan ges den största lllöjliga omfatt-

ning. Redarel} eller rederiet besitter i regel såväl el~ respektabel förmö·

,genhet som personligt förtroende hos banker OCll assuradörer. Alla för

,utsättningar äro med andra ord för handen, som kunna gifva intecknin

.gen största möjliga säkerhet och vara förbundna med minsta luöjliga risk.
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Jag föreställer mig o·ckså, att icke· minst för vårt land inteckningsrätten

ur denna synpunkt bör hafva betydelse. Nled en alltmer sig utvecklande

industri och förökadt varuutbyte blir behofvet allt större af reguliära

trader på utlandet. Skola vi i täflingskampen om hvilken nations flagga.~

som skall vara bärare af detta varuutbyte, ej bli distanserade - något

som tyvärr redan alltför lDycket torde vara fallet - behöfvas säkerligen

alla de resurser kOlnnla till användning, SOlU stå våra konkurrenter till.

buds, och här tror jag just är platsei1 för anlitande af inteckningsrätten ..

Men då jag började med en förklaring därom, att jag vidhölle min

uppfattning, att inteckningsrätten borde inskränkas till ett visst större-

'tonnage, så följer naturligtvis detta icke enbart däraf, att jag anser inteck-·

ningssäkerheten hafva sin största användbarhet i fråga om de större·

fartygen. Skälen till denna min åsikt äro flera. Jag påpekar därvid.

ännu en gång de understundom uppstående svårig11eterna och kostnaderna

att bevaka sin rätt på grund af en inteckning på en främrnande ·plats.

Tänker man sig 11U att inteckningsil1stitutet kommer att tagas i anspråk

exempelvis äfven för mindre seglare, att ett litet rederi i landsorten spri-o

der inteckningar å små belopp bland sil1a därvarande affärsvänner och,

fartyget sedan gör haveri på en mera aftägsen ort, må vara inom landet,

så blir otvifvelaktigt kostnaden för inteckningsrättens bevakande opro-

portionerligt stor i förhållande till inteckningens valör. Inträffar nu litet

emella11 på sådana grunder förluster och obehag för inteckningshafvare,

är fara värdt, att institutet i dess helhet blir vanryktadt och att den

allmänna mening bildas, att inteckningssäkerheten i fartyg är något sär

skildt opålitligt. Men en sådan uppfattning blefve af skada äfven för·

institutets användbarhet, där orsaker till sådant missnöje därnled icke

förekommit. Vidare tror jag, att det område, på bvilket sjöfartsnäringen

företrädesvis· bör uppmuntras, är inom området för våra fÖ1'"bindelser med

utlandet. Vår kustfart är ju ännu så godt som uteslutande redan nu i

svenska händer, och några svårigheter att anskaffa nödigt kapital fÖl~ kust

trader eller förmedlingen sjöledes af varor inrikes orter emellan torde icke

förefinnas. Det är den utländska sjöfarten, som lnåste frainföralit främjas.

och understÖdjas gentemot utländsk konkurrens. Det är i striden mot

utländingarna, det är ur nationalekollomisk synpunkt så viktigt att ej bli

undanträngd, eInedan det är oenna sjöfart, som har att tillföra landet det

netto, SOlU eljest, i stället för atl gå in, går ut ur landet.

' ...
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Af hvad jag "haft" äran- säga torde min uppfattlling i frågan frarn

gå lned tillräcklig tydlighet. Det har då också varit med synnerlig till-',

fredsställelse SOlll jag erfor, att nu salnmanträdande sjölagskolnmitte, SOlll

det synes enbälligt, tillstyrkt införandet af inteckningsrätt i fartyg såSOl)}

ett af de medel sjöfartsko1l1mitteen anser böra beaktas såsom bidrag till,

sjöfartsnäringens höjande. Beträffande betydelsen af institutet yttrar kon1-

mitteen: »SåS01TI lnedel till höjande af" vår sjöfartsnäring' skattar kommit-o

teen inteckningsinstitutets böjande ej synnerligen högt. I allt fall till

mäter kon1111itteel1 det ingen afgörande betydelse härutinnan. Komlnitteen

ser . dess hufvudsakljga betydelse för sjöfartsnäringen" däruti, att det.

lälnnar en värdefull förstärkning till den personliga krediten. Det 8an1

mandrager Sll1ärre kapital "till rederiIläringen ; det möjliggör allvändandet

såsom. låneobjekt för rederidriftens utveckling af en egendorn, SOlU nu

svårligen kan göras till föremål rör krediten. Det populariserar sjöfarts

näringen, det lifvar dess idkares själfverksamhet, då det ger dem, hvad

andra länders redare åtnjuter. Det kan juridiskt ordnas, och det n1edför

illga vådor i ~kol101niskt hänseende. Det' grundlägger icke någon rätt i

fartyget, utan att de11 handling, hvarpå denna skulle stödja sig, förut.

undergått pröfning. Man bar stöd för saken i erfarenheter från andra.

länder och särskildt från två grannländer med järnförliga förhållanden.)

Man finner, att komn1itteel.1, fastän den tillstyrker institutet, varnar fÖl

att ställa. för stora förhoppningar på detsamma. På förhoppningarnas.

o~råde kan man ju knappast tvista. ·Men jag tror mig hafva gifvit an

ledning till det antagande, att särskildt för en viss del af sjöfar~Snäril1gel1,.

för inrättande af reguliära trader på utländsk ort, inteckningsrätten bör

kunna blifva af stor betydelse till underlättnad af anskaffande af nödigt

kapital för fartygs anskaffande. Huruvida nu inteckningsrätten verkligen

i framtiden komuler att visa' sig ll1edföra en utveckling på nämnda 0111

råde, blir naturligtvis en annan fråga. Svårigheten att öppna nya tråder'

kan naturligtvis bero på helt andra omständigheter än bristen på erfor

derligt kapital. Men då våra förhållanden just i detta fall äro sådana

som nu, då lnan, vid färd till .utlandet, i hamnen i Malmö n1ötes af den

där allenahärskande danska flaggan eller) i färd österut, af den lika allena

härskande ryska och då våra storartade godstransportförbindelser med

Tyskland till allra största delell förmedlas under' tysk flagg, då bör ock

så hvar och en känna nödvändigheten däraf att icke låta något rnedel,.
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SOln kan varaa~ något som helst gagn, undanhållas dem; som vilja upp

taga en konkurrens i" syfte att åt Sverige bibehålla, hvad som' bOl~de höra

()SS till och komma oss till godo, eller åt'nlinstone halfpa~..ten af de enornla

I summor, som" i form af frakter för passagerare och gods nu stanna så

godt som uteslutande" i utländingarnas fickor.

Och i en tidpunkt, då äfven på sjöfartsnärjngens 'fält i öfrigt öfver

allt göras betydande ansträngningar för att utveckla denna näring, då

nationerna tydligen hafva klart för sig, att på detta område, nlera än på

månget al1nat, allt bör göras från det alllnänDas sida för att tillföra de

respektive nationerna" största lnöjliga del af den strÖlTI "af guld, som ut

göres af hela vä~ldells sammaillagda frakter, då v'ore det i lnin- tanke"

Dförlåtligt, om icke äfven de svenska lnyndigbeterna, så fort ske kan,

tillse, att den svenska sjöfartsnäringen icke saknar en hjälp, söm den

Ilar i andra länder o<?h sorn där visat sig icke vara att förakta.

"Jag slutal- med" uttalande af den förhoppning, att då frågan nu"

synes vara på god väg att finna siu" lösning, hvarken juridisk konserva

tism eller formalisnl, som ju inom riksdagel1 icke lninst på senare tider

visat en förunderlig förmåga att aflifva välbefogade reformförslag på lag

stiftningens .oll1råde, eller intresselöshet, tveksamhet eller s. k. »delade

meningar» från handelsvärldens sida skall lägga hindel~ i vägen för in

förand~ af ett institut, som man kan vänta; åtminstone i någon mån, skall

bidraga till att förskona oss från det förödmjukande skådespelet att se

vår flagga, 'undanträl1g~ af- andra, försvinna från platser och haf, där

den förr visat sig med ära.

I ,anledning af. föredraget yttrade sig:

Herr Kapten G. O. Wallenberg: Jag ber att få framföra U11n tack

salnhet till auditör Martin för det föredrag, han här hållit· angående ell

institution, som vi sjöfartsnäriugsidkare anse vara för oss nödvändig. Det

.är med lagen om inteckning i fartyg som l11ed alla stora frågor, att den

tarfvar sin tid för att tränga sig" fram. Den har' gjort det i andra länder

OC11 konlmer nog att göra det äfven i vårt land. Jag hoppas, att den

snart skall komma till stånd.

Vi "se då af den historik, som herr l\fartin uppdragit för "OSS, huru
. "" '.

111an hitintills ·förfarit för att få till stånd en lag om inteckning i fartyg.
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Vi .se också, att d~, SOln haft' att yttra' sig öfv.er de fralllko111na .förslagen,

hafva mottagit .dem lned en viss reservation.

De personer, som·. på 1880-talethade .att yttra sig i frågan, nlåste,

iakttaga en viss varsamhet. Om. så icke .. skett, hade deras omdöme lätt··

.ansetts förhastadt. Tide11 var då ännu icke mogen för frågans lösning.

Jag' tillåter mig i kronologisk ordning, .såsom jag här gjort 'anteck

ningar öfver berr Martins föredrag, något ingå i de, af llonom fraInlagda .

detaljer, .icke därf?r att jag bar'· något att invända emot denl, utan därför

att jag önskar stryka under ett och annat och äfven från rent praktisk·

ståndpunkt bidraga till deras belysande, hvartill jag bar speciell anledning,

då sake11 . under senaste tiden rätt lifligt diskuterats .inom sjöfartsidkande

kretsar.

Jag' .vill, ,så godt först ~om sist, .~tt~la, att in~nl dessa..,kretsar nu

Inera en allmän öilskan råder att' erhålla det kreditinstitut, som. kallas i~l

teckning i få.rtyg: Jag uttalar· denna önskan' å. sjöfartsnäring€l1s vägnar.

Man har· sagt, att ~l~a sådana forrner ~å iakt.tagas och alla säd~na

lUOlnent .fraulkonlina, som erfordras. I de juridiska' utredningar, SOln

fråga11 har llnderkaståts, bar det alltid som slutomdöme uttal~ts, att man

l11å få denna institution, såvida det aDses vai'a· ett ~llmäl1t behof. .Ja,

mina herrar" det är ett alllnänt behof. Och det är ett. behof därför, att

vår näring måste nå det större kapitalet lnera än hittills varit fallet. Det

är nödvändigt -att icke blott skicka ut. fartyg. på 5 a 600 .tons, utanpå 2.

a 3 000 tons,. och vi måste då äga salllma lätthet att.få· kapital, SOln på

sin tid bereddes åt industriidkarna i förhållal1de tillllandtverkarna genon}

,införallde ·af förlagsinte.ckning. Nu fQr -tiden söker :.maIl att göra pennin-o

gar användbara på alla sätt. Det är pen11ingen'- som skall gifva .Iif åt

våra näringars 'utveckling, och det lnåste allses vara en oegentlighet, att.

penningar, nedlågda' i fartyg, skola vara oal~vändbara på andra,håll. OCll

det är' så: går man olllkring här i Stockholm -och. söker. skaffa sig lnedel

att inköpa f~rtyg, iakttaga bankerna en 'stor reservation att taga dylika

11ypotek. Man' må erbjuda deln köpebref eller.·styrelseborgen~· De vilja

. e'ndast ge lån på' realsäkerhet.

Herr _Martin. berörde i sitt. 'föredrag, att det, icke kall. blifva frlt~a

om att jämföra inteckning i fa~tyg med. inteckning i fastighet. Jag .: har

hört. det· upprepade- .gånger, och. jag vill' tro det.'ockaå, ·IDe.n det finnes ·~tt

tillfälle; .då .e.tt sådant hypotek som ett fartyg' kall vara värdt li~a ,myck~t

!)



66 1899' den '13 april.

SOlU' eii. .fastighetsinteckning. Jag ~'lllenar, att' värdena på 'en fastigli.et äfven

kunna vä~entligen nedgå, OU1' t. ex. en fabriksanläggning icke användes'

uridei"- längre' tid.'· Jag' tIndrar då, 'oln en' inteckning, SOUl' haft sådan

fastIghet' till"'undel:lag, har utsikt 'att bl~fva'" antagell~ .

.En" 'fartygsinteckning "däreluot, däl~ fartyget äl~ 'underlaget och 11var

med I penl1iIigar kunna förtjänas i·'fi'aktfai..t 'l?å .alla. jOl~dens olika: farv'atten,

den :h6rde- 'Val'a 'b'erättigad att" få räkna e'n' sådall fördel sig till godo. ~1il1'

liknelse må få 'anses 'hafva' det värde den kan. ':-'1Ien jag tror, att den' i

någön mån kall anses belysande för värdet af: fartygshypotek. . '

Her~' Martin berörd'e, äfvenledes, att kOlumerskollegiulll i sitt yttrande

:i deulia 'fråga iakttagit en ',afvaktande llållning. Jag tror dock, att lnall

så bör förstå dess uttalande, att saken .bör noga och omständligt pi"öfva~,

men att fö~t eller sen~are d~ll- tid ralldns, då det vore ett vel'kligt behof

att få inteckning i fartyg.

Vi se rundt o'inkring oss i -våra .grannlander, liuru stora fartyg bJTg,'

gas, och det torde' våra vår sjöfartsnärings vara eller icke vara att kunna

följa med' i' den' 'pågåellde utv'ecklingen, men härför erfordras kapital. För'

detta ända-inål äro vi t\~ungl1a att finna ell fOl;ln~ och härtill nlåste lag-',
stiftaren 'va'ra oss' behjälplig.

Inom köpmansvärlden befann mall sig. på sin tid i ungefär sallltna

läge som nu' skeppsredarna.' Man' fann, att de tillgängliga kapitalen ej

motsvarade rörelseIls växande, behof.

Man niåste finna el1' "forln för erilående af- kapital. Då tillkom

växeln.' Men hvad h'ar växeln' båkoll1. sig annat än förtroende för utstäl-'

larens eller acceptantens affär eller förmögen11et? 'Ti 'pretendera' icke'

. heller, att fartygsinteckning skall anses utesluta, att viss llän5yn bör tagas

till fö·rtroende föl' låntagaren och deri alltid åtföljande fötsäkringspolicen.

Detta förtroende ka~ icke' vinnas genast. Vi se dock af den utredlling,

ROm blifvit gjord, att förtroerldet bar gradvis ökats i de länder, där lag

om' inteck,ning i faltyg blifvit införd. Det' är sålunda först' OCll sist att

vara en förmedlat e mellärl kapitalet och näringen,' som inteckningen har'

siu stora betydel~e; och önskvärdheten af sjöfattsnäringens' utveckling är

numera icke bestridd. Fråll alla- håll, fi"ån riksdagen och-o fi'ån albnän

Ileten, u'ttalas önskän oln, att sjöfattslläringen:måtte llöjas hos oss: Sådant

har fötballalldet varit i Finland,. Danmark och. Norge.' Det är tiktigt att)

så sker, ty l o~ man' ser, huru ett .höjande.af sjöfårtsnäringen verkai' ...:..:.... ... ~
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,-ekOll0n1iskt sedt, ,:_: är~ det få näringar,-· som för w'harideIsbala:nseii l~ar en

'sådan' b'etydelse '; S01l1 ! sjöfartsl1äringell.

Sverige egei" ett tonnage' af "~;57 386 (1898),-" däraf j - utrikes fai·t'
·472-684':, tons; 'värdt enligt '- beräkning omkring 70 000 000 kl~. Resllltatet af

-den utrikes sjöfart~n utgör: i! inseglad frakt för 1898 45 millioner ki~'. ~et,

"är' en'; -v-acker 'afk~s'l1il1'g af det insatta" k:apitalet, 'llv'arvid 'dock är att

'Illärka, . att åtskilliga' po,ster 'afgå": : för kol; 11alllnafgifter i utländska' ham

'nar 111. ln~,-r

Det ,,'mesta af d-essa 'trakter faller inonl landet;: hvadan en utvidgliihg'

:af det svenska tOllnaget ,sk~ulle; verka 11ögst -fördelaktigt' 'j l1utionalekono

-'nli~kt, af8eende~· '!\/fan' har då och då' hiht eli viss fÖlivånilig öfver', 'ått vi

'icke, likasolll 'norrmänben~ deltag'å 11 den', utonleuropeiska fraktfarten." Jag
'tror dock, att sjöfartsnäringsidkarria:·llafva slagit iIi på den rätta' vägen;

-då de först sökt förvärfva det oml'~de, SOlI1 ligger oss närmast, ty vid

·dEjil: sj.öfarte,n, vinnes' för: landet icke t\llellast l1ettovinsten, utan äf.vell att

,-en högst väsentlig del, af utgifterna tillfalla landets egna' inbyggare.,

För öfrigtb'erättigar"krafvetpå' tl'anSportl11edel i' stöi~re och större

utsträckning,' att vi' må se till att -detta kan s'ke' genoIIl egna krafter' och

icke' 111ed ett anlitande aJ utländingen. Sjöfartens utveckling har ock visat'

,.sig bafva icke ringa:- politisk betydelse. Norge är ett bland bevisen därf>å:

D(3t landet skulle säketligen, icke kUllnåt Intaga en' sådan ställning,

"Oln det icke hade haft, sin' stora sjöfart. Om' vårt land lyckas utveckla'

sin' sjöfart, skulle 'detta otvifvelaktigt hafva eil gynnsam' inverkan på vår,

:ställning j, politiskt afseel1de. I våraförhållandell till N~rge -torde en'

:sådan utveckling' i, sin lnån' bidraga' till' utjämtlande af nu förefintliga'

·oliklleter i de båda fören-ade rikenas ställning till hvarandra och möjligei1'

underlätta de unionella frågornas: lösning. Det är således icke så litet att·

~sträfva efter. Det är ock säkert) att Olll' '·här gjordes -~ ktaftiga insatser ·att

',höja sjöfart~näril1gen, skulle vi sllatt', komma' på samlna nivå SOln 'Norge."

'Men för' att nå detta lnål är-det alldeles'nödvändigt, att vi·få'en:·lag'oln·

'inteckning i fartyg." \!j lnåste nå det storå kapitalet.. En kapitålist; vill

eineilertid ' f icke, ge sig in på ett· 'oluråde, där llans pengar äro' absolut

fastlästa.

Jag tillåter nlig därför I uttala en liflig öllskän Olll, att vi' snart 'måtte'

erhålla en lag om inteckning i fartyg, och allser en' sådan vara 'ett': af de'

viktigaste villkoren för' sjöfartsliäringens höjande.
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HeI1 r Fil. -doktor PIl. Leman: Jag hyser intet tvifvel om,' att hvad

som kan göras för sjöfartsl1äriDge~s'höjande 'i vårt land ocksa' bör göras.

Målet äto' alla ense om, men man 'kan h-afva olika åsikter om medlen att

vinna detta Inål. .. Jag" bar. förut ansett stora svårigheter Inöta beträffande

den föreslagna lagen, meil jag 'må 'gärna erkänna, att det har gått med

lll~g sonl, med ,många ,'aIldra, llämlige'n att jag fått låta Inina betänklig

heterfalla. Jag vill' dock påpeka, att m'an så ofta ser en hägring fram

för sig." Se vi på förhållandena i Norge, så finna vi, att redan innar}

Norge hade en' dylik ~ag, var' dess sjöfart högt uppdrifven. Frågan kom

mer emellertid förr" eller senare. att få ett slutligt afgörande., Det skulle

yara ytterst intressant att få höra svenska. bankmäns uttalande i denna

sak, och om' man i allmänhet kunde påräkllR, att' om en sådan lag kom-

mer till,. ständ, den äfveh blir' fullt effektiv.'

~err Konsul Å'. Georgii: l. anledning af det nyss 'hållna föredra.gen

ber jag få· Säga~11ågra'1å'ord.

Jag börjar då med att bemöta den siste talaren, som förklarade sig.

vara skeptisk emot en ~ådan lags införande. För min del allser jag det-,

för' erl mycket stor olycka för landet, ~tt icke detta förslag, då det förut:.

varit å bane, upptagits kraftigare .och tidigare ledt till ett resultat. Ett~

~akturb. är,' att sedan den tiden hafva vi förloltat betydligt, SOlll jag vill

påstå vi icke kunna återtåga. Men det' finnes alltid något kvar, OCll för

att icke omöjliggöra' hela sakell är det' nödvändigt att icke ställa TIPPA

några svårigheter' för dem, som vilja arbeta, fö'r frågans lösning. De all-

lnänna inKasten emot saken hafva varit, SOlU vi hörde af inledaren, dels..

officiella från ämbetsverken, dels utlåtanden-, från hal1dels- OCll sjöfarts-

nälnnder, SOln motsatt sig saken. af fruktan, dels att ett' nytt kreditinstitut

skulle försvåra användandet afalldra dylika' för låns erhållande; dels med-

föra för stor' ökning af' handelsflottan. Det skulle. ,vara beklagligt OChi

äfven. oegentligt, 'om en sådan olnständighet skulle' få ligga: i 'vägen for

införande ~f en lag',' S~11i visa:t _sig i andra: länder vara af stor nytta. ' Där

har denna inteckningsrätt varit; ett medel: att -kunna få låna något 'pen...

nillgar lnot säkerhet i fartyg och därigenom bereda u~psving åt .sjöfarts-

näringen., Naturligtvis' är . det till en stor del den personliga krediten)

som skall göra. det, men· denna' är icke, tillr~cklig" såvida det icke finnes.

en lagstadgad fornl.
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De, som, säga, att det icke skall' finnas' bankinstitut, SOUl skola låna

tnot' ~~daIl säkerhet, böra betänka, ~tt det utom banker, fil1nes ellskilda

'kapitalister, sonl vilja låna ut penningar, om de blott få tillräcklig säkerhet.

'Och jag byser' ingell tvekaI10m," att icke äfven bankern'a skola komnla

·att l~na ut pengar. ~ag nämnde nyss, att vi' förlorat mycket.' 80m,

-exempel kan .jag anföra en, ~ak. För närvarande 11afva vi elnellan Stock

holm och IIamburg tysk.a fartyg, SOUl göra ett antal af olukring 60 resor

<Hll, ~ret. Det är' lätt att förstå, hvilken roll detta spelar. Denna linje

Ilade, förut svenska fartyg, nlen då 'intresset slappades oell dell' allmänna

'lneningen var" att det icke lönade sig, sä togo' tyskarna linjen om hand,

-och nu kunna vi säkert icke, taga tillbaka 'denIla li~1je. 11en, som -jag
pyss nämnde,' det återstår llelt säkert ännu något att göra, ocll det upp

:står 'ju nya tider och, ~lya förbål~a1?den., Det är därför af vikt, att' vi nu;

fastän något se~lt" icke låta saken ,bero, utan fötskaffa oss den hjälp, SOlU

:alltid ~r :,ägnad att bistå den enSKilde eller de bolag,' SOlU vilja arb'etaför,

'Sjöfartsnäringens utveckling.

Jag vill ställa ett ord äfven till de öfriga. hen-arne. . E'n stor del at
(dem, som intressera sig för sjöfarten, tror, att ·.det skulle vai~a af stor be

tydelse att få höra en del utlåtanden af handels- och sjöfartsnäml1derna.'

J"ag har den' största ~espekt för alla' de herrar, SOlll' bafva en sådan s~äll

ning, att de inväljas i dessa nämnder. Jag' tror dock, att vi k.unna redu-

·cera tltlåtandena, när .. de gälla t' ex.. Karlskrona handels- och sjöfarts"

nälnnd. Denna består af pers0ner, sonl drifva 'annan näril1g~ Då ~ lnan,

-sonl jag,. varit i tillfälle att se en stor ~assa utlåtanden från handels- och

-sjöfartsnämnderna, hvnrtill jag ~ar i tillfälle 1.888, får jag' säga, att onl

~llall skall ,hygga på dessa utlåtanden, går saken' aldrig igenol11.

~err S~eppsbyggmästaren O. A. ,Brodin: Jag skall be att få yttra

l1ågra ord, med afseende på denna fråga i ett hänseende, som icke varit

till fu~lo berördt. Denna 11anrltering fordrar. mera än de flesta andra en

lång erfarenhet för ~tt kunIla ~töfva~ llled ~ltsikt till, fralugång, och det

är vanligtvis ~nmycket lång och dyrbar ~rfarenhet, som fordras, innan

vederbörande redare blifvit så inne i- rörelsen, att han'· kan ulidgå de van-,

liga~te orsakerna till ,förluster. ',Om. ~·i' betrakta', rederirÖrelsen, sådåil den

. bedl~efs i äldre tider, se vi, att de redare, som då ~unnos, voro vanligen',

köpmän och industriidkare, SOlll förtjänat lnerapengar, än de kunde an-
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y~nda L Sil~, ~genaffäl:'~"i, De ·~öpte'. då~del)li··fantyg.,.j 11l~n. förstodo if alllnän

llet. ,jntet.~f·red.~ri~tr~rel.~~,. H:t.lfvudre~are:u:själf var luången g~ng..gansK~

. okunl~jg .~, ,qell . affär", llal1l skl..1ll~.·;s~öta"1och berodd~,'d~t.i d,~.:ttJe'sta;fall.

på kaptenerna" -o~n· redeliirörelsen hIef lönande .eller" ~i.. De.tta o~ktadttyt~r'

dO,ck 'u,nder vissa tider tjllfälleu
4
till goda., fö.rtjä'lster på. Tederirör~lsen, sär..·

skilJt unqer 0011 åren efter det..,s. k.' Krirukriget, ,då fra}cterna 'vora myc

ket bög~.. ,.
Al~dra n~tioner,: si,irskildt engelsnlä~lnen, gingol elllellertid tidigt öfv,er

~rån" .segelfartyg tUl" ~ngbåtar, . då . vi , dären1ot. ,fortforo, lne.d segelfartyg..

Det,ta förhållande, bar :.nu varat alltför läng.e med dell påföljd, ~tt de ka-

pital, . som ..~ nedlagts il, segelfartyg, i,c~e länlua någon afkastning och i
~nånga fall g~ förlorade., Då assur:ansbola,gen, ijcke .teckna assurans på,

~egelfal~tyg,! icke ens lörsta klassen.s, I och Olll. det göres, sker det på sådana.

vilfkqr, ;att, det "blir, nästan omöjligt acceptera desamnla,. och tvillgas här

igenQrn redare att l~ta. fartygell gå oassurerade, hvilket lnåste anses för

ell osund affär. Sålunda är det slaget af red~rirörelsell'ruinerande, I,och..

då, de, ;SOln, bafya sina p-enningar placerade på detta sätt, blifv.a. af lIled

sitt kapital" :.är ,det. ic1}e ullderligt, ,att smaken för denila . rörelse aftager'

<;>ch, att,det blir en :tillbakagång..

Ångbåtsrörelsen därenlot fordrar. len .111era,.intensiv. skötsel, del1.'.ford..rar

sin' 111:all llelt och ,bållet., ,'. Af.:.den sortens redare. l1ade',vi förr inga, först

luåste det fostras i sådal)a redare. De, som började lned de~lna.gren,af rörel"",,

~~,n, y.oro ~lnellertid sådan.a,· som' icke. disponerade. stort kapital;': utan,

11låste de, begränsade af. Sill kapitaltillgång" köpa" ganlla fartyg! för. att

~ederine\"a al;beta, sig. upp. · ,Affären bar ~ockj gått frfl,lnåt" särskildt l på

vissa plats,Qf och .för,' den1-, _SOUl kfindt till affärens skötBe,l. I, Göteborg

finns det en stor flotta; oell äfven i de skånska städerna, t. ex. Helsing

borg, går det framåt ,lned rederirör.elseu'l Mall ser.. af tidpingarna, att där'

råder ,stor. 1utveokling., . Rörelsenl skötes, som. sagdt, väl och bra, men I då.

fartygen i .lllånga fall ~l"O galUL.'l och, utall klass t \ vilja ej, assural1sbolagell,

teckna a~surans å desao)ma, hvarför de nlåste gå', oassurerade, l1vilke,t eJ

fil' afiärsluässigt,. och :. lnästedetta anses för os.undt, ehu.ru affäl~en kan

v,ara lnYGket lönande, 'så laQge", det går bra ..utan baverier~

).1~ör att kunna" kOl11ln~ från denna af1ä:r;'med ,från England(så19a

gal111a fartyg och;bygga ny,a stOl"~, fartyg för att kunna täfla, lned: de na
t~9n(}~"~. SOlD ~ ärQ nl~~"-a försigkoll1na: j. rederjröl.~else.u,."är. det nödvändigt att
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.få detta institut, lag 0111 inteckni~1g i fartyg, till. hjälp. för de re,dare, som

förvärfvat sig erfarenhet att sköta en redeJ;irö~el~e luen. s~kna -kapital.

. Mall kan icke täl~ka sig, att detta hypotek skall blifva detsamma

SOlll en inteckning i fastighet, utan de.t ,blir, väl .,egentligen en ,förstärk

ning åt den personliga krediten och oet;förtroende, SOlU hufvudredaren

.äger. NIen, SåSOlll jag sagt, just de personer,. SOln ined. största fralugång. .

bedrifva rörelsen, bellöfva, kapital och äro också' förtjänta af, förtroende,

me~ är det för denl. nödvändigt" att detta institut iI1föres hos oss. Och

jag tror, att vår rederirörelse s~all gå, betydligt och snabbt fraluåt ~ill

landets förkofran, 0111 lagen angående} intecknirlg i fartyg antages.

