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Herr Myntdirektören E. Brusewitz och Herr· v. Häradshöfdingen P. R. Babe.
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Själfdeklaratlon

inledddes af Herr e. o. Hofrättsnotarien C. Carleson, och yttrade ,sig vidare

Herrar Th. Frölander, Ph. Leman, O. Bodin, J. Östberg, R. Benckert och
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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sanlmanträde den 26 februari 1903.

Ordförande: Bankdirektören TH. FRÖLANDER.

Till- ledamöter af förening'en invaldes:

Herr E. Alk!JJ~an,

» Byråassistenten G. A. Drysen,

v. Auditören 'A. W. Cygnceus,

» Alnanuensen C. Tör,,!ebla4h,
» Grosshandlarell J. Odenrick och

» Rådmannen Å. G. Andersson.

Herr Fil. D?ktorn ~~ Raphael höll härefter ett föredrag om.:

Medling i tvister mellan arbetare och arbetsgifvare.

Den kommitte, som i augtlsti 1899 på nådigt uppdrag sal11nlantrildde

för att utarbeta ett förslag angående medling i arbetstvister, ansåg, att

hvad den först borde klargöra för sig var, hvilka slags arbetstvister det

kunde förefinnas giltig anledning att genom det alllnännas medverkan

söka reglera. Syftet lned kommittens arbeten var ju att söka förekomma

eller bäfva arbetsinställelser .af större betydenhet. , Hvad SOln framkallar

dessa, är s. k. kollektiva arbetstvister eller sådana, däri ett större antal·
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arbetare -deltaga, antingen mot arbetsgifvaren eller sins emellan. Indi·

viduella arbetstvister ansåg kOll1mitten däremot falla utom sin uppgift.

Heller inte ansåg sig kommitten böra hemställa om särskilda anordningars

vidtagande för reglerandet af s. k. egentliga rättstvister, d. v. s. sådana

-tvister, där föremålet för striden utgör den ena ~artens lagliga anspråk·

på att utfå en viss prestation af motparten. Sådana tvister kunna nu

visserligen _vara kollektiva och _ge anledning till arbetsinställelse; i all

mänhet äro de dock individuella". Detta har nu icke hindrat, att Il1an

.flerstädes i utlalldet upprättat - särskilda »yrkesdomstolar» för sådal?-a

tvister. !{ommitten ansåg sig emellertid icke kunna förorda exemplet;

utom skälet att arbetsinställelsers förebyggande i allmänhet icke beröres

.af det sätt, hvarpå dessa frågor handläggas, så kunde en förändring i

dessa tvisters processuella handläggning svårligen allsidigt behandlas utan

i sammanhang med - en utredning om -det processlIeila förfarandet i all

mänhet. Och vidare ansåg kommitten, att ett lämpligt förfaringssätt för

_öfriga arbetstvisters förebyggande och- förlikande också skulle komma de

_egentliga rättstvisterna till godo, att de medlingsförsök, som därvid ägde

rum, i många fall komme att lyckas, så att saken icke behöfde hän

skjutas till domstol, och att slutligen den frivilliga skiljedom, -~om skulle

ge andra arbetstvister en definitiv lösning, oc-kså mycket väl kunde

anlitas i de egentliga -rättstvisterna. Allt detta gjorde, att kömmitten

-ansåg bellofvet af speciella il).dustridomstolar hos oss lnindre trängande.

Nästa fråga blef då: hur långt skall staten ingripa? Med de~ svåra

.olägenheter för ögonen, som arbetsinställelser medföra,kuIlde man ju

medge, att det ligger något i, att staten bör ha "rätt både att tvinga de tvi

:stande att på fredlig väg söka komn13 till en uppg?relse och att, när detta

lyckats, Ined rättsliga medel tvinga dem att ,ställa sig öfverenskommel

;serna till efterrättelse. Så resonnerar man på fl~ra håll i nya och nyaste

världen, särskildt på Nya Zeeland. Här säger staten _sedan 1894 till

~vederbörande: »Här äro ni, arbetsgifvare och arbetare, och konsumenterna

-och h~la samhället intresserade. Jag kan inte låta er ordna edra saker

på det _gamla sättet genom arbetsinställelser, förstöring af kapital och

.egendom, förbittring -och till och me~ blodsutgjutelse.. Ni får söka att

kOffitUa till rätta med hvarandra på fredlig väg. Ni får ta en skilje

p-oinare. - Ni får ta hveln ni vill, -Inen kan ni inte enas Oln valet; 'så får

ni ta den, som jag- har utsett. Och den uppgörels-e, SOln ni- på ett eller
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annat sätt kommit till, skall stå fast, och att så sker, skall jag bli man

för.» Garantien för att parterna ställa sig öfverenskommelser och utslag

till efterrättelse är fängelsestraff eller böter ända till 500 cB; straffet kan

ådömas för hvarje fall af ohörsamhet. På arbetarnas vägnar är det

fackföreningen, sonl är part i saken, och som svarar för böterna. Hur

dessa anordningar verkat, kan man döma däraf, att Nya Zeeland redan

erhållit namnet »ett land utan strejker», och att dess näringslif ingalunda

gått tillbaka.

Allt detta var kommitten icke obekant, men det kunde naturligtvis.

icke falla kommitten in att gå på den bogen. Därtill äro våra förhål

landen alltför olika de australiska. Här är .man mycket rädd för statens

inblandning i arbetsförhållandet, och man befarar, att· en ald~ig så ut

lnärkt statsfunktionär icke alltid har förmåg.a att afkunna ett f~r båda

parterna antagligt utslag. Ja, man skulle här icke ens kunna föreslå"

att skiljedomsförfarandet visserligen skulle vara obligatoriskt, Inen att

parterna skulle få välja., hvem d~ ville till skiljedomare, få välja deu t

som hade deras förtroende. Parterna skulle kunna svara: »Det är ingen~

som har vårt förtroende.» Antalet fall, både här och annorstädes, där

parterna kunnat förmå sig till att utse skiljedomare, är i själfva verket

icke så stort; detta visar, att ett obligatoriskt skiljedomsförf~rande, till

och med så beskedligt som det nu nämnda, icke är så tilltalande för

svensk åskådning.

Och lika främrriande för svensk .uppfattning och oförenligt med våra

förhållanden i öfrigt skulle det vara att hotu med vissa straffpåföljder

för att genomföra ett utslag eller en öfverenskommelse. Hot lned fängelse

kan ju icke gärna på allvar diskuteras. Bestämineiser OIn böter kan

man resonnera Qm. Men hur skulle man få ut dem? För att detta.

skall lyckas, skall aftalet vara ingånget antingen mellan parterna själfva.

eller af därtil~ befulllnäktigade ombud. Hvarje arbetare skall ha gifvit

ombudet uppdrag att afsluta aftalet eller att låta saken gå till en skilje

dom, med hvilken han förklarat sig vilja nöjas; skiljedomaTna skola dess

utoln ha blifvit behörigen utsedda. Endas~ på alla dessa villkor är aftalet

eller utslaget bindande, hvilket. naturligtvis är förutsättningen för att.

böter för ohörsamhet skola kunna utsökas.

Alla dessa förutsättningar förefinnas emellertid ytte~st sällan i Sverige.

Här går det i allmänhet så till, att en strejkkommitte eller fackförenings-
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styrelse genom mötesbeslut får i uppdrag a~t söka komma till rätta med

arbetsgifvaren, eventuellt genom att hänskjuta afgörandet till någon

skiljeman, med hvars utslag man vill nöjas; arbetsgifvaren förklarar sig

villig till detsamma. Men är nu för det första detta mötesbeslut laga

fullmakt? Och för det andra: hvem af de tvistande har egentligen varit.

med om beslutet och är således förpliktad? Det vet lnan i allmänhet,

juridiskt sedt, icke. Man vet då heller icke, hos hvem böterna skola

utsökas, eller hvem som är skyldig att lämna skadestånd. Och de få

fall, där man vet det, reduceras ytterligare· genom att det oftast ingenting

finns att söka ut. Och att förvandla dylika böter till fängelse lär väl

icke kunna räkna på vidare sympatier.

Bestämmelserna om böter eller skadestånd bli därför endast ett slag

i luften, så vida de icke understödjas af andra anordningar. Detta är,

som vi hörde, fallet på Nya Zeeland. Här är arbetsaftalet ·på arbetarnas

vägnar ingånget af en fackförening; utslaget berör endast en fackförening

eller arbetarna såsom medlemmar af en sådan; för böterna svarar sub

sidiärt fackföreningen, som sedan får kOllln1a till rätta med medlemmarna.

Kan något sådant tänkas hos oss? År 1898 tillhörde endast omkring

20 ::( af industri- och grufarbetarna sina respektive fackföreningar. Hur

pass bestämd är föreningarnas rättsliga ställning? Hur mycket vilja

arbetsgifvarna ve~a utaf dem? Föreningarna ha nog sin moraliska be

tydelse, när det gäller att få aftal och öfverellskommelser genomförda,

och till den saken skall jag sedan återkomma. Men att bygga en effektiv

hithörande lagstiftning på dem, går icke. Det var också den uppfattning

kommitten kom till. Lika litet som staten hos oss skulle kunna tvinga

de stridande att söka en uppgörelse i godo, lika litet äger han något

osvikligt tvångsmedel att, äfven om de slagit in på den vägen, förmå dem

att nöjas med de resultat, som på ena eller andra sättet blifvit fastslagna.

H vad kan då staten egentligen göra? Ja, hjälper inte tvång, får

man försöka att lirka. Man måste vädja till parternas goda vilja. Och

detta saknar icke utsikt att lyckas. En arbetsinställelse medför ju så

stora olägenheter också för parterna själfva, att· det ligger i deras eget

i.ntresse att söka förekomma eller häfva densamma.. Kan det på annat

och mindre olycksdigert Sätt. utrönas, hvem af de tvistande som ---: på

grun~ af konjunkturerna, arbetsmarknad,ens tillstånd, sin. organisations

styrka, allmänhetens sympatier - är den ekonomiskt starkaste, hvem
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utaf dem,. som bäst kan undvara den andre, för hvem arbetsinställelsen

lnedför de minsta olägellheterna, hvem denna, om den obehindradt finge

utbryta och fortgå, skulle bereda seger, hvems anspråk sålunda är det

ekollomiskt mest berättigade -- och någon annan, synpunkt har man

icke rätt att anlägga, här är icke fråga om något presentande från ena

eller' andra' hållet -, så är. det gifvet, att de tvistande såsom praktiska

lnänniskor gärna skulle föredra en sådan utväg framförarbetsinställelsen.

Det gäller då endast att få ett sådant utrönande till stånd. Äro parterna

- som hos oss - öfverlämnade åt sig själfva,' äro utsikterna ganska

små. Dell ena parten kan icke göra det ensam; han. känner icke. alla

de omständigheter, på 11vilka motståndaren stöder sitt anspråk. En

gemensam förhandling, där fo~dringarna belysas OCll debatteras, är ound

gänglig; det är uteblifvandet eller det för sena anordnandet af en sådan,

SOlU i de flesta fall fran1kallar arbetsinställelsen. Och ~tt detta så ofta

blir händelsen, att ordnade förhandlingar ännu äro jämförelsevis sällsynta,

beror, utom på arbetsgifvarnas motvilja att öfver hufvud underhandla~

på båda parternas obellägenllet att föreslå en sådan förhandling; en sådan

frau1stäilning kan nämligen tolkas som en svaghet. Ingen vill taga första

steget, och när förhandlingell til~ slut ko'mnler~ är mRn å ömse sidor för

bittrad. 1fen här är. det, SOlll staten skall inskrida. En statsmyndighet

skall på öfvertygelsens väg söka förmå dem att komma tillsamnlans och

förhandla. Har han de lämpliga personliga egenskaperna, har han med

siri auktoritet SåSOlD offentlig funktionä~ utsikt att lyckas. Han känner

genom föregående studiulu förhållandena; han bör med lätthet kunna

välja det lälnpliga ögonblicket att, helt privat, annloda parterna att sam

Illankomina' till förhandling inför honoIn och att tills vidare icke vidtaga

eller vidhålla arbetsinställelse.

Det är, som sagdt, utsikt, att en sådan anmodan· blir hörsammad.

!Ylen det kan 'också bända, att den icke blir det. Då har uppmaningen

icke varit nog kraftig att påverka parterna. Den får göras mera effektiv.

Man får dra saken inför allmänna opinionens domstol. Den, som icke

på fredlig väg vill försvara grunderna för .sitt anspräk, kommer allmänna

opinionen. att anse ,drifva en sjuk sak. Dess sympatier föras, då öfver

på motståndarens sida, ett förhållande, som icke a1lenast. är af moralisk,

utan också af ekonomisk betydelse, då det icke', sällan tar sig uttryck i

pekuniärt understöd.
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Att få alhnänna opinionen elnot sig skulle således -här verka som

ett »straffhot». Men detta hot· bör icke göras starkare än nödigt är~

Till en början kan det vara nog att uppmärksamheten fästes på, att en

sådan förhandling förallstaltats, hvilket indirekt innebär, att endera parten

eller. båda vägrat att infinna sig bos myndigheten. . Uteblir sedan verk

ligen någondera, så kommer också detta att. offentligen kungöras. Det

kan nu hända, att parterna icke bry sig om det heller; då har myndig

heten tills vidare ingenting annat att göra än att vänta, tills en lämplig

tidpunkt för medling på nytt erbjuder sig.

Har fllnktionären däremot lyckats att få parterna tillsammans, .skall

han . anknyta vid den villighet de ådagalagt och söka bringa en upp

gör~lse till stånd. Han skall se· till, att tvistens för'en1ål noga preciseras,

att de framställda anspråken och grunderna. för dem klart anges, att

skälen för motpartens vägran att godkänna dem likaledes tydligen ut

vecklas och att slutligen, sedan anspråken på båda sidor bestämdt före~

ligga' och han anser, att sådant kan vara ägnadt att befordra tvistens

lösning, helnställa, huruvida icke jämkningar äro möjliga, och därvid själf

komma med förslag.

Lyckas det 'nu ändå icke att få en uppgörelse till stånd, så äte'"rstår

det för honom att hemställa, om icke de tvistande vilja åt en eller flera

personer hänskjuta afgörandet af. sin tvist, att sålunda »skilja parterna

emellan); och att han i så fall vill vara dem behjälplig vid valet, med

andra ord, om de icke vilja arrlita så kallad »skiljedolTI». De tvistande

borde nu på förhand utfästa sig att rätta sig efter dessa skiljedolllares

utlåtande. Men icke för ty är det bär icke fråga om skiljedom efter

1887 års lag. Utom i de få fall, att förelllålet för striden varit en fråga

af tvistemåls natur, hvarom. förlikning kunnat träffas, och parterna för

öfrigt behörigen förbundit sig att nöjas åt utslaget och förfarandet i öfrigt

försiggått efter 1887 års .lag, så är här icke fråga omen juridiskt exigibel

dom. Utslagets helgd är endast mo~aliskt. Det .kan bli effektivt ändå.

Här är alltnänna opinionen igen framme. Man utsätter sig icke gärna

för att inför denna makt stämplas ~oln .. löftesbrytare, och lika motvilligt

underkastar man sig förödmjukelsen att af denna opinion betraktas som

maktlös i förhållande till de skaror, hvilkas förtroendeman och ledare

man varit. Äfven hos oss komma antagligen arbetarerepresentanterna

att -söka' förmå sina hufvudmän att icke komma ombudens åtgöranden
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på skam. . Och den hittills vunna erfarenheten stöder förhoppningarna

på ett lojalt tillvägagående äfven för framtiden.

Detta var det ena en sådan offentlig funktionär skulle syssla med.

Men han skulle också få en annan uppgift. Det inflytande, som på för

hand genom arbetsgirvares och arbetares egen försorg upprättade förlik

nings- och skiljenämnder inom olika näringsgrenar utöfvat, har öfverallt

visat sig så gagneligt, att det bör ligga i statens intresse att i sin mån

frä~ja sådana inrättningar. Och den offentlige. funktionär, som fått i

uppdrag att medverka vid redan utbrutna tvisters reglerande, är natur

ligtvis det lämpligaste organet för att tillvarataga äfven denna andra

uppgift. Några regler för hans tillvägagående härvidlag kan man själf

fallet icke uppställa; han måste lämpa sig efter de olika industriernas

växlande kraf. Endast i en punkt bar man ansett sig böra föreslå ett

stadgande, som skulle afse att stärka dessa nämnders auktoritet. 1'1an

har trott, att deras anseende kunde nlinskas, om endera af de parter,

som öfverenskommit Oln en sådan nämnd, utaf uågon anledning i stället

ville påfordra statslnyndighetens ingripande. Man ansåg, att det beböfdes

båda parternas önskan för att få något sådant till stånd.

'Det resultat kOilllnitten kom till i afseende på vidden af. statens

ingripande var då detta: det skulle i distrikt af lämplig storlek skapas

en myndighet, som dels sökte föra parterna tillsammans för en fredlig

uppgörelse, därvidlag, om så _vore lämpligt, föreslå jämkllingar eller

tvistens hänskjutande till tredje lIlan, dels sökte förmå arbetsgifvare och

arbetare inom olika näringsgrenar att själfva upprätta pern1anenta inrätt

ningar, genom hvilka på förhandlingens väg arbetstvister kunde före·

kommas eller biläggas. Det är allt. Rvad so~ går därutöfver, låter sig

icke genomföras utan genomgripande för~ndriugar på åtskilliga andra

områden, förändringar, för llvilka hvarken åskådning eller förhållanden

öfrigt bär i landet ännu på länge äro mogna.

*

Om allt detta var kommitten enig. Men sedan kom den stora schismen.

Skulle denne offentlige funktionär, som man var öfverens om att kalla

»förlikningsman», funktionera ensam i sitt respektive distrikt eller behöfde

han någon hjälp vid sin sida? Kommittens flertal menade, att han icke

behöfde något sällskap; minoriteten ansåg, att det var nödvändigt. För-
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iikningsmanne:n behöfde för sin egentliga medlande verksamhet vid SIn

.sida en pernlanent nämnd på fyra bisittare, två utsedda af arbetsgifvarna

{)Cll två af arbetarna.

. Som skäl för en sådan nälnnd. anfördes, ått bur skicklig förliknings

-mannen än vore, ha~ i~ke för ty behöfde rådgöra med personer, s0ll:

.stode iodustrien och praktiken nära; hans mångsidighet vore icke till·

räckligt stor, och hans verksalnhet borde kontrolleras af lämpliga sak

kunniga. Med flera personer i institutionen kunde vederbörande före

teelser lättare följas, tidigare inskridande ske och mera personlig beröring

med· parterna beredas. Utan en nämnd, som framgått lIr deras eget val,

.skulle institutionen icke kOlnma att omfattas med tillräckligt förtroende

hvarken af arbetsgifvare eller arbetare. En af regeringen eller högre

förvaltningsmyndighet utsedd och af densamma mer eller mindre beroende

funktioBär sklIlle aldrig inge tillräckligt förtroende.

Dessa skäl verkade icke öfvertygande på kommitten. Först och främst

väckte den vidlyftiga och betungande valapparat, som nämnden måste

framkalla, betänkligheter. Jag kan här inte redogöra för denna appara.t;

dess verksamhet fyller ett trettiotal ganska långa paragrafer i minoritetens

förslag. Bestämmelserna äro, så enkla och klara lilan än sökt göra dem,

rätt invecklade; detta beror på ämnets egen beskaffenhet. .Det gjorde

nu emellertid mindre, om man verkligen vunne något stort med proce·

·duren. ~1en det har man anledning att betvifla.

Det kan först och frälnst handa, att deltagandet i valet icke blir så

lifligt eller att splittring ägt rum. I intetdera fallet blir valet något vidare

Ftroget uttryck för meningarna inom vederbörande klasser.

Så var det den större sakkunskapen man skulle förvärfva åt institu

tionen. Men det är ju endast två bisittare från hvardera sidan, och

tvisten kan alltför väl röra ett yrke, som ingen af bisittarna känner till.