Herr Kapten G. O. 'Wallenbelllg: Med afseende på fråga.n, hUl~uvida

bankerna skulle befinnas villiga att låna på dessa papper, så tillåter jag'

1nig påpeka, att under den: första tiden tvekan då, och då tord~ fralnkpDl

.llla, till dess de hafva vunnit erforderligt förtroende. Att d.essa papper

.utan föregående .noggrann granskning och pröfning af säkerheten icke

kunna belånas,' är lika visst som att låns beviljande i 3:11~1änhet beror på

,pröfning i hvarje särskildt fall. Detta nya institut kotulner att blifva af

största betydelse för vår sjöfart.' O~11 vi få en . stor 111alIntrade luellan

Ofotel1 och Ho~land eller England, för bvilken det be1:töf~es fartyg på 8·

.a 9,000 toris, blir det svårt för oss svenskar att sköta denna trade,oln vi

,skola. uppbringa. dessa penningar genoln aktieteckning; IDen kunde far

tyget intecknas, kunde en del af det erforderliga kapitalet anskaffas genoln

lån., En .vi~tig fråga är, l1uru sjöförsäkringsbolagen k,olllma att ställa sig

till detta institut. Det är klart, at~ dessa bolag kunna fr~mja detta in

stitut, 111en äfven att det ligger i .deras makt att göra dylika inteckningar

mindre begärliga. Göra försäkringsbolagen en förståndig uppskattning af

fartygen, för bvilken 1ångifvarnf1 kunna hafva' f.örtroende, så kOlnnler det

maritima pypoteket att blifva Iner och Iller användbart.

Slutligen. tror jag, att :111an i,.·början icke' bör"vänta sig för. mycket

.af detta 11ypotek; bättre är att icke sät~ sina förhoppningar för ll<;>gt.

Långifvarna torde till' en, 'början .vara både afvaktande och försiktiga.

Men jag vet däre1l1ot, icke 11va~ det, skulle kUl1n'a bereda för olä,genll,eter

af att införa· lagen: Oln .inteckning i fartyg. ,\lisar det sig, att luetoden

icke är .till gagn, d., v. s. icke anväuc1es, så har dell ~el1er ic~e kunpat
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göra någon skada. Jag 'anser, att illtet skäl finnes för statsmakterna att

motsätta sig dessa öltskninga~.

Herr' Konsul A. Georgii: 'I 'ånslutning till den siste talarell anser

jag onödigt att diskutera frågan; om IDan kan få låna pengar emot in-

teckning i fartyg. Om det skulle visa sig, att penningtillgången ä~' knapp,

så kommer ju detta institut lcnappt 'till någon vidlyftigare anvälldnin~. '

Men nog, t~'or jag" att, ,om det. kommer tjll stånd, det skall uppstå nya

källor, I som utlämna' peuIlingar Ul0t sådana' säkerheter, ,och' dessa blifva

till gagn för landets sjöfart.

Herr ICapten .G. O. 'Wallenberg: Med anledning af' doktor' Len1ans

fråga, huruvida bankerna, skulle komma att bevilja sö,dana i~lte~kningslål~,
. .

tillåter jag' 111ig ,olnnämna, .att denna fråga' varit föremål för'disklission i

sjöfartskommitteeil. Vi" hafva rådfört oss m~d .flera bankmän. Det faller ,

af sig själft, att vi icke kU111ta gi~va. något på hand, och det är tydligt,'
, '

att OIn vi" fråga en bankmall nu, om h~n. vill bevilja, ett. lån oln, 3 år,

måste han, svara nej. Bankens förmåga att bevilja ett låll" beror natur-
, .

ligtvis på Oln banken har något att låna ut. 'Det är en omständighet,

.,' som jag 'ber få påpeka. lned' af~H~ellqe på utsikten, att en bank skulle be

låna dessa papper.. Jag har iakttagit under d~ll tid jag bedrifvit skepps

red(jri och genom studier af rederirörelsen" at.t då man får den största

r,änta då fartyge~l' är~· dyras~,då ,äro o~k~å pengarna dyrast, och då torde'

det kllappast löna sig att söka lån el~~r. eJ~s långifvare vara benägna ~tt

låna ut. Det är under sådana tider, då fartygel1 äro bIlliga, d.v. s. 11n

der tider, då det 'föreligger .en' depression' i .aff~rsväsendet, då är~ ban-

kerna glada att få låna ut sina pengar. ..

Herr Ingeniören 'C~ J. Å. Isak~on: Jag, skall anhålla att få' under

stryka, att den Inel1ing, att dessa institut medföra l1ytta, ,är, ganska, all~

lnän bland oem sakel~ 'närlnast rör. Under den rnångfaldiga beröring,

jag haf~ med ångbåtsrederier, ..har jåg vid ~örfrågan icke fu~nit något af

dessa rederier hysa tvekan 'om institutets' l1ytta~ . Därelno,t har detta visst

nog varit f~llet lned ett eller u1?l1at s~gelfartygs rederi~ ägånde ~indre fartyg'.

Det-som 'förmått,inig 'att .här begära' o'rdet'är emellertid ick.e ~å myc~

ket dessa tämligen allmänt kända sa\rfÖrhållariden utan närmast 11err
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, ·Brodins yttrande, 'att det skulle vara hufv~dsakligen för att få vår' han

delsflotta förökad lued' nya fartyg, SOll~ det· vore önskligt" att få 'detta in

stitut. '~Ian ,hade iläI?ligen hittills mestadels inköpt begagnade ångfartyg

f~'ån främ~lande ländel~; hv~lket, attdönl~ af talarens anförande, skulle

utgöra' ett' niindre 'lämpligt sätt att 'utve-ckla' den svenska sjöfartsnäringen. ,

Sonl hans ord 'föllo,. 'skulie en'afsevätd del af dessa 'fartyg vara dåliga

OCll gå utan· assurans.

Mina herrar, dell,na SYll på saken öfverellsstärulner icke rätt väl'lued'

faktiska förhåUåndena. De ångål~e, .SOlU nu fÖ1Je tiden illköp~s, äro icke

så 'kallade plimsollare eller likkistor, och de svenska rederierna,' inköpa

nuntera, 'icke dåliga ångfarty'g, Oln, I~lan frånser ett eller al1na't undantag,

hvjlket förekommer i' alla länders handelsflottor.....I b~t.raktande af den '

ärade talarens ställning sås~men af del} svenska sjöfartens representanter

i riksdagen, ha'r jäg allsett' det vara af. en 'viss, vik.t"att bans berörda ut

tillanrlen i .deilIia förs~lil1ing, 'gen(nn 'hvilk~n 'de kunna tänkas blifva opini;.

Oilsbildande,' ick~ skulle få,', stå oelnotsagd~~' ,

D~t -liar n,ämJjgeri' i(j~e visat sig~-' a~t, 'nya fai~tyg alltid äro' de luest

lämpliga eller Öilskvärda l 'den' svenska fraktmarknaden." Jag .vill taga

, ett exempeL i malmt~afiken från' Luleå. Malmexporten upptogs först af

. nya fartyg,soIll till.väsell~lig del, b~sörjde de'nna' trafik, lnen' det är 11U~

mera allmänt kä~dt" ~ttstöl'l:e delen' af malmmi från Luleå, går i äldre

fartyg. De ny'a fartyg.,. Soin" först användes OCll icke voro särskildt byggda

. föt lnalmtran,s'port, beflJl1i.l0~ nälnligen', i den/J~a trafik icke' vara" de l11est

ekononliska. Inom l1åg,ra' lnån~de~' nlås~e fler~ ,'af 'denl läggas upp 'lör

att repareras med åtfölj~nde förluster fÖr" deras rederier, och' detta är sä·

, kerligen el~ 'afanled~lillgarna därtill,att rnan ansett· bäst' attdl~aga de nya

, , fnrtygenfrå~~ , denna trafik: En an·n,an af anledningar'na därtill, att llya

fartyg i den, svenska sjötrafiken icke alltid' äro de mest ekonomiska; är,

att deil v'arutrafik, s0t:ll' olnbes.öl~jes, utgöres i lållgt öfvervägande grad af

fraktalldet' af trävaror från: Sverig~ till utlandet 'och' inlport af kol. Och

'det .torde för "h'var o~h ell v~ra klart, ~tt sådana v~r~r 'icke lika lätt äro,

.11tsatu1 ',fö~ .att :'~kadas 'vid, sjötranspoi~t SOlU 'spannmål, kolonialvaror ffi. nl~

Våra k~n~urr~nter i' sjÖfartel~, engelsin~11,'110rrlnän 111. fl.,' llafva länge

sedan , funnit 'detta~" ochd~t vida öfvervägande fle:r:tal~t af de fartyg, de

begagna i', de'1~1l~' f1~a,ktfa,rt, äro äldre ång;lre,. - Skola" Yi kunna' fortsätta

del~ l:edali ,med s'å stor frånlgång för vår" flagga" pågående l\:onkurrellseii
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i den ännu. så länge för .vår. 'sjöfart .ojäluföriigt vi~tlgaste trafiken, kol

oall träfarten, m~ste detta' enligt. lnip åsikt fortf.arande i öfvervägande

grad ske 111ed en fartygsrn·ateriel, SOlU; icke i an~kaffning och_ drift ~täller'

sig. för våra rederier. lnycket ~ dyrare ä,n.. den ll1.ateriel,. med bvilken de

hafva att konkurrera, d .. v. s.. I11ed äldre engelska och norska ångfartyg..

Och fran1förallt är här platsen att. betona gent elllot den siste .ärade _tala

ren, att begrepp~t »äldre fartyg». ~cke, såSOln den, stora allmänlleteJ? på.

land visat sig' böjd att 'tro, är sy,nonynlt rned »dåliga I fartyg»», ty nya.
fartyg är.o icke så sällall , dåliga qch., gå. förlorade i samn1a, väder', där

.iildre . fartyg .reda .sig hr~; hval'rå~.många exempel kun~1a anföras. Det

har visat sig, att i·d'e. 8amhällen,.där·~tt s~nt.I6dandce, i iuköp~. äldre

fartyg ägt run), detta'. varit lnycket framgångsrikt. Exempel fråtl vårt

land äro Gefle och fraulförallt Helsingborg,;. hvilket senare salnhälle: visar

starka tendenser :att. för ,oss blifva, hvad Bergen blifvit för' Norge, ,blott

näri.ngen där fortfarande,' SO~ :hittills .. får utveckla sig oberörd af alltför
1~itiska lagstiftningsåtgärder, 11vi:~a, på 'detta område kanske Iller 'än p~.

andra löpa risken att blifva ovisa.,' Sä.rskilda 'förllållanden på hvarje trade·

betinga den ty.p och. de _.tral1sportme~e~, .. man skall .välja. Och luan kan

icke uppställa som allmängiltig regel, att det är bäst. att öfverallt 7~afva.

J~ya f(,trtyg. På 1 transrnarina t lil?jer torde .. nog nya fartyg vara den1est

lälnpliga oc.h äfven på regl~liära linjer 111ed styckegods, SåS0111 till Ham

burg. Men dessa. s. k. fasta trader utgöra 11ittills ~J~. förs'vin1~ande liten.

del af de'1i svenska d sjöfarten, oc~ ..vi torde helst- böra akta oss. att, lika

som . hund~11 vid .källan, i fikandet efter. de~1 hägrande spegelbilden för~

lora det. goda köttstycke, vi, redan h.ålla. i, In unl1e~:.i.

Jag bar endast velat .göra en 1 gensaga. emot. antydningen att upp

k~palldet af gamla, fartyg. skulle ...vara en o~ul1c1 näring, och jag hoppas,

att ingen llär af lnitt .yttrande ,'lnåtte föranledas tro, att jag därför a·frå

(ler: från· anskaffandet af nya f~rtyg och förbättrade typer för de sjöfarts~·

behof, .däri dessa. hafva föru~sättnillgar att med. framgång kunna konkur

rera· med ," utländiogen. .Sådana. speciella .områden: äro .exempelvis Inalm...

trafiken, men då sk<;>la också fartygen. icke vara, sådana nya fartyg t sonl.

norrmännen först. employerade.- i. del~na tr~fik" utan de skola vara alldeles

SlJecie~lt ko'nstruerade och. (1npassade .för den~a trafik, såsorn fallet är'

111ed de fartyg, bvilka~ tillh.ö~a ett visst framståel~de OCll i. kraftig. utve~k...

ling. stadt. Stockholmsrederi. ~\.fven k,ustfartell på Öste~"sjön och delvis
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Nordsjön sanit vissa li• .f~~n våra förnämsta handelsplatser torde obe

stridligen vara bättre betjäi1ttl c ~yafartyg än' af inköpt-a äldre' sådana..

Men, som sagdt, undantagen rubba iNre dal nuvarande all1nänl~a regel
inom den svenska sjöfarten, Oln hvilken ji\g här -sukt gifva en kort an

tydan.

,lI.err. ·Ske.pps.byggnlästaren "O:' A. ~'Bl·odin: Ehuru d,et '.egentligell i:eke
bör t~ll ifrågavaran~e äUl11e", vill j~g d~ck ~~g~, att det ,är tydligt, att
man lnissförstått Inig'. . Då jag talade om dessa gamla "fartyg och att detta

vore en osund affär, var det från den synpunkt, att de'gå utall assurans.,

Uti trader på. ~s~~,r~jön oc~ Nord.sjö~l,m~d tr~~ o.c.h..kol.ll~fva,:~~ssa gamla
ångare gifvit' större vinst än nya ångare på samn1a trade, då de glitt,

lyckligt utan haverier, l11en risken att gå med oassurerade fartyg är äf

ven stor.

•••••

I : ~ '"

'r.,.



NATIONALEKON'OMISKA FÖR'EN INGENS
,sammanträde den '26 oktober 1899-

Ordföl;and'e: RevisioIJ1BSekrete'1~areit HJ. HAMMARSKJÖLD.

.Till' ledamöter af föreningen invaldes::

. ,~ert Kalumarherre F. A. G. Berencreutz,
» Fil. Doktor H. El11~q~i8t,

» Assessor C. B ..Hasselrot,
~ailkdirektören J. .Kjellberg,

» Försäkringsdirektöreil H. Ha11trin,

» V. Appelbe1'"U OCll

G. .1lT. Schul1~acher_

Herr Ordf9ra,nden lneddelade, att under nästkonlrnande år en inter

11atiollell kongres~" för undervisning i sociala vetenskaper kOlnme att sam-

- manträda i' Paris och att från kongressens organisationskoilllnitte ankom

mit ett program för kongressens arbetell jämte inbjudnillg till deltagande

i densamma, samt att Ordföranden med anledning l1äråf låtit i Stockholms

~~gbladiQiö~a en notis- häroln till allmänhetens kännedom; och heln

ställde Ordföranden, att för,eningen åt honoIn uppdroge att i skrifvelse till

organisationskommitteen, under llttryckande af föreningens sympa~ier lned

. kongressens syfte, lneddela, att föreningen' fralndeles skulle taga i öfver

vägande, huruvida ett .deltagande i kongressen från föreningens sida kunde

äga rum.

~öreningen godkände denna Herr Ordförandens Ileinställan.



'Illojal k·onkurrens.

Herr Fil~ 'Doktor' Ph.' Leman 'höll' härefter ett fÖredl'ag om

77

.Mill-a Herrar!

I en' af Tegners dikter läses följande' sentens:
'» Se, i ödets tafior skuren,
Står en lag? SOlnw städse stått;
Intet dör uti naturen,
Lifvet byter fornle'r blott. '1>

H vad skaldel: här yttrat Oln lifvet i: naturen, kan: i', allo tillänlpas;

äfven på 'näringslifvet, på de ekonomiska sy'stemen. HUfll' desera ' än

växla, dö de dock:'aldrig ut;'de 'gamla ideerna"få nytt lif:tlnder:nya"for~

Iner, under nya benämningar.

Se'r 'man särskildt till det ekonomiska 'system, solP.' benämnes »pro

tektionism»,' skall man redan vid en ytlig :gran-skning finura 'många ge
lnensalflma 'drag 'mellall 18:de 'århundradets,' )merkantilis'm>>. :och 19:de

århundradets »llationalism». Skydd åt inllernska ,l1~ril1gar är den gemen

samma 'lösen. Så t. ',ex. utfärdades bär -i Sverige ullder 18:de' århundra

det (1724)', den' tidens stora grundlag för sjö'fa'rten, 'det ·s. k. )produktpl~

katet»,' -hvarigenoln föreskrefs; att utländska fartyg fingo hitföra endast

sina egna lands produkter. :1 19:deårhundradet fordra »national~ste'rna»,

m'ed ClJarles Gide· i spetsen, att starka tullmura'r' skola' uppresas> att saln

färdselmedlen skola tjäna 11ufvudsakligen till utbyte' af ',idee'r·; och personer

lnen därelTIot i, minst möjliga 'mån till ~,ransport af andra· varor· ,äll rå

varor.

Bägge århunclradenas· protektionisIn sträcker, sig dock ej endast till

frågan oln. tullskydd, utan, äfvell till;: skyddslagar för·, näringslifvet i: all

lnänhet. Öfverallt fordras statshjälp. Tron. på nödvälldigheten "af :st~

tens reglemellteral1de 'i lninsta' d~taljer är bergstark ; ja,' så .. stark, att.

man ej sä,Han me~ öfverskattandeaf statens insikt och' rätt underskattar

iridivi.~eris f~ihet ocl~. dell. eggelse., som ligger därntL'
. . .' .

Vid denna fordran p~ statshjälp 'inanl lagstiftnjngsolllrådet ~'förgäter

n1an ofta, att man medelst skapande af l1ya- skyd~s- och: 'förbudslagar

skapar nya brott, man förbiser giltigh~ten ·af' den ,gamlå sente'nseli:: »le-ges

'Iaciunt crlmlna»~. Såsom bevis·'härå meddelas' fråri Tysk1and, att,· sedan

senaste tillägg.et· till näririgsförordningen ··utkomn1it;, straffen för förseelser-



1899 den' 26 'oktober.

mot denna för.ordning ökats' lned .c:a 70 proc. En faktor, som för öfrigt

"inverkat. till inskränkning af individualisluen,' är socialisInen. l\Ian må

hafva hvilka åsikter S0111 ,Ile1st onl soeiali~lnen, ett fak~um är dock, att

,dess in~flytande på lagstiftningen gjort sig starkt gällande under de senaste

·decennierna. Särskildt är så förhållandet i T~"sklal1d, och därifråiI hafva

vågslagen .nätt oss., Såsom exempel på lagförslag och' 'lagar af rent stats

'socialistiskt ursprung kunna .anföras: försl~gell ~ill lågar om ålderdonls

'och o]ycksfallsförsä~ring; lagarna angående förbud ll~ot ,minderårigas an

vändande i arbete vid fabrik och handtverk, angående skydd mot yrkes

fara" samt an.gående' sjukkassor.

Fäster :r:naIi nu' blicken på - de förhållanden ,inonl näringslifvet, dät

'staten 'nlellanko~mit,'.' särskildt' för att" skydda en "individ mot· en ·allnallS

'konkurrerande ingrepp, skall luan finna, att såväl i litla-~det som i Sverige

flera . lagar i· dylik~syfte gifyits, såsom t ex. ·lagarna .om- patent, 'om"skydd

'för' varlimärkeli, Oln Iörbuq.' mot införsel till riket' af varor med oriktig'

1.1tsprungsbeteckning, 'om sky·dd för artistisks: litterär 'och, industriell ägande..:

-rätt', n1. m ....

,Alla d'essa la'gal' b 'fva' till 'ändamål' att i speciellir fall skydda en·

uppfil1:nare, en' författare, en kOllstilär, en' fabrikant lnot illojal k01i:kurrens.
. , Härförtltoln 'hafva .vi i Sv:erige' -lyckliggjorts' filed en ren konkurrens

·eller: skyddslag "för 'en" 'sär:s'kild' varå, nämligen natursmöret. Lagstiftaren

har'" skyddat' producenterna" af sistnämnda vara' mot en 'såsom' otillbörlig

,ansedd kC)llkurrenR gej.l01n' förordniilgen.' angående kontroll å tillverkning

.af :samt handel' 'med ma~garill, margarinost och: kOl1stister.

Då ,mall emellertid numera talar OUl »illojal konkurrens» sau1t söker'

.att få till, stalld ell lag, 11varigeno~1 sådan kaustäckas och bestraffas, så

'fattar mall' frågan' i den största allrnänhet.· Såsom illojal konkurreils be

tecknar lnall nämligen hvarje hal1dling~'bva:rigenonl 'en iläririgsidkare på:

·ett- orättfärdigt sätt s'öker till förfång', för en Jkonkurre~t'draga kunder

''till,' sig, i och' man yrkar, ,'att', en' person, s:om gör sig skyldig, till ett dylikt"

haildlingssätt, skall straffas' därför; att han: tillfogar \siil 'ko~ku'rrent skada

:satnt .att hail' bedrager allmänheten. 'Till 'belysning af" detta förhållande

.anföres 'följande- allmänna exetl1pel:~ en köpman' annonserat,' att hall.till'

billigare prisJ än n~gC?n ,annan säljer 'en' viss -namngifven' vara af pri7'i~a

kvalitet. "Varull 'är" emellertid· 'icke' af, 'prima, utan" af 'sekunda' eBBr tertia'

k:vålitet: ' :Kdl1ktil~renten; som' säljer. verklig prima 'vara, kall 'ej' sälja:-till
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-så 'billigf pris 801n allilonsören: ',> I 'följd"'häraf luiste'r konkurrenten' kun:.·

,der och blifver skadad r~ sin närillg,' ocb>'köparilå af' den i' alinonsen on1-'

förmälda varan blifva ~edragna., de erhåJla en sälnl~e: vara i' stället för

en bättre.

. 'Uppenbart är, att ingen' hederlig man ,kan gilla ett sådalit förfarings-,

sätt, scnn det den annonserande ~öpman'11ell 'låtit' komlna 'sig till last,' 'och

tvist har därför ej heller varit 0111' förkastligl'leten af' ett- dylikt tillväga-'

gående, utan tvisten har gällt frågan därom, byar lagstiftaren' skall ställa

,grä'li81närket" n1ellan" det rättradiga' och det' 'orättrådiga handlingssättet,

mell~n den loja.la OCll den' illojala konkurrensen. 'Å ena sidan bar'lna'n'

nämligen såSOln -straffbar velat betrakta nästall l1varje art af ko'nknrrens,

,å an'dra- 'sidan: åter' har ulan' med' hänvisande-till att kOlikurr'ens är ett

1ifsvillko'r- for det statkt plllserailde ~ilärii'lgslifvet; påyrkat, ait lagstiftaren,"

särskildt för tvänne' däruti förekommande viktiga, faktoTer, nämlig,en kapi

talstyrkal:l OCll' affärsskickligbeteil, 'icke - bör uppdraga några pl~ohibitiva

,gränser.' H vad; särskildt »kapitalstyi~kan» beträffa:r, må i· detta', sallllnan-'

barig erinras Olll den' strid, SOlll i, fl~ra l~l1der förts' 0011 ännu föres an

,gående' statens rätt o~ch,skylaighet 'att ingripa lnot kapitalismen - de

,stora aktiebolageli och magasinen (lVIagasin du Louvre, Bon Marcl1e), som

i kampen för tillvaron lned: de'!l starkares ~ ~llakt för~ de lnil1dre kapital

starka butik'ägarna till grän'sen af ruin~ Säkert är, att i Tyskland' klago.'

ropen uti ifrågavarande' afsee·nde från" de många ägarna af mindre affarer

'var en' af de yttre orsakerna" till den tyska lagen: om' illojal konkurrens,

hvilken lag dock, sådan den slutligen blef affattad, enligt' de klagandes

för1ilenande' gaf deln' stellar, där de begärt bröd.'

Efter denIla inledande frainställning, skall jag, utan' att ingå på
några juridiska deduktioller, i korthet redogöra för, huruledes frågan onl'

lagstiftning mot illojal "kollkurtens 'blifvit' löst i utlalldet 'satnt särskildt i

Tyskland'- detta land, hvarifrån rå se,nare tider vi' här. i' Sverige _:

så {ill godt sorn ,andt - hämtat förebild till ej få af- :våra lagal~.

- Frankrike' ä'r de~' land~· dar i~edan' vid börj~n af dettå århundrade\

förefinnas' lag'stad'gallden' J.?10t illojal, 'lconk'urrens ellei~, saS'Ol11 ,den' bel1äln-!

lles på fr,anska, '» Coilcutrellc'e 'deloyale ».' ~iall har eluellertid i' Fralikrike'
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icke ilågon speciallag llti 'ifrägavarandeafseende,. utan' ll1an har tillämpat

tvänne ganska allmängiltiga 'artiklar (1382 och 1383)' i code civil, hvilka

hafva följande lydelse:

Art. 1382.

»Hvarje 'af en p~i'son ':utförd gärning, hvarrg~~onl ska~,a tillfogas

en anDan" 'person, .rnedför skyldighet för den,. genom byars ,fel skadan

förorsakats, att ersätta densamma»;. s~mt . :,'
Art. ·1383.

»Hvar och en är. ansvarig för ' den skada, som h~ll tillf9gar en al1nall·~

icke blott genom sin gärning; utat1 äfven. g~llom sin 'vårdslöshet ellel~ brist,'

på omtanke.».

. På grundval af· :dessä ·,enkla." s~~ser ,har. i, li"'rankrik~ .utbildats en

teori· och en praxis, hvarigenom fastslagits. hviIka förmer af koukurrens,

som äro att ailse såsom ?-llojala och SOln alltså llledfö.ra skadeersättning"

De grundlliggande ,föreskrifterna~ allmängiltighet och' allmänna affa,tt~iDg

innebära dessutom, lnöjlig.heten af. tillämpning "å .nya fOfln'er' af illojal. kon

kurrens, som tid ·ef.ter annan·',kunna· upp·stå.. Vidare är ·att lnä~ka, dels
att då, såsom erinradt, är, . llti den' franska Jagen icke uppräknas eller be

skrifvas de· former, af' kO~lku~~rells",sonl "anses vara illojala, de~ alltså är'
, . -.,. .

öfverlämnadt åt :rättsskipnirigell :·att i hvarje särskildt fall på .,grund af

bäfdvunnen p~'axis d~ro~'bestämiua så~t, dels att i franska~ lagen på...
följdell för illojal konkurren,s är endast 8kadeer~ättn.i'ng, .~lell. icke straff,

Blott i .mycket· svåra fall" SOln .ingå:under ,bestämmeiserna Oln bedrä!?erl i

code p~nal, ådömas straff. '

Såsonl exelnpel på r.ättsskiplli~lgen i Frankrike .uti nu ifrägavara~nde'

fall kan anföras f~lJande, under rubriken }) Straffad konkurrens» i en

svensk tidning införd,. så lyda~ld~ ll?ti,s:
»E~t af de stora amerikanska lifiörsäkriIlgsbohigen, det s. k. 1vIutllal

Life, har "nu ·i Paris ~lifvit sllltgiltigt dömdt för .det hänsynslösa sätt, hvarpå

bolaget där .drifvit sin .affär."

.Mutual .Lifes direktör' i Frankrike, mr:Baudry, .. och ·en annan bola

gets tjänsteman hade bland annat låtit trycka och bland allmänheten ut·

dela åtskilliga broschyrer l"ö~~ande 'Mutual Lifes försäkringssysteln .och dess

förmenta fördelar fram~ör de fralls.ka. bolagens.:1 april 1895dölnde första

instansens. don1,stol .Mutual Life och ~ess näu1uda bå9a. tjänstemän, en

för ..alla och· alla för' en,.. att till det 'fra!1ska lifförsäkringsbolaget »La Ge-
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nerale», SOlD' gjort sig till' lllålsluan för de förtalade franska bolagen och

stälnt Mutual Life lYled erättnings- OCll ansvarsyrkanden, utgifva 20,000

fräncs skadeersättning, förstöra om nödigt med polisens, biträde' alla före

fintliga exelnplar af de ofvannämnda broschyrerna, bekosta domens in

förande i tio franska tidningar; hvilka »La Generale» ägde bestälnma,

sanlt betala alla rättegångskostnader.

DOlnen blef, å örnse sidor öfverklagad, 111en bar nu af appellations

domstolen fastställts utan annan llufvudsaklig ändring än att skadeersätt

ningsbeloppet höjts till 25,000 francs. Såsonl skäl härför anföres hufvud

sakligen, att Mutual I-Jifes publikationer, som utgifvits i syfte att ned

svärta och nedsätta en rivaliserande affär, innebära handlingar af illojal

konkurrens, hvilka, såväl i fölJd af afsiktliga förbigåenden och uteläln

l1anden ~om af fullstä~ldiga ,oriktigheter,. måste anses obestri?li~el~ grofva.

Den SUIlllDa, SOlU Mutual, Life i följd' häraf haft att utgifva för ska

deersättning, tryckningskostnad,. b~ter och rättegångskostnader, beräknas

af »La Gazette des Assnres» uppgå till salnmanlagdt 100,000 francs. Tid

ningen vill hålla vad, att man' icke skall kunna uppleta dessa utgiftsposter

, i bolagets nästa berättelse.»

De rOlnanska länderna bafva i allmänhet följt Frankrikes exempeL

Italien har lag 1110t »concorrenza sleale », Spanien mot" »concurrencia ili.:

cita». Till och med England liksoln äfven ' Nordamerikas förenta stater

bafva lagar 1110t »unfair competition». S'enast hafva tyskarna, hvilkai

sitt lagsp'råk städse undvika att' begagna utländska' ord,' antagit en rikslag

(af den 27 luaj 1896) »Gesetz zur Bekälnpfung des uniauteren Wetter-o

"\verbes» - hvilket på svenska närmast skulle kunna öfversättas med

»lag till bekälnpande af ohederlig näringstäflan». ' För denna lag, hvilken

lllan från många håll här i Sverige vill taga till urbild för svensk lag

stiftning på detta fält, skall bär län1nas en kort redogörelse.