Hvad är en. bisittare från trävarabranschen för särskildt sakkunnig, om

.det gäller en tvist i textilindustrien? Hvad kan en ljusfabrikant sprida

för upplysning i en gruftvist? Detta vill minoriteten hjälpa genom att

nämnden skulle ha rätt att inkalla sakkunniga. Men det är ingen säkerhet,

.att detta alltid kommer att ske. Säker kan man endast. vara, att institu

tionen genom bisittarna får ett ökadt mått af praktisk insikt och erfarenhet

i allmänhet, men utan afseende på speciell sakkunnighet. Det är inte

.att förakta, men fråga är, om det verkligen behöfs. Det beror på hvad
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institutionens uppgift är. Denna anger kOlnmitten vara: de tvistandes:

sammanförande till förhandlingar inför institutionen och dessa förhand·

lingars ledande på sådant sätt, att de, så vidt möjligt, leda till en för-o

likning eller till ett hänskjutande till skiljedom. »Institutionens. hela.

uppgift,» yttrar kommitten, »går alltså ut på, icke ett bedömande af

parternas skilda anspråk från synpunkten af dessas materiella innebörd,.

utan fastmera på att utöfva sådan inverkan på parterna, att dessa, .med,

öfvergifvande af alla oförsonliga stridsmedel, låta förmå sig till fredlig'

uppgörelse. De egenskaper, på hvilka det' härvid framför allt ·ankommer"

äro rörlighet, snabb uppfattning, opartisk11et och sa~lighet salnt förmåga

att lämpa sig efter de ol.ika situationer, som i dessa oändligt skiftande·

fall äro tänkbara, q,.ch. att på .detta sätt genom takt och grannlagenhet

så länka förhandlingarna, att de, så vidt möjligt, leda till uppgörelse 1:
godo i någon form. Men med en sådan uppgift lyckas efter all antag-o

lighet en ensam person allra bäst, och det är svårt att inse, att det vid

dess utförande skall lända honom till 'någon Yäsentlig nytta att hafva

vid sin sida flera eller färre representanter för ortens arbetsgifvare och,

arbetare.»

Det är nu· mot denna utläggning, som minoriteten riktar sitt stora,

grundskott. Kommitten har) menar minoriteten, alldeles missuppfattat

institutionens uppgift. I{ommitten tror, att institutionen vid sin inverkan·

på parterna icke själf skall behöfva besitta eller åtminstone icke själf

behöfva framhålla någon egen uppfattning om det materiellt, rätta i
tvisten. Därför behöfver den heller inte efter konimittens mening vara.

så sammansatt, att den kan bilda sig en själfständig uppfattning om hur

en arbetstvist rätteligen bör lösas och vid. medlingen söka genomdrifva

denna sin uppfattniug. Men en sådan åsikt är alldeles oriktig.. Man.

kan möjligen med en institutIon,' sådan som kommitten tänker sig den,.

åstadkomma en förlikning, men den blir inte beståndande. För att bli .

det måste den vara grundad på ett rättvist bedömande af parternas.

skilda anspråk. Men detta förutsätter sakkunskap och 'ett inträngan'de i

tvistemålets verkliga beskaffenhet, som om m'an hade att däröfver döma..

4nnars blir det endast ett öfvertalande till ömsesidiga eftergifter. Men

.det vore ingalunda gagneligt tör institutionens anseende att söka förmå.

'e~ part, som hade rätten helt· och hållet på sin sida, att i någon del

g-e efter.
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Det.· vill Jlled andra ord säga: minoriteten. underlägger kommitten.

den uppfattningen, att förlikningsmannen alltid skall söka förmå part till.

eftergifter och alls icke fästa sig vid hvem som har rätt. Och minoriteten

stöder denna sin mening på kommittens uttryck: »institutionens uppgift

går icke ut på ett bedömande af parternas skilda anspråk från synpunkten.

aL dessas materiella innebörd.»

Nu medger jag gärna, att detta uttryck icke är riktigt väl valdt, och

lnin egen uppfattning är just tvärtom, eller att förlikningsmannen verk

ligen skall bedöma anspråken på grllnd. af deras materiella i~1nebörd~

Och ser man bort från detta enstaka uttryck och håller sig till lagtexten,

så skall/man finna, att kOillluitten också i själfva verket haft samma.

uppfattning af förlikningsmannens uppgift. Han skall verkligen bedöma

anspråken, och han skall icke alltid söka öfvertala till jämkningar; ban.

skall icke göra det, där jämkningar äro obefogade..

Ty hvad är det det gäller? Jo, att genom förhandling få till stånd

nätt upp samma resultat, som striden i annat fall skulle gifvit. Vi gå.

ju alla här ut ifrån, att en part har full rätt att genom arbetsinställelse·

sätta sitt anspråk igenom, men att han för sitt eget bästa och för att

undvika skada och förluster bör välja den fredliga metoden. Man vill i

detta förslag - och därom äro alla eniga - icke tvinga honom att

afstå en tum ifrån sina berättigade anspråk. Det är icke som t. ex. på'

Nya Zeeland, där skiljedomaren skall ta hänsyn till den svagare partens.

behof, där han t. ex. kan tillerkänna arbetaren en lön, på hvilken han

kan slå sig igenom. Det är icke så här. Om en mycket stark arbets

gifvare står emot en svag salnling arbetare, så finns det ingenting i för-o

slaget, som kan tvinga den starke att jämka på sitt anspråk. Vill för

likilingsmannen försöka sig på den bogen, så svarar naturligtvis arbets

gifvaren: >?Jag har ingen' anledning att inlåta mig på sådana jämkningar;

får jag inte inför er ut lnin fulla rätt, visar ni inte ·så klart som möjligt.

flarn. för arbetarna, att jag kan sätta hela mitt anspråk igenom, så gör'

jag 'det i aila fall ändå.» Saken blir ännu klarare genom en enkel

analogi. Sätt i arbetsgifvarens oel1 arbetarnas ställe bomullsodlaren och

bomullsfabrikanten ; en mäklare, som skall förmedla en affär dem emellan,.

aktar sig för att föreslå någon nedprutning i bomullspriset, som icke·, .

betingas af bomullsmark~adel)s läge; det hade säljaren ingen anledning'

att gå in på. Det är här också marknadens läge eller, för att begagna



12 . 1903 den, 26 februari.

.ett allmännare uttryck,. de ekonomiska maktförhållanden~s läge, som är

det .afgörande, fastän detta läge är mera kompliceradt än i bomullsaffären.

Jag har redan förut antydt de faktorer, som bestämma detta läge: kon

junkturerna, arbetsmarknadens tillstånd, de respektive organisationern~~

styrka, allmänhetens sympatier. Förlikningsmannen skall nu söka visa

fram, hur alla dessa faktorer i det föreliggande fallet äro beskaffade, h.ur

de tillsammans stärka hvarandra eller uppväga hvarandra. Parten skall

lned andra ord genom förhandlingarna inför honom få klareradt, hvad

han har svårt att få på' egen band: »har jag, som landet nu en gång

ligger, utsikt att genom strid sätta mitt kraf igenom'? Har jag det inte

eller endast till en viss del, så vore jag ett stort nöt, om jag försökte

den metoden. Jag gör bäst i att följa den hemställan, förlikningsmannen

gjort, grundad som den är på hänsyn till alla de faktorer, som i saken

böra vara afgörande. » Någon annan hemställan kommer förliknings

mannen, om han förstår sin uppgift, inte, med. H vad skulle det också

tjäna till? Ville ban ta andra hänsyn och t. ex. låta sin hemställan

. dikteras utaf billighetsgrunder eller medlidande med endera partens prekära

ställning, så är det fara värdt, att motparten - åtminstone icke för

någon längre tid - finner sig i resultatet. Den förlikningsman, som vill

.använda dell metoden, kan~vara tämligen säker på att ick~ en gång till

bli anlitad af den parten.

Redan häruti ligger en garanti, att han verkligen håller' sig till de

respektive anspråkens materiella innebörd och icke, där il1gen anledning

finns, söker att framkalla jämkningar.. Han skall förhjälpa det starkaste

.anspråket till seger. Han skall hjälpa detta anspråks innehafvare att

öfvertyga den andre, att denne ingenting vinner med striden. Men det

gäller l1aturligtvis att reda ut, hur starkt detta anspråk är; det är möjligt,

.att den ena parten tror sig vara starkare, än han' verkligen är. Det är

då förlikningsmallnen, st~dd på utredningen, skall hemställa till honom,

att han måste finna sig i att nedsätta sina anspråk. Det är detta, som

har fått sitt uttryck i slutet på 11 § af kalumittens förslag: »ankom

mande därvid på förlikningsmannen .att, om och i den mån sådant kan

anses ägnadt att befordra tvistens lösning, hemställa 'om de jämkningar,

som för· ändamålet kunna synas lämpliga.» Han skall visst inte alltid

söka att. jämka på anspråken. Det är endast om och i den mån sådant

är ägnadt ,att. befordra tvistens. lösning, som han skall .h~mställa om
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jämkningar. Om den förutsättningen icke föreligger, om det icke är

ägnadt, skall han icke Jgå på den bogell, helt enkelt därför att det vore

opraktiskt, därför att det icke skulle föra till det önskade resultatet. Om

en part har förutsättningar för att föra sitt anspråk igenom - hvarför

i all världen skulle han spela den ädelmodige och skänka sin motpart ,

något? Jag tror' inte, att arbetsgifvaren gör det, och arbetarnas repre

sentanter göra det bestämdt inte. De akta sig för att göra några med

gifvanden i onödan, eftersom de bakom sig ha åtskilliga hufvndlnän, SOln- 

sannerligen inte äro några blöta karlar, utan nog komma att säga den1

en bel del vänliga ord, om de inte bevakat sina komn1ittenters rätt och

Jdrifvit igenom, 'hvad som verkligen kunnat genomdrifvas. Reservanternas

farhågor, att endera parten skulle låta:öfvertala sig utan att vara öfver

tygad, förefalla mig därför tämligen ogrundade; här stå ekonomiskt skolade

affärsmän med kalla, klara hufvuden emot hvarandra; de ~eta nog, hvad

de göra. De låta icke imponera på sig af en aldrig så cllarmant förlik

ningsman.

Och nu är frågan, om till bela denna verksamhet att få parterna

tillsammans, få dem att framlägga o.ch motivera sina anspråk, att söka

klargöra, hur pass välgrundade anspråken äro, att få anspråken nedsatta~

jämkade, om de icke ha något stöd i maktförhållandena, att få till slut

fastslaget, hvad som kan drifvas igenom- frågan är, om icke en ensam

person, om han ,verkligen förstår, hvad saken gäller, gör detta allra bäst.

Erfarenheten jäfvar icke ett sådant antagande. Medlaren, del1 opartiske

eller hur han heter i de engelska privata yrkesnämnderna, är ensam i

en .sådan verksamhet,. ty parternas representanter i nämnden äro egent

ligen endast deras respektive advokater. Och han lyckas ändå att komma

till ett resllltat, som parterna finna sig uti, utan att någon af dem, j

allmänhet åtminstone" anser sig kuggad. Och vi ha här hemma till

räckligt många fall, där det lyckats en enda förliknings- eller skiljeman

att reda ut saken och föreslå en lösning, som de tvistande acceptera.

Det ligger också i sakens natur, att en enda person har lättare att leda

en utredning än en fierhöfdad institution. Det är, som kommitten säger r

fara värdt, att ett större antal medverkande går i vägen för hvarandrat

att ett mindre väl valdt uttryck, en misslyckad åtgärd af den ene lätt

nog fördärfvar, hvad den andre redan kan ha uträttat. Man behöfver

icke vara rädd, att icke allt hvad till sakens utredning kräfves ändå
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kommer fram. Den ena parten låter icke ett påstående' från motsidan

.andragas, som han icke söker att gendrifva, med 'sakskäl, , eftersom allt

annat vore gagnlöst.

Man·--får icke utaf de enskilda yrkesnämndernas framgångar låta

-förleda sig att tro, att alla nämnder, hur de än äro sammansatta,kom,ma

.att verka på samnla sätt. Framgången ligger icke i namnet. Sådana

enskilda nämnder ha kommit till stånd genom respektive arbetsgifvares

-och arbetares eget beslut, medlemmarna ha blifvit valda af dem, som bli

parter i en eventuell konflikt} och af inga andra, och, hvad som är det

,afgörande, 'de äro parternas verkliga förtroendemän och advokater. Det

medlande elementet - är, oaktadt det finns en nämnd, egentligen endast

{len opartiske. Bisittarna äro särskildt sakkunniga i den industri 'det

gäller och inne uti tvisten. Allt detta gäller i allmänhet icke om bisittarna

i den valda ållmänna 11änlnden.

På de öfriga sekundära skälen, som milloriteten a.nfört,. hinner jag

:icke att ingå. Mig ha de .icke för~fal1it öfvertygande.

*

Hur: har nu kungl. maj:t ställt sig till denna tvist? Jo, ~ sedan

kungl. lnaj':t hört sina befallningshafvande och funnit, att 15 af dessa

uttalat sig för kommittens förslag, '2 för detta förslags princip, 4 för

minoritetens f?rslag och 3 "för dettas princip saInt 'slutligen 1 varit ode~

-ciderad, - har kungL maj:t själf uppträdt som en slags förliknin'gsman

-och för riksdagen föreslagit en medelväg. I{ungl. maj:t anser en nälnnd

med bisittare, -på -förhand utsedda af arbets,gifvare och arbetare, ur åt

:skilliga synpunkter vara förmånlig, men att ett bestämdt hinder för

närvarande -ligger i de' svårigheter, som äro förenade med valet. Här
$"

finnas inga fasta, erkända arbetsgifvare- och arbetareföreningar, sonl kunde

-fungera som valkorporationer, och Inan kan icke tillskapa en omfattande

och invecklad valprocedllr. Men då det ofta kan vara behöRigt för för

likningsmannen att ha sakkunniga bisittare vid sin sida, bör han äga

rätt att, om han finner det nödigt eller sådant ~f endera parten påkallas,

tillkalla särskilda sakkunniga, af honom till 'lika antal utsedda bland

arbetsgifvare och arbetare inom distriktet. (I förbigående sagdt är denna

inskränkning kanske lnindre lämplig; det är jll möjligt, att ingen egentlig
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~akkunnig finnes inom distriktet - ett helt eller till och med ett halft

län - men väl utanför.)

Hur skall nu el?- anhängare af kommittens förslag ställa sig till den

kungliga propositionen? För min del finner jag denna icke vara så för

:skräckligt afvikande från förslaget, att man icke ganska väl kan gå med' "

på den. Kungl. maj:t vill genast indela hela riket i distrikt; kOilllnitten

bade ansett, att det endast borde ske, där det kunde behöfvas. Kom

mitten ,föreslog, att konungens befallningshafvande sk~lle, förordn~ f?r

.likningsmännen ; kungl. lnaj:t vill själf göra det. Förlikningsmannen

skall enligt kommittens förslag verka för upprättandet af förliknings

nämnder inom särskilda l1äringsgrenar; kungl. maj:t har - och med

rätta - utsträckt denna verksalnhet äfven till nämnder för särskilda

industriella anläggningar eller arQetsföretag. Kommitten ,hade endast

tänkt, sig en kunglig' förordning; kungl. maj:t ville med hänsyn till

.ämnets vikt göra sitt förslag till lag. Detta är nu efter mitt förmenande

något ,för tillmötesgående mot den andra statsmakten; det afgörande är

'väl icke, att det är en social fråga, utan hur pass ingripande denna fråga

-skall ordnas, hur pass betungande de nya skyldigheter äro, som man

.lägger på medborgarna. .Mig förefalla de här vara minimala och det

hela därför vara en förvaltnings- och ingen lagstiftningsfråga. Öfriga

;smärre förändringar äro endast att betrakta som förbättringar.

Att mera detaljeradt ingå på propositionen medger icke tiden; det

.är väl heller icke beböfligt; hvarje intresserad har antagligen redan genOlTI

läst den. Den är, lika litet som kommittens förslag, särdeles revolutionär

·eller ingripande~ OCll jag tänker, att' åtskilliga säga om den, liksom Ulan

sade om' kommittens förslag:,»Va'r det inte 'mera?»-.. 'Men, det är i mina

-ögon en förtjänst, att det' inte är Illera. Det ansluter sig på ett ,lyckligt

sätt till nuvara?de åskådningar och förhållanden, 'och det är ju för delTI,

,man i år stiftar lag. Hvad' sonl - och tälnligen säkert·~ lär' be11öfvas

1953, behöfs icke 1903. För det närvarandes 'kruf torde förslaget vara

synnerligen lämpligt. Det är också, hvad t. ex. arbetarnas ledande mäll

bär om dagen uttalat. Och för min eg~n ripga del vill jag med det

intresse, SalU ett mångårigt sysslande lned dessa saker· framkallat, endast

önska all möjlig. framgång åt den kungliga propositionen.



NATIONALEKON OMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 2 april 1903.

Ordförande: Bankdirektören TH. 'FRÖLANDER.

Till ledamot ~f f~reniDgen invaldes Herr Grosshandlaren O. Faxe•

. Sedan den af herrar revisorer afgifna berättelsen föredragits, blef i

enlighet 'med den däri gjorda hemställan ansvarsfrihet beviljad för näst

li~et års förvaltning.

Det för aftonen uppställda disk~ssionsämnet:

Den ifrågasatta nya bal1klagstiftningen-
irileddes af Rerr Kanslirådet R. Benckert:

Då jag nu enligt uppdrag går att redogöra för hufvudmomenten i

det förslag till ändring i gällande lagstiftning för våra enskilda bankin

rättningar, som innefattas i den till riksdagen nyligen aflåtna proposition

i ämnet, skall jng söka; fatta mig så koncist och kort som möjligt för

att lämna tid för den diskussion, som man hoppas skall uppstå här

i afton.

Hur diger nämnda proposition kan synas, innehåller den dock icke

synnerligen 'inånga och i hvärje 'fall inga vidare genomgripande ändrings-
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förslag. Detta är ock helt naturligt, om man tar hänsyn till det uppdrag,

som lämnådes den kommitte, hvars förslag ligger till grund för den kungl.

propositionen. Detta uppdrag innefattas i det yttrande till statsråds

protokollet, som dåvarande chefen för finansdepartementet argaf' vid det

tillfälle, den 18 oktober 1901, då kommitten tillsattes. Af detta yttrande

framgår, att närmaste anledningen till kommittens tillsättande var den,

att åtskilliga enskilda sedelutgifvande' banker önskade, äfJlen efter sedel

utgifningsrättens upphörande, bibehålla delägarnas personliga ansvarighet;

och då ·dessa banker icke kunde fortfarande drifva sin verksamhet på

grundvalen af 1874 års kungörelse om enskilda banker med rätt att

utgifva egna sedlar, eftersom just den enskilda sedelutgifningens ordnande

utgjorde ett hufvudmoment i denna kungörelse, kräfdes en lagstiftning

för den nya banktyp, som således koinme att uppstå, nämligen s'olidariska

banker utan sedelutgijningsrätt. Det var till en sådan lagstiftning, som

kommitten i första rummet skulle afgifva förslag.

Vidare skulle komlnitten enligt nämnda yttrande öfverse och full

ständiga. den för bankaktieboJagen gällande lagstiftning, hvilken som

beka~t hufvudsakligen innefattas i 1886 års lag angående bankaktiebolag,

samt särskildt taga i öfvervägande, huruvida icke tillsynen öfver de

enskilda bankinrättningarna kunde göras mera verksam genom nya be

stämmelser i afseende på bankinspektionen; och lämnades slutligen kom

mitten rätt att yttra sig äfven öfver andra bankväsendet rörande frågor,

hvilka funnos äga gemenskap med de förenämnda.

Såsom man finner innehöll icke kommittens uppdrag, att den' skulle

yttra sig om, huruvida det öfver hufvud borde lagstiftas för solidariska

banker, eller om denna banktyp skulle falla bort; det ansågs tydligen

själffallet, att, om bankdelägare ville ikläda sig personligt ansvar för sin

banks förbindelser, sådant borde genom lagstiftning möjliggöras. KOln

mitten uttalade emellertid sin anslutning till den uppfattning, som funnit

sitt uttryck i en af de enskilda bankernas syndikat gjord underdånig

ansökning, som till kommitten öfverlämnats, nämligen att tillfälle borde

beredas banker att äfven framgent få utöfva sin verksamhet under

solidarisk ansvarighet.