Såson1 förut är erinradt, är lagens hufvudsyfte att skydda de S111å

mot de stora, att bek~lnpa kapitalismen. Angående det berättigade i detta

syfte yttrar en schweizisk författare (Meibli), 'bland annat) följande:

»Den, hvilkell· använder sin förrriögenllet för att vid sidall af de

anspråkslösa slIlåbandlandena upprätta en förtryckande konkurrensaffär

och llvilken i följd af sin pekuniära öfverlägsenhet är i stånd' till att,

intill dess alla småhandlande äro förintade,' afyttra sina varor till betänk

liga underpriser, handlar :utåil tvifvel ll1era oredligt än' dell, SOl11, i för-

6
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tviflan öfver att ban ej kan finna sin utkOl11st, i en tidning inför ett

plulut angrepp fil0t en ärlig konkurrent». pen tanke, som den sch,veizisk0

författaren här uttryckt, har varit lednlotivet till den. tyska lagen, hvil·

ken - el1uruväl dess innehåll icke på långt när motsvarar, hvad luan

i detta afseende åsyftat - i allt fall utgör ett uttryck af en Iller eller

111indre berättigad kamp lnot kapitalis1ne/n,. Denn~ synpunkt betonades

särskildt vid behandlingen af lagens felnte· paragraf, hvilken innehåller

stadganden mot oärlighet i fråga om kvantiteten af sålda varor. Från

åtskilliga håll yrkades, att denna paragraf skulle strykas, ellledan de j

paragrafen införda beställll1lelser skulle kOlIllna att drabba äfven den lilla

handeln, hvilken i allmänhet idkades af den mindre bemedlade llledel

klassen eller just den klass, till hvars förmån man ville stifta hela lagen~

I motsats till den ytterst generella franska lagen saInt de därpå

grundade belgiska, italienska, spanska 111. fl. lagar angående illojal kon

kurrens är den tyska lagen specificerad och kasuistisk; ingen definition

gifves på illojal konkurrens, och dessa ord -:- på tyska »unlallterer ·vVett·.

erwerb» - förekornma icke ens i själfva lagen, utan endast i öfverskrif~

ten till densamma. Vid. lagens behandling insåg man visserligen, att man

genom den kasuistiska uppställningell ingalunda kunde träffa alla forlner

af 'illojal lconkurrens; 'nlan anförde ett yttrande af en fransk författare:

- »la COl1currence deloyale lin veritable Protee» - den illojala kon

kurrensen är en sannskyl,dig Proteus, dess yttringar äro talrika och

växlande, dag för dag uppfinnas nya n1edel för att vilseleda ,alhnänheten

~amt för att skada del1 ärliga konkurrensen; men i allt fall vågade man

icke att liksom i Frankrike tillgripa en enda generell rättssats. Den huf·

vudsakliga orsaken härtill var, att IDan uti ifrågavarande afseende sak

nade en utbildad rättspraxis.

I motiverna till det tyska lagförslaget anföres bland annat såSOln

ett hufvudskäl till lagstiftningen i fråga följande yttrande:

. »En kundkrets förvärfvas genolll goda prestationer, genom arbete.

Kundkretsen bar alltså för näringsidkaren ett ej ringa, genonl arbete

förvärfvadt ekonomiskt värde; den kan sägas utgöra en del af närings

idkaren,s egendom. Och liksoln staten skyddar hvar och ens materiella

€gendom samt bestraffar den, som begår stöld däraf, bör staten järnväl

skydda näringsidkarens kundkrets samt straffa den, som orätttnätigt be~

röfvar hononI densamma. Fordom var detta ej så nödvändigt' SOlU nu.
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~äringar och handel, voro förr organiserade g~nonl skrån och gillen; oell

:-dessa uppehöllo ordning inåt sanlt skyddade sina luedlenl111ar, mot a~l

Jall utifrån.»

I utskottsutlåtandet anföras för. öfrigt en n1ängd ur' verkligheten

11ämtade' typiska exempel på. olika arter af iII,ojal konkurrens. Bland

,dessa exelupel torde följande vara de lnest betecknande.

1) En köpman låter i tidllingarlla införa annonser af följande lydelse:

»På grund af affärens flyttning slutförsäljer jag från och nled i

'u1orgoll och till månadens slut ,hela n1itt lager~ Priserna äro nedsatta till

hälftell: så t. ex. färsä~jas äkta persiska mattor till 30'a 40 riks1l1ark etc.»

I verkligheten flyttar hall emellertid icke; llan slutförsäljer' icke sitt

1ager, utan llan tvärtolll kompletterar det tid efter annan. Han för alls.

jcke i sin affär någ'r~ persiska n1attor, utan endast ett billigt eftergjordt

fabrikat, hvilket han:. visserligen försäljer' till det annonserade priset, 'n1en

hvilket ingalunda är värdt det pris, SOln köparen för detsamnlall1åste

'betala.

Publikell lockas emel~ertid af det gynnsa1l1111a anbudet och strölnll1ar

j massor till butikell för att begagna det sällsynta tillfället att till högt

pris erhålla nästallvärdelösa varor. Allmänheten blifver alltså lurad, och

',de solida konkurrenterna lida ej ringa skada..

2) 'En fabrikant utsänder följande cirkulär: »Enär :fabriken X. (en

konkurrentfirlna) i följd af snart inträffande betalningsinställelse' icke- vi·

·dare kan' n10ttaga några', beställningar, tillåter jag mig att fästa allnlän

,betens uppmärksalll11et å lnin'a maskiner. . Dessa äro -i alla hänseenden

bättl~e och solidare saInt dessutom billigare än de, S01l1 tillverkas af fabri

ken X., hvilken endast genolil svindelaktiga -reklam'er lyckats förskaffa

'sig 'afsättning. »

-I verkligheten har elllellertid fabriken X. en lIlycket god och solid

.affärsställning; den tillverkar mycket goda 1l1askiner och kan Inycket väl

'effektuera ingående beställningar.

Cirkulärafsändarens påståenden äro således osanna ocll endast af

'sedda att hedr~ga allmänheten san1t' att beröf,:,a fd:briken X. kunder.

3) ,En· ~blyertsfabrikant i 'Niirnberg lycka~ a.~t _,i Berlil1' up~täck~, en

·:fattig slneqgesäll vid nalnn :Albert ·WHhelln Fabel" ?ch: förqt.år denne, som

~ldrig drifvit- 11ågo~1 'själfs~ä~ldig rörelse, att i Berlin öPP:Q.a. en', skenaffär
, . . . " .

saInt, att låta' i handelsregistret inf~raden,·under fir.rna ·»A~ .."~. Faber».



84 . 1899 den 26 oktober.

Snart därefter låter nän1nde fabrikant firman transporteras på sig och

flyttar skenaffären. till Nii.rl1berg. Därifrån utsänder ban sedan sina då

liga blyertspennor, bvilka såväl till format, utseende och etiketter som

till firlnananln utgöra en trogel1 efterapning af de goda blyertspennor,.

som fabriceras af den världsberömda firman A. 'V. Fabel" iStein.

Ehuru lIlan elnellertid i IIlotiven till den tyska lagen vidt och bredt

talat Oln att lIlan skulle skydda ej endast näringsidkaren U10t illojal kon-

. kurrens, utan äfven del1 stora alln1änhetel1 ln~t faran af att erhålla en

icke. prisvärdig vara, har IllaI1 dock i själfva lagen .- med ett undantag,.

som lIlig veterligen dock ännu icke blifvit effektivt (§ 5 om beslöjade,

kvantitetsförhållanden) - uteslutande fäst sig vid konkurrensspörsnlålet ..

Icke den, som i följd af' en falsk reklam har blifvit förledd att köp'a en:·

. vara, hvars värde icke motsvarar det pris, son1 för dens31IlIIla fordrats.

och erlagts, har rätt till angifvelse och åtal, nej, endast den näringsidkare,.

SOln tillverkar eller försäljer en vara, SOln är likartad lTIed den, hvarrned

den illojala konkurrensen bedrifves, har rätt att angifva och åtala för-o

seeIsen. Lagen skyddar alltså icke den stora köpande alln1änheten, utal1

endast näringsidkarna. Anllorlul1da. har den svenske lagstiftaren tillväga-o

gått vid formulerande af den end~ rena konkurrenslag, vi 11afva - del1

förut omförlnälda s.' k. ~)margarinlagen». Enligt denna lag äger hvern

SOlll helst, alltså såväl köpare som producent af natursmör, att till åtal

angifva förseelse luot lagen, och alhnän åklagare har skyldighet att då,

dylik förseelse komn1it till hans kännedom väcka åtal f vare sig angifvelse·

skett eller icke.

Den tyska rikslagen Inot illojal konkurrens innehåller 17 paragrafer'

och har, enligt den sista af dessa, trädt i kraft den 1 juli 1896.

Lagen upptage~ felll särskilda fall af -illojal konkurrens, nämligen::

1:0) svindelaktighet i, fråga on1 reklamer (§§'1 till och med 4);

2:0)' otydliga eller beslöjade kvantitetsbeteckningar (§ 5);
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3:0) osanna, för 'yrkeskall1raters näring eller kredit 111enliga påståen

·{len samt förtal (§§ 6 och 7);

4:0) obe11örigt användande af en annan affärs namn, firll1a eller sär

'skilda beteckning i syfte att vil~eleda (§ 8); och

5:0) förrådande af handels~' eller yrkeshelnligheter (§§ 9 och 10).

Med hänsyn till bekänlpandet af det svindelaktiga 1"ekla1l'tväse1~det

hvars öfverdrifter i 'ryskiand varit en. af de förnämsta driffjädrarna

till lagens tillkomst- ~ stadgas i lagen, att hyar och en, sonl i offent

liga tillkännagifvanden eller meddelanden, hvilka äro afsedda för en större

krets af personer, angåend~ affärsförhållandell lämnar oriktiga uppgifter

af faktisk beskaffenhet, hvilka äro ägnade att frarnkalla föreställningen

o.m ett särdeles gynnsamt saluanbud, skall anses hafva utöfvat svindel

aktig rekla111. I lagen anföras några af de förhållanden, hvilka förenä111nda

~uppgifter kunna afse, och i utskottsutlåtandet uppräknas en massa af

konkreta exelnpel.

De af lagen anförda förhållanden hänföras till oriktiga uppgifter 0111

a) beskaffenJ1Jeten - kvaliteten - ex.: balfsiden utgifves för helsiden;

b) fran~ställni1~gssättet - ex: konstprodukt angifves HåsOlll natul'pro

·dukt; fabriksarbete såsom handal~bete;

c) priset - ex: »under inköpspris» - i skådefönstren äro utlagda

varor, märkta filed billigare priser än delll, llva.rtill de i butiken för

~säljas ;

d) åt~on~stsättet eller åtko1nstkälla11J -- ex: köpt utan lnellanhänder

'- i originalpackning - slottstappning - (med åtkornstkälla afses ur~

-sprungsuppgifter af icke-geografisk natur, ex. lnejeris1l1ör, köpt af konkllrs

n1assa - vid en strandningsauktion) ;

e) ut1närkelser - ex.: medaljer, diplo111;

f) anledningen till eller ändanlålet nled försäljningen -- ex: slutför

<säljning i anledning af uppbörande med affären, realisation i anledning

·af flyttning.

Falsk reklall1 af den i lagen angifna art kan inför dOlllstol beifras

'endast af yrkesidkare, sotn framställer eller försäljer varor af lika eller

besläktad art 111ed dem, som omförmälas eller afses i reklanlen, eller ock

...a.f sådana föreningar till befordrande af yrkesintre~sen, SOl11 äga rätt att

föra talall i civilmål. (Exelnpel på föreningars' klagorätt: En innellafvare

~f ett stort· skodonsmagasin i Berlin annonserade, att han inl1e'h-ade ett
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lager af skodon, S01l1 till 111yckenheten öfverstege de lager, soin innehades

af salutliga skoll1akare i Berlin. Skomakeriföreningen, hvilken ansåg' in-;

Ii.ehafvaren af lnagasinet hafva bedrifvit illojal konkurrens, som 'skadade

skoluakarna i Berlin, inställ1de innehafvaren till domstol. Tvisten, som'

111ig ~etel'ligen ännu icke är slutgiltigt afgjord, rörde' sig i början om frå

gan angåendebevisningsskyldigheten, d. v. s.' frågan därom huruvida.'

föreningen hade skyldigh~t bevisfl, det" ~eriins skomakar~ hade' tillsarn

Iuans större lager än lnagasinsinnebafvaren, eller huruvida den11e skulle

bevisa, att hans lager vore' större än samtliga skomakares. Såvidt jag'

lninnes, ansågs lnagasinsinnehafvaren hafva bevisningsskyldigheten).
- .

Hvarje kla.gande kal1' yrka, att domstolell skall ålägga svaranden·'

att upphöra 'lned den falska reklamen. Angående detta yrkande, hvilket

afser att stäcka fortsättning af reklamen och däraf härflytande kommande

skada, bar vederbörande domare befogenhet att, utan afvaktan på pro

cessens slutliga afgörande" efter fri pröfning lneddela interilnistiskt beslut

0111 förbud ll10t fortsättande af den såSOln svindelaktig åtalade reklamen.

Klaga11de yrkesidkare - men icke kl~gande förening - äger ock att

af derl, SOln meddelat uppgifterna, 'om han kände' eller rnåste känna deras

oriktighet, påyrka ersättning för l'iden skada,'och är domaren befogad att:

efter fri pröfl~i1~[J bestämrna skadeståndets be19PP'

Under begreppet falsk reklaln faller icke användandet af vissa natTIn,.

SOlll enligt handelsbruk begagnas för vissa varor utan att därmed afses.

beteckna deras ursprung (ex.: bayerskt öl, wienerbröd, wienerkorf o. dyl.)._

Förbjudet är därelnot att använda bildlika fran1ställningar (t. ex. på.

skyltar, bref, fakturor), SOl11 äro beräknade på och ägnade till att gifva.

publiken falska föreställningar.

Den SOlll veterligen och i afsikt att vilseleda gör sig skyldig till be

gagnande af reklarrJ, som enligt lagen anses såsom -falsk, bestraffas Ined

böter intill 1,500 riks111ark. Vid iteration kan straffet vid sidan af eller'

i stället för böter skärpas till sex lnånaders fängelse.

Under förhandlingarila yid tyska riksdagen fördes långa och lnånga.

debatter angående 11vilka säl~skilda förhållanden af svindelaktig reklalu,

son1 skulle intagas i lagen, och länge förhan-dlades om hvilka af särskildt,.

utaf olika talare anförda konkreta exen1pel, SOlD skulle kunna falla under'

lagen. ~å t. ex. uppstod en lång debatt Oll1 följande fråga: »Är en to

bakshandlande, 80n1 försäljer en~a8t tyska cigarrer, berättigad att föra e11
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skylt, hvara afnlålats negrer, SOlU arbeta IIled tobaksblad?» Några be

svarade frågan jakande; and'ra åter nekande, enär de ansågo, att publikell

skulle kunna 111ed hänsyn till de å skylten luålade negrerna vilseledas

OCll få den uppfattning, att de cigarrer, soril i butiken försåldes, vora ·

Ha'Va'1~1tacigar-rer. Af kOlll111issionsledanlöterna svarades, att intet generellt

olndöule kunde· uttalas, utan att det tillkoillrne donlaren att, enligt reg

lerna för den fria bevispröfningen, i hvarje särskildt fall bedörna, buruvida

den publik, för hvilken skylten hufvudsakligen vore afsedd, stode på den

bildningsgrad och Ilade det åskådningssätt, att den af målningen på skyl- ~

tell kunde blifva vilseledd. Såväl i nu anförda fall SOlD i flerfaldiga

andra, som upptogos till debatt, blef frågall däronl, huruvida ett visst

uppgifvet tillvägagående skulle kunna subsulnmeras eller icke subsummeras

under lagen, benlött Ined det anförande, att därtill beböfde lagstiftaren

icke taga särskil~ hänsyn, luen att det däremot tillkomrrle lagskiparen 

dOlllaren - att enligt grunderna för den fria bevispröfningen bedöu1a

de faktiska förhållandena sanlt att efter fri öfvertygelse bestämnla be

loppet af det klaganden tillkornIllande skadestånd. Detta anförande torde

vara att beakta, om oell när frågan 0111 en svensk lag i änlnet åter kan

koul1ua på dagordningen.

Ehuru lagen endast är några år garn111a] , hafva dock åtskilliga pro

cesser angåen'de dess tillämpning blifvit slutligen afgjorda af Tysklands

högsta dOlTIstol - riksrätten i Leipzig. Till belysning af lagens inne

börd skall jag efter redogörelse för de särskilda lagstadganden länlna

några kortfattade referat af domsluten.

Beträffande »falsk reklan1» förekonlma, bland andra, följande rättsfall.

Köpnlannen B. i Berlin, hvilken hade en ylle- och hvitvaruaffär,

hvilkell ban den 1 april 1897 älnnade flytta till Che.lnnitz, blef vid landt

rätten i Berlin ställd under åtal för det ban i september 1896 i fönstret

af sin butik upphängt ett plakat af följande innehåll:

»Slutförsäljning.

SOlll jag skall flytta från denna butik samt afsluta lnin affär i Ber

lin, så säljer jag, för att spara flyttningskostnader, sarntliga varor till

enor1l1t billiga .priser. Vissa artiklar, med hvilka jag icke vidare ämnar

drifva handel, säljas under inköpspris» .

.L.\talet rörde sig däronl, att B. beträffande de artiklar, bvilka ban

förklarat skulle slutförsäljas, anskaffat nya, då de gamla bli.fvit försålda.
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Häraf ville klaganden draga den slutsats, att ingen verklig slutförsäljning

varit tillämnad. Landträtten i Berlin, S0111 konstaterade ej endast att de

nya artiklar, SOln B. anskaffat, endast voro sådana, som voro särdeles ku

r~nta, utan äfven att artiklarna anskaffats i ll1ycket små kvantiteter, fann,

att, då nyallskaffandet sket,t för att befordra slutförsäljnjngen, hvilken,

Oill. de 111est kuranta artiklarna icke Ilade funnits för kunderna att tillgå,

säkerligen icke skulle hafva lyckats, B. icke hafva gjort sig skyldig till

förseelse nlot lagen ODl illojal koukurrens. Landträttens' donl fastställdes

. af riksrätten.

Detta prejudikat sanlt domstolarnas utförliga Inotivering för dOll1

slutet är beaktånsvärdt i det hänseende, att däraf franlgår, det s. k. »kon

kursrealisatioll», därvid för försäljningens befrä111jande nya varor anskaffas,

icke är förbjuden enligt tysk lag.

Till straffbar reklanl on1 realisation skulle därenlot säkerligen räk

nats ett förfarande, som ej så sällan begagnas här i Sverige. En köp

man annonserar, att han vid viss tid påbörjar sin sedvanliga. höstrealisa

tion, därvid alla varor försäljas med viss rabatt (10 a 20 procent). I

själfva verket försäljer ban till det aunonserade lägre priset endast sådana

varor (t. ex. amykos, aseptin, eau de Cologne ffi. In. dyl.), hvars stående

priser äro för ocll af den köpande allmänheten väl käl1da. Alla andra

varor, hvars priser icke äro bekanta för allrnänheten, säljas till sedvanliga,

icke-realisationspriser. Allmänhetell blifver alltså lurad, och konkurren

tel~l1a lida i följd af minskad afsättning.

Slutligen kan såsom ett bland nlånga exelupel på reklam, straffbar

enligt tysk lag, anföras en annons, llvilken före den tyska lagens tillkoll1St

~idt· OCll ofta figurerat. i tyska tidningar, men hvilken efter lagens trädande

i kraft försvunnit från nämnda tidningar, hvaremot den under' åratal

förekominit i skandinaviska tidningar. Annonsen, hvilkel1 innehåller nä..

stan lika många osanl1ingar S0111 rader, är af följande lydelse:

»Ett tröstlöst tillstånd råder på den rnexikanska silfverll1arknaden.

De förenade lnexikanska patent.silfvervarufabrikerna se sig nödsakade att

upplösa sina fabriker och entlediga sina arbetare. Undertecknad hufvud

agent har fått order att söka afsätta hela det hos O,8S lagrade förrådet af

varor mot en obetydlig ersättl1ing för arbetslön fil. 111.

Vi tillhalldahålla däi'för

åt en h var, så långt förrådet rä.cker
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6 st.' finare 11lexic. pat. silfverknifvar 11led engelskt blad;

6 » lnassiva 111exic. pat. gafflar, arbetade i ett stycke,

ö » tjocka' lllexic. p~t. 111atskedar,

6 » eleganta 111exic. pat. kaffeske4ar,

6 » praktfulla lnexic. pat. dessertknifvar n1ed eng. blad,

6 » massiva lnexic. pat. dessertgaffiar, arbetade i ett stycke,

1 » tjock lnexic. pat. soppslef,

1 » tjock mexico pat. legymsked,

2 » effektfulla lnexic. pat. taffelstolpar,

·alltså 40 st. tillsanlDluns nlot den ringa betalningen af

Endast 16 kr. (förra priset 50 kr.)

Det· mexikanska patentsilfret, är en alltigellaln bvit DJetall, som al

-drig förlorar' sin silfverfärg, hvilket garanteras, och kan därför betraktas

såsom fullständig ersättning för äkta silfver.

H var och en torde böra så fort sonl 1I1Öjligt begagna det gynllsanlma

tillfälle, som nu erbjudes, att förvärfva dessa 40 praktförell1ål, då det är

·att förutse att, i följd af sådana spottpris~ hela förrådet snart skall på

tingas. Rekvisitioner utföras endast mot postefterkraf eller insändande

på förhand af beloppet och endast genoln H ufvudagenturen

Josef Nelken, Berlin, Oranienburgerstr. 23.

Obs. !! Oln sakerna icke äro till belåtenhet, återsändas penningarna

'Ofördröjligen, hvarigenorn all risk är undanröjd. Porto och förpackning

beräknas icke.»

I § 5 af den tyska lagen stadgas angående »beslöjade kvantitets

förllållanden», att gelio111 beslut af förbundsrådet kan blifva bestä1l1dt, att

vissa varor i lninuthandeln få säljas .endast i föreskrifna enheter af antal,

längd ocll vikt eller ll1ed en på varan eller dess ollls1ag anbragt uppgift

Dnl antal, längd eller vikt. Jämväl kan för lninuthandeln llled öl i flaskor

'eller krus föreskrifvas skyldighet att n1eddela uppgift om innehållet, därvid

likväl lämpliga felgränser skola fastställas.

Märkligt nog har - såsaln förut erinrats - detta en~a lagstadgande,

S0111 tillkomnlit för att skydda den stora köpallde allnlänheten och i syn

11erbet de mjndre bemedlade, 11vilka nästan alltid äro' tvungna att verk-
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ställa sina inköp uti lllinuthandeln, icke blifvit effektivt, ty förbundsrådet

har ännu icke utfärdat några stadganden uti jfr~gavarande syfte. Be

träffande utskänklling af vin och öl existerar enlellertid i Tyskland en lag

af den 20 juli 1881, hvaruti stadgas, att glas, krus och öppna fiaskor, i

hvilka vin eller öl å värdsllus eller. utskänkningsställen serveras, skola

vara försedda 111ed 111ärke, .11varigenolll kärlets innehåll efter liternlått.

utvisas.

I detta sanl111anhallg lllå påpekas, att i ett af kOnl111itterade för lila-·

nufaktul'handlareförei1ingen i Stockholnl afgifvet, af föreningen godkändt

yttrande angående den illojala konkurrensen - till hvilket jag senare

skall återkomma '- anföres, att konllnitteei1, sonl eljest tillstyrker lagstift

ning mot illojal konkuiTens, anser, att då allmänheten i Sverige är be

nägen och van att vid handel iakttaga sin rätt beträffande mått, mål och

vikt, stadganden i fråga 0111 kvantitetsbeteckning icke torde vara af nö

den. Härolll torde dock åsikterna kunna vara delade. För mill del anser

jag,' att äfven on1 lag lnot illojal konkurrens ej' stiftas, det kunde vara

skäl taga i öfv'ervägande, huruvida ej föreskrifter borde utfärdas därolll,

att vid lllinuthandel lned vissa varor kvantiteten alltid borde vara beteck7'

nad, så att bvarje köpare kunde vara förvissad om att erbålla just den

ll1yckenhet, S0111 hanafsett att inköp'a. För närvarande säljes i minut

handeln en butelj vin, '.en balfbutelj öl, ett paket stearinljus, en bunt,

garn o. s. v., utan att säljaren garanterar för eller ens uppgifver huru

stort verkligt lllått eller vikt af den respektive varan, som försäljes. Hvelu

räknar tändstickorna i en ask eller nålarna i ett nålbref? Att uti ifl~åga

varande afseende den köpande alllnänheten ofta kan blifva bedragen,.

torde belysas af följande ur verkligheten hälntade exelnpel.

I England säljas åtskilliga dryckesvaror, särskildt, vvbisky, vanligtvis

i flaskor, S0111 innehålla en >;pint». En ej ringa del af dessa flaskor till

v,erkas i Sverige. En svensk fabrikant af buteljer bar för lllig berättat

att han för några år sedan af en engelsk köpn1an fick en större order

på flaskor, hvilka skulle rYllllna icke en hel pint, utan endast ln/16 :dels

pint. Den engelske köpnlannens afsikt var uppellbar.Hvar och en, sonl

hos hononl köpte vvhisky, antog naturligtvis, att flaskan, enligt gammal

plägsed, skulle innehålla en 7~el pint, luen anade ej, att ban erhöll endast

ln/16:dels pint. !{öparen blef bedragen, och säljaren, som icke sålt visst.

ryn1dll1ått, kunde icke dragas till ansvar.
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Ett annat exell1pel: Då för några år sedan stor konkurrens rådde·

Jnellan utländska fabrikanter af sytråd, beställde en dylik fabrikant, som·

exporterade en ej obetydlig kvantitet tråd äfven till Sverige; trådrullar,

som voro betydligt tjockare än de, SOlU han förut begagnat och sonl hans.

konkurrenter begagnade. Äfven här var afsikten uppenbar. Å rullen

uppgafs icke huru nlånga rneter tråd, sonl den' skulle innehålla, och den.

fattiga sömmerskan, som såg, att hon fick en lika stor rulle SOlU den,.

hon förut varit van att erhålla, hade intet skäl att misstänka, det hon i

verkligheten fick en tjockare rulle af trä) men i stället ock betydligt.

ll1indre kvantitet tråd, än hon afsett att erhålla.

Många flera exelnpel skulle kunna uppräknas; de anförda torde eme~-.

lertid vara tillfyllestgörande för att visa, att en undersökning beträffande·

kvantitetsförhållandenu i ll1inuthandeln icke torde vara opåkallad samt.

att föreskrifter till skydd för den mindre köpstarka allnlänheten icke torde

vara o~eböfliga. För att förekomn1a 111issförstånd, vill jag eudast till

lägga, att jag ingalunda afser att kasta någon skugga på de svenska

lninuthandlandena, ty ellligt 111in öfvertygelse inköpa och sälja dessa sina

varor på god tro. Undersökningen borde därell10t gälla producenter och

tillverkare af vissa varor.

I 6 och 7 §§ af den tyska lagen stadgas skadeei'sättningsskyldighet

för och straff (böter intill 1,500 mark eller fängelse till och lued ett år).

å den, som i konkurrensafsikt fran1ställer eller utbreder osanna eller ned

sättande påståenden angående en annans -näring. Först med stadgandena

i dessa paragrafer beträder den tyska lage.n det af den franska rättsåskåd

ningell såsom »concurrence deloyale» betecknade rättsgebitet. Stadgan

dena afse, hvad luan i Frankrike kallar »denigrement» (nedsvärtande,

förtal). I Frankrike anses den falska reklaulen, SOlU vällder sig till hela.

allmänheten och icke Inot några vissa konkurrenter, icke såsoln en ytt

ring af illojal konkurrens. Såsorn sådan anses den först, då en konkur

rents varor eller prestationer nedsättas.

SåS01l1 exel11pel på illojal konkurrens enligt fransk lag kan anföras

ett i Frankrike lnycket bekant och ollltaladt fall. En fabrikant af cigar

rettpapper hade på ol11s1aget till detta låtit trycka följande ord: »Guerre-
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il Job; papiei' tres superleur a celui conl1U sous le nqnl de Job» (I{rig

1110t J ob; papper af 111ycket bättre beskaffenhet än det, SOlU är kändt

under nalnnet" Job).

Från Tyskland 111eddelas följande exemplierande fall:

En köpnlan i Leipzig tillkännagaf, att ban .hade till salu en vagns

last ägg. En köpn1an A. j-- Berlin reste till Leipzig, besåg äggen och

pröfvade på vanligt sätt, att de vore friska. Därefter bjöd han 46 11lark

per kista, fi1en I.1eipzigerköpmannen förklarade, att han icke ville sälja va

ran till detta pris, enär··en annan Berlinerköpman C. redan bjudit, 52

111ark per kista.. Sedan A. fått känlledoln onl att handeln afslutats l11ed

c:. samt att äggell skulle filed järnväg sänd.as till denne i Berlin, inlänl

nade ban till l)olisn1yndigbeten i Berlin en pseudonyn1 allgifvelse, i hvil

ken han nleddelade, att till C. skulle anlända en af hononl i Leipzig in

köpt vagnslast ägg. I angifvelsen anförde han vidare: »Dessa ägg äro,

enligt hvad jag erfarit, fördärfvade oell kunna af hälsoskäl icke användas

till menniskoföda. f1""'ör den skull anser jag lnig förpliktad att angifva

detta förhållande för att i god tid för polislnyndigbeten 111öjliggöra en

undersökning eller eventuellt ett beslag.» Undersökning blef ock verk

ställd och därvid befanns, att nästan alla äggen voro fullt friska.

c. åtalade A. och yrkade, att han skulle straffas på grund af stad

gandet i § 7 af lagen on1' illojal konkurrens. Landträtten i Berlin gillade

åtalet under förklarande, att den anklagade genom sin ofvan olnförnlälda.

angifvelse 1110t bättre 'vetande hade angående klagandens affär och varor

framställt osanna påståenden af faktisk beskaffenhet, hvilka voro ägnade

att skada klagandens näringsdrift. A. anförde besvär 1110t domen, hvilkeu·

.dock blef af riksrätten fastställd.

l § 8 af n1el'berörda lag stadgas skadeersättningsskyldighet för den,

SOlTI i och för affärsrörels~ begagnar sig af ett namn, en firll1a, en trY'ck

skrift lli. 111. dylikt, på ett sätt, 80111 är ägnadt att fran1kalla förväxling 111ed

det nan1n, den firn1a och dylikt, 11varaf en annan 111ed rätta betjänar sig.