Kommitten har sålunda afgifvit förslag till lagstiftnIng för såväl

solidariska banker som aktiebanker och, för vinnande af reda, uppdelat

förslaget i två särskilda lagar. Dessa hafva dock i mycket stor utsträck
2
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Ding samma lydelse, helt naturligt, dA. de tva stagen af banker, am an

olika. organiserade, skola drjfva alldeles enabanda rOrelse.

Hvad dA. forst betraffar forslaget till lag angAende solidariska bank

bolag - dar delagarnas personliga ansvarigbet ar beslamd i fullkomlig

Mverensstammelse med nu gllllande lagstiftning - bar bOgsta domstoleo,

hvars yttrande Ofver forslagen grundlagsenligt Inhll.mtats, framsliillt till

en Mrjan en principiell anmarkning, riklad mot sjll.lfva grundvalen f~r

f6rslaget, nll.mligen banklottagarnas personliga ansvarigbet. Hogsta dom

stolen eller rattare sagdt pluraliteten iaom densamma har dll.rvid hufvud

sakligen stodt sig pa det af 1881 ars bankkommitte ar 1883 afgifna be

tankande. Denna. kommitte. sam i starka fll.rger skildrade vadan af

banksolidariteten, sAsom den enligt dA gallande lag gestaltade sig, £oreslog,

sAsom bekant, dels att denna ansvarighet skuIle inskriinkas sa aU solidarisk

bolag8man skulle ut6iver sin aodel i grundfonden ansvara, i bankbolag

med grundfond a minst 1,000,000 kronor, med belopp, motsva.rande hao8

andel i grundfonden, oeh, i bankbolag med mindre grundfond, med

belopp motsvarande 2 ganger denna andel, oeh dele aU samma 8nsvarigbet

skulle 'I'egleras pa sMt numera skett genom 1889 AI's lag angaende bank

bolags konkurs m. ro.
Tva af bOgata domstolens ledam5ter hafva hell. och ballet afstyrkt

det pa solidaritetsprineipen byggda lagforslaget, tvA ledamoter hafva velat

begr!1nsa. derIDa ansvarigbet i ungeHirlig Ofverensslammelse med 1881 ars

kommittes forslag, oeh tva ledamlSter hafva uttalat den mening, att rattig

heteu aU drifva bankrorelse under solidarisk ansvarigbet - hvilken

rMtighet enligt sisla bankkommit.teos forslag skulle tillkolUma hvart oeh

aU bolag, som under de i lagen meddelade bestammelser ville drifva

bankrorelse - borde, med undantag f5r de enskilda banker, som redan

voro organiserade pll. denna grund, for framtiden vara beroende pa

ko~ungens prMning. Endast en ledamot lJ1mnlloe forslaget i denna del

utm anmarkning.

AI skitl, som omformll.las i propositionen, oeh till hvilka jag tarde fA.

anledning B.tt under en blifvande diskussion ltterkomma, sluter Big emel

lertid kung!. maj:t till kommitten8 forslsg med den inskriinkning, aU, pa

s~tt tv~ justit.iel'Ad hemstll.llt och for Mrigt 1874 ars kungtirelse stadgar,

tillkom8ten af solidariska bankbolag skulle vara beroende p~ konungens

prMning.
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Då det bufvudsakliga kännetecknet på de solidariska penninginrätt

ningar, som lyda under banklagstiftningen, bortfallit med den enskilda

sedelutgifningsrättens upphörande, har det gällt att på annat sätt utmärka

de penninginrättningar, som skola falla under den nya lagen, ty att tvinga

alla dem, som vilja idka bankverksamhet med personlig ansvarighet, in··

under den nya lagen, har ansetts vara ett alltför· stort ingrepp i närings

friheten. Det är i sådant afseende här föreslaget, att alla enskilda

företag, som under benämningen bank vilja drifva bankrörelse under

solidarisk ansvarighet, skola underkastas den nya lagen. Därför har

i 10 § intagits jö/rbud för enskild person äfvensom för annan ensk~ld

penninginrättning än sparbank, bankaktiebolag och de bankbolag, som

afses i den nya solidariska banklagen, att i firman begagna ordet

bank. Och åt detta· förbud har gifvits retroaktiv verkan, dock med

visst undantag, syftande på en del pantaktiebolag, som drifva rörelse

med af kungl. lnaj:t fastställd bolagsordning och under firma, däri

ordet bank ingår. Man har nämligen ansett, att dessa icke kunna

tvingas att ändra sin firma, förrän bolagsordningen inlämnas till förnyad

nådig pröfning, hvilket enligt föreskrift i densan1ma plägar ske hvart

tionde år.

Enligt 1874 års kungörelse är, som bekant, minimum för solidarisk

banks grundfond 1,000,000 kronor, under det att i 1886 års bankaktie

bolagslag är medgifvet, att grundfonden för bankaktiebolag under vissa

förutsättningar kan få sättas så lågt soin 200,000 kronor. Då efter sedel

utgifningsrättens upphörande skäl icke lärer förefinnas att för solidarisk

bank föreskrifva större grundfond än för aktiebank, hafva bestämmelserna

om grundfondens minimum för solidariska banker ändrats till öfverens

stämmelse med motsvarande stadgande för aktiebankerna.

Inom högsta dOlnstolen har härvid framhållits, att vådan af den

personliga ansvarighetell blir större· i en bank med så liten grundfond

som 200,000 kronor; och detta är nog sannt. Men genom att sänka

grundfondens minimum vill man jämna vägen för nu existerande s. k.

solidariska folkbanker, som stå utom banklagstiftningen, att ombilda sig

till bankbolag enligt den nya lagen,· samt motverk.a uppkomsten af

nya sådana folkbanker. Därtill bör ock det förutnämnda förbudet för

dessa nu s. k·. solidariska folkbanker att i sin firma begagna ordet bank

i hög grad bidraga, ty det är nog så, att benämningen bank ger dessa
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inrättningar en kredit, som de ofta icke förtjäna. Och det är väl att
märka, att delägarnas personliga ansvarighet i dessa nu s. k. solidariska
folkbanker är vida riskablare än delägareansvarigheten enligt den soli
dariska banklagen. Den förra ansvarigheten är nämligen lika med del
ägarnas i ett vanligt handelsbolag eller med andra ord lika med banklott
ägarnas ansvarighet sådan den var, innan den reglerades genom förut

nämnda 1889 års lag. Kan man sålunda motverka en bankrörelse, som
baseras på en så farlig delägareansvarighet, och som får drifvas med hur

obetydligt kapital som helst - statistiken visar,. att det i vissa fall ej
uppgår ens till 10,000 kronor -, så främjar man. nog därigenom en

god sak.
I. afseende på kontrollen öfver bankernas verksarnhet äro föreslagna

en del· nya bestälnmelser, lika för solidariska banker och bankaktie

bolag.
Kommitten har erinrat, att den naturligaste och verksammaste kon

trollen öfver bankerna beredes därigenom, att resultatet af deras verk

samhet framlägges för allmänheten. Men då måste ock. de meddelanden,
som i form af månadsrapporter samt revisions- och f.örvaltningsberättelser

offentliggöras, vara exakta; i annat fall blifva de icke upplysande utan
vilseledande och lända sålunda till skada och icke till gagn. Och ·då ju

dessa meddelanden grunda sig på räkenskaperna, måste dessa gifva ett

så vidt möjligt tillförlitligt uttryck af den verkliga ställningen. Att bok

sluten upprättas efter sunda principer har därför synts vara af så stor
betydelse, att bestämmelser härom böra i lag införas. Det har därför i

lagen inrymts vissa, från den tyska handelslagstiftningen hämtade grund

principer, om hvilkas riktighet olika meningar icke gärna kunna råda.

Så är (i respektive 40 § 2 mom. och 37 § 2 mom.) föreskrifvet, att i

den balansräkning, som vid hvarje ordinarie bolagsstämina skall af styrelsen

framläggas, banks tillgångar icke må upptagas öfver deras verkliga värden,

i följd hvaraf osäkra fordringar skola upptagas endast till de belopp,
hvarmed de beräknas komma att ingå, saInt värdelösa fordringar afskrifvas.
Denna bestämmelse är, huru enkel och naturlig den än må förefalla, af
stort värde, då härigenom förebygges, att en bank, för att undgå ,att

genom afskrifning nedbringa den till utdelning disponibla vinsten, balan

serar sina· tillgångar till ett för högt belopp - ett tillvägagående, som

nog icke saknar exempel.
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Chefen för finansdepartementet har i sitt förenämnda anförande till

statsrådsprotokollet särskildt påpekat den brist i gällande lagstiftning, att

endast en påföljd finnes fastställd för anmärkt öfverträdelse af lag eller

bolagsordning, nämligen oktrojens förlust, en påföljd, som' tydligen knappast

kan tillämpas, helst den skulle drabba icke blott den felande, i vanliga"

fall bankstyreIsen, utån äfven bankens öfriga delägare äfvensom dess

kunder. För att i någon in~n råda bot för detta missförhållande är

föreslagen en bestämmelse, motsvarande den sparbankslagen för liknande

fall innehåller, nämligen att konungens befallningshafvande må vid vite

, meddela förbud för verkställighet af olagligt beslut äfvensom, om beslutet

gått i verkställighet, vid vite förelägga bankstyrelsen att göra rättelse, där

så kan ske, så ock att fullgöra, kvad styrelsen enligt lag och bolagsordnin.q

åligger; dock att - och detta är nytt i det föreliggande förslaget - en

he1nställan från bankinspektören skall utgöra ett villkor för konungens be

fallningshaEvandes i.ngripande i frågor, som angå bankbo'lags förvaltning
och bokföring, - med hvilka frågor konungens befallningshafvande nu

icke äger och icke heller lär böra tillerkännas befogenhet att af eget

initiativ taga befattning.

I fråga om bankinspektörens befogenhet gent emot bankerna erinrar

kommitten, att, om det ock må vara önskvärdt, .att den af bankinspek

törenutöfvade tillsyn öfver bankerna göres mera effektiv, det därvid ej

får lämnas ur sikte, att de banker, om hvilka bär är fråga, äro enskilda

affärsföretag, som med iakttagande' af lagligen gällande föreskrifter skola

ledas icke af något' st~tens organ, utan af dem, som delägarna själfva

utsett till sina förtroendemän. Man bör därför, säger kommitten, se sig

väl för, att man icke stänger dessa banker inom så snäfva gränser, att

man hindrar deras sunda utveckling. Den som å statens vägnar närmast

utöfvar tillsyn öfver bankerna - b~nkinspektören - bör därför allt

framgent icke äga makt att framtvinga ändring af andra förhållanden än

sådana, som stå i strid med de i lag OCll reglementen meddelade före

skrifter. De missförhållanden, han i öfrigt anser förefinnas, bör ban väl

för styrelsen påvisa, men dessa erinringar kunna endast hafva karaktären

af råd, som det måste stå styrelsen öppet att följa eller icke.

Det kan vara skäl att här särskildt betona denna bankinspektörens

ställning, då det visat sig, att denna så ofta af utomstående missupp

fattats. Man är benägen att, så snart det kommer' i dagen, att en bank
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skötts illa, tala om pliktförgätenhet hos bankinspektören eller påstå, att

bankinspektionen är utan all nytta. Men den omständigheten, att en

ballk kommit på sned, behöfver alls icke bevisa, att bankinspektören

eftersatt sin plikt; han är nämligen icke, kan och bör icke vara någon öfver

direktör för bankerna och bär därför ej ansvaret för hvarje missgrepp,

SOln göres. Och af samma förhållande - .att en bank ej skötts bra 

framgår icke heller, att bankinspektionen är utan nytta, ty det ligger i

sakens natur, att de fall, då lnissförhållanden 'fättas på grund af bank

inspektörens framställningar, icke k01nma till allmänhetens kännedom, men

att allmänheten däremot lätt får kännedom om de fall, då missförhål-
I

landena kvarstå - kanske i strid med bankinspektörens framställ-

ningar.

Nu är emellertid i förslaget bankinspektörens befogenhet utsträckt i

så Inåtto, att han skall äga sammankalla styrelsen äfvensom extra bolags

stäm1na, där styrelsen icke efterkommer af honoln framställd begäran om

sammankallande af sådan stämma. Det kan nämligen, såsom kommitten

, erinrar, väl tänkas, att en bank råkar i en kritisk belägenhet genom mer

eller mindre groft vållande af dess verkställande direktör, därvid det kan

vara af vikt, att bankinspektören kan sätta sig i snabb oc11 direkt för

bindelse med styrelsen, eller att styrelsen deltar i beslut Oln äfventyrliga

och olagliga operationer, då bankinspektören bör äga befogenhet att fram

lägga förhållandena för bolagsstämman. Man har väl inoln högsta dom

stolen - "där det med rätta framhållits, att sådant sammankallande af

bolagsstämman är en mycket allvarsam åtgärd - ifrågasatt, att sådant

borde få ske endast efter förordnande af chefen för finansdepartementet;

men kungl. maj:t har funnit det olämpligt, att lagen uttryckligen lägger

i departementschefens hand att besluta i saken, då allt, som ger departe

mentschefen sken af att vara en öfverinspektör för bankerna, bör undvikas,

och kungl. maj:t har därför icke i förslaget infört någon bestälnmelse

härom. Det är för öfrigt tydligt, att, vare sig en sådan föreskrift finnes

i lagen eller icke, en bankinspektör aldrig, utan att vara i samförstånd

Ined departementschefen, vidtager en så allvarsam åtgärd. Onl således

riksdagen, på sätt i afgifven ln~tion blifvit yrkadt, till ifrågavarande

lagbestämmelse fogar ett tillägg i angifna syftning, blir detta endast en

formell och ur banklagstiftningens synpunkt alldeles oskadlig ändring.

Lagbestämmelsen i sin helhet är för öfrigt sådan, att dess tillvaro medför
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ett bestämdt gagn, äfven om den efter all sannolikhet aldrig komme att

tillämpas.
1900 års riksdag har i skrifvelse tiH. kungl. maj:t ifrågasatt en sådan

förändring i bankinspektionens organisation, att anordningar vidtoges till

åstadkommande af sarnarbete mellan bankinspektören och det af konungens

befallningshafvande förordnade ornbud i hvarje bank. Kommitten har icke
ansett tillrådligt eller nödigt, att ett sådant samarbete ordnades på det

sätt, hvilket möjligen föresväfvat riksdagen, att konungens befallnings
hafvandes ombud skulle blifva pliktiga att på bankinspektörens anmodan

verkställa inspektion. En~etligheten i bankinspektionell skulle därigenom
äfventyras och bankerna bli besvärade med tätare inspektioner, än be

hofvet påkallar och för bankverksan1hetens lugna gång är önskvärdt.

Men då det icke är ändamålsenl~gt, att dessa ombud fortfarande stå

alldeles isolerade frän den centrala bankinspektionen, är i försla.·get införd

en bestämmelse därom, att konungens befallningshafvandes ombud åligger

meddela bankinspektören alla de upplysningar om banken, som af denne

äskas. Bankinspektören kan sålunda, utan att särskild inspektion an

ordnas, erhålla tillförlitliga underrättelser om förhållanden, som det kan

vara af vikt att känna. .

Den för de solidariska bankbolagen nu gällande lagstiftning bestäm

mer, att oktroj får meddelas för högst 10 år, hvaremot bankaktielagen

medgifver beviljandet af 20-årig oktroj. Kommitten har bibehållit denna

olikhet i afseende på oktrojtiden. Men då efter sedelutgifningens indrag

ning skäl för en sådan olikhet ej synes finnas, och då, för att tillfälle må

erhållas att med ej alltför långa mellanrum öfverse bolagsordningarna,

en bestämd praxis under de senare åren utvecklats att icke heller med

dela bankaktiebolagen längre oktroj än för 10 år, har kungl. maj:t vid
tagit den ändring i § 1 af förslaget till bankaktiebolagslag, att den tid,

för hvilken oktroj meddelas, bestämmes till 10 år och därlltöfver intill
slutet af då lö.pa de kalenderår.

I bägge lagförslagen äro införda bestämmelser, l1ämtade ej blott från

gällande banklagstiftning och bolagsordningar, utan äfven i stor lltsträck

ning från 1895 års aktiebolagslag - såsom i fråga. om bolags bildande,

om registrering, om likvidation, oni bolågsstä1nma, om revision m. m., allt

således galnia välkända stadganden, på hvilka jag här icke behöfver

närmare ingå.
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En del detaljbestämmelser, som äro nya, såsom frågan Oln komman

ditlottägares ställning i solidariska bankbolag, tecknande af banks firma
ID. m., kunde nog vara af visst. intresse, 'men jag tror icke, att det vore

lämpligt att i kväll upptaga tiden med ett referat härom.

Däremot 'bör jag slutligen yttra några ord om det jämväl framlågda

lagförslaget angående en hos oss hittills okänd banktyp, fÖr hvilken före

slagits benämningen industrijörlagsbank.

Så länge jag haft med bankväsendet att skaffa, har jag hört uttalas

beklagande däröfver, att vår banklagstiftning icke inrymIner någon plats

för hvad man i utlandet med ett betecknande namn kallat en~iS'sion8

bankett; och kommitten har ~ckså såsom en brist i vår lagstiftning be

tecknat frånvaron af alla bestämmer, 'som regle1·a handel med aktier. Våra

nuvarande banker få nämligen, såso'm bekant, icke drifva sådan rörelse.

Att en med tillräckligt kapital utrustad, på lämpligt sätt organiserad och

under offentlig kontroll ställd aktieemissionsanstalt skulle, med 'den fack

kunskap angående industriella företags ekonomiska bärighet, öfver hvilken

en sådan inrättning måste komma att förfoga, blifva till stor nytta för

industrien, syntes komlnitten obestridligt. Kommitten, som emellertid

icke fann tillrådligt att upphäfva' förbudet för d~ vanliga bankerna att

drifva handel med aktier, bar därför ansett, att lagstadganden borde

meddelas' angående en ny banktyp, hvilken skulle äga att, under aktie·

bolagsformen, jämte bankrörelse drifva handel med aktier. Dessa bolag

borde i anseende till den risk, som är förenad med aktieemissionsrörelse,

utrustas med grundkapital, vid,a öfverstigande det, som kan anses till
räckligt för vanliga banker; och föreslog kommitten 3 millioner kronor

såsom minimigrundfond. Dessutom borde inlåning från allmänheten starkt
begränsas sålunda, att den bestämdes till högst sammanlagda beloppet af

, bolagets egna fonder.' Och slutligen borde bolagets särskilda art tydligt

tillkännagifvas i själfva firman genom att däri upptogs en från de vanliga

bankerna skiljaktig benämning) i hvilket afseende föreslogs ordet indu

striförlagsbank. l öfrigt skulle för dessa banker gälla de för bankaktie

bolag i allmänhet meddelade stadganden.

Endast en af högsta domstolens i lagförslagets granskning deltagan~e

,ledamöter har lämnat förslaget utan anlnärkning; de öfriga hafva helt

och hållet afstyrkt detsamma. Det har därvid hufvudsakligen anmärkts,
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att det syntes betänkligt, att med handel med aktier, hvilken rörelse vore

af synnerligen riskabel natur, förenades rätt till bankmässig penningin
låning, och att därför, onl icke en sådan inlåning kunde helt och hållet

förmenas dem, som drifva aktiehandel, staten åtminstone icke borde åt
någon af dessa genoln koncessions meddelande »förläna skenet af offenlig ,

rekommendation» eller, såsom en ledamot uttryckte sig, »en viss garanti

för industriförlagsbankernas soliditet».