.Stadgandet, S01l1 'behandlar det allra egentligaste fallet af illojal konkur

rens, eller det, då någon genolll likhet i benä1l1ning eller beteckning sö

ker tillvälla sig en annans kli'odkrets (jag erinrar 0111 det af mig förut
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'Olnförnlälda faktiska fallet »A. vV. Faber»), är afsedt att konlpIettera be

stälnlnelserna i de tyska lagarna on1 firrrla, varulllärke, författarskydd nl. IU.

I nl0tsats till hvad S0111 ännu är händelsen hos oss här i Sverige

har man såväl i '~ryskland som i Frankrike en fullständig lagstiftning an

gående rätt att bära familjellalnn. Denna rätt anse"s SåS01U e11 den berät

tigade inliebafvaren tillkonllnande utesllltande och oförytterlig privaträtt,

och kränkning häraf straffas såson1 brott. Genom stadgandet uti l\ySS

åberopade § 8 är 1~a1'ltnskyddet utsträckt äfven till pseudonYluer oell

boktitlar. I Tyskland såväl SOln i Frankrike äger ingen att strafflöst be

gagna samma pseudonYlll, som af en annall förut antagits. Pseudon~Ylner

sådana som »Gregor Samarow», »Ossip Schubin», »Gyp» 111. fl. äro alltså

lagligen skyddade. Här i Sverige lärer det däremot icke kunna förllin

dras, att hvem sOln helst kall begagna och utgifva tryckalster t. ex. un

der den bekanta pseudonYlnen »Sig1;f;rd». Skyddet i 'ryskIand sträcker

sig jälllväl till nalnn å tidningar, hotell In. In. dylikt. Såsoln ett beteck

nande exempel på huruledes i Tysklalld rätten till »boktitel» skyddas

kan anföras följa.nde rättsfall.

Uti »Börsbladet för bokIlandel» tillkännagaf en bokhandlande i Leip

zig A. den 18 juni 1897, det på bans förlag ofördröjligen skulle l1tkomlna

en roman af X. lued titel »Sagan 0111 lyckan». Dagen därpå erhöll A.

ett bref från en annan bokförläggare B., hvilken dels lneddelade, att på

hans, B:s, förlag redan förut utgifvits en roman med titeln »Sagan Oln

lyckan», och dels varnade A. att utgifva en roman med likå lydande titel.

Då A. likväl utgaf den olnförnlälda rOlnanen med oförändrad titel, blef

han af B. instämd till landträtten i Leipzig, under yrkande att domstolen

luåtte utfärda förbud för A. att begagna ifrågavarande boktitel. A. gen

mälde, att han, då han införde sin annons i börstidningen, saknat all

kän~1edoln Oln den på B:s förlag lltkomna romanen. Domstolen antog

ock, att han vid annonsens införande handlat på god tro, 111en förklarade,

att han, enär han genom B:s bref fått känl1edom Oln verkliga förbållan

det, icke vore berättigad att utgifva boken ifråga under den annonserade

titeln. Det af landträtten ll1eddelade förbud blef af riksrätten, där A.
klagat, .i allo fastställd t.
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Uti 9 och 10 §§ af nleroluförnlälda lag riktar lagstiftare11 sig l110t

förrådande af ha,ndels- oc7~ y/rkeshe11~ligheter6 Straff (böter intill 3:,000

'Dlark eller fänge13e intill ett år) drabbar:

a) den, sonl i egenskap af biträde, arbetare ener lärling i en affär

'under fortvaron af tjänsteförhållandet uti konkurrenssyfte eller i afsikt

"att tillfoga affärsinnehafvaren skada obefogadt lneddelar annan person

handels- eller yrkeshenlligheter, SOlU på grun? af tjällsteförhållandet blif

vit hononl anförtrodda eller eljest tillgängliga;

b) den, SOlll i konkurrenssyft'e obefogadt tillgodogör sig ,dylika hen1-

ligheter; och

c) den, SOlll i konkurrenssyfte förleder annan till ett sådallt obefogad t

'nleddelande, SOlll olllförmäles under a).

äfriga paragrafer i den tyska lagen, sonl äro af ll1era fOl'111ellnatur,

innefatta stadganden 0111 preskription, onl åtalsrätt, onl dOluens offentlig

..görande i tidnillgarna - hvilket, då domen är fällande, skall ske på den

·dörndes bekostnad, 111en när domen är friande, sker på statskassans eller

nlålsägal~ens bek'ostnad - onl skadest~nd, om behörig d.oll1Stol sanlt 0111

'skydd för utländin'gar, hvilket endast lämlias i fall af re'ciprocitet.

,Äfven här, i Sverige har frågan OIn lags.tiftning till bekänlpande ~f

'illojal konkurrens stått 'på dagordningen. Särskildt efter stiftaI~det af

<len tyska lagen bar frågan dels behandlats.i ti~ningspressep och dels

,"varit förelnål . för en ganska sakrik utredlling, som blifvit. verkställd' af

kommitterade för manufakturhandlareföreningel). i S~ockholm, hvilken s~

nare i allo godkänt kommitterades utlåtande. I detta redogöres för den

tyska ,lagen samt hemställes, att åtgärder lnåtte vidtagas för lagstiftning

illOt illojal konkurrens. Med hänsyn till förhållandena" i Sverige anse

kornlnitterade, att lagstiftning borde åvägabringas till st~Jckande icke

-€ndast såsom i Tyskland af vissa for'ruer utaf falsk reklaln, utan af

hvarje art af falsk reklam samt dessuioln rörande skadande af annans
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kredit och :.- utöfver hvad den tyska lagstiftningen innehåller - beträf-
. .

fande tillvägagående vid realisation af konkursbo.

Lagstiftning ,angående beslöjade IIlyckenhetsförhållanden) obehörigt

'begagnande af annans nanln eller firma, förrådande af llandels- OCll yr

keRhelnliglleter ,anse k0111111itterade ej, vara af behofvet påkallad bär i

:landet.

SåS01l1 önskell1ål hafva komn1itterade 0111nälnnt lagstiftning dels 1110t

·s. k. »basarer», dels angående förbud för biträde att inom viss tid etablera

'sig i Sall1111a bransch ino1n visst område san1t dels rörande s. k. afbetal

niogsaffärer.

I fråga Oln lagstiftning mot falsk reklan1 llafva komini tterade) SOlll

.åtminstone instinktlikt torde bafva insett svårigheten att llled den här i

Sverige rådande legala bevisningsteorien införa generella bestän1~lelser1110t

falsk reklarn, på det starkaste betonat angelägenheten däraf j att uti de

·domstolar, SOln skoJa handlägga reklaln- eller andra kOilkurrensl1lål, säte

:skulle lälnnas åt sakkunniga på handelns och näringarnas 0111råde, eller

lned andra ord, att sådana rnål finge bedönlas af 1~an,delsdo11~stola·r. !{01l1

mitterade anse nän1ligen, att,. utan en verklig sakkunskap, det skulle

'blifva vanskligt för domstolarna att fastställa, hvilka former af konkur

rens, SOlll skulle falla under en al1rnänt affattad beställlmelse enlot illojal

täftal1. I{0111111itterade påpeka äfven vikten c1äraf, att llti en blifvande

svensk lag måtte, såsorn i den tyska lagen, införas bestälTIll1elser 0111 111ed

·delande af provisoriska beslut. En lag Inot illojal k.onkurrens skulle en

ligt kOlumitterades förmenande, åtJl1instone hvad den svindelaktiga rekla- ,

me~l beträffar, i .hög grad förlora sin betydelse, 0111 den, elllot hvilken

talan föres, kunde fortsätta lned sina reklanler under hela den tid af 4

,fL 5 år, SOlll stundonl kan fordras för att fra1l1föra en rättegång genoln

alla instanser.

BeträffaIide Irealisa,tion af varulager, SOln tillhör kon.kursbo, yttra

kOllllnitterade, att vid sidan af de föregifJ~a kOllkursrealisationerna, hvilka

skulle hemfalla under en lagstiftning lllOt svindelaktig reklan1, borde ställas

den förderfiiga konkurrensen från de verkliga ko-rtku,rsreali8ationer1~a, då

ae dragas för långt ut på tiden och äro förenade 11led inköp af nya varor.

I{ommitterade al1sågo dä~för, att lagbestä1111uelser - införda antingen i

€ll lag, lnot illojal konkurrens eller i konkurslagen - borde 11leddelas i

syfte, dels att tiden för realisationen nlåtte begränsas och dels att inköp
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af nya varor ej skulle få ske i vidare nlål~. än SOlll nödvändigt erfordra~

des för tillgodogörande ·af det vid konkursens början förefintliga lager.

Äfven i ·Dnnlnark hafva .petita i här on)förlnälda syfte blifvit- fraln

stiillda. I decelnber månad år 1897 'ingåfvo styrelserna för lnanufaktur..

balidlareföreniugen och manufakturdetåljistföreningen till sjö- och han

delsrättell i KöpenbalTIn en skrifvelse, hvaruti föreningarna hemställa; att

det icke lnåtte tillåtas konkursbon att sälja sina varulager i detalj från

öppen bod, utan att det skulle stadgas, att la.gret skulle försäljas antingen

i sin helhet under hand. eller ock å auktion. Denna. fraulställning har,

mig veterligen, icke föranledt till någon åtgärd.•Stockholms manufakturhandlareförenings kommitterade hemställa slut-

ligen i sitt den 27 november 1896 dagtecknade utlåtande, att föreni11ge~

måtte uppdraga åt sin styrelse: att ingå till Kongl. Maj:t med underdå

nig ansökning om åvägabringande af lagbestämlnelser mot illojal k611~

kurrens i de. af kOlTImitterade angifna afseenden.

Jag är ej viss på om styrelsen ingifvit en dylik ansökning, lTIen

hvad sonl är visst, är, det Kongl. Maj:t ej förelagt riksdagen något för

slag till lagbestälTImelser i här ot~l1förnläldt syfte. Frågan har däremot

genolll enskildt initiativ blifvit bragt under riksdagens skärskådande.

.Vid 1897 års riksdag väckte nämligen herr O. Olsson från Stockholrn

lnotion 0111 skrifvelse. till Kongl. l\faj:t med begäran om utarbetande och

frainläggande af förslag i syfte att förekomnla s. k. illojal konkurrens inom

handels- och industriverksalllbeten. Herr .Olsson stödde sin motion huf

vudsakligen på nyssomförlnälda konl111itterades utlåtande, hvilket liksom

skrifvelser från skräddareföreningen i Stockholm salut från åtskilliga lnera.

framstående körsnärer i hufvudstaden bifogades 1110tionen.. I berörda

skrifvelser anföras åtskilliga ganska pregnanta exelupel på svindelaktig

reklanl.

Lagutskottet, som behandlade herr Olssons lnotion i salnmanhang

lTIed en af representanten för Älfsborgs län i första kalTImaren herr P.

E~ Lithander väckt, ganska vidt olufattande motion angående ändringar

näringslagstiftningen, yttrade i afgifvet utlåtande, bland annat, följande:

»Hvad beträffar den illojala konkurrensen - hvilken i båda motio

nerna olnnänlnts såsom ett af gällande näringslagstiftning främjadt nliss

förhållande - vill utskottet ingalunda förneka dess befintlighet., Den

dagliga erfarenheten ådagalägger nogsamt, att dylik .konkurrens vUl11.1it el1
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ganska afsevärd utbredning inoln vårt land. Att utskottet, detta oaktadt,

ej anser sig' böra tillstyrka någon lagstiftningsåtgärd för dess härnmande)

har sin grund i utskottets uppfattning om lagstiftningsåtgärders otil,lräck

ligbet för olägepheternas afhjälpande. Näppeligen torde fullt effektiva

stadganden kunna finnas, SOlll, utan att göra ingrepp i den för affärs

lifvet nyttiga oell nödiga friheten, träffa allenast de ifrågavarHl1de skugg

sidorna; snarare låge den faran nära, att lagbestälnmelser mot illojal kon

kurrrens komlne att drifva den samvetslöshet, .sorn däri yppar sig, till

andra för alhnänheten och de redbara affärsmännen ännu luenligare ut

tryck och därigenom det onda förvärras. Äfven här synes det kraftigaste

boteuledlet vara att finna, 'Mtom lagstiftningens råmärken, i en upplyst

opinion, SOlll förstår till sitt rätta värde uppskatta försöken, att genolll

öfverdrifter o'ch osanna uppgifter tillskansa' sig ekonomisk fördel.

.H vad särskildt angår det' af herr Olsson väckta förslaget· om stad

gande af en' begränsad tid för konkursrealisation äfvensam af förbud Inat

inköp af nya varor, kan utskottet ej tillstyrka detsanlma. . Det synes ej

böra vara konkursborgenärerna förment att,' i den nlån de så pröfva för

delaktigt. fortsätta konkursgäldenärens affär för att· därigenom bereda' sig

bättre ersättning' för sina fordringar, OCll ·llvad förbudet lnot inköp af n~ya

varor angår, sieulie detsalnU1a för flera affärer ej lämpligen kunna upp

rätthållas i fråga t. ex. om varor, SalU erfordrades för det redan befint-

.liga' lagrets tillgodogörande.» Utskottet ansåg alltså, att ll1an· af lagstift

ningen begärde en hjälp, SOlU denna ej kunde lälnna.

Med hän visning till sin motiverjng afstyrkte lagutskottet bifall såväl

till herr I.Jithanders som till herr Olssons n10tion. Utskottets afstyrkande

hemställan bifölls af bägge kamrarna; i första kamInaren utan votering,

i andra kanlinaren llled 159 röster mot 54 röster, hvilka senare dock

icke afgåfvos för bifall till herr Olssons lllotion, utan för godkännande

'af en del af herr LitIlanders lllotion.

Sedan riksdagen utan lneningsskiljaktighet så nyligen afslagit yrkan..

det om lagstiftning IUOt illojal konkurrens, synes frågan, åtnlinstone för

närvarande, icke vidare stå på dagordningen; men säkerhet gifves ju ej,

att denna fråga icke åter kan vakna till lif. När så sker, torde för deln,

7
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SOIU fil1Se en dylik lagstiftning vara af behofvet påkallad san1t' önska· att

äfven, uti ifrågavarande afseende . erhålla statshjälp, vara att' beakta, huru

vida lag 1110t illojal konkurr'ens efter t.yskt 11lönster och lnodell kan och

bör hos oss med fördel införas, utan att förut väsentliga ändringar i rUldra

delar af lagstiftningen blifvit vidtagna..

SåsoD1 min åsikt i denna del af frågan tillåter jag 'mig slutligen ut

tala, att oln en lag a f nyssolnförtnälda beskaffenhet skall 'stiftas) så måste

ändringar fö~'nt hafva skett såväl i tl'yckfrilletsförordllingen som j rätte

gångsbalken. Ändras ej tryckfrihetsförordningens föreskrifter beträffande

tidningsutgifvarens ansvar, så skulle i fråga Oln ,falsk, uti tidning införd

reklalTI - mot hvad som .är förhållandet i Tyskland, där en tiJnings

utgifvare är ansvarig endast onl' han haft ,kännedolll 0111 osanningen i

reklamen - den ansvarige tidningsutgifvaren blifva den, som straffades,

hvaremot själfva upphofsmannnen eller den, som låtit i tidningel? införa

reklamen, skulle gå fri, hvilket vore i yttersta grad orimligt.

En lag af ifrågavarande beskaffenhet är baserad därpå, att domaren

skall äga, rätt att fritt pröfva bevisningen samt att efter bästa öfvertygelse

bestämma heloppell af skadestånd, sorrl skola gäldas. ·1 ett land SOln

Sverige. där Illan. ännu laborerar lTIed legala bevisningsregler, so111 binda

dOlllaren, kan en lag mot illojal konkurrens aldrig blifva fullt effektiv.

Slutligen n1å erinras, att en dylik lag ingalunda kan i alla riktningar med

föra det, skydd, SOln med lagen afse~, förrän en ordnad lagstiftning an,

gående rätt till fallliljenumn blifvit bragt till stånd.

I allledning af föredraget yttrade sig:

Herr Grosshandlaren V. Ramstedt: Med anledning däraf, att före

draganden vid flera tillfällen nänlnde 111unufakturhandlareföreningens i

Stockhobn uttalande i. ämnet och att han särskild~ fäste sig vid att före

ningen icke yttrat sig för en lagstiftning angående inskränkning i sådan

illojal konkurrens, SOlll berörde otydliga 1nycke1~ltet8förhålla1~den, skall

jag be få omnämna, att den af föreningen tillsatta kOlnlnitteens, af hvil

ken kOillrnitte jag hade äran vara lnedlem, uttalande gick därpå ut, att

man icke ansåg, att här i landet försök' till nl1ssbruk beträffande <?tydliga

ll1yckenhetsförhållanden bade nått någon afsevärd fraingång.

Herr Lelnan anförde såson) exenlpel på sådan illojal konkurrens,

att en stor firlna infört trådrullar, son1, synbart lika stora S0111 andra,
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innehöllo en lnindre kvantitet tråd, llvarpå de stackars sön1merskol'na

skulle blifvit lid~l1de - men sömmerskornA. upptäckte detta missförhål
lande ganska snart,' och resultatet blef, att handeln drog sig från nämnda

firma till andra, hvarigenolll konkurrenterna inom kort toga vinsten af

. jf~avarande illojala handlingssätt. Alla öfriga af herr IJeman f detta

hän~~de åberopade exempel voro tagna från utlandet. · Manufakturband

lareföreni~el1s k01IJlnitte kände ock sedan flera år tillbaka förfarandet

med trådrnl rna, lnen komnlitteen hade enlellertid den uppfattning,. att

»en fluga gör J, gen sOlnnlar», och då Ulan i allmänhet hän1tat sina ex..

enlpel från utlan<k;t, sYlltes det komluitteen icke vara lämpligt att ifrå

gasätta e~l lagstiftning. i detta hänseende.

Herr Leman nän1'11de något 111era OIn denna kOlnn1ittes uttalande,

hvilket dock, på grund af d~n hastighet hVarlIJed föredraget framfördes,

icke kunde af mig uppfattas.. Jag ber då endast få nämna, att manu

fakturhandlareföreningen i Stockl)olm fasthåller vid sina uttalanden för

önskvärdheten af, att lagliga bestälnm~lser för begränsning af illojal kon

kurrens måtte 'här i landet komilla till stånd och har Sveriges allmänna

bandelsförening uttalat sig i samnla syfte.

Herr Ordföranden: Jag tillåter mig endast meddela, att till kongl.

komlllerskollegiu1l1 från 111inutllandelsföreningen ingått en framställning i

dett.a älune, öfver hvilken frall1ställning kollegium dock ännu icke afgifvit

sitt tItlåtande.

• • •



N A TION ALE-KONOMISKA FÖRENINGENS

samnlanträde den 7 december 1899.

Ordförande: Revisionssekreteraren HJ. HAMMAR S](JÖLD.

Sammanträdet öppnades af Herr Ordför~ndell med följande ord:

-Sedan förra sammanträdet har Nationalekonomiska föreningen för

lorat en af sina stiftare och _mest nitiska 111edlenlmar. I Presidenten W mrn

sörjer fäderneslandet en outtröttlig främjare af allmänt och enskildt väl,

en grundlig fOl~skare, en öfvertygelsetrogen statsman. \Tår förening var

vid honaln fästad 111ed alldeles särskilda band. Såsaln en gärd af värd·

-nad, tacksamhet och saknad bar styrelsen låtit. nedlägga en krans på ~

bans bår.

Till ledalllot af föreningen invaldes:

Herr Bankkamrel'uren ](. ·Bovin.

Herr I{alll111arherren F. A. G. Berellcrelltz böll härefter ett före

drag om

Moderna anstalter för utrikeshandelns främjande.

Näppeligen torde det finnas någon gren af ll1änsklig verksamhet,

som i högre grad än den utrikes handeln främjar den materiella kulturell".

Den utrikes handeln förlnedlar varubytet länderna emellan, den är drif

kraften j hela detta nät af transportleder, SOlU i ständigt växlande rörel·
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se är spändt utöfver världen.. Den. är nödvändig för al1'produktion,sorn

siktar ·längre än .. till, den egna lnarknaden, och det finnes, SåSOlll presi·

denten Mae Kinley' yttrade vid invigningen af the Philadelphia conlrner

ciai museUlll," intet skäl att söka förmå folk till produktion, onl de ej finna

.någon, som kÖper deras tillverkningar. Utan utrikes handel alltså ingen

exportindustri, och' utan utrikes handel icke heller någOtl utrikes -gods

trafik, vare sig till lunds eller, sjös. Den utrikes handeln är nivellerande,

den tager varor, där det finnes öfverflöd, oclJ. lätllnar den), där det råder

brist. Till, sitt väsen internationell, bidrager den att utfylla klyftorna i

de skilda folkens olika existensvillkor OCll utjälnna nationella och natll

rella olikheter.

11en är den materiella kulturen en viktig UIJ1Jgift för staten, n1åste'

det alltså ingå i statens uppgift att· ej blott ·bered.a den utrikes handeln

fria utvecklingslTIöjligheter, utan också frälnja ocll till och filed egga.den ..

Statens uppgift härvid fralnstår i än klarare dag, om nlan betänker, att

den lnateriella kulturen ej blott röjer väg för, utan äfven är bärare af

den andliga kulturen.

~-'rån statens sida kan den utrikes handeln främjas och Ilar också

i de flesta· länder fränJjats .på en hel del olika sätt. . InOlTI-ramen ,för

denna korta skiss i ämnet kall icke ligga att framlägga någon revy af de

olika utvägar, SOlD härvid träda för tanken.' Vi skola blott sysselsätta oss

l11ed några af den), som på senare tiden tilldragit sig särskild. upplllärk-

· sanlhet. För att gifva en öfverblick af ämnet skola vi dock helt SUln~

lnariskt räkna upp de viktigaste anstalter och åtgärder, hvilka i det

föreliggande syftet ifrågakomma. Af' dessa åtgärder hänföra sig till ut·

rikes handeln några endast Il1edelbart, andra alldeles direkt. 'fill de

förra höra:

anordnundet af de officiella centralorgan, hvarunder utrikes handelns

angelägenheter höra;

beredanuet åt utrikes handelns idkare eller målsITlän af lagbestän1d

rätt att höras i lagstiftnings- och andra denl rörande frågor;

anordnande af representativa organ för näringarna, med uppgift att

tillvarataga äfven den utrikes handelns intressen, handelska1nmare i in

och utlandet· sam t centralrepresentationj

tillförsäkrandet åt handeln.. ·af skydd,. stöd och hjälp i utlan'det ge~

nom diplomatiska och k01~8~tlär(t olrgan saInt reglerandet af des~as verksamhet~.
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Till de' direkta åtgärderna torde vara att räkna:

omsorgen 0111 den kommersiella undervisningen med hänsyn till den

internationella handeln;

tilldelandet åt unga män af handelsstipendier för handelns studiulll

utrikes;

inhämtandet genonl nänlnda konsulära och andra organ af upplys

ningar i komn~ersiella ämnen sarrlt dessa" upplysningars spridal)de och

tillhandahållande; •

utsändandet af exportagenter och kommersiella forskningsresor, an

ställande af kOlnmersiella attacheer m. m.;

tryggandet åt handeln af regelbundna handelsvägar gen01TI understöd

åt ångbåtslinjer;

för exportgods lindrade järnvägs{rakttaxor och lämpliga samtrafik

aItal;

utförselns frällljande genom exportprem,ie1~;

tillförandet åt näringarna af kapital genolll ,yurrants eller andra kre

ditnlede], bildandet af exportbanker; salnt

inrättandet af {rihamna1~, {rilager m. m.

Orsaken därtill att det i senare "tiden blifvit allt mer och lller ange

läget att kOluma exporthandeln till hjälp och underlätta dess utöfvande

är gifvetvis att söka däruti, att de inhem"ska marknaderna i de gamla

kulturländerna börjat öfverfyllas och att de närliggande naturligaa.fsätt

ningsfälten, vare sig på grund af skyddsbestämluelser eller emedan de till

fullo matas af den egna produktionen, afstängas för ilnporten och för pro

duktionsöfverskottet från andra länder. "Härigenom har lösen måst blifva

nya halldelsfält, och på dessa, de redan öppri"ade och de, konlmersiellt sedt,

jungfruliga, Ilar det, liksolTI fallet är på andra olllråden för .nlänskHgt

arbete, uppstått en hård täflingskamp. Frågan Olll inträdet och fram

gången på dessa afiägsnare 11alldelsfält har så blifvit akut. Härtill har

också bidragit, utom de stora stat.ernas kolonialpolitik, den omständigheten,

att dessa aftägsna marknader, kommersiellt sedt, icke längre äro så af

lägsna. Snabba, täta och bekväma sanlfärdsrnedel hafva fört tillverknings·

och afsättningsorterna närmare h varandra. Den utrikes handeln har bör

jat populariseras. Den är ej längre fö~behållel1 de stora världshusen, det

har blifvit en möjligIlet äfven för små krafter att våga sig in på världs

marknaden. Dessa krafter, huru obetydliga -de än äro hvar för sig, blifva



Moderna anstalter för utrikeshandelns främjande. 103

dock nationalekonolniskt af vikt, helst i ett land, SOl11 har ett i111P0l't;

öfverskott, som nu måste betalas ej nIed exportgods utan med guld.

Här gäller det en strid onl dessa handelsfält. För seger i strid

fordras att vara rustad för striden, och' ett land, SOlU vill seger, får ej

uraktlåta att förse sina trupper Ined lika goda och llloderna vapen, som

fienden·,. d. v. s. här konkurrenterna, anvä:ll.der. För seger i den inter

nationella, handelns täflingsstrid fordras för visso både kunskaper och ka

pital, hjälprnedel för transporten och fraInför allt begärliga varor, men

det fordras också att känna förhållandena på marknaden) att känna fien

dens position för att begagna salnma bild. Det fordras att ständigt och

säkert kunna för sig besvara en hel mängd viktiga frågor. Hvilka varor

kunna afsättas där eller där? H vilka marknader up'ptaga den eller den

varan? Huru stor konsunltionskraft har marknaden? H vilka fordringar

ställer Inan där på varorna? Huru beskaffade varor sälja. medtäflarna?

11ed hvilka kostnader och ufbränningar äro transporten ocl1 införseln dit

förbundna? IIvilka handelsbruk råda? H vilka betalningsvillkor lnedgifva

konkurrenterna? Huru vill lnan hafva varans toalett och förpackning?

IIvilka handelshus skall lllun vända sig till? Förtjäna dessa hus tillit?

In. In. Med ett ord, det fordras kom~nersiell in{or'mation, och det fordras

äfven, att underrättelserna, för att ej skada utan gagna, äro tillförlitliga och

aktuellt giltiga.

Frän1st träder härvid för tanken, hurusoln den enskilde affärslnan

nen kan genom egna agenter eller genOtll filialer utrikes utforska de

lllarknader, med hvilka han vill inleda nya förbindelser eller där han vill

utveckla bestående. För stora hus llled stadgad export kan detta sätt

visserligen synas vara tillfyllest, ocll hvad ej en enskild firma lnäktar,

kan vinnas genonl samnIanslutningar af flera. .

Äfven i dessa fall kan dock ej förekolllnlas, att luckor uppkonlrna

i inforlnatiollen och att denna blir kostbar. Ej ens. för de största export

hus blir det görligt hafva agenter öfverallt, där en arsättningsmöjlighet

kan yppa sig. 1\1:en alldeles otillfredsställande blir det att hänvisa de där

många slnå exportindustrierna och exportörerna på utvägen att fö~ den

nödiga informationen anlita egna agenter.

Här kan OCll bör ~tatell träda elnel1all och genom sina organ in

hämta dell kornmersiella information, sorn kan anses vara till gagn för

landets exportindustri och handel betraktade såsom helheter. Det är gif-
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v-et, att krafvet på handelsinforrnation framträder med allt större anspråk

på att tillgodoses, i den lnån luan ej blott siktar till de aflägsna lnark

nadsfälten, utan oc~så sträfvar att med dessa knyta 'di'rekta affärsförbin

delser. J?en indirekta handeln förer ju det oundgängliga med sig, att en

del af vinsten stannar hos lllellanhänder. Med den indirekta handeln kan

lnaD, såsa;rn fralnhållits från ett betydelsefullt håll, icke grunda beräknin

gar på re~urfrakter,och detta är dock något, SOln är ett villkor för en var

aktig »export-. och importström» till matande af direkta ångfartygslinjer.

Den indir~kta handeln slutligen innebär ett beroende och ett beroende af .

hvilka? Jo, ofta af konkurrenterna! Huru är det ens möjligt fordra, att.

dessa sko~a franlför sina egna produkter eller produkter från eget land

rekommendera våra?