I den kungl. propositionen framhålles, att industrien, i saknad af

det stöd, en kraftig och väl skött emissionsbank erbjuder, måste llppsöka

den enskilde kapitalisten eller bankirell för att uppbringa det för ett

företags startande· nödiga kapitalet; och då en tillräcklig sakkunskap för

att bedöma chancerna' för en dylik affär där i regeln icke finnes, blef

nog ofta följden, att företag, som saknade förut~ättningar att lyckas,

sattes i .gång, under det att andra, som kunde blifva af nytta för landet,

dogo i sin linda af brist på förlagskapital. En lagstiftning för emissions

banker vore därför önsklig; och om också risken vid en sådan verksam

het vore större än vid valllig bankrörelse, så torde dock en emissions

bank, skött med sakkunskap, försiktighet och redbarhet, icke vara så

äfventyrlig, som högsta domstolen syntes hafva föreställt sig. Att

säges vidare i propositionen - konungen fastställer bolagsordning för en

sådan bank - och om koncession i annan mening vore ej [råga 

innebar intet allnat, än att denna bolagsordning och däri åberopad lag

skulle lända banken till efterrättelse. Därmed var ingen garanti lämnad
för bankens soliditet. ·

I propositionen upptogs därför kommittens förslag med den äIldring,

att då, såsom illom högsta domstolen också anmärkts, den af kommitten

föreslagna minimisiffran för grundfonden blifvit satt väl låg, densamma

höjd~s till 5 millioner kronor.

I förutnämnda motion yrkas äfven, att nu ifrågavarande lagförslag

icke må af riksdagen godkännas. Motionären anser sig kunna på ·goda

skäl betvifla, att den nya banktypen skulle blifva af någon större nytta

för industrien, enär redan under nuvarande förhållallden inga svårighete.r

möta för den solida industrien att få sina legitima kreditbehof fyllda. Och

enligt motionärens uppgift lämna i allt fall våra banker redan nu )kom

missionsvis» biträde vid aktieemissioner och dett~ på villkor, som efter
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all sannolikhet ställa sig vida billigare än de villkor, som af "de ifråga

satta nya bankerna skulle kunna erbjudas. Vidare befarar motionären,

att banker, sådana som det kungl. förslaget a~ser, »skulle kraftigt bidraga

till uppammande af en osund ~pekulationslust».

Härå skulle jag vilja genmäla:

Bankerna lämna visserligen redan nu kredit åt sådana industriella

företag, som visat sig vara solida, t. ex. genom vackra bokslllt under ett

antal år; men om sådana 'företag är här ej fråga. Emissionsbankens

:nppgift är, åtminstone i första runlmet, att taga 0111 hand och hjälpa i
gång uppspirande nya företag, om nämligen banken efter verkställd

undersökning genom de sakkunniga, SOlll skola stå till dess förfogande,

finner dem äga grundade förutsättningar att blifva ekonomiskt solida

företag; och för så vidt denna undersökning verkställes med klokhet och

ärlighet, skall den resultera, att sunda företag hjälpas fram och osunda

hållas tillbaka. Genom ett sådant tillvägagående vid ett företags startande

skulle man därför icke, såsom· lllotionären befarar, främja, utan motverka

dell osunda spekulationen, om man därmed menar spekulation i papper,

som ~akna verkligt värde, eller som jobbas upp i ett värde, öfver deras

verkliga.

Att emissionsbankerna skulle hos oss vara obehöfiiga därför, att de

redan befintliga bankerna »kom1nissionsvis» lämna biträde vid aktieemis
sioner, är för mig ett mycket dunkelt tal: Motionären synes mena, att

bankerna redan tiu - och väl då genom att på något sätt kringgå gäl

lande lag - verka såsom emissionsbanker. Men om någon sådan bankernas

ve~ksamllet saknar jag för min del kännedonl.

Då motionären vidare säger, att »rätt' till handel med aktier för

bankernas vidkommande saknar större betydelse», så har han tvifvelsutan

rätt. Men man har heller alls icke ifrågasatt den nya anordningen af

månhet om bankerna och för att öka deras verksamhetsområde, utan

-syftet är ju' att stödja -den lifskraftiga 'indu~trien genolll -att skaffa den

_en förlagsinrättning, som äger förutsättning att bedöma ett före~ags eko

nomiska' bärkraft.

På nu antydda grunder anser jag för min del, att de af motionären

anförda skäl mot den, nya lagen icke äro bevisande.
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Herr Kamrern V. Moll: Då jag i' en i andra kammaren väckt mo

tion tagit mig friheten föreslå vissa ändringar i de af kungl. maj:t fram
lagda banklagförslagen, anhåller jag att med några ord få angifva de

.synpunkter, som ledt lnig vid motionens affattande.

H vad då först angår själfva kärnpunkten i denna fråga eller frågan "

,om delägarnas i de solidariskå bankb'olagens oinskränkta personliga an

,svarigbet, torde med fog kunna ifrågasättas, huruvida icke, då sedelutgif

ningsrätten inom kort upphör, den solidariska ansvarigheten samtidigt

borde afskaffas. Nu har emellertid från de enskilda bankernas syndikat

framkommit anhållan om, att bankerna fortfarande måtte få arbeta med

-den personliga ansvarigheten, och denna anhållan har man motiverat

<lels därmed, att denna ansvarighet vore ett godt stöd för bankerna, sär·

,skildt vid anlitande af kredit i utlandet, dels ,ock därmed att borttagandet

.af densamma skulle, särskildt hvad anginge de mindre bankerna, kunna

föranleda svårigheter. Med anledning häraf har jag i den af mig väckta
motionen icke velat ifrågasätta den solidariska ansvarighetens borttagande,

utan har jag, i anslutning till 1881 års bankkommittes förslag, föreslagit

cen begränsning af ansvarigheten. Men under det att 1881 års kommitte

föreslog en begränsning till en gång ba.nklottells belopp, har jag före
slagit en begränsning' till två gånger banklottens belopp. Mot detta för

slag har emellertid från åtskilliga håll invändningar gjorts.

Först och främst har fralnhållits, att den på dylikt sätt begränsade

personliga' ansvarigheten skulle blifva i det närmaste värdelös. Jag er

känner villigt, att den obegränsade personliga ansvarigheten för banker

nas vidkoIDlnande är af större värde än en begränsad ansvarighet, men

.att äfven en begränsad ansvarighet kan vara af värde, fran1går enligt

mitt förlnenande tydligt af 1881 års kOlnmittes betänkande. Om en be

gränsad ansvarighet icke hade något värde, hade säkerligen icke 1881

års kommitte vågat sig på att föreslå ansvarighetens begränsning till en
gång banklottens belopp. Häremot invänder man nu, att 1881 års kom

mitte skref sitt betänkalide under intryck af de svåriglleter och katastro

fer, som inträffade i sammanhang med 1878 års kris, att värdet af den

obegränsade solidariska ansvarigheten genom nyligen' här i landet inträf

fade händelser blifvit klart och tydligt ädagalagdt, samt att den solida

riska ansvarigheten genom 1889 års lag rörande solidariska bankers kon·

kurs förlorat en stor del af den elakartade karaktär, samma ansvarighet
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förut haft. Jag undrar emellertid, om man icke. härvidlag gör sig skyl

dig till betydlig öfverdrift. Å ena sidan tror Jag, att man öfverdrifver

den skräck, som 1878 års händelser utöfvade på 1881 års komm.itte, och

å andra sidan är det ju möjligt, att man öfverskattar fördelarna af den

obegränsade ansvarigheten och af 1889 års lag. Ty man kan väl icke

tänka sig, att 1881 års kommitte låtit af lländelserna år 1878 skrämma

sig till att framkomma med banklagförslag, gående ut på ett försvagande

i afsevärd mån af det svenska bankväsendet i allmänhet. Nu har jag

emellertid tillåtit mig föreslå en begränslling.' dubbelt så vidsträckt som

den af 1881 års kommitte föreslagna. Om en till banklottens dubbla

belopp begränsad solidarisk ansvarighet verkligen skulle kunna i väsent

lig mån försvaga det svenska bankväsendet, följer däraf - så vidt jag

kan se - antingen att 1881 års kommitte och flertalet dåvarande bank

styrelser misstagit sig på bankernas. dåvarande ställning, eller ock att

bankernas ställning sedan dess försämrats. Intetdera är enligt mitt för

menande fallet. 1881 års kommitte och de bankstyreIser, hvilka föror

dade ·kommittens förslag - jag tror, att det var 22 banker af 26, som

gåfvo kOlTIDlittens förslag sitt förord - representerade obestridligen en

öfverväldigande lnajoritet af hela landets mest. erfarna bankmän, hvadan

möjligheten af misstag rörande bankernas. ställning vid ifrågavarande

tidpunkt torde vara utesluten. Att bankernas ställning sedan dess skulle

hafva försämrats, har icke från något håll påståtts, och torde icke lned

fog kunna påstås. Jag anser mig följaktligen af detta befogad att draga

den slutsats, att här icke föreligger något verkligt behof af den -obe

gränsade solidariska ansvarighetens bibehållande.