För att erhålla ett effektivt inforlnationsväsen bar lllal1 nu lnången

städes inrättat officiella eller halfofficiella sarnlingsställen för k011'tme'rsiell

infor1nation. Under en resa på nådigt uppdrag sistlidne höst har jag för

handels- och sjöfartskomlnitteen tagit kännedom Oln några af dessa, oell

hvad Oln dem inhäll1tats skall blifva hufvudämnet för meddelandet i dag.

De härleda sin informationsmateriell hufvudsakligen från konsulern,a,

llvilkas b"etydelse, för handelll härigen0111 vunnit l. vikt. Vi skola därför

något tangera äfven denna ,sak såSOln i viss lnån grundläggande för saln

lingsställena. Öfverallt Ilar lIlan nUlnera frall1hållit denna, sida, rapport

verksalnheten OCll konsulernas arbete för handeln, såsom en hllfvudupp

gift för dessa tjänstelnäns verksamhet jämte den att skydda och tillvara

taga det lands intressen, för hvilket de äro anställda. Viktell af denna

sistnälnnda uppgift underskatta vi ingalunda, men det kan ifrågasättas,

Oln den verksalnhet, som härför fordras, samt utförandet af. e11 del ad-.

nlinistrativa förrättningar i afseende å sjöfarten, vore nog för att berättiga

en sådan apparat SOlU konsulatväsendet. För visso är man fullt befogad

att fordra något Inera, och detta »U1era» har lllan också öfverallt fordrat.

Konsulerna hafva därför allmänt ålagts afgifva rapporter och berättelser,

oeh det är detta rapportväsen, hvilket visserligen ock komnler sjöfarten

till gagn, ehuru, såsom nord. skibsred. fören:s styrelse nyligen påpekat, ej

i så bög grad sonl handeln, det är detta rapportväsen, Illall llU vill hafva

ordnadt; ledt och utveckladt till ett mot det därpå nedlagda arbetet sva

rande gagn för exportindustrien och handeln.

'Så har i Frankrike ålagts konsulerna att allt mer och mer ihärdigt
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fästa vikt vid fullgörandet af den kOllllnersiel1a delen af SIn uppgift. I

Belgien, hvars konsuler anses stå på llöjden af sin uppgift, i Belgien,

S01l1 snart sagdt saknar handelsflott~, har man förlagt hela inforlnations

apparaten i första hand på konsulerna. Man låter delll gen0I11 resor i in·

dustridistrikten komnla i berörjng lTIed industriidkarna. Det råder den lifii

gaste förbindelse lnellan dessa och konsulerna via' centralstyrelsen, sorn

leder, 'kritiserar, upplnuntrar och utnyttjar konsulernas rapportverksalnhet.

I England har man nyligen anslagit ej obetydliga ITledel för att ersätta

konsulerna deras extra kostnader i förbindelse med insamlande af han

delsunderrättelser, ocll den där nyligen arbetande särskilda kOlnulersiella

infornlationskoUlmitteen har tagit till' orda för ökning af personalen vid ar

betstyngda konsulat, i syfte att konsuln själf skulle kunna lnera ägna sig

åt viktigt kommers'iellt arbete. I Tyskland har ll1an tillgodosett den han

delspolitiska uppgiften, då IDan anslagit ett afsevärdt belopp för utsän

dande af »handelssachverständigen» till vissa konsulat. Mall ifrar äfven

Il1ed llänsyn till den handelspolitiska uppgiften för ett ökadt an vändande

Hf consules missi företrädesvis på trans111urina länder, och lllun for

drar kOlnpetensvillkor för konsulstjänst. Särskildt har Inan i England

opponerat sig luot dessa »n1ude in Germany» consuls för tillvara

tagande af konkurrentens intressen! Har lnan t. ex. i en engelsk koloni

till representant en. engelsk undersåte, delägare i· eller leda~~e af ett en

gelskt 11andelsföretag, SOlll har till syfte att idka ~ffärer på kolonien, 111å

med fog frågas, om det ej vore bättre att icke hafva någon representant

alls. Huru vill man fordra, att denne skall på bekostnad af sitt eget lands

produkter franlbålla ett annat lands?

H vad vidare utnyttjandet af rapporterna angår, har Ulan i allmän

het väl bibebållit utgifvande af årsrapporter hos den centrala adtninistra

tiva lnyndigheten, 11len öfverlälnnat tillgodogörandet och p~blicerandet af

de tillfälliga rapporterna åt de salnlingsställe~l, vi bär afse. Dessa upp

suga informationsrpaterialet OCll göra det smältbart; de analysera, bearbeta

och offentliggöra det i njutbar forin. De anordna enqueter grundade på

konsulernas rapportväsen ill. 111. Betydelsen häraf får ej underkännas.

'li se den ej blott i infor.lllationen för bandeln och industrien, utan också

llled hänsyn till konsulerna själfva. Ty se konsulerna, att ej deras be

rättelser blifva till gagn, utsättas de för frestelsen att något eftersätta på

omsorg och vakenhet vid berättelsernas författande. Det är blott mänsk-
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ligt,' att intresset slappas 'för' ett arbete, SOln göres förgäfves, och det gö·

res förgäfves, om ej rapporterna snabbt och effektivt kOlnma till deras

kännedoII1, för hvilka de äro skrifna. För ett sådant rnål SOln att utan

vidare' han1na i arkiven äro berättelserna icke afsedda. Här hafva dessa

samlingsställen en uppgift att fyIla.

Till förebyggande af missuppfattning af hvad vi härmed åsyfta, torde

icke vara ur vägen att fralnhålla, att hvarken lned denna konsulernas

inforlnationsverksamhet eller med verksamheten vid dylika samlingsställen

åsyftas att ersätta det privata initi~tivet i afseende å handelsförbindelser.

Med den anordning, hvarom här är fråga, vill Ulan hvarkell göra konsu-

. lerna ~ill handelsagenter eller de centrala' institutionerna till agenturer.

Staten har icke att gå längre än att undanrödja det llinder för de enskil

das själfverksamhet, som ligger i ofullstä11dig inforlnation, den kan frälnja

och egga denna själfverksamhet, men den har.. icke att uppträda såsolu

agent .genom sina organ. Man har vid inrättandet af hithörande anstal

teJ;, särskildt i Frankrike, England och Belgien, med styrka framhållit

detta. Tillfälle till information bj uder staten, men det ·beror af den en

skilde att begagna detta tillfälle. Fralngållgen beror sålunda alltid på

faktorer, hvaröfver staten ej kan råda, de enskildas initiativ, klokhet och'

förmåga.

Vi öfvergå nu till de antydda samlingsställena för kommersiell in

formation.

Särskilda sådana hafva inrättats hufvudsakligen ifrån midten af 1880

talet och under benäluning af handelsmuseer. De leda sitt ursprung från

de profsamlingar af varor, SOlU sammansatts med anledning af nationella

eller internationella utställningar.

Man kan Ekiija mellan två bestämda hufvudriktningar i syftet för

dylika muse~r:

den ena- att gifva främ'lnande ilnportörer tillfälle att lära känna det

lands tillverkningar, där' rnuseet finnes inrättadt och hvaraf prof finnas i
fl:

museet, och

den andra att bereda landets egna industriidkare och exportörer lnöj

lighet att studera främmande marknader i därifrån insända och i lTIUSeet

utst.ällda prof.

En del museer hafva båda dessa syften.
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Profsamlingarn,a kunna fördelas i följande hufvudgrupper:

1) prof å exportvaror från museilandet (exportlTIönsterlager);

2) prof å sådana, å frän1 rnande 111arknader salul1ållna och där

- begärliga varor, SOln tillverkats i andra främlnande län

der, men antagas kUllna blifva förelnål för export från

11luseilundet;

3) prof å utländska råänlnen, lä111pliga till inlport i luusel

landet;

4) prof å utstyrsel, förpackning In. nl. för varor, sonl å fräln

mande 111arknader äro begärliga.

I en informationsbyrå lälnnas närmare uppgifter Oln varorna, ITlark

naderna m. ID. samt om transport-, tu~l- och andra varuförseln rörande

förhållanden.

Då afsikten n1ed export1nönsterlager är att träffa främlingar,lära

sådana anstalter endast kunna blifva till gagn å orter, son1 i stor ut

sträckning besökas af främlingar. De passa på de stora handels- och tu

ristorterna. Deras prograln kan lättare ocl1 egentligare genomföras af den

privata företagsulnheten; de hafva också, sitt syfte liknlätigt, lnerenclels

utvecklat sig till exportagenturer. Exelnpel på sådana äro de vanliga ty-

_ska exportmusterIager i t. ex. Dresden, Stuttgart o. d.

För vissa handelsinuseer har llufvuduppgiften blifvit pedagogisk eller

kulturhistorisk, så t. ex. Städtisches Museum i Bremen.

Den andra hufvudriktningen, son1 vänder sig till hemlandets indu

striidkare, ligger närmare hvad vi mena -med komlnersiell inforn1ation,

och det springer genast i ögo'nen, att det är denna art af här ifrågava

rande anstalter, hvars realiserande hufvudsakligen påkallar statens med

verkan. Denna riktning har sin prototyp i le musee commercial i Brli.ssel.

Både det ena och det andra progra.mmets fulla realiserande har dock

stött på stora svårigheter. För att gagna exporten måste profiager hållas

a jour. Men detta har visat sig vara en så vansklig uppgift att med

luåttliga medel lösa, att ll1an numera i alllnänhet öfvergifvit tanken på

möjligheten däraf. Hvad exportnlönsterlager beträffar, fÖrSU1TI lna ofta

producenterna att fylla. sina lager eller att onlbyta sina varor. De hålla

till och med med flit tillbaka sina nyheter, för att dessa ej skola i 111useet

kopieras af konkurrenterna. Svårigheten är än 11lera accentuerad beträf

fande pro{iager å främmande exportartiklar. ~led modets och efterfrå·
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gans växlingar löper 111an fara att utställa en artikel~ SOlU, då den lockat

till tillverkning OCll export, fallit ur nl0det.

Af dessa skäl har lllan nu al1n1änt flyttat tyngdpunkten för vel'k

sanlheten från museet SåSOlU sådant till informationsbyrån. Benälnningen

111USeUlll, SOlU anvisar åt varuexpositionen det största· rUlTI111et, är icke

längre adekvat. Man kallar ofta dessa anstalter exportkontor eller export

byråer, lTIen äfven dessa. benä1l1ningar, SOl11 gifva föreställning Oln en

agentur- och handelsverksalnhet, synas kunna föra tanken vilse.

. Moderna salulingsställen för kOllllnersiell inforlnation skaffa oeh till

handahålla dock äfvell varuprof, .Philadelphiarnuseet i stor utsträckning,

lTIell hvad beträffar öfriga anstalter, alln1ännast SåSOlll jllustration till be~

stärnda upplysningar, inskaffade på begäran af en viss industriidkare eller

inhänltade af anstalten för att studera en viss exportgren. Man lägger

dock vikt på· att profven kOllIna industriidkarna i handoll1 för att dessa

däraf skola draga gagn. Så t. ex. l'office national dn COlnlnerce exte

rieur i Paris.

De viktigaste UP1Jlysningskällor, ur hvilka de ifrågavarande anstal-

terna ösa sitt informationslTIaterial, äro följande:

rapporter af landets egna konsuler och agenter;

berättelser af handelskamrar in- ocll utrikes;

frälllrnande länders enaIlanda rapporter;

upplysningar af särskilda korrespondenter;

upplysningar i facktidningar och dagspressen;

särskildt anordnade enquetes ID. ill.

De UpplysningaIJ'", sorn länlnas i dessa anstalter, äro af snart sagdt.

hvarje handeln beröral1d~ slag. I-Iufvudgrupper11a äro: uppgifter å hvilka

och hurudana varor äro begärliga. å den eller den marknaden; huruvida

och å llvilken marknad en viss vara kan vinna afsättning; anvisningar å

fiI'ITIOr; upplysningar onl import- och exportvägar ; komlnunikationel';

fraktkostnader; tullförllållanden; leveranser; entreprenader.

Oftast utgifva dessa samlingsställen särskilda publikationer och kOlll

lnersiella flygblad. Det har redan erinrats Oln dessa anstalters betydelse

äfven med hänsyn till informationsapparaten utrikes, konsuler och sti

pendiater.

~"ör ett vanligt centralverk med en rnängd andra adrninistrativa be

styr blir denna uppgift· utan· anlitande af tekniskt och merkantilt danade
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krafter svårare än. för ett uteslutande för komlllersiell information afsedt

centralställe, hvilket oftast utrustas med sådana krafter.
" .

Dessutolll rnåste det vara för de administrativa centralnlyndigheterna

för näringarna, liksonl för regeringen, af stor vikt att hafva tillgång på

det tillförlitliga och omfattånde informationslnaterial, som bos anstalten

bör vara sarnladt. Detta ·kan blifva af betydelse vid beredande af och

beslut Oln lagstiftnings- oell andra åtgärder i dessa ämnen.

Vi se således betydelsen af dessa anst~lter, ej blott i deras egentliga

och föruän1sta uppgift, infornlation åt industri och handel, utan också i

det gagn, de kunna göra, dels utåt med l1änsyn till den utrikes informa

tionsmekanismen, dels inåt ocll uppåt i fråga om förvaltningen och lag

stiftningen på ifrågav"arande område.

Då tiden icke medgifver att lämna någon utförligare redogörelse för

sanltliga här ifrågavarande unstalter, skola vi blott närmare oluförluäla

några .f~ typiska och göra då början llled B1"uBsel'Yfl;useet, det· äldsta af

111ånga syskon.

De varuprof, SOlll undan för un,dan inSall1lats genom belgiska kon ..

suler, visades först i utrikesministeriet, lnen hamnade sedan vid ~)institut

s l]pe~~ieur du cornrnerce i Ant,verpen SåSOlll undervisningsl11ateriell. ~id en

utställning 1880 blef surnlingen visad i Brtissel. Den väckte uppseende,

och. Jnan beslöt göra däraf ett permanent handelsmuseurn.

Kal11rarna biföllo förslaget och anslogo -lnedel till inköp 'och inred

ning af en byggnad å staden Briissels lna.rk för olnkring 316,000 francs.

Anstalten utgör en division af direction du commerce et des con

~ulats vid utrikesITlinisteriet. Anstaltens chef är chef de division i sagda

lninisteriurn, och dess personal aflönas på lninisteriets stat.

Äfven '111useets korrespondens besörjes i regel gen0111 utrikesnliniste

riet, där ingående skrifve~ser angående rnuseet registreras u~1der särskildt

numnler. Från direction du COlnlnerce et des consulats sändas de till

museet. Endast de skrifvelser af konsuler, SOln röra leveranser i utlal1

det, gå direkt till museet, oell privatpersoner adressera ofta sina förfråg

ningar direkt till detta.

Utgående' skrifvelser uppsättas i lnuseet, meil de ulldertecknas af

utrikes111inistern och expedieras från ministeri~ts handelsdirektion. Ä.fven

privatpersoner få i regel sva.r i san11na otdning; undantag sker endast i

afseende å belgiska entreprenader; angående hvilka S'B~IUAS direkt. 1'ill
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skrifvelserna användes utrikeslninisteriets etiketterade papper. Detta sätt

för korrespondensen finner Inan »föga kompliceradt», och det gifver onek

ligen en. viss relief åt det hela.

1\1a11 har genol11 att gifva museet denna fullt officiella ställning ve·

lat trygga upplysningarnas opartiskhet och trovärdigllet.

Museet styres närlnast af bemälde chef de division. Befattningen

innehafves af m. Malissa~t, till utbildningen ingeniör, bvilken ledt museet

från dess stiftelse.

Del1 öfriga personalen består af fem särskilda tjänstemän.

Förutonl lönestaten å lninisteriets budget är ett särskildt anslag upp

fördt för 111useet. 'Detta anslag var i början 30,000, sedan 25,000, lnen

är nu blott 20,000 francs. Det användes för profinköp, böcker, inventa

rier, »Bulletin commercial» m. ill.

Målet går i korthet ut på. att utveckla Belgiens direkta utrikes han

del, särskild.t på aflägsna länder, »stin1ulera företagsalllhetell», ävägabringa

direkta affärsförbindelser lnellan belgiska och frä1l11nande lllarknader och

skydda för luisslyekade affärer.

Museet gör inga affärer. Sedan alla upplysningar lälnnats, slutar det

offentligas roll, oell det beror af den enskilde att dra.ga fördel af desallllna.

Gå .vi nu att tillse hvilka medel tnuseet använder för sitt ändamål,

finna vi verksamheten fördelad på åtskilliga afdelningar. Först nämna vi

upplysningsbyrån tör- utrikes handeln. Här erhålla besökande upplysnin

gar angående främll1ande lllarknader, där begärliga' varor, handelshus,

handelsbruk In. In., snart sagdt, on1 allt.

Upplysningar om firmors so)iditet lälllnas endast llluntligen uuder

uttryckligt förbehåll, att· de gifvas utan ansvarighet, saInt blott beträffande

fir1nor å aflägsna platser, där enskilda ha svårt att skaffa sig upplysnin

gar på annat sätt, men ej i fråga om firmor i lnera organiserade länder.

A't·kivet förtecknas i l'indicateur (diariet). Allt, SOlll rör en grupp,

bildar en »dossier», lued gruppens nUlnlner. InoIll denna ligger det, SOlll

rör saln rna klass, i en »farde» .

Upplysningsbyrån kompletteras af varuprofsaullingen och särskildt

Ined llluseet införlifvade eller till dess byggna.d förlagda byråer.

Biblioteket nled läsesalen är försedt Illed kommersiella uppslagsböc

ker, tidskrifter In. In. ~Ian finner här adresser å handelshus på de för

näu1sta platser. En tjänstelnan är tillgänglig för att vägleda de besökande.
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Den andra viktiga afdelningen är' våruprofsamlingen, »museet).

Profven sarnlas af Belgiens diplo111utiska och konsulära agenter.

Men, frågade vi vid besök i anstalten, bar lnan icke lnött svårigheter i

afseende fl konsulernas förmåga att inköpa de rätta profven ? Konsulerna

sakna ju i allmäl1het 'dell tekniska och kOlnlnersiella sakkunskap, som"'bär

för synes behöfva tagas i anspråk.

Frågan besvarades af m. Malissart nekande. Innan en· konsul till

{räder sin befat.tning, gör han e11 rundresai jll belgiska industridistrikt,

och n1an begär ej af honom insändandet af prof, förrän han under en tid

- såvidt vi 111innas, ornkring ett år - vistats i och hunnit sätta sig in

i det lands förhållanden, där han. är anställd. Enskilda industriidkare. eller

affärsmän känna blott sina egna detaljer och skulle mindre väl ägna sig

för uppdrageL Konsulerna förvärfva snart rutin. De få också nUU1era

periodiskt hemresa till Belgien på statens bekostnad, och få då tillfälle att

åter genolnresa industridistrikten, likscHn de då äro i museet tillgängliga
~

å vissa tider för industriidkare och affärsInän, SOln önska erhålla upplys-

llingar aln de länder, där konsulerna äro anställda. De göra också resor

inolll sitt distrikt och vinna sålunda däri den nödiga lokalkännedolnen.

Man dolde enlellertid icke i Brussel svårigheten att hålla sådana

prot'samlingur il jour, och man fäste ej heller här numera hufvudvikten

vid dessa, utan vid museets inforlnationsverksanlhet.

Af dessa orsaker har också konsulernas uppgift llurnera blifvit lättad.

I afseende å salnlingarnas fyllande följde lnan i början, lneddelade

In. Malissart, den vägen, att ll1a.rl uppdrog åt konsulerna på vissa viktiga

handelscentra att sal11manföra fullständiga salnlingar af inlport- och ex

portartiklar från deras distrikt. ' Detta system medförde, säger 111. ~ialis

sart, olägenheter, SOIU medfört dess fullständiga öfvergifvande. Då Oln·

budets undersökningar borde omfatta ett stort antal. olikartade föremål,

Vill" det knappt lnöjligt för honom att beträffande bvarje slags artikel

ägna nödig tid för' att utvälja de intressantaste profven, besegra de svå

righeter, som i· ll1ånga fall lnöta bonom genom likgiltighet eller 111isstro

ende från kÖpll1än på platsen, samt hopsamla alla nödiga underrättelser.

Numera går lnan till väga på ett helt annat sätt. Museiförvaltnin

gen (utrikesministeriet) uppgör för sig en öfversikt af de trakter, där ell

bestämd kategori varor synes kunna köpas eller säljas, allt efter varans art;

därifrån utsänder lnan till de agenter (konsuler eller legationer)] SOlU saken
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rör, ett detaljeradt frågeformulär, som, begränsadt till ett vis'st inskränkt,

oluråde, gifvetvis är 111era bestämdt, Iller fullständigt än de alhnänna, mer

eller 111indre sväfvande illstruktioner, S0111 hänföra sig till totalsamlingar.

Detta tillvägagångssät.t har medfört ub,närkt resultat, så mycket hellre sonl

dessa enquetes i alllnänhet göras på begäran af belgiska industriidkare.

Man låter sig ledas af oITlständigheterna och vederbörandes önskningar.

Den praktiska erfarenbeteIi' tages härvid, särskildt vid frågornas uppstäl

lande, i anspråk, så att . e instruktioner, SOlTI tillställas konsulerna, in

skränkas till verkligen nyttiga uppgifter och olnfatta alla' detaljer beträf

fande handeln Ined de artiklar, SOlU skola studeras.

I en särskild not af belgiske utrikesministern heter det bland annat:

Utrikesministeriet kall endast loforda de resultat) SOlU vunnits genolll

dessa direkta förbindelser n1ellan Belgiens agenter utrikes. och .dess affärs

Inän, förbindelser som blifvit talrikare, sedan lTIan antagit systell1et att låta

konsulerna periodiskt besöka helnlandet.

.Samlingarna bestå af' prof på:

1) artiklar fär expo1ltt;

2) artiklar för import;

3) emballage och förpackningssätt.

Expo'rtartiklCl/I"na ,olllfatta f~bi"ikat, som säljas af Belgiens konkurren

ter utrikes på skilda lnarknader.

Importa1"tiklarna äro sådaIla råvaror och förbrukningsartiklar, SOl11

Belgien har i11tresse af att förskaffa direkt från själfva produktionsorten .

Den tredje gruppen, enlballage- och appretagetyperna, afser att lära

exportören, huru han bör inpacka sina varor, deras toalett, SOill man kal

lar det. I den af utrikeslninisteriet lltgifna broschyren påpekas, hurusolTI

lnan ofta icke har att söka orsaken till misslyckande på transatlantiska

platser i annat än brist på olllsorg i eluballeringen och ofullkomligheten

i varornas toalett.

Profvel1 äro ordnade efter varornas natu1", och ino1l1 hvarje varu·

klass äro de ordnade ,efter land.

Varugrupperna äro 44. Grupperna indelas i sektioner, där så på

fordras, och vidare i klasser. Inoul klasserna ändtligen äro profven ord

nade under det konsulat, SOlU sändt deln.

Dubletter, särskildt af väfnader och råälllnen, utlälunas ofta på be

gäran år industriidkare, hvilka också kunna erhålla arklipp af större prof-
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ver. Däremot sändas profven ej å cirkulation bland industriidkarna, då

man därvid lätt kan förbigå någon och' mall -fruktar att begå någon

prejudice.

Profvens antal har något nedgått -under senare år. Det lärer utgöra

()mkring 20,000. 1895 var antalet omkring 23,000.

- Katalogel1 innehåller -fyra volulninösa delar d~taljupplysl1ingar.an

gående varuprofven enligt viss gruppering och klassindelning. Här har

inan en särdeles upplysande och lätt tillgänglig in forluat~ol1skälla. i Nya

upplysningar insättas på- il1klistrade blad -och införas i Bulletin commercial.

I slutet ,af hvar del finnes på färgadt papper ett alfabetiskt register,

hvilket af katalogel1 gör-, S0111 det 'säges i- företalet; det mest-praktiska och

aktuella bandelslexikoll, som kan finnas.

Till museet höra vidare vissa särskilda byråer, såsom

1) byrån för leveranser utrikes, som tillhal1dahåller och lneddelar

oOn1edelbart underrättelser om leveranser och entrepl~enader ~trikes.

. 2) bY1rå för Belgiens industri, där belgiska firmor deponera sina ka

-taloger o. d., nlel1 ej varuprof.

3) upplysningsbyrå rörande emigration.-

Dessutorn finnas till museet förlagda andra byråer, SOlU korrlpiettera

dess verksanlhet.

Hit böra byrån för belgiska leveranser, där man finner samlade

.alla planer o. d. rörande offentliga arbeten för staten, provinserna och

kOmlTIUnerna, SOlU utbjudas på entreprenadau~tion, och -nlan behöfver

ej söka upplysningar bärolu hos de särskilda ministerierna eller andra för

valtningsorgan. I lnuseet kan man få köpa de planer, förslagskontrakt

o. d., som finnas i tryck. En särskild fotografiatelier finnes i byggnaden~

där planer till dylika arbeten för stateIlS järnvägar afbildas.

Denna centralisation är tydligen till fördel icke ~lott för allmänhe

ten, som lärt mycket värdera den, -utan ock för de särskilda förvaltnings

grenarna.

Så har man byrån för upplysningar om varutransporter och tull

tariffer.

Här får man gratis underrättelser orn:

1) .pris och transportyillkor för varor till hvilken _som helst .bestäm

melseort per järnväg eller sjöledes;

2} ~jölägenheter ;

8
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3) införseltllllar i olika länder; samt

4) afgängs- och an~omsttider för godstågen.

Förfrågningar aln transportkostnader' o. d. besvaras j forID af' ett

icke undertecknadt melTIorandunl å tryckt blankett.

Underrättelser om tullbestämmelser lä1nnas lnycket praktiskt genoln

på förhand tagila separataftryck af vidkolTIInande tulltariff på lösa blad i

litet format.

Sådana s~parattryck lämIlas ock Oln andra införselbestämmelser så

SOlU ursprungsbevis, transportbestämmelserm. m.

Är det fråga om någon tolkning af en rubrik i en tulltariff, 0111 nå

gon reklamation eller dylikt hänvisas, den frågande till handels- OCll kon

sulatdirektionens ,afdelning för tulltariffer eller till le bureau international

pour la publication des tarits douaniers.

1'ransportbyråll administreras af en chef och två lägre tjänstemän.

Denna praktiska· byrå gjorde särskildt ett nlycket fördel~ktig~ intryck.

Järnvägsförvaltningell har äfven anordnat lokalagenturer både inOln

och utom landet, till hvilka förfrågningar ock kunna ställas.

Syftet 111ed filialer11a är att dirigera exportgods öfver Antwerpen.

Äfven finnes en åkerbruksa{delning, som on1fattar ett särskildt åker-,

bruksllluSeUtlJ, sonl 1894 installerades i handelslTIuseibyggnaden och SOl11

har till syfte att gynna utförseln af landtbruksalster. Äfven här finnes,

en upplysningsbyrå ill. ill.

1111seet är beläget Rue des Augustins 17, ej långt från börsen, Grande·

Place salnt post- och telegrafpalatset, i affärs1ifvets nledelpunkt och syn

nerligen lämpligt för sitt ändaulål. Alltaletbesök per dag utgjorde 1884

45 och 1898 138, motsvarande i allt 41,101. Antalet skrifvelser hade

ökats i ungefär sarnma grad.

Utonl Briisselmuseet finnes i Belgien ett museum efter exportmöll

stersystemet i Antwerpen. Det är dock af Inindre betydelse utOlU SåS0111

erbjudande undervisningsmateriell åt högre handelsinstitutet i staden och

är icke någon statsinstitution.

Vi fortgå nu till Frankrike. In01TI dell vid handelsministeriet "be

.fintliga direction d/u con~merce inrättades redan 1883 en särskild byrå,

för att förse den franska handeln llled alla. upplysningar och anvisllingar,

ägnade att gynna dess utveckling utrikes.

Sin uppgift Eåsom samlare och spridare af kOlnlnersiella t1pplysnin-
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gar mäktade den med sin fåtaliga personal ej längre fylla. -Det var

också en olägenh·et, att byrån, förlagd som den var till handelsll1inisteriets

palats mellall Rue Grenelle och Rue de Varenne på vänstra Seinestran

den, ej låg i affärscentrUIn. Dess uppgift i ofvannärnnda afseende har

från och lned den 18 juli 1898 öfverförts på l'office national du com- "

merce exte1lOieur.

Frågan om ett bättre ordn.ande af den kOmlnel'siella informationen

hade' bragts å bane redan 1894.

Kostnaderna· för en särskild officiell informationsbyrå i Paris' affärs

centrum voro dock betydande, och säkerligen hade saken ej kunnat. så

hastigt, så fullständigt och så väl' genomföras, som nu skett, om ej Paris'

l1a.ndelskalulnare gifvit den kraftigt finansiellt stöd och lnan· därigenom

kunde på fylligt sätt trygga anstaltens ekonolni. Handelskamlnnren, själf

betällkt på inrättandet af en liknande institution, hade nära börsen vid

Rue Feydeau uppfört en synnerligen präktig och ändalnålsenlig byggnad.

Frivilligt erbjöd sig handelskanl1naren, på grund af beslut den 11 no

velnber 1897, att ej lnindre ställa denna byggnad gratis till den nya offi.

ciella institu tionens förfogande, utan också deltaga i utrustningen af och

driftkostnaden för det nya verket. Den medgaf, att anstalten dock skulle

sortera under handelsministeriet och att handelskamrnare och bandelsasso

ciationer i provinserna skulle företrädas' i anstaltens förvaltningsråd och.

styrel~e.

En öfverenskolllmelse ingicks den 14 november 1.897 mellan ban

delsministeriet, under förbehåll af kamrarnas gillande, och Paris' hande]s

k~lun1are. På grund häraf framlade, under presidenten Faure, handels

och finansministrarne mm. Boucher ochCochery vid kalnrarnas session

i december 1897 lagförslag i ämnet.

Lagförslaget saInt del1 nämnda öfverenskomrnelsen lued Paris' han

delskammare blefvo af kamrarna med vissa järnkningar godkända, och

det 'begärda statsbidraget beviljadt.

Den 4 Inars 1898 utfärdades lagen, och den 18 juli san1ma år trädde

anstalten i verksambet~· Till direktörsbefattningen utsågs ill. Collin Delavaud,.

hvilken med en sällspord energi och lifiigt intresse bragt anstalten i gång.

Hvad verkets ställnin'g' angår, hafva de hufvudkällor, hvarifrån lne

del tillflyta verket, bestämt de olika element, som gifvit inflytande på.

dess ledning.
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Verket är en' statsinstitution, Inen också en nationell angelägenhet,

gemensam för Frankrike. Det står i ekonollliskt' beroende af Paris' han

dels~alnmare, OCll åt handelsvärlden bar hufvudsakligen genom dess repre

sel~tativa organ inrynlts ett betydligt inflytande på detsalnma.

\Terkets direktör nälnl1eS genoln decret på halldelsministerns förslag.

Handelsministern är president i förvaltningsrådet, af hvars ·28 med

lemmar 7, utom presidenten, äro ämbetsmän.

Å andra sidan franlträder det kommersiella elementet. 20 medlem

mar af förvaltningsrådet tillhöra h~Ll1delIl och industriell. Direktiollskom

lnitteen består, utonl verkets direktör, af handelskamlnarledamöter jämte en

:representant för en industriell korporation.

Paris' handelskamnlare' är starkast representei'ad i förvaltningsrådet

roch direktionskommitteen.

Sarnma elernent lnötas i bestämluelserna onl budgeten; den uppgö

Tes af direktionskon~mitteen, gillas af Paris' handelskamnlare och förvalt

~llingsrådet salut underställes handelsrninisterns stadfästelse. II~gsta led·

11ingen af verket utöfvas af förvaltningsrådet, sorn har att handlägga orga

11ieatiol1sfrågor, öfvervaka verksaInheten och söka utvidga. och förbättra den.

Dell närIllare tillsynen öfver verkets skötsel utöfvas af direktions

kommitteen.

Verkställigheten af besluten och de dagliga ärendenas skötsel till

höra direktören.

Hvad' den inre organisationen angår,' är denna ännu icke definitivt

ordnad. Verket är ännu icke fördeladt i bestämda afdelningar, och per

sonalen är ej fast anställd.

lVlan har velat låta en tid gå onl för att VInna erfarenhet, huru den

1nre hieral~kien borde bäst uppbyggas. Endast direktiol1ssekreteraren är

Dmnämnd i lagen,'

Elnellertid har till direktörens förfogande ställts det antal medarbe

tare, som ansetts rnotsvara det första behofvet, dels kanslibiträden, expe

.ditionnaires, hvartill 6 unga damer antagits, ,dels sådana unga män, som

;besitta särskilda förutsättningar för att af dern fralndeles kunna bildas

~fdelningschefer.

De grenar a.f »le service», sonl dessa tjänstelllän besörja, äro »ren

:seignements generaux»; »douanes. et statistiques»; »transports» OCll »pu

blications et renseignements confidentiels».
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EnHgt den med Paris"handelskanJlnare ingångna öfverenskomlnelsen,

bevarar handelskanllnaren äganderätten till tOluten och fastigheten samt

den materiell, 'kammaren består, allt värderadt till o1l1kring1,100,000 frallcs.

SåSOlll subventiQn har kanl111aren åtagit sig att lälTIna dels åtskilliga

förmåner och prestationer gratis, nälnligen: hyresfrihet, värderad till,"

50,000 francs; begagllandet af handelskammarens kOlnmersiella biblio

tek, inrYlndt i första våningen af l' office, i fortsättningen af de lokaler

det förut upptagit i bandelskarnluarens hus, värderadt till 15,000 francs;

besörjandet utan ersättning af l'office's räkenskapsföring och kassa

göromål, värderadt till 5,000 francs; dels ock kontant: inkonJsten af

en tilläggsskatt å 'afgifter för handelsrättigheter inon1 kanlmarens di

strikt 'såsom bidrag till adlninistrations- och driftkostnaden, årligell 55,000

francs.

I årligt statsbidrag begärdes" och beviljades 70,000 francs. Med

fråndrag af naturaprestationerna äro alltså den fixa årsbudgetens inkonl

stel" 125,000 francs.

Man räknar vidare på subvention af andra bandelskalurar, donatio-,

ner af enskilda nl. U)., hvarigenom nödigt kapital skall bildas för fraIn

tida utvidgning. Det är äfven förutsedt, att för detta ändaluål sagda till·

läggsskatt skall kunna ökas ända till 1 centime per franc af patentskatten

inolll Paris' handelskalnlnardistrikt.

Verket har till uppgift att förse franska industriidkare och köplnän

med handelsunderrättelser, SOln kunna bidraga till utvecklingen af utrikes

handeln och dess afsättliil1gsfält utrikes och ,i k,olonierna och protekto

ratsländerna.

Denna uppgift realiseras genom att l'office riktar sin verksamhet.

hufvudsa'kligen på följande punkter:

1. Underrättelser orn de råä1l1nen eller produkter,. som Frankrike

måste importera för sin industri, sin kOllsunltion eller transithandel ; till

handa.hållande af prof.

2. Underrättelser om fränlinande och franska tulltariffer; hamnaf

gifter och andra umgälder, SOlll -röra handeln och sjöfarten. Prof å varu

typer, hänförliga under vissa rubriker i tulltariffen."

3. Underrättelser Oln de produkter, som kunna finna afsättning på.

frälnmande nlarknader, kolonierna eller prot~ktoratsländerna. Betalnings

villkor, emballage etc. Tillhandahållande af prof. Underrättelser Oln
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marknadernas läge och, i den luån så är Inöjligt, soliditetsupplysningar

.angående firmor i utlandet, kolonierna och protektoratsländerna.

4. Anvisning å företag att bilda eller affärer att göra utrikes. Un

'derrättelser Oln allmänna arbeten och entreprenader, tillhandahållande af

-kostnadsförslag, planer etc. Ärenden rörallde trafikförllållanden; upplys

11ingar om franska och utländska järnvägstariffer samt transporter till

sjös och på floderna, såvidt de röra passagerare och gods, äfvensoln an

visning på trafikleder.

5. Utgifvande af Moniteur officiel du commerce, handelsberättelser

af franska diplomatiska och konsulära agenter; kOlumersiella notiser och

n1onografier, SOlU intressera Frankrikes utrikes handel.

I lnotivell till lagförslaget Ilade luan redan reserverat sig lTIed hän

syn till nyttan nf att åt1ninstone för närvarande göra l'office till ett cent'l~alt

handelsmuseum. Det åberopas llvad vi ofvan också framhållit, att det är

hardt när Oll1Öjligt hålla ett mönsterlager af industriella tillverkningar fl

jour. Hufvuduppgiften är komnlersiella underrättelsers spridande, men

det anses kunna medföra gagn, om museet föra.nstaltade tillfälliga utställ

ninga'l~ af prof, insända af dess korrespondenter eller af museet införskaf

fade för något bestätndt ändamål, såsom för att visa det förpackningssätt,

som lämpar sig för varutransport i vissa trakter, eller prof å varor, sorn

förBnledt bestän1melser l~örande godstariffering.

Verket torde icke afvisa något som helst spörsmål. ~led tillmötes

gående besvarar det alla frågor.

Verkets publicistiska arbet~ tager gifvetvis dess kraft mycket an

språk.

Underlättelserna hämtas ur följande källor:

kommersiella berättelser från diplomater och konsuler, llleddelade af

bandelsministeriet ;

cirkulär och reglementen utfärdade af allmänna verk;

nleddelal1den från bandelskanlrar in- och utrikes saInt de sådant

syfte utsedda conseillers du commerce exte1~ieu'l";

brefväxling lned konsulerna;

brefväxling med alla förvaltande verk, föreningar för kOlnrnersiella

eller industriella intressen och· i allmänhet med hvar och en, SOln kan

med fördel rådfrågas rörande utrikes handeln;

främnlande konsulers rapporter och publikationer, utgifna af franska
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()ch utländska handelskarnrar, syndikat, industriella föreningar, handels

111useer, geografiska sällskap m. ID.; samt

tidningar och tidskrifter i Frankrike och utrikes~

Med konsulerna får l' office korrespondera direkt i vissa ämnen.

Alla underrättelser, som inkomn1a, antecknas på två särskilda serier

karton.gblad, »fiches», ordnade i bokstafsföljd, den ena serien efter älnnet,

-den andra efter länderna.

Inom den första seriell är byar ämnesgrupp klassificerad efter län

derna, så att inOlTI gruppen hvart land har sin »fiche».

Inom ländernas serie bar, i öfveren-sstämnlelse här1l1ed, i gruppen

för 11varje land hvart ämne sin »fiche».

På »les fiches) skrifves sumn1ariska anteckningar, hänvisande till de

»dossiers», som innehålla upplysningarna ocll' hvilka omedelbart på be

:gäran fralntagas af de biträdande daluerna.

'lerket arbetar lifligt för sin u ppgift och ser icke denna i sig själft.

Systemet påkallar naturligell, att ständig uppmärksamhet ägnas fack

litteraturen och pressen, så att så mycket SOlTI möjligt inryckes inolll

l'offices krets. Just detta synes bidraga till att göra verket vaket, göra

·det till en lefvande organism och bindra det från att, gjutet i rarnen af

·en trång instruktion, stelna i byråkratforlnen. Det blir en personlig sak

.att göra det bästa och uppsamla det mesta; och först då personligheten

får komma till sin rätt hos tjänstenlän, torde dessa arbeta tillfredsstäl

1ande.

För arbetets underlättande använder m~n så mycket som möjligt

·blanketter. Man svarar om.edelbart på bref, och har man icke alla upp-'

lysningar genast till hands, lämnar man lned omgående dem nlan har.

Har IDan inga, erkännes brefvets lnottagande med underrättelse om hvilka

.åtgärder Inan vidtagit för att senare besvara det.

Mottagandet af lneddelade upplysningar erkänlles gen0111 tacksam

fletsskrifvelser.

Soliditetsupplysningar lämnas med uttryckligt förklarande, att l'office

,ej ikläder sig ansvar för desamma. De antecknas å skrif~Telserna bilagda

-0111ärkta blad.

Informationsapparaten utrikes består, SOl11 nämnts, af konsulerna och

franska handelskamrarna i utlandet samt »les conseillers du comme1"ce

·exterieur».
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" " Systeluet 'med les' conseiUers du 'commerce exterieur är el) föt Ifrai1k

rike ganska betecknande anordning,: som infördes för 'att stärka, och ut

fylla rapportmekanisme11' utrikes. '. De äro 'helt enkelt officiella, kötrespon

denter egei1tlig~n till l'office, Dlell äfven till handelslninisteriet. ' De utses

genom "pi"esidentiellt dekret bland 'sådana franska industriidkare och köp

män 'utrikes o~b i kololiiern'a, som där åtrijuta stort ,anseende i import

och exportaffär~r och SOln personligen bidragit till utrikes handelns ut-

veckling a'ntingei1 såsom grundläggande ledare, ledt eller representant för

handelshus eller koritor, eller g'enorn utförandet af kOTl1mersiella missio

ner,' publikationer' eller regeln1ässigt insändande, af kOlnmersiella under

rättelser. H vart fenlte år revideras listan på les cOl1seillets; men efter tio

år kan ,titeln få 'behållas såsom l1edersgrad~ Uppdraget är olönadt.

I gengäld tillsa11der l'office korrimersrådet allä de' upplysningar och

handlingar ban begär.

Titeli1 »conseiller du commerce exterieur de la li"'rance» synes ll1YC

ket' .gouterad.' Det finnes ett mycket stort antal dylika korrespondenter~

däribland presidenter i handelskamrarna 'utrikes o. a., och utdrag af de

ras ,rapporter ser man litet emellan i Moniteuren eller i l'offices flygblad.

l' ål~srapporten 1898 erkännas deras 'bidrag vara både talrika' och intres

serade:

M~terialet sprid'es och tillhal1dahål~es hufvudsakligast· gel10m :

Muntliga svar till besökande,

Skriftliga svar å förfrågningar,

Cirkulä~ och bref til~ hand'elskammare OCll syndikat n1~ m.

Dessa ii1nefatta äfven begäran om upplysningarnas spridande lnorn

,vederbörande' distrikt och lTIed uttalande, att man är villig komplettera

upplysningarna.

Publikationer:

'a) Informations et renseiiJnernents com>merciaux i le Moniteur officiel •

du commerce.

I denna afdeli1ing läln~las .. äfven utdrag och analyser af främlnande'

konsulsrapP?rter, anvisningar för platssökande, underrättelser om leveran

ser och entreprenader, transportförhållanden m. In.

]fånadsredogörelser för arbetet' i l'office intagas i Moniteuren.

b) bladet )Informations et 'J"enseignements de l'office national du

commerce exte'rieur».
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Detta, som' utkommer hvår 3:e :dag' och' äl~ åfsedt blifva dagligt, 'del

gifves tidnii]gar'llå och' anslås på lämpliga ställei1. ' . ~

. c) -särskilda monografier' i kommersiellt-indu-strie'lld' ämnen.

Den första lllonografi .som utgifvits,' i maj 1899, åIhandlar le (com

tnerce des huiles d'olive a l'etranger.·' Den andra monografien, tryckt i .

augusti detta år, beskrifver ur industri· och handelssynpunkt kolollien J.Senegal.

MOllografierna gifvas en vidsträckt spridning.

Till grund för den förstnämnda ligger en af l'office "föranstaltad en·

quete. L'office upprättade' ett frågeforlllulär (questionnaire), SOln tillsändes

och besvarades af konslllära och diplomatiska agenter. Uppgifterna om

tull- och transportförhållandena lämnades direkt af l'office. Dylika e11

quetes blifva desto värdefu1lare; SOln lnal) kan förvänta att prilnärmate

rialet är noggrannare salnladt! 'än det, sorn ligger' till grund för de mång

omfattande årsrapporterna,' \7i' sågo sa'nirnå riktning till specialisering i

Briissel.

För den senare nlonografien har man hufvudsakligen att tacka en

conseiller du commerce exterieur de la France; bosatt iSenegal. '

Spec~alutställninga'r af profver. Sådana konlina också enligt planen

att anordnas.

Resultatet visar sig däraf, att antalet bref och muntliga meddelan

den under tiden 1898 18 juli-1899 31 oktober utgjorde 59,008. Medel

talet bref och lnnntliga rnieddelanden' för dag bar stigit från '1898 18 juli

-1898 nov. 87 till 1899' oktober 154.

r' afseende å resultatet af 'korrespondensell och besöken åberopar

l'office, att detta visat ett återupptagande' aJ sträfv3ndena för' att höja

Frankrikes export. Denna hade' också att januari-februari 1899 'uppvisa

ett ~kadt värde af mer än 20 millioner francs, jälnföl~dt med salnma båda

lnånader 1898. .

Att anstalten är populär, synes gifvet redan af den hastiga ökning,

som för'sports i dess anlitande. En muntlig och skriftlig upplysnings

verksamhet, uttryckt i ett tal af olllkring 59,000 llUlumer, är i detta' af

seende talande, och öknillg~n af dagssiffran från 87 'under det första ar

betsårets förra del till 154 under den femtonde månaden af verkets till

varo är äfven 'ganska aktningsbjudande. ' Dr Paul Rache har ansett redan

medelsiffran 70 för de första 4-5 månaderna af anstaltens tillvaro SOIU

»det tydHgaste och mest talande bevis för att 'anstaltens inrättande mot-
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:svarade ett tvingande behof». Då' ban likväl sätter anstalten efter Pbila

·d elphiamönstret, bör beaktas, .att l'office, då Rache uttalade sitt olndöme,

.ännu endast verkat föga mer än ett år och att det ej har till sitt förfo

:gande de rika tillgångar som sagda museum.

Hufvudgrupperna af frågor äro:

Finnas utrikes afsättningsmöjligheter för den ellet'" den artikeln';) och

Evad kan man göra för affärer på det eller det landet?

Det händer, att en enstaka förfrågan, som omsorgsfullt beaktats,

·öppnat vägen för en vidsträckt enquete, hvarigenom samma arbete köm

Init ett stort antal intresserade till godo.

Man fäster mycken vikt vid den ständiga beröringen Inellan tjänste

lnännen i l'office samt industri- och' handelsvärlden, hvars desiderata lnan

-så kan lära känna. Betydelsen af en sådan växelverkan är värd beak

tande. Hos tjänstenlännen inskärpes därigenonl, att de äro organ för in

dustrien och handeln och att de kunna genom sitt arbete göra dessa nytta,

-och näringsidkarna få säkerligen en annan syn på tjänstemännen, då des

.sas arbete sker så att säga under deras ögon, för hvilka de hafva att verka.

Några ord Oln den yttre raln, hvari detta arbete utföres 1 Byggna.

·den ligger vid en ganska obetydlig gata, Inen gör där red&ll utifrån ett

.angenämt intryck med sina höga och breda fönsteröppningar, åtskilda en

dast af sInala pilastrar.'
Rakt fram är den stora hallell för publiken. På ett långt bord i

salens .vänstra parti ligga tidningar och tidskrifter, verkets infornJations

et renseignemel1ts m. In. Där finnas skrifmaterialier. Rakt fram är rUln

Inet afdeladt med en disk, bakom hvilken sitta tre af de olnföru1älda t. f.

chefs de service. Små »plaques» angifva hvar man skall finna de upp

lysningar, man önskar.. På .väggen.bakom .äro. stora fackhyllor för e.n del

llandlingar. 'Tid bordshöjd har lnan »les fiches», registren till ledning

för att finna upplysningar.

I salen är till venster Oln ingången direktörens rum, stort, behagligt

möbleradt, ·till höger ett rum' af salnlna dinlensioner för sekreteraren.

Direktören och hans stab 111åste anses hafva gjort ett vackert verk,

då de på ett år salulat ett så rikhaltigt material som det redan befintliga.

Frågan om dock ej ell del medförts från bureau de renseigneme11ts conl

luerciaux i lninisteriet,' besvarades bestämdt nekande. Det hela gjorde på

mjg ett luycket sympatiskt intryck.
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Ett år efter inrättande af l'office national du COll1merce exterieur

"Var man färdig med en ny anstalt af san1ma slag, l'office colonia,.

De lokala handelsmuseerna äro i li"'rankrike ej mindre än ett 20-tal,

iUlen, äro ej af stor betydelse utanför sin ort. De understödjas af statell

-med tillhopa ett så obetydligt belopp SOln 15,000 francs.

Gå vi så till Italien är det officiella inforluatiollSyerket här förlagdt

-till en byrå ullder hal1delsluinisteriet, ufficio, delle infot~maxioni comfner

,ciali. Redan genom dekret den 12 januari 1886 inrättades en sådan byrå,

\men den visade ingen utveckling och tynade bort utan att fornlligen upp

,häfvas. Ett nytt dekret af den 1 mars 1895 återställde den, och den lärer

:GIll fungera ganska väl. Man hade dock i llorra Italien inga superlativa

t{)lndömell om dess gagn.

Angående denna infol'luationsbyrå bar herr envoyen Bildt behagat

inhälnta och i en särskild promellloria meddela följande, af byråns chef

itill svar på en af luig upprättad »questionnaire» gifna upplysningar.

Byrån är upprättad 1895 och organiserad på salunla sätt som l'office

\national i Paris. Den inhämtar sina upplysningar från utlandet hufvud

Jigen genolu konsulerna.

Sina upplysningar angående hemlandet får den genorn prefekterna

~ch handelskamrarna. Dessutolu rådfrågas tidningarIla samt officiella pu

blikationer.

Byrån lälnnur upplysningar angående utländska fir111or8 solvabilitet,

listor öfver tillverkare och handlande lued industri· och åkerbruksproduk

ter, råvaror eller förädlade, råd angående lösningen af handelstvister, upp

;gifter om tullsatser, transporter, emballage-metoder m. Dl..

Den fäster uppmärksamheten å luöjligheten att afsätta en viss vara

.å en viss marknad i ett visst ögonblick, meddelar om offentliga auktioner

~och leveranser för allmänna arbeten eller uppköp samt svarar i allmän

bet på alla frågor, S0111 ställas till densal111ua.

Dell afsänder ett medeltal af 12,000 bref Oln året, utom cirkulär

·och sådana notiser, S0111 den låter lneddela de intresserade gen0111

handelskamrarna, handelsl1luseerna i Milano och Turin eller gen0111

pressen.

Byrån har icke någon fnst personal, men till densalnma 'äro kom

luenderade ämbetsmän af ministeriet. Till sina utgifter för tryck, köp af

prof etc. har den ett anslag af 6,000 lire.
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Byrån behåller' icke hos s"ig de varuprof den n10ttager, utan utdelar

deIn genast till de däraf intresserade.

\lid handelskamrarna i Milano, Palermo och Torino finnas handels

llluseer. Det i Palernlo, sonl inrättades 1890, är dock utan all betydelse'

och kan här länlnas ur räkningen. Utan jäluförelse viktigas,t är handels:.

museet i Milano. Milanomuseet inrättades på grund af dekret den 26·

1na1'S 1885 och öppnades 1886.

Äfven detta museunl, SOln skulle hafva att samla och utställa rå..

älnnell och fabrikat från utlandet, nationella produkter och prof å nya,

artiklar af alla slag, gör numera föga skäl för llluseinalllnet. Hufvudvik

ten ligger på informationsbyrån.

Handelskammaren tillsätter llluseets tjänstemän, den fastställer dess·

budget, och den deltager i dess styrelse genonl en särskild delegation af

åtta af kammarens ledainöter, la C011~1nissione di vigilanza del museo co'}n·

me1"ciale. Denna nämnd väljer inolll sig en ,presideilt och denne jämte

direktören undertecknar museets skrifvelser. Komrriissionen samrnanträ-·

der i regel en gång i rnånaden.

Endast viktigare frågor blifva bän~kjutna till bandelskålnmarens eget,

afgörande, såsorn t. ex. organisatiollsfrågor, sättet för upplysningars ll1ed·

delande, 'frågor on; direktörens komlnersiella forskningsresor, utgifvallde

af exportkatalog, blldgeten il1. ill.

. Personalen utgöres af en 'direktör,' en vice 'direktör, två andra byrå

tjänstemän och två vaktmästare, för hvilka arbetSl)1åttet utfylles med skrif

göron1ål.

:B"'ör att antagas till tjällstemän fordras att genomgå eli särskildpröf

lling, o111fattande handelslagstiftning, ,politisk" ekonollli, ,varukännedoln,.

språk m. In.

Museet bekostas af bandelskanlmaren lned bidrag af staten.

Ministeriet lämnar en, bestärnd subvention af 8,000 lire, hvad där~

öfver 'erfordras fyller kalnmaren. 18gB var bidraget 28,700 lire.

Alla meddelanden lälllnas gratis,. dock uppbäres för upplysningal!'

om utländska handelshus' soliditet en afgift af 1 lira. Denna afgift afser

äfven att förekomIna, det 111useet, på bekostnad af dess egentliga ,uppgift,.

göres till en vanlig informationsbyrå.

Museet har till mål att öka afsättningen af Italiens alster och att

för detta ändaluål upplysa utländska och utrikes bosatta italienska im-
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'portörer' on1 ' italienska alster och tillverkningar~ SOln länJpa sig för ex

port, samt italienska industriidkare och köpmän om marknader för

afsättning af sådana alster. Af deras antal, SOln vända sig till museet,

lärer ungefär en tredjedel vara boende utom Italien.

I allmänhet slutar museets 111ellankomst, då det fört de olika par-"

terna i ~örbil1delse med hvarandra; men någon gång förmedlar det äf

ven order.

Museet sätter också själfrnant i gång undersökning, huruvida en, viss

vara, hvarå då utsändes en typ till någon af museets korrespondenter,

kan införas på lltländsk lnarknad.

Visar ett utländskt prof en vara, som ej tillverkas i Italien, sändes

-det till fabrikanter i närståel e branscher och kan således bidraga till

utveckling Rf fältet för Italiens industri.

När profvet sålunda gjort sin tjänst, återgår det till museet för att

BU annan gång kanske komma till nytta.

Under ll1useets verksamhet kunna hänföras de komn1ersiel1a forsk

11ingsresor, på hvilka handelskan11naren utsänder direktören. Signor Maldi

fassi bar sålunda besökt Danlnark, Egypten, Syrien och Palestina och nu

senast Brasilien.

Ett onlfattande arbete, utfördt af llluseet, är en ny oel: vidgad upp

laga af katalogen Espo1"tatori italiani. Den förra upplagan, sonl utkom

1894, upptog on1kring 3,000, den nya äfver 5,000 firlllor. Vidar@ luå

bland publikationer' l1änlnas direktörel1s redogörelse för sina handelsforsk

l1ingar utrikes.

1898 var antalet ankomna bref 10,602 och afgångna 12,174. Del1

senaste månadsberättelsen, sorn vid rnitt besök var tillgänglig, visar ett

brefantal per dag af 47.

De särskilda förbindelser, som 1898 voro förelnål för handelsmuseets

arbete utrikes, riktade sig på 37 stater och beräknades till ett antal af 906.

Soliditetsupplysningar beräknades [ör 1898 till öfver 1,900 nlot 1,553

,år 1897.

Museets verkSalTIhet har så i ena SOlU i andra afseendet gått fraluåt.

Tillflödet af dern, som söka dess stöd och dess råd, har ökats, och lllU

seet har genom sitt initiativ kunnat vinna l1ya fält för italienska tillverk

nil1gar.

Fortsätta vi nu till Österrike) finnes där, såson1 bekal1t" ~l1, institu-
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tion, som åtnjuter berättigadt anseende K. K. österreichisches Handels

museum, hvilket narnn också bäres af det sällskap, som genoln museet

utöfvar sin verksalnhet.

Det leder sitt ursprung från 1873 års världsutställning i Wien; hvars·

orientaliska afdelning läm11ude stoff till det den 21 oktober 1874 grundade·

~)Orientalisches Museum». Dess verksalnhet har sedernlera 1885. utvidgats.

och namnet ändrats till det nuvarailde.

Museet är väl rättsligt en privatillstitution, Inen storleken af statens

bidrag till detsamina och: museets intima ställning till bandelsministeriett

som genol~ delegerade deltager i dess styrelse och i öfrigt öfvervakar

dess förvaltning, ger det faktiskt hela prägeln af en statsinstitution. Det

förer ock kejserliga örnen.

För sällskapet och dess verksamhet gälla af regeringen fastställda.

stådgar..

Styre~sel1 består af ett presidium, ett kuratorium, 111ed sakkunniga.

Beiräthe samt en direktör, f. 11. ett ministerialråd i handelslllinisteriet.

Museet åtnjuter statssubventioll med 60,000 fl., hvaraf 20)000 fl. för

exportakadelnien.

Sällskapets och museets ändamål är att frälnja österrikiska monar·

kiens hal1de~sförbindelser 111ed utlandet likso111 de lIled samfärdseln för

bundna industriella intressen. Särskildt skall dock upplnärksanlheten rik-o

tas på Orienten och Ostasien.

SåS0111 medel för ,uppgiftens förverkligande användas hufvudsak·

ligen: (

a) Allmänna kommersiella sa'mlingar af varu,prof, hvilka numera

nyttiggöras hufvudsakligen genom partiella, telnporära utställningar i in

dustricentra.

b) UPIJlysningsbyrå för internationella tull- och bandelsförhållanden t

fraktsatser och kommunikationsanstalter samt leveranser och entreprena

der utrikes.

c) Bibliotek och kartsamling 1ned läsrum.

d) Ständig förbindelse med de af sällskapet utsedda korresponde1tter'

äfvensom nled vetenskapliga, kommersiella och konstindustriella institut,

korporationer och föreningar.

e) Studium af främ11~ande länders ekonomiska utveckli,,!,g samt af

transn1arina länders geografi.
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f) Präfning och undersQkning af främmande råprodukter och indu

striartiklar samt studiuUl af särskilda, där använda arbetsmetoder.

g) Föranstaltande af föreläsningar, dels allmänt-populära, dels spe

ciaIföredrag öfver vissa trakter af världen och vissa produktgrupper.

'h) Utgifvande af tidskrifter och andra publikationer till spridande af

vunnen erfarenhet och för band.elsvärldell ~nge]ägna underrättelser.

Museum utgifver den berömda tidskriften »Das Handelsrl1useulll)

nI. fl. publikationer.

Enligt hvad vid besöket inhämtades ligger tyngdpunkten äfven i

Wienermuseet inonl dess informationsverksamhet. Den ornfattning, hvari

byrån anlitades af komnlersiella och industriella kretsar, bar, såsom det.

också uttalas i kassaberättelsen för 1898, visat »en utomordentlig stegring».

Soliditetsupplys~)ingar lälunas angående utländska firmor, naturligen

utan ~nsvarighet för direktionen.. :F'ör sådana upplysningar fordras godt

görelse för porto.

Begärda mönster i11förskrifvas lnot ersättning för kostnaderna. Med

dessa undantag lälunas alla upplysningar gratis.

Inforrnationsmaterialet insalnIas i allnlänhet genoln korrespondenter

utrikes, utsedda af direktionen, eller genom österrikisk-ungerska konsu

lerna. Det gifves i årsberättelsen konsulerna det vitsord, att de med »Be

geistrung» ägnat sig åt främjandet af Österrikes export..

En för museet egendolnlig verksambetsart är anordnandet af tillj'äl-

llga utställningar med .upplysllingsbyråer i utlandet. Sådana anordnades

under en del af år 1893 i Ziirich och Geneve.

För öfrigt har museet äfven a.nlitat andra utvägar. En nluseets

tjänsteman utförde sålunda 1894 en kommersiell beskickning till Ryssland.

Följden däraf bIef grundandet af ett syndikat för export till Ryssland.

Wiene'rllluseet är en lifaktig och vaken institution, som gjort sitt

lands exportindustri och handel stora tjänster. Det har dock jälnte sin

egentliga verksanlhet äfven gripit sig an n1ed en särdeles viktig uppgift,

en uppgift som afser att bygga upp ett för världshandeln utbildadt köp·

lnansstånd. Die Exportakadern-ie des I{. !{. österreicbischell Handelsnlu

seulus är med läsåret 1898-1899 en verklighet.

l Österrike fin11as äfven vid vissa hanclels- und gewerbekamrar ex

portbyråer. De stå i liftig förbindelse med !{. !{. Handelsmuseum. 'Vie·

nerkulnn1arens byrå, Infornlationsburean f tir Ex- und Il1?port, bildades
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1886 och län1nar österrikiska firmor soliditetsupplysningar, underrättelser

om konkurser i D011aulanden och Orienten, anvisningar å rättsligt biträde

lll. ill. Soliditetsupplysningar tillhandahållas konfidentiellt af konsulerna.

I Ungern finnes äfven ett kvasiofficiellt handelsmuseurn (Kereske

dellni Muzeum) i Budapest. Det har statsunderstöd till inemot hälften af

sin budget. Subventionen är 20,000 fl., och budgeten slutade (1895) å

43,000 fl.

Det är ett stort exportll1önsterlager, en exposition af ungerska ex

portartiklar, där utställare hafva rätt att mot en viss åfgift utställa sina

varor. Museet förrnediar äfven affärer mot arfvode. Någon gång 111Qt

tager det till och filed varor i konsignation.

Kasta vi nu en blick på Tyskland, synes det vara en mycket be

aktansvärd omständighet, att man till och filed bär, där det privata ini

tiativet är .så starkt utveckladt ocb bildat så kraftiga salulnanslutningar
f

lTIed syfte att frälIlja exporten och där den utrikes handeln· i allmänhet

har så talrika och kraftiga pionierer som de tyska handelsresande, att

Inan till OCll lIled i detta Tyskland, hvars export ökats i en så oerhörd

grad, just på translnarina platser, sedan länge baft blicken riktad på be

bofvet af· ett »Reichshan.delsIl1useulll» eller »Reichsauskunftstelle» för ut

rikes handeln, ehuru sådant ännu ej kOlnmit till stånd.

~~rågan leder bär sitt upphof från 1881. 1883 fattades på ett möte

beslut i saken, lllen intet har blifvit vidgjordt, hufvudsakligen, som det

synes, på grund af lllotvilja mot att öka riksanstalterna. 1899 väcktes

frågan ånyo dels af Handelsvorstand i Niirnberg, dels af Bund der Indu

striellell. 11en det synes ganska gifvet, att man här önskar ett central

ställe för handelsinforr.nation, och äfven regeringe11 ställer sig 'välvilligt

fil0t saken.

I fråga om främjande af utrikes handeln äger ju, som vi antydt, Tysk

land den fördelen fraluför andra europeiska länder, att det kan bygga

mera än dessa på det privata initiativet. Tyska exporthus och industri

idkare h~fva också slutit sig tillsammans i föreningar för gemensaluma

intressen, inseende att arbetsfältet är stort nog fÖl' dem alla. Så nedbringa

de kostnaderna och ernå en kraftigare representation.

Ett utslag häraf äro de tyska export{öreningarna med deras export

-musterla[Jer, kraftiga exportagenturer, som· .förnledla .försäljning af sina

luedlemmars .produkter. Tiden medgifver ej ·att närmare skildra någon
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af dessa föreningar. De viktigaste äro de i Dresden, Stuttgart och Frank

furt a/M.
Vi vilja nu hastigt erinra OIn förhållandena i Storbrittannien. En

särskild' institution SåSOlll salnIare och spridare af officiella handelsunder

rättelser sökte man där upprätta redan 1886 i salun1anbullg. Ined det till ..

111inne af drottning Victorias regeringsjubileum skapade storartade »ill1

perial institute».

Elnellertid lärer imperial institute ej blifvit rätt populärt inOlll han

delsvärlden; och luan har icke fUllnit hvarken de tjänster, son1 ilnperial

institute gjort, eller det konsulära och departementella inforll1ationsväsen

det tillräckliga',

Eggad af den tyska exportens uppsving, upptog IDan därför i Eng

land frågan om åtgärder för att stödja den engelska utrikeshandeln oell

lnöta det ständjgt växande krafvet på sn~bba och noggranna. upplysnin- .

gar, så vidt detta på officiell väg kunde ske.

Board of trade tillsatte i juli 1897 en kOlnn1itte för utredning af Ined-,

len att bäst tillgodogöra lalldets handel de upplysningar, SOlll lämnas af

konsuler, handelsattacheer o. d. beträffande tillförsel, köpbehof och afsätt

ningsvillkor på de särskilda frälnnlande 111arknaderna S~Ul1t de möjligheter~

de erbjuda ~rittisk handel. !(o1111nitteen skulle också taga i öfvervägande,

huruvida konsuler och dylika agenter borde åläggas hen18ända prof å de'

å sagda 111arknader begärHga varor, och orn i så fall dessa prof 111ed

tillhörande upplysningar borde utställas i Ijondon eller sändas att cirkulera

i handelscentra i provinserna.

Kommitteen föranstaltade på vanligt engelskt sätt en omsorgsfull en

quete dels gen0111 infordrande af skriftliga yttranden, dels genon1 att in

för sig förhöra åtskilliga personer.

COll1111ercial intel1igence cOD)mittee afgaf. sitt betänkande i juli 1898

geh i enlighet filed h~ndelskalnrarl1as pluralitet kOlll den till den slutsats,.

att en komlnersie~l inforluationsbyrå borde inrättas.

\Terkets uppgift skulle blifva bland annat: ,

1) att hopsamla all~ bejintllga upplysningar af kornlnersiellt iI)tress9t

vare sig från officiella eller icke officiella källor, beträffande brittiska be

sittl~ing~r och frärllrnande länder;

~} att ~kriftligen eller lnuntligen eller genorn hänvisningar till offent

liggjorda kornmersiel1a och statistiska data, besva'ra fÖ'i~rrågningar;
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3) att hänvisa den, som önskade speciella upplysningar, till det ställe,

där han kunde erhålla dem.

En sådan byrå' bar board of trade sedan beslutit upprätta. Den

bar inkorporerats SåSOlll en gren, »the comn1ercial intelHgence branch»,

af commercial departelnent vid board of trade. För ändamålet bar an

visats ett belopp at ~ 4,500 (81,000 kronor) å board of trades stat. Till

chef bar utsetts herr Thomas Vlorthington, so~ nyligen gjort en kom~er·

siell studieresa i Södra Amerika. Anstalten öppnades den 23 oktober 1899.

I fråga om utställning af varup1"o{ har konlmitteen med anledning af

hvad den inhämtat Oln bandelsmuseerna i Brussel och \Vien, uttalat dessa

on1dömen: »Stora celltralinstitutioner äro ,ined nödvändighet kostsamn1a

att underhålla. För att ett bandelsmuseun1 skall göra största lnöjliga

nytta är det oundgängligt, att det är lätt tillgängligt och äger erforderlig

apparat för lokala utställningar. Intet mönsterlager kan vara af ett värde

1110tsvarande dess kostnader, om det ej beständigt förnyas.»

Denna del af ko~mitteförslaget är ännu under behandling hos board

'Of trade.

Konl1nitteen ansåg önskligt, att Inan 111era fullställdigt än hittills anskaf·

iar OCll på industri· och handelscentra utställer typer och -prof a.f de å

lu.tlandets luarknader lTIest begärliga varor af frän11nande tillverknin·g.

Det skulle vara en förslllnmelse att ej erinra äfven orn den berömda

jnstitutionen på andra sidall Atlanten, the co'n1t1nercial 1nuseum i Phi

ladelphia. Detta är gr~ndadt på samlingar från Chicagoutställningen 1893~.

ITörst i juni 1897 blef det dock officiellt öppnadt. För byggnader är an

visadt ett stort oluråde, skänkt af staden. Betydliga SUlnnlor, öfver 600,000

dollars, äro för områdets bebyggande -beviljade af kongressen, staten Penn

sylvania och staden. I underhållskostnader Ilar Philadelphia samhälle för

år 1899 beviljat 115,000 dollars.

Hufvudsyftet med anstalten är att höja afsättningen' och därigenolll

industrien. Detta lnål söker llluseet förverkliga genorl1: att från alla de

lar af världen samla, olnfattal1de oell noggranna underrättelser Oln han

delns betingelser och förhållallden sanlt bringa dessa till omedelbart gagn

för affärsvärlden; att utställa föremål -från andra länder; att göra: prof på

.alla världens nuturalster tillgängliga för fabrikanter, köpn1än och konsu

-n1entet i Förenta staterna; att·. undersöka, analysera och profva dessa al

~ter samt· offentliggöra resultatet.
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Samlingarna bestå af råprodukter, ordnade geografiskt och lTIOnO

"grafiskt, san1t fabrikat.

Man finner således råprodukter från llvarje land på" ett" ställe och

hvarje särskild produkt från alla länder likaledes på ett" ställe.

I laboratoriet undersökas produkterna med hänsyn till deras illdu- ""

-striella värde. Dessutom åskådliggöres hvarje lands kOl1sumtionsförmåga

genonl salulingar af artiklar, sonl där finna regelbunden afsättning.

Biblioteket är ytterst rikhaltigt. De viktigaste tidskrifter och böcker

jäsas af språkkunniga tjänstemän, och artiklar af gagn för handeln infö

ras i en katalog dels i det landets fack, dels i facket för den industri

saken rör. Således samma ide med dubbla »ficbes» som t. ex. i l'office

"national.

In{or'Ynationsbyrån står för erhållande af materialet i förbindelser

med handelskanlrar, konsuler och större firmor öfver hela världen. Den

lär underhålla regelbunden korrespondens på 17 språk med""30,000 firmor

-inrikes och 20,000 firmor utrikes förutolll lned egna betalda agenter.

Museinledlem bar rätt till fria underrättelser OCll alla periodiska pu

blikationer. Skriftliga förfrågningar af icke-medlelnmar besvaras också

;gratis, lllel1 vid upprepade frågor anmodas vederbörande att blifva med

len1. Muntliga spörsmål länlnas alltid kostnadsfritt.

I en artikel i Das Handelslnuseuln för den 14" septenlber 1899 Ytt

Tas det olndölne om Plliladelpbiamuseet, att det är hela den aluerikanska

llandelns centralpunkt ocll hjärta.

Vid internationella handelskongressen i -Philadelphia förordades upp

rättande af sins emellan förbundna informationsbyråer i alla länder enligt

Philadelpbiamönstret.

Ett ansenligt handelsmuseunl med informationsanstalt är llelt nyli-"

_gen öppnadt äfven i Tokio.

Äfven i vissa and/ra" länder finnas informationsbyråer, hvilka vi eineI

lertid förbigå.

Slutligen må vi erinra oss, att fJ;ågan är på dagordningen i" Norge.

Vid behandlingen af anslaget till kommersiella stipendier framhölls 1895

.lämpligIleten af en institution SOIU lnell~nled nlellan stipendiaterila sanlt

landets' industriidkare ucli- köprnän. Institutionen önskades förbulld~n IDe-d 

varuprofutställning eller handelslriuseurn. I n6vember samlna år "begärde

.departementet för det indre bestyrelsens för »den llorsk"e handelsstands
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foollesforening» uttalande i fråga om, bland annat, äskande af anslag för

llpprättande af. en upplysningsbyrå för export och, eventuellt, handels

l11useUln i Kristiania. I 111arS 1897 inkom föreningen till departementet

lned ett slutligt förslag till plan' för »kontoret til fremme af Norges hatt

del, s6fart og industri (exportkonto'ret). Denna institution, som i det hela

tänktes SåSOlll privat, skulle förutom den uppgift, namnet antyder, llafva,

att tillförsäkra de till kommersiella stipendier beviljade statsluedel en så.

vidt 111Öjligt kontrollerad och fruktbringande användning.

Filialer skulle kunna upprättas i städer, där handelsföreningar eller'

handelsförening funnes, onl tillhopa minst 50 rnedlen1mar.

Anstalten skulle ledas af:

l) Forstanderskab bestående af 7 lnedlenl1nar saInt en rnedleul för

hvar filial. Indredepartenlentet skulle nämna en af de sju, de öfriga ut-

ses af vissa föreningar.

Forstanderskabet skulle inon1 'eller Ut.Oll1 sig utse ett

2) Tillsyningsråd af 3 medlemmar och 2 suppleanter boende i eller'

vid Kristiania.

3) .Direktören, bvilken såsorn sådan skulle af forstanderskabet efter

tillsyningsrådets hörande, på 6 månaders uppsägning, anställas, skulle vara

en praktisk, lllerkantilt utbildad man.

Jämte det kontoret tjänade såsom bindeled lnellan näringsidkare och~

stipendiaterna, sl{ulle kontoret söka genolll upplysningar såväl genom kon

sulerna sonl på annat sätt' verka för den norska handeln, skeppsfarten OCll

. industrion. I vidast möjl~ga olTIfattning skulle kontoret arbeta för utbred-

ning af prof å 110rska exportartiklar sanlt likaledes söka anskaffa prof å ut

ländska varor, som kunde förn1enas äga särskildt intresse för norska till

verkare och exportörer, och slutligen gifva upplysning onl dessa varors

afsättningsfält, kvalitet, utstyrsel, emballage ill. ill. Vidare skulle konto

ret inhälnta' upplysningar om andra länders tullförbållanden In. IU.

Kontoret skulle utgifva tryckta meddelanden, innehållande äfven

st~pendiaternas berättelser ill. 1TI. ]för erhållande af lneddelandena skulle'

erläggas 20 kronor årligen.

För ett årsabonllement af 100 kronor skulle 'norska näringsidkare'

erhålla) jälnte sagda meddelanden, sig tillställda berättelser OCll upplys-,

Ding~l~ angående der~s rörelse, omedelbart efter det dessa ingått till kontoret.

Årligen skulle l1tgifvas katalog öfver abonnenterna med upplysnin~
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gal" om deras rörelse etc. Denna katalog skulle gifvas största möjliga

spridning.

Kontoret skulle väl ej göra affärer för egen räkning, 111e11 skulle

utan att själf ikläda sig ansvar genom stipendiaterna förlnedla afsättning

af varor Inot viss moderat provision, bvari stipendiaterna dock kunde er- ,

hålla andel. Direkta utgifter för profsändningar m. m. skulle påhvila säljarna.

Vidtages särskilda åtgärder fö:r vissa näringsidkare~ borde utlägg och

omkostnader ersättas.

Såsom inkomster utöfver de nälnnda påräknades statsbidraget och,

eventuellt, tillskott från i11stitutioner.

Filialerna skulle bekostas af den eller de handelsföreningar på stäl

let, som öfvertoge filiale11s ledning.

Mot utkastet hafva gjorts åtskilliga invändningar af börskolll111itteerna

och indredepartementet.

Saken frau11ades vid 1898·-1899 års störting.

Utonl hvad angår Bergens börskomlnitte, var man l1ela landet rundt

i det stora hela för upprättandet af en dylik anstalt.

Mot plane11 fraulställdes emellertid särskildt från indredepartementet

åtskilliga anmärkningar.

För kontoret hade föreslagits en stat slutande å 20,000 kronor.

För 3/4-ternlinen 1 juli 1899-31 rnars 1900 begärdes nödigt anslag,

under villkor att för kontorets organisation och verksan1het gåfves regler,

BOll) godkändes af indredepartementet, salut att för ändaluålet på annat

sätt åvägabragtes ett statsbidraget lTIotsvarande belopp.

Denna proposition bifölls, och InUIl är för 11ärvarande i Norge i färd

111ed utarbetande af detaljerad plan för exportkontoret att framläggas för

nu samlade storting.

Vi kornma nu till en annan informationskanal, S0111 lTIed skäl kan

anses lllodern: handelskamrar utrikes. I de flesta länder finnas handels

kamrar och l1andelskamrar utrikes; tiden medgifver endast att yttra några

ord om de franska, sorn äro typiska.

Redan 1874 fralnkom det första förslaget om franska handelskarn

mare i utlandet.

1883 tillsattes en kommitte för saken, hvilken såson1 resultat af sina

arbeten öfverlämnade utom utredningen ett allmänt l1ållet förslag till stad

gar för franska handelskamrar i utlandet, afsedt att tjäna till l11odell.
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Kommitteen uttalade därvid sin öfvertygelse, att de nya handelskam

rarna skulle stin1nlera fransk affärsverksanlllet på aflägsna luarknader och

blifva en föreningspunkt för de därvarande frans1l1ännens kOlulnersiella

intressen. Mycken vikt lades på att bandelsministeriet stode till handels

kan1maren i en ständig OCll nära .förbindelse.

Stadgemodellen gör franske konsuln på platsen till själfskrifven med

lem af kammaren saInt dess hederspresident, då ban bevistar samlnan

trädena.

Ändalnålet angifves vara att samla och med köpmän OCll kommer

siella institutioner i helllIandet utbyta alla upplysningar, ägnade .att främja

fransk industri och bandel i det land, där kammaren är inrättad.

I{alllmaren skall afgifva betänkande om förbättringar i olika grenar

af bandelslagstiftningen, utförandet af arbeten och organisation af de all·

männa anstalter, som kunna intressera handel och industri, såsom hamn

arbeten, sjö- och, järnvägstransporter, post och telegraf, subventionerade

linjer m. ID.

I{ammaren skall äfven läll1na meddelanden om handel~lagstiftningell

i det lund, där den. verkar, samt de ändringar, som däri ske.

Den skall understödja belnlandets handelskarnrar i syfte att under

lätta unga fransmäns anställning i utlandet samt upprlluntra bildandet

af handelsskolor oell verka för franska språkets spridande..

Den skall inberätta handelsbruk, som främmande kÖpIl1än använda.,

och lagöfverträdelser, som kunna göra franska handeln· afbräck, sanlt till

handagå vid förlikningar och skiljedom i tvister, däri franska köpmän

äro parter.

Ka111ll1aren redogör för sitt arbete i en Tegelbun'den korrespondens

eller tryckt bulletin.

När kammarep bildats, insändas stadgarna till stadfästelse. af han

delsministern, hvarefter, i fall af behof, subvention tillerkännes den till

belopp af 500-4,000 francs.

För närvarande finnas 25 franska handelskamrar i utlandet: i Lon

dOD, Alnsterdarn, Antwerpen, Brtissel, .Barcelona, Madrid, Milano, KOl1 r

stantinopel, Alexandria, New-York, Havana, Buenos Ayres, Rosario, Monte

video m. fl. orter.

Å budgeten fanns före 1898 för handelskammare i utlandet ett an

slag å 65,000 francs afsedt att lämIla. bidrag till kamlnarens kostader för



:\loderna anstalter för utrikeshandelns frän1jande. 135

hyra, . korrespondens, tryckning och periodiska inforlnationsbulletiner.

Sagda år ökades anslaget lued 20,000 francs för. att kunna Inindre spar

samt understödja äldre och underlätta bildandet af nya sådana institu

tioner.

En lifllg fransk handelskulumare, den i Milano, hvilken anses såsot11.

typisk, hade jag tillfälle besöka' och erhöll det intryck, att, hvad äf

ven statistiska siffror bekräfta, anstalten gör luycken nytta. Så har karn

maren verksamt bidragit till fransk-italienska handelstraktatens tillkolnst

i novenloer 1898, hvarigeno111 en långvarig ekOnOIYlisk kanlp länderna

ernellan slöts. Ett officiellt erkännande af kalnmarens roll härutinnan och

af värdet af de upplysningar, hvartl1ed den i denna sak riktat regeringen,

har i januari 1899 kOll1mit kalnmaren till del. I{ammaren har stats

understöd å 6 000 francs.

Nyttan af handelskall1rar för ett land i ett annat torde Ilumera vara

till fullo erkänd och beaktad. Undan för undan bildas nya, och nya län

der rycka upp i· deras led, SOlU äga dessa organ för utrikes handeln.

Vi hinna e] agna någon uppmärksanlhet åt kOlllnlersiella lUISSIO

nerna, bandelsattacheers anställande, hundelsstipendiefrågan, 111önsterlager

utrikes, exporthandelsundervisningen och dylika anstalter för utrikes handeln.

Efter den korta' öfversikt, SOlU läull1ats, torde det tilläfventyrs vän

tas, att eder meddelare skulle söka göra någoll tillälnpning på Sverige

OCll angifva några punkter för sakens ordnande här. Utan hvarje anspråk

på fullständighet skall därför uppräknas en del åtgärder, sorn härvid trädt

oss för tanken. Man torde kunna utgå från några satser, hvarom me

ningsskiljaktighet näppeligen bör kunna råda, nämligen dessa: att Sverige

bör söka utveckla sin export; att våra sträfvanden llärvid lnåste rikta sig

äfven på aflägsna rnarknader; -att vi böra söka kOllIna i direkta affärs

förbindelser med de platser, där våra varor säljas, och sålunda undgå.

beroendet af ll1ellanhänder, SOln äro våra konkurrenter; och slutligen att
det härför fordras en rikare och fylligare information och en kraftigare

verksamhet i detta afseende . än hittills. KornnlerskoUegii 11andelsberättelse

för .1898 har: i afseende å behofvet att öka, vår 'export lärt oss åtskilligt.
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För att återställa balansen 111ellan in1port och export kan icke sättas i

fråga att verk~ för in1portens minskning - den är utslaget för ett väl

-stånd och' en konsumtiQDskraft, SOlU luåste vara glädjande, men denna

kraft skall ornsättas i produktion, så att exportförnlågan ekvivalerar irn

porten. Det är för detta syfte nödigt och önskligt, att äfven de srnå kraf

terna taga del i exporten. H vad förhållandet 111ed direkta eller indirekta

affärer ll1ellan oss svenskar och afnälnarna på de aflägsna handelsfälten

beträffar, är det ett kändt faktu1l1, att vi i ganska ringa grad göra direkta

affärer på dessa bandelsfält. I de rapporter, kOlTIll1itteen infordrat från kon

sulerna., frarTIhålles detta lnycket alln)änt, ocll salnn1a klagan förspörjes i

konsulernas årsberättelser. VidkolTImande slutligen beho{vet af illforll1a

tion, torde detta också' vara kändt. I sagda rapporter är d~t genomgå

ende tal Oln, llurusom svenskarna ej tillverka efter konsumenternas önsk

ningar, utan göra sina varor efter sina egna tycken, bättre, mell förbise

hvad konsunlenten beställt. Vi taga ej nödig hänsyn till smaken och.

modet nte på 111arknaderna. '/i ha ej nog kraftiga pionierer för vår han

del därute. Man klagar i andra yttranden ti~l kOlTIlllitteen öfver bristande

kunskaper' OIn den internationella handelns arbetssätt OCll vägar. l dessa

yttranden får också köpmannabildningen sina skarpa hugg, och icke hel

ler änlbetsverken och konsulatväsendet hafva gått fria från anmärkningar

om bristande kOlllmersiell natur och ställning och bristande »rapport»

llled näringsidkarna.

Vi torde vara eniga därom, att a~la konstlade rnedel för exportens

uppdrifvande äro förkastliga. Härvid torde gälla detsaU1111a SOlU beträf·

fande andra näringar. Att genorn en stark dosis lnedicin uppbringa

krafterna till ett nlåttJ som måste följas af ett bakslag ocll en reaktion,

torde ej vara tillrådligt. Att hetsa fram samfärdslnedel, SOUl ej hafva

Bågon handel att betjäna, kan ej vara ett godt och sun~t lnedel, OCll att

genom t. ex. exportpren1ier drifva upp exportell vill förefalla lika otjän

ligt för en sund utveckling.

Hvad är då att göra ? Jo, det finnes naturliga ll1edel, använd den1!

Vi skulle vilja samlTIanföra dessa under följande punkter:

1) Trygga nä'ringsidkarnas inflytande på frågor, SOlU röra del11.

I{öpn1än och redare bafva alltför få platser i. riksdagen, och de hafva in

gen egen representation såson1 landtbrukarna i »landtbruksriksdagen» och

hushållningssällskapen. Vi hafva här ännu icke bvarken halldelskall1rar
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~€ller centralrepresentatioll för näringarna. Då yttranden från praktikens

'n1än infordras, vänder man sig till handels- och sjöfartsnärnnderna, konl

lnunalorgan, SOlU ej hafva skyldighet att ägna uppnlärksaU1het åt de frall1-

"ställda frågorna.' I{unde icke i afvaktan på en organisation liknande llan

·delskalnrarna med centralrepresentation lnan tänka sig genomförd den

.anordning, att några kOlnn1e~siellt och industriellt danade män utsåges,

-Ilned uppdrag att då la.gstiftnings- och andra viktigare frågor rörande ut-

rikeshandeln förelåge till beha.ndling samråda med eller adjungeras med

,den ämbetslllyndighet, S0111 har att handlägga eller utlåta sig i saken.

lVIan har en sådan anotdning t. ex. vid CentralstelIe fur Gewerbe und

.Handel i Stuttgart. lYlan kunde så erhålla ett handelsråd, sonl säkerligen

·blefve till gagn, helst åt detsamn1a väl borde gifvas initiativ.

2) Borde konsulatväsendet utvecklas därhän, att lönade konsuler i

-större utsträckning användes ocll konsulernas rapportverksanlhet blefve

,ordnad på ett lnera effektivt sätt. Det förtjänar härvid rnöjligen erinras,

att Norge enligt en tidningsartikel lär bafva anslagit 50,000 kronor till

,konsulsstipendier, IDen i Sverige är anslaget 11,000. Härigenom blir ju

',rekryteringen gifvet starkare från norsk sida. Norge synes offra rätt

'mycket för utvecklingen af sin handel - till kommersieJla stipendiater är

.anslaget 30,000 kronor. Därjämte har man exportkontoret, och plan är

·uppe till att in~öpa ett visst område i Shanghai såSOln replipunkt f~r Norges

'sjöfart och varuolllsättning därute. \Tj vilja ej beröra unionsfrågan, 111en

det finnes nog här en sida äfven af den frågan. Vi inskränka oss

att säga: 1"'äflan i framåtskridande är en ädel täf:Ian ej 111inst mellan

.bröder.

3) Tillförsäkra exportindustrien och handeln en snabbare och effek

~tivare information. Vi hafva här Sveriges alln1ällna exportförening, det

.är sannt. Den Ilar ju gjort och gör viktiga tjänster, n1en - är det väl

.alldeles nödigt att dit öfverläluna konsulsberättelsers publikation, och in

tager föreningens byrå den ställning till konsulerna, att den kan fylla kraf

'vet på ett sådant samlingsställe för kommersiell information, SOlU vi ofvan

:'berört, och är den utrustad med de för älJdarnålet nödiga medlen? Ex

'portföreningen har sin uppgift att fylla i alla fall. Exportföreningar be~

'stå äfven i länder med officiella inform ationsverk,· och utan förfång för

··denna förening anse vi det för vår del alldeles oundgängligt, att det här

·,upprättas en officiell inforn1ationsanstalt, i lnindre skala visserligen, men
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ungefär sådan som l'office national i Paris. Grunderna skissera vi en'

dast, då här ju', icke är platsen' ~ör ett detaljeradt förslag.

Det upprättas under tillsyn af chefen för vederbörande administra

tion en exportbyrå för sanIlande, bearbetande, tillhandahållande och spri

dande af komlnersiella underrättelser till gagn för svenska industriidkarfr

och köpmän.

Exportbyrån utgifver. konsulsrapporter i en periodisk tidskrift, där'"

jämte det berättelserna efter undergången granskning int~gas i sin IleIhet,.

de upp'gifter de innehålla samarbetas, till öfverskådliga kommersiella mo·

nografier. 'l'illika meddelar byrån tillfälliga rapporter och andra medde

landell i lösa häften.

Prof å varor, säljbara å utländska ll1arknader, samt å råämnell in!'"

sändas på begäran af verket af konsuler eller särskilda agenter. De sän

das tnl de industriella verk, som kunna däraf hafva gagn.

Exportbyrån erhåller rätt att direkt brefväxla lTIed och gifva kOll':

sulerna instruktioner i afseende å deras rapporter rörande industri, han

del och sjöf9,rt.

Byrån öfvervakas och ledes i sin allmänna verksalnhet af en nälnnd~

af sakkunniga, däri äfven vissa förvaltningscllefer hafva säte.

Verket styres närmast af en direktör. Organisationen och persona-,

len i öf~~jgt lämnas obestämd tillvidare. Do,ck bör det förutsättas, att ar

betskrafter af kotnmersiell' och teknisk utbildning finnas att tillgå.

För verket anslås statsmedel, tillräckliga för dess uppsättning ocll;

drifvande. Föl' fran1tida utveckling tages: i anspråk en måttlig afgift af

denl, hvilka af verkets informationsfnateriell betjäna sig. HärigenoD1 vin·

nes, att verket kommer i gång utan de enskilda, hvilkas initiativ ej kunlla,

förutsättas förslå för en sådan uppgift, men att det sedan bero,r på de'

enskilda, förhvilka verket är bildadt, onl det skall kunna gå fralnåt.

Antagligen skulle för ändalllålet ett anslag, å 20,000 kroll0r till en·

början vara nog. ~1ed en stat å sagda belopp har luan börjat i Norge..

Huruvida med anstalten bör, förenas det härvarande handelsmuseet,.

som ju innehåller goda samlillgar äfven af råämnen o. d., blir naturligen·

en särskild fråga. Detta har dock redan sina uppgifter att fylla dels i

pe~agogiskt syfte dels såsonl tullnluseum.

Det påpekas i en afbandling i detta ämne, att man i afseende å.

ifrågavarande anstalter vore i' den lycl{liga, ställnillg, att man ej behöfde
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experimentera utan blott bell~fde efterapa hvad i andra länder redan vi

sat goda resultat.

Hufvudvikten borde läggas på inforn)ation och målet, sonl skulle

siktas till, direkta affärsförbindelser. Tillika skulle vid verket naturligen

finnas bibliotek, tidskrifter o. d. och verket skötas SåSOlIl ett handelskon

toi'l med bortfallande af alla de mera bestänlda forlner, som vanliga ämbets

~erk hafva att följa.

4) Utsändande if' större olufattning af exportagenter och handelssti

pendiater, ledda af exportbyrån. Särskildt anslag torde behö~vas för att

bereda tillfälle för unga män att studera vid de stora utländska handels

högskolorna, hvilka lllottaga utländingar. Det synes SOlD on1 detta vore

bättre, och i allt fall är det billigare än en utvidgning till exportakademi

af något af våra handelsinstitut.

5) Med afseende å de fåtaliga kolonier svenskar, som i alln1änhet

finnas å utländska handelscentra, torde ej vara görligt att där bilda han

delskamrar. I vissa fall kunde det möjligen ske, och i andra kunde ju

ifrågasättas en annan anordning, den nämligen, att en eller annan svensk

köplnan på platsen adjungeras rlled konsulatet Båsorn sakkunnig.

6) Det återstår en grupp åtgärder, SOlll afse att trygga regelbundna

och direkta lägenheter. Den saken hör samman med sjöfarten, och jag

skall ej ingå därpå. Kon1mitteen har redan 'provisoriskt behandlat frågan

om sjöfartsafgifternas reglerande till att tjäna både sjöfarten och handeln.

Och den andra åtgärden, som här lärer komma i fråga, subventioner för

direkta linjer, torde komlna att vid kOlumitteens nästa san1lnanträde be

handlas.

Mellan direkta affärsförbindelser och dilJ"ekta lägenheter råder gifvet

vis en växelverkan. Det ena påverkar det andra, och tvärtom.

De antydningar, vi gjort, äro, vi upprepa det, blott skisserade. Huf·

vudsaken är, att vi här hålla bestälndt i sikte det fosterländska målet 

utvecklingen af vår direkta utrikes handel - beaktande, att denna är

nödvändig för exportind'ustri och en förutsättning för utveckling af vår

utrikes sjöfart. Måtte vi ej blifva efter i afseende å 111edlen att nå detta

n1ål, OCll lllåtte hvad som kan göras och efter pröfning anses böra göras

också ske snart. Ut\Tecklingen väntar för visso ej på oss, men går lätt

framoln oss. När Frankrike inrättade sitt l'office colonial knappt ett år

efter l'office national åberopades exen1plet från någla andra länder, och
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-det första nlotivet var det: »La lfrance 11e doit pas rester en arriere. » Med

blicken fäst på utlandets och särskildt på våra grannars och bröders eXelTI

pel fråga vi, orn vi ej här böra å~eropa SRlllma motiv: »Sverige bör ej

-och får ej blifva efter.»

I anledning af föredraget yttrade sig:

Herr Grosshandlaren H. l\xelson: Då jag nu vågar taga berrarne~

tid i anspråk för några ögonblick, är det för att belysa frågan om export

agenternas . betydelse och a1"betsmetoder. Återför man i minnet den verk·

-samhet, SOlTI Sveriges allmänna expo1"tfö1"ening allt sedan sin början gjort

till sin uppgift 111ed afseende på agenters lltsändande, finner man, att

åtskilligt i det systeln, SOlll därifrån tillämpats, lämnat ett och annat öfrigt

att önska. Man bör förvisso icke bortse från de stora förtjänster, SOlU

·denna förening haft med afseende på sin hnfvuduppgift, exportens befrä1l1

jande, samt den 'uppryckelse', som blifvit en följd häraf bland våra indu

striidkare, men ett väsentligt fel bar vidlådit denna verksamhet, det 11ämligen,

att agenter utskickats, sonl icke haft kännedom Oln gällande affärsvanor

och förl1ållande1l å den plats eller i det land, de gjort till sitt. verksaln

hetsområde. Ett annat fel är, att agenterna icke sökt att blifva specia

lister, utan åtagit sig agenturer inom alla möjliga .områden. Följderna af

·detta okloka system 11afva ej heller i allnlänhet låtit vänta på sig. De
-oerfar1i.a agenternas verksanl11et har resulterat i experilnenter, sorn ofta

blifvit dyrbara 110g för exportörerna och kOnln)~t dem att ledsna, hvilket

haft till följd en lnisstro ibland våra köpulän och industriidkare elnot

räntabiliteten och allmänna trygghete1l lTIed afseende på expol'taffärer, sorn

.genom utresta svenska age1lter föreslogos.

Vid ett allmänt .lllöte inom Sveriges kontoristföjltening, byars ord

förallde jag sedan 11 år har den äran att vara, diskuterades de1111a fråga,

och kom 11äraf uppslaget att ingå till Kongl. Maj:t 111ed underdånig a11SÖ·

kan om handelsstipendier. Skrifvelsen understöddes af en motion i riks

<lage11s andra kammare af före11ingens hedersledamot, landsllöfding Thenlp·

tander, och förallledde önskadt resultat.

Stipendier ·hafva seda11 fyra år utdelats till behörigen meriterade

kontorister, lned villk.or för de sökande att skaffa sig anställning å handels

kontor, helst i transmarina länder, för att sätta sig in i handelsförhålla11den

qch efter erhdllen mognad kva'lltstanna fÖlj" att ga·gna den svenska expol"ten.
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Efter allt antagande böra vi på detta sätt inslå på en säkrare väg. Vi:
liafva' härigenom en lnöj]ighet att såväl tillllande]ns SOlD sjöfartens fromroa.

erhålla svenska handelshus i skilda delar af världen ..

De n1edel, som staten anslår till handelsstipendier i dylik riktning,

kunila b.elt visst skällka en betydande nationalekonomisk vinst, såvida..

kandidaterna väljas Ined on1sorg och urskiljning.

* *
~:

En annan detalj i den ärade föredragarens synnerligen värdefulla

utredning har äfven uppkallat lIlig, näul1igen frågan om profsa'mli'ngarnas

'nytta i handelsmuseer. Denna nytta synes föredragandell delvis vilja

bestrida. Söker lual1 att bedölnrna den fördel, m.all kan harva af el1 dy~ik

profsan11illg, fillner lnan, att denna fråga bör granskas ur tre hufvud

synpullkter:

1:0) lllönstertyper för exportbandeln jälnte sådaIla profver, SOlD tjäna

till väckelse och varnillg;

2:0) profsalnlingens an vändning för tulltekniska studier sanlt till

vägledning vid förtullningar;

3:0) samlingarnas an vändande för undervisningsändaluå1.

Jag ber att få fästa herrarnes upprnärksalnhet på, att vi i Stockholnr

llafva en ganska aktningsvärd början till ett handelsrnuseum, son1 står

under Sverjges alllnänna bandelsförenings beskydd, och då jag tillhör

detta museums styrelse, har jag sökt att sätta ltlig in uti därmed sam-o

manbängande frågor.

Med mönstertyper för exportbandeln förstnr nlan icke allenast sådana,.

som r~preselltera svenska tillverkningar, utan' fratuförallt sådana, som,

representerande andra länders tillverkningar, hitsändas af handelsagenter

och stipen<;liater för att åd~galägga hvad som å vissa afsättllingsområ'dell

är begärligt.

Såsom vägledning för tullte1cniska studier har lnuseet· en .ofantlig

betyd~lse. On1 hvarje sak af en i förtullningsärenden förfaren person

förses Ined tlll1taxas numnler, blifver detta till vägledning för 111ångel:l

köprp~n, d~ kalkyler skola uppgöras. Tveksan1het ~lppstår ofta vid för

tullningar, särskildt ill0m textilindustrien, då en vara i förtulllli11gshän

seel1de öfvergår ifrån den ena till den andra kat.egol"ien. Förutom gagnet.
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för köpIIlännen län1par sig sarplingarna såsonl studiemateriell för tulltjänste

n1än. De11 utveckling, som våra tullförhållanden under sista tiden tagit,

har föranledt tullverket att öka sin personal med e11 hel lllängd unga tjänste

män, hvilka naturligen behöfva fostran för sitt kall. Flera af berrarne

hafva helt visst ,i minnet beklagliga exelnpel på tulltjänstemännells OkUll

nighet i varukännedolll och böra häraf finna, att profsamlingar samt pris

kuranter och illustrationer öfver maski11er och redskaper, som tillhanda

hållas af opartisk institution, icke sakna betydelse för tullverket.

För handelsunder'visningen ligger ett llluseums nytta i öppen dag.

Det kaluerala kontorsarbetet är nUlnera af underordnad art. Köpmannens

uppgift är att förlnedla varuomsättning, och han måste därför frainförallt

vara varukännare.

Ensamt denna sista synpunkt är fullt tillräcklig ått 1110tivera·Sveriges

allmänna 11a.ndelsförellings framställning till regeringen om statsanslag.

På grund af samtliga de franlhållna synpunkterna ber jag få betona,

att ett väl ordnadt bandelslnuseurn kan konlIna att göra en betydande

insats i vår handelsutveckling saInt att en dylik institution sålullda för

tjänar all upplnärksamhet såväl fråll stateIlS SOlD den enskildes sida.

Herr Direktörell R. HörIleIl: Då svenskt industri- och 11ande]s

n1useUln för några år seda11 grundlades, var det bland annat äfven rned

tanke på, att det skulle kunna blifva ett s. k. tullmuseuln. Mall leddes

dock hufvudsakligast af de erfarenheter, man hade från utlandet, särskildt

från Philadelphia. I Amerika Ilar jag varit i tillfälle, att iakttaga, buru

lifligt lnan illtresserade sig för de därstädes i flera stater varande handels

lnuseerna. Man syntes intressera sig just för, att de unga skulle få nödig

utbildning gen0l11 besök i dessa rnuseer.

Den ledande tanken i den ärade föredragandens redogörelse synes

vara den, att ett handelsl11useurll såsom sådant, skulle vara obehöRigt och

att vi i stället skulle rikta vår uppnlärksamllet åt annat håll, nämligell

i:nrättandet af UPplYSlli11gsbyråer, för utvecklandet af vår handel och våra

l1äringar. Egendomligt ser det dock ut, att de upplysningsbyråer, sonl

inrättats för handeln, utgått från museerna och att en så stor och mäktig

institutioll som Philadelphiamuseet kornmit till stånd så sent som 1894

och att i de flesta länder hanclelslnuseer il1Tättats. Detta ·talar, ,synes. det

IIlig, för nyttan af sådana Illuseer.
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Jag tror, att man lälnpligast kOllllner till det nyttiga resultat, som·

föredraganden velat fralnhålla, genom att man går museivägen, ty däri·

:genom populariseras bäst det vetande, som man vill drifva fran}, och

intresset torde säkrare väckas genolll llluseerna- än genorn Iller eller Inilldre

byråkratiskt skötta upplysningsbyråer. Jag har varit i tillfälle att se, huru.

viktigt det är att hafva en mängd olika varor samlade på ett ställe. De

blifva då lätt åtkomliga för utländingar, och -jag vet också, att just !TIed

.anledning däraf ganska viktiga och icke så obetydliga affärer blifvit inlerlda~
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DAHL, S., prokurist.
DAHLBERG, J. P., bruksägare.
DAHLERUS, G. E., stadskassör.
DAHLGREN, W., ingeniör.
I)AHLIN, J. E., alniralitetsråd.
DANELIUS, B. A., grosshandlare.
DÅVIDSON, D., professor.
DE GEER, L., friherre, kanslisekreterare.
DM: LA GA~DIE, R., grefve, landshöfding.
DrcKMAN, .K., fil. kandIdat.
DrcKsoN, C., n1ed. doktor~ *
DICKSON, R. landshöfding.
DIEDEN, J. H. E., konsul.

ECKERSTRÖM, R. E., häradshöfding.
EHRENHEIM, P. J. VON, f. d. statsråd.
EHRENSVÄRD, C. A., grefve, f. d. lands-

höfding.
ELMQVIST, H., fil. doktor.
EKENMAN, V. N., häradshöfding.
EKGREN, C. E., kan1rerare.
EKMAN, C. E., bruksägare.:}:
EKMAN, J. J.; grosshandlare.
EKwALL, A., stadska~)1rerare.

ELLIOT, J. E., president.
ELOWSO'N, G., lektor.
ENELL, O., bankdirektör.
ENG}~LLAU, J. P., grosshandlare.
ENGELLAU, L., grosshandlare.
ENGESTRÖM, J. VON, v. häradshöfding.
ERICSSON, E., bankdirektör.
ERNBERG, J., hofrättsfiskal.
ESSEN, F. VON, friherre, riksInarskalk.

F AHLCRANTZ, G. E., v. häradshöfding.
FARl"EHJET.M, O., civilingeniör.
FLODSTRÖM, I., aktuarie.
FORSGREN, R., grosshandlare.
FORSSELL, A., intendent.
FORSSELL, H., president.
FR.JE NKEL, L., bankdirektör.
FRANCKE, O., grosshandlare.
FRANCKE, R., grosshandlare.
FRANCKEN, H. VON, direktör.
FRIB'KRG, F., f. d. bankokolnmissarie.
FRIEDLÄ.ND}~R, H_, grosshandlare.
FRISK, C., v. häradshöfding.
FRÄNCKEIJ, E., generalkonsul.
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FRÖLANDER; H. T., bankdirektör.
FÖRSELIUS, G., direktör.

GAGGE, A., bankdirektör.
GARN, H. P. W., bruksägare.
GEBER, M., bankir.
GEEER, P. A., bankir.
GEORGII, A., konsul.
GERLE, O. J. H., f. d. departementschef.
GIRL, O. H., bankdirektör.
GIRL, G., bankdirektör.
GLOSEMEYER, A., grosshandlare.
GRANHOLM, H., direktör.
GRANSTRÖM, G., grosshandlare.
GRIPENSTEDTJ O., v. häradshöfding.
GRÖNVALL, E., bruksägare.
GRÖNWALL, F., fil. doktor.
GULLBERG, H., förste aktuarie.
GUM.LELIUS, A., direktör.
GUMPERT, M., grosshandlare.
GUNTHER, E., kOIDrnerseråd.
GYLLENSVÄRD, S., öfverdirektör.
G-ÖRANSSON, E. F., ingeniör..
HJEGGSTRÖM, A. W. T., kapten.
HALLBERG, F., bankdirektör.
HAMILTON, R. G., grefve, godsägare.
HAMILTON, H., grefve, landshöfding, leda-

mot af redaldionskom,mitteen.
HAMMARSKJÖI..D, H. L., revisionssekreterare,

föreningens ordföranrle.
HAMMARS'l'RÖM, A., byråchef, ledamot af

Iredaktionskommitteen.
HAMRIN, H., försäkringsdirektör.
HANSEN, H., grosshandlare.
HARTl\fAN, O., hofrättsfiskal.
HASSELROT, O. B., assessor.
HECKSCHER, E., bankdirektör.
HECKSCBER, L, generalkonsul.
HEDERSTIERNA, F. L. S., lanushöfding.
HEDLUND, H., redaktör.
HEILBORN, O., generalkonsul.
HELLNER) J., docent, föreningens sekretera1"e.
HELLSTRAND, c. ~t\., ingeniör.
HERLITZ, K., v. häradshöfding.
HERNMARC~, O. G., f. d. justitieråd.
HERSLOW, O., fil. doktor, redaktör.
HERZOG, P., generalkonsul.
HESSLER, H., grosshandlare.
HILDEBRAND, H., riksantikvarie.

:j: Ständig ledamot.

HIRSCR, HJ., grosshandlare.
HIRSCH, E., civilingeniör.
HIRscH, I., grosshandlare.
HIRSOH, O., ingeniör.
HOFFsTEN, E., byggn·adsingeniör.
HOLM, G. B. A., v,. häradshöfding.
HOLMERZ, O. G. G., direktör.
HORNGREN, L. H., grosshandlare.
HULTBERG, H. W., borgmästare.
Huss, M. W., justitieråd.
HVITFELDT, O. A. O., disponent.
HUBNER, E. L. F., sekreterare.
HÅKANSSON, J., stadsmäklare.
HÄGGLÖF, R., v. häradshöfding.
HÖGLUND, A., konsul~

HÖGLUND, O. M., fil. doktor, grosshandlare.
HÖJER, M., lektor.
HÖRNELL, R., direktör.

JANZON, O., direktör.
J ENTZEN, O., 111ed. doktor.
JOHANSSON, B. B., direktör.
JOHNSON, A., generalkonsul.
JONSSON, O., bankofulhnäktig.
JOSEPHSON, S., grosshandlare.
ISAKsoN, .e. J. A., ingeniör.
JUHLIN, J. M., byggmästare.

KASTENGREN, C. O. F., kanlrerare.
KENNEDY, J., kamll1arherro)
KEY, H., fil. doktor.
KEYSER, O. T. G., konlmendörkapten.
KEYSE"R, S., konsul.
KEY-ÅBERG, K., aktuarie.
KINANDER, E., v. häradshöfding.
KINBERG, E. G., byråchef.
KINBERG, L. O., grosshandlare.
KINN~NDER, O., v. häradshöfding.
KJEI.LANDER, A., byråchef.
KJELLBERG, O. O., grosshandlare.*
KJELLBERG, J., bankdirektör.
KOCKUM, L. P., .godsägare.
KÖERSNER, A., e. o. hofrättsnotarie.
I{ÖERSNER, W., fil. doktor, redaktör.
I{RJEMER, A. R. VON, friherre, hofularskalk.
KRURS, K. F., bokhandlare.
KRUSENSTJERNA, J. E. VON, statsråd.

LAGERBRING, E., auditör.
LAGERBRING, G. O. R., friherre, landshöfding.
LAGERHEIM, A., minister för utrikes ären-

dena,
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LAGERWALL, B., v. häradshöfdillg.

LAMM, H., grosshandlare.
LANCKEN, C. E. VON DER, underståthållare.
LANDTN, J., handelsken1ist.

LANGENSKIÖLD, K., friherre, bankdirektör,

föreningens vice ordförande.
LARSON, A., grosshandlare.

LARSSON, E. F., grosshandlare.
LAVAL, G. DE, fil. doktor, civilingeniör.

LEFFLER, J. A., fil. doktor.
LEIJONHUFVUD, B. A., friherre, general:

löjtnant.

LEMAN, PH., fil. doktor.
LETTSTRÖM, G., f. d. bankdirektör.

LEWENHAUPT, C., grerve, envoye.

LEWENHAUPT, E., grefve, ledan10t af riks-

dagens första kamn1are.

LIDELL, P., bankdirektör.

I.JILJEWALCH, T., f. d. stadsInäklare.
LILLIESKÖLD, E. W., kamrerare.

LILLIESTRÄLE, W., president.
LILLJEQVIST, R., civilingenior. :I:

LINDEBERG, K. M., kansliråd.

LINDER, C. G., v. häradshöfding.

LINDHAGEN, D. G., professor.
LINDROTH, C. A., grosshandlare.

LINDSTEDTJ A., professor.
LINDSTEDT, A. W., kamrerare.

LTNDS'fRÖM, A., mäklarebokhållare.

LJUNGBERG, C. E., f. d. advokatfiskal.

LJUNGBERG, E. J., direktör.

LJUNG GREN, C. J., ·V. häradshöfding.

LJUNGLÖF, K., grosshandlare.*
LJUNGMAN, A. W., fil. doktor.

LOVEN, O., f. d. professor, sekreterare.

LOVEN, J., grosshandlare.

LUBLIN, J., grosshandlare.

LUNDBERG, K., handlande.
LUNDEBERG, O., bruksegare.

LUNDIN, O. R., grosshandlare.

LUNDSTRÖM, C. F., godsägare.

MALMSTRÖM, C. G., f. d. riksarkivarie.

l\lARKS von Wlirten1berg, E., revisionsse-

kreterare.
MARTIN, B., jäglnästare.

MAltTIN, E., auditör.

J\'IAY, J., kan1r~rare.

MEVES, J. S., byråchef.
l\ITTTAG-LEFFLER, G., professor.

* Ständig ledamot.

lVIoLANDER, A., direktör.

l\IoLANDER, O...A..., grosshandlare.

l\fOLL, F., vartunäklare.

~10LL, L,. bankdirektör.

MOLL, V., kalnrerare.
MONTAN, O. O., f. d. assessor, redaktör.
MONTAN, E. V., professor.

MONTELIUS, W., v. häradshöfding.
MUNTHE, A., bankbokhållare.

1\iUNTHE, C. H., f. d. hofrättsråd.
MUNTHE, G., expeditionschef.
MÖRK, A., bankkassör.

MÖRNJJ-lR, K. A. G., grefve, an1anuens.

NACHMANSON, A., handlande.

NAc'IIMANSON, H~, grosshandlare.
NORDENFALK, J., friherre, godsägare.

NORDENFELT, L. M., f. d. landtInäteri-

direktör.
NORDSTRÖM, C. F. T., generaldirektör.

NORIN, C. A., v. häradshöfding..

NORSTEDT, E., bruksägare.

o LBERS, L., v. häradshöfding. ~

O L1VECRONA, A., v. häradshöfding.

OLROG, T., grosshandlare.

OLSSON, T., bergmästare.
OXENSTIERNA, B. G., grefve, v. härads

höfding.

OXENSTIERNA, E., grefve, nlajor.

P ALM, L, bankdirektör.
PALME, J. H., bankdirektör.:::

PALME, S. T., direktör.

p ALMQVIST, G., direktör.

PERSSON, N., konsul.
PETERSEN; A. F. SKOW-, bankdirektör.

PETERSENS, H. af, kansliråd.
PETERSSON, P. A. G., rådman.

PEYRON, A., grosshandlare.

PEYRON, L., grosshandlare:

PHILIPSON, M.

PHILIPSON, W., v. häradshöfding.

PIHLGREN, A., ingeniör.
PLATEN, L., friherre, aktuarie.

POSSE, A. R. F:SON, grefve, f. d. stats

minister.

P.RINTZSKÖLD, O., förste hofn1arskalk.

RABE, P. R., v. häradshöfding.

RAMSTEDT, V., grosshandlare.
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RÅMS'f}<~r'T, vV., fil. Gokto~·.

RAPRAEL, A.., fil. doktor..
REHIHNDER, H., friherre, kOllnnerseråd.
RENHOLM, G., kongl. sekreterare.
RgNSTRÖM, A., e. o. hofrättsnotarie.
RETTIG, G., generalkonsul.
RETTIG, .H., v. häradshöfding.
RE'l'TIG, .J., grosshandlare. '
RETZIUS, G., professor.
REUTERSV.Ä.RD, P., hofmarskalk.
RIBIHNG, G., hofrättsråtl.
RICHTER, F., förste intendent.
RICHTER, F., sekreterare.
RINMAN, O., bruksägare.
RISING, H., nläklarebokhållare.
ROSEN, A. P. VON, grefve, kamnlarherre.
ROSEN) O. G. VON, grefve, öfverstekamnlar-

junkare.-)[-

ROSEN, E. VON) grefve) juris kandidat.:::
ROSEN, G. VON, grefve, hofrättsråd.
ROSSANDER, J. F., grosshandlare.
RUBEN, L. M., bankdirektör.
RUBENSON) J., direktör.
RUBENSON, L., disponent.
RUBENSON, M., sekreterare.
RUDBECK, J., friherre, v. häradshöfding.
RYDIN, H. L., f. d. professor.
RYDING, B. T. G., landshöfding.

SAHLIN, 1\1., expeditionschef.
SAMSON., E., direktör.
SANDBERG, G.) b)'råchef.
SANDEBERG, F. AF., kanlrerare.
SANDEBERG, H., löjtnant.
SANTESON, H., v. häradshöfding.
SCHALEN, O. A., protokollssekreterare.
SCHALEN, W., kansliråd.
SCHEDIN, E., bankdii·ektör.
SCHNELL, O., grosshandlare.
SCHUMACHER, O. W., fabrikör.
SHUMACHER,. G. W.
SCHUMACHER, J. W., ingeniör.
SCHUMBURG, R., konsul.
SCHWERIN, 'V. G. VON, friherre, godsägare.
SEBARDT, C. W., hofapotekare.
SEDERHOLM, E., bruksägare.
SEGERSTRÖM, Hj., mäklarebokhållare.
SETTERVALL, C., grosshandlare.
SIDENBLADH, E., öfverdirektör.
SJÖGREEN, C. M.) jägm'ästare.

* Ständig ledamot.

SJÖGREEN, O. A., f. d. kansliråd.:1:
SKOGLUND, F., bokförläggare.
SKOGMAN, C. J. A., friherre, f. d. kOl111nen-

dörkapten.
SMERLING, C. F~, f. d. kansliråd.
SMERLING, G. W., registrator.
SMITH, L. O.) grosshandlare.*
SMITH, O., :fil. doktor.
SMITT, J. ,W., generalkonsul.
SOHLMAN, H., redaktör.
SPARRE, N. G...A... , grefve, kamularherre.
STARCK, A., konsul.
STEDT, C. A., ryttnlästare.
STEDT, N., lifförsäkringsinspektöl'.
STEINMEI'rZ, H., landtbruksingeniör.
STJERNSPETZ, H., lnajor.
STOCKMAN, G., direktör.
STOLPE, C. M. G., direktör.
STRANDBERG, G., stadsluäklare.
STROKIRK, G., bruksägare.
STUART, J., riddarhussekreterare.
SUNDBÄRG) G., aktuarie.
SUNDSTRÖM, H., grosshandlare.
SWARTLING, A., konsul.
SWARTLING, J., bankdirektör.
SVEDBERG, O., grosshandlare.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
SVEDELIUS, A. G., landshöfding.
SVENSENJ E., skriftställare.
SYBERG, F., grosshandlare.
SYDOW, E. G. von, bankkau1rerare.
SYDOW", F. VON, hamnkapten.
SYDOW, HJ. VON, förste polisintendent.
SÖDERBAUM, B., bankdirektör.
SÖDERBERG, B., bokhandlare.
SÖDERBERG, J. E., förste aktuarie.
SÖDERLU.ND, C. A., ingenjör.
SÖDERSTRÖM, C., grosshandlare.
SÖRENSEN, N. G., grosshandlare.

'.'AMM, A., kontrolldirektör.
TAMM, e., direktör.
TAMM, e. G. A.) friherre, öfverståthållare.
TAMM, G., stalInlästare.*
TENOW, CHR., statskommissarie.
TESCH, W., direktör.,
THIEL, A., grosshandlare.
THIEL, E., bankdirektör.
THOREN, J., revisor.
THULIN, C. F., konsu1.
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THYSELIUS, E. J. -A., redaktör.
THYSELIUS, P., kanslisekreterare.
TIGERSCHIÖLD, H., kanslisekreterare.
TILLBERG, K., v. häradshöfding.
TITZ, C. A., konsul.
TROlLlUS, C. R., v. häradshöfding.
TROlLTUS, H., grosshandlare.
TÖRNEBLADH, L, landskamrerare.
TÖRNEBLADH, R., lektor, bankofulhnäktig.

lJDDENBERG, E., generalkonsul.
UHR, G., yrkesinspektör.

W ACHTMEISTER, H. H:SON, grefve, statsråd..
vVADST-EIN, T., revisor.
WJERN, M. E., grosshandlare.*
WAHLIN, C. A., grosshandlare.
VALENTIN, l., dire~tör.

'VALLDEN, W., godsägare.
WALLENBERG, A., löjtnant.
WALLENBERG, G. O., kapten.
WALLENBERG, K., bankdirektör.
'VALLENBERG, M., v. häradshöfding.
W ALLENSTEEN, J. A.~ kammarrättsråd.
\VANCKE, F., bankkassör.
WARBURG, S., grosshandlare.
WEBER, C. A., bankir.
WELIN, G., byrådirektör.
WERSÄLL, C., landshöfding.
WESTRING, H. G., justitieråd.
WICKSELL, K., fil. doktor.
VVIDEEN, A. R., kassör.

* Ständig ledamot.

VVIJK, O., grosshandlare.*
WIKBLAD, S. H., statsråd.
\VIKSTRÖM, C., grosshandlare.
WIKS'l'RÖM, P., grosshandlare.
WINBORG, T., fabriksidkare.
'VINROTH, A. O., professor.
VVRETMAN, F., fil. doktor.
\VÄSTFELT, C. G. N. L.~ hofrättsråd.

-y GBERG, -H., stadsingeniör.
YTTERMAN, J., handlande.

ZELLEN, J. O. AF, byråchef.
ZETHELIUS, E. G., kanslisekreterare.
ZETHELIUS, F., kanslisekreterare.
ZETHELIUS, \V., assessor.
ZETHRJEUS, A. H. lnäklarebokhållare.
ZETHRJEUS, F., direktör.

ÅKERHIELM, H., friherre.
ÅKERHIELM, L., friherre, president.
_A.KE_RLUND, E., godsägare.
....tKERYAN, G., kongl. sekreterare.
ÅKERMAN, H., envoye.
....t\..KERMAN, R. ~ generaldirektör, ledanwt af

redaktionskotnmitteen.

ÖHMAN, E., grosshandlare.
ÖHMAN, E., grosshandlare.
ÖRTENBLAD, T., ingenjör.
ÖSTBERG, G. F., direktör.
ÖSTBERG, J., kammarrättsråd.

Korresponderande ledamot:
l\1ALARCE, A. E. DE, Secretaire perpetuel de la Societe des institutions de -prevoyance

de France.
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