Må vara - har man invändt -, att icke något behof föreligger,

men då nu de enskilda bankerna genom sitt syndikat enhälligt anhållit

att fortfarande få bibehålla den obegränsade personliga ansvarigheten,:

bör man gå denna bankernas önskan till mötes. Jag tror, att man icke

bör fästa alltför stort afseende vid enhälligheten bland bankerna vid

detta tillfälle. Det är icke svårt att åvägabringa ett enhälligt beslut,

som för några af de i beslutet deltagande innebär en gifven fördel, för

alla en bekvämlighet och för ingen en olägenhet, och' då det dessutom

står en hvar i beslutet deltagande fritt att begagna sig af den sökta

rättigheten eller icke. Att man icke bör fästa alltför stor vikt vid den

enhälliga ·anslutningen, torde framgå däraf, att två af de i beslutet del-
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tagande bankerna, utan att afvakta svar på bankernas begäran att få

bibehålla den solidariska ansvarigheten, redan öfvergått till rena aktie
banker. Härtill kommer, att den obegränsade personliga ansvarighetell
utantvifvel kan för delägarna medföra mycket svåra olägenheter.. Här
emot invänder man nu, att de enskilda bankernas lottägare llittills icke .

baft någon som helst olägenhet af den dem åliggande personliga ansva

righeten, samt att 1889 års lag betydligt lindrat ansvarighetens tillämp
ning. Må vara, men - för att tala med 1881 års korrimitte - den om

ständigheten, att ett hus icke brunnit på 50 år, bör icke af någon be
traktas såsom fullgod säkerhet för dess brandfrihet. Ansvarighetens till·

lämpning har visserligen reglerats genom 1889 års lag, men ansvarig
heten står dock fortfarande kvar i hela sin obegränsade utsträckning,

och det tOf9-e vara ett faktum, att tusentals svenska familjers väl eller
ve är lagdt i. händerna på de enskilda bankernas styrelser. Ett dylikt

sakernas skick torde icke utan tvingande nödvändighet böra bibehållas.
Härvid invänder man, att delägarna veta, hvarom fråga är. De veta,

hvad den solidariska ansvarigheterl betyder, och det är icke mer än rätt

"och billigt, att den, som tar .vinsten, också får bära risken. Ja, jag

undrar just, om delägarna veta, hvad den solidariska ansvarigheten i
själfva verket innebär, och ej beller tror jag, att man kan säga, att det

är rätt och billigt, att den, som tar vinsten, skall bära hela risken. Det
förefaller ingalunda vara rätt och billigt, att delägarna i en bank åläggas

obegränsad ansvarighet., under det att delägarna i en annan bank, som
kanske gifver lika stor eller större vinst, icke hafva någon ansvarighet

utöfver det af dem insatta aktiekapitalet.
Jag' tillåter mig följaktligen vara af den mening, att här icke före

ligger beh.of af den obegränsade ansvarighetens bibehållande. Men väl

kan det sägas, att här finnes behof af dess begränsning.
~örande förslaget till lag angående industriförlagsbanker skall jag

fattanlig kort. Dessa banker skola" hafva till hufvtldsakligt ändarnål att"
starta industriella företag af alla slag. Det kan icke bestridas, att ut

ländska banker vid många tillfällen gjort lnycken nytta genom att bringa
till stånd industriella anläggningar, som haft stor framgång, och det

finnes icke anledning att antaga, att icke så kunde ske äfven här i lan
det. Erfarenheten från utlandet lär emellertid, att förlusterna på dylika

affärer vid många tillfällen varit kolossala. . Verksamheten i och för sjg
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är utomordentligt riskabel. Det torde vidare böra framhållas, att utländ

ska banker, som syssla med dylika affärer, åtminstone i regel, drifva

äfven vanlig bankverksam~et. Här ifrågasättes bildandet af banker, som
skulle .få till hufvudsaklig sysselsättning att starta industriella företag.
Enligt lagförslaget skulle dessa banker äga att från allmänheten inlåna
penningar :till belopp lika stort med bankens egna fonder. ,Det har fram

hållits, att dylika banker icke alls borde få inlå~apenningar från allmän
heten, men äfven om de från allmänheten få inlåna penningar till be

lopp lika stort nled det insatta kapitalet, är det. gifvet, att, då dessa
banker hufvudsakligen äro anvisade att 'ägna sig åt industriella företags

startande och dylikt, det icke kan blifva mycket öfver för vanlig bank·
verksamhet. Industriförlagsbankernas verksamhet skulle nog uteslutande

komma att ägnas åt s. k. Grundergeschäfte. Jag tror icke, att här hos oss
föreligger något behof af sådana banker, men skola vi hafva sådana 

och förr eller senare komma de kanske -, förefaller det mig bättre att
få dem upder form af kommanditbolag, där vederbörande styrelse är

personligen. ansvarig för affären.
Själfva namnet industriförlagsbank är föröfrigt, förefaller det mig,

vilseledande. Att i vanlig mening lämna förlag åt illdustrien är icke
afsikten. Att drifva vanliga bankaffärer är ej heller meningen. Sålunda
synes ingen af de tre särskilda delar, som tillsammans bilda det före

slagna namnet på det ifrågasatta nya slaget af banker, motsvara ända

målet. Skall man öfver hufvud taget hafva dylika banker, borde man

söka gifva dem ett namn, som något så när lnotsvarar saken.
Den ärade inledaren yttrade någonting om, att jag genom ett uttryck

i min motion skulle hafva gifvit en antydning därom, att våra nuva
rande banker genom att kringgå banklagen skulle verka såsom elnissions

anstalter. Detta var ingalurida min mening. Men däremot är det myck~t
vanligt, att hos bankerna framläggas teckningslistor för olika indus~riel]a

företag. Det är utan tvifvel en fördel för industriella företag att få teck
ningslistor på delta sätt framlagda. Det- var endast detta sätt att befordra

aktieteckning, som jag åsyftade med ifrågavarande uttryck i min motion.

Herr Bankofullmäktigen Friherre K. Langenskiöld: Såsom "ledamot

i den kommitte, hvars förslag varit grunden till den klIng!. propositionen,

skall jag bedja att få yttra några ord.
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Jag måste först bekänna, att jag för några år sed~n icke var någon

särskild vän af solidarisk ansvarighet, och jag föreställ,er mig, att det

egentligen var teoretiska synpunkter, sonl hade grundat detta omdö,me

hos mig. Under de senare åren, då jag haft förtroendet att vara ledamot

af ,'riksbankens styrelse, har jag emellertid på närmare häll kommit att

få se, hvilket prakti~kt inflytande den solidariska ansvarigheten hos e~

bank kan ,hafva, och detta har i den mån ändrat min uppfattning, att

jag anser, att utan trängande nödtvång bör man icke ändra den nu ~e

stående lagstiftningen, som tillåter beståendet och 'uppkomsten af solida

riska banker. D~t är obestridligt, att i kritiska tidpunkter solidariteten

har en mycket lugnande inverkan på allmänhetens hållning mot de~

bank, som för tillfället kan befinna sig i svåriglleter, och då det hittills

åtminstone icke visat sig, att solidariteten medfört några menliga följder,

skulle jag anse det vara oklokt att ändra det, som för närvarande gäl~er

i lagstiftningen. Det har föreslagits af den siste ärade talaren, att s~li~

dariteten skulle inskränkas. Då borde han aldrig hafva begagnat ordet

»solidar:itet»,. ~y en inskränkt solidaritet är något, som är i sig motsägande.

Det hade varit bättre, om han velat upphäfva all solidaritet och tillåta

bankerna att icke inbetala hela kapitalet utan, såSaIn' i åtskilliga länder

gäller, medgifva, att endast 1/2, l/s eller 1/4 af kapitalet inbetalas, medan

resten blir innestående hos aktionärerna. Då hade nlan icke skrifvit en

falsk skylt på bankens firma, ty en solidaritet, s0ll?- är inskränkt till el~

viss del af delägarnas teckning, är, såsoln jag nyss tillät mig nänlna, icke,

någon solidaritet i egentlig' luening. Jag lnåste vidare säga, att, ehuru

jag hyser en· stor respekt för 1881 års kOlllll1itte och de ledamöter, som

sutto i densamma, jag dock icke kan anse, att endast ett åberopande af

denna kommitte ar ett sakligt skäl för att förändra det, som 'nu gäller,

eller införa något nytt, och jag tror, att sedan 1881 åtskilligt här i landet

tilldragit sig, som gjort, att lnan i det afseendet kan hafva anledning att

ändra sitt omdöme i föreliggande fråga. Enligt den föregående talaren

hade 1881 års kommitte anfört det exemplet, att, ehuru det icke brunni~

i ett hus på 50 år, man därför icke skulle vara berättigad att åberopa

sig på detta förhållande för att förhindra en nödig' ansedd förändring.

Vi hafva dock verkligen under den senare tiden haft eldsvådor h,är i

landet, som gjort, att vi enligt lnin åsikt hafva skäl att hålla på det be

stående.
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Beträffande vidare industriförlagsbaukerna erkänner jag, att namnet

icke ·är. lyckligt. Det återgifver icke, hvad man tänkt sig i saken, men,.

så vidt jag förstår, kan det icke förnekas, att det vore mycket önskligt,

om man skulle kunna på något sätt organisera och ordna den verks"ambet,.

som i och för sig är fullt berättigad och för landet ovillkorligen mycket

nyttig, nämligen att. ordna. emissionsverksamheten. Jag tror, att man

särskildt under den gångna tiden här i landet gjort den erfarenheten, att

en lnycket stor del af de nya företagen icke varit på ett tillräckligt sätt

förberedda. Det har öfverlämnats åt enskilda personer att grunda dessa

företag, undersöka deras bärvidd och finansiera dem. Det är uppen

bart, att det icke kan stå i en enskild persons förmåga att så .behärska

ämnet och ordna förhållandena, som ett större bolag med större kapital

styrka kan göra. Ett sådant bolag kan i sin tjänst anställa personer,

som äga sakkunskap, och som därför kunna bedöma, om det verkligen

föreligger skäl att grunda ett nytt företag i en viss industrigren. Jag

tror, att man skull~ bespara sig högst betydliga förluster, om denna

emissionsverksamhet vore ordnad. Det är icke meningen i detta fall, att

de vanliga bankerna skola frångå sin jämförelsevis lugna verksamhet och

kasta sig in på den nya, som är af farligare beskaffenhet, men lneningen

är att få till stånd företag, som under ansvar och med kapital, som de

riskera, och med namn, som hafva ett värde, och som man vill bevara i

anseende, ägna uppmärksalnhet åt nya företag och framföra dem till all

mänheten. .Jag är öfvertygad om, att denna lagstiftning icke kommer

att röna någon särskild framgång i riksdagen, men det vore ledsamt, om

man skulle på den grunden afböja lagför~.laget, att man skulle anse

själfva verksamheten förkastlig, så att man därigenom skulle på förhand

brännmärka de nya företagen, äfven om det icke blefve de allmänna

bankerna, som skulle ägna sig åt denna gren af ekonomisk verksamhet,

t~y' det är, såsom af lnig redan framhållits, min öfvertygelse, att det ovill

korligen vore för lan.det en stor fördel, om de~ icke vore' öfverlämnadt

åt den enskilda bankiren, den enskilda spekulanten och industriidkaren

att genom sina vänner och genom att gå omkring. med listor samla ihop

teckningar till diverse företag, utan att det skulle så sInåningom koncen

treras på· större bolag och större institutioner, som med risk att förlora

sin kundkrets och sin egen finansiella ställning, om de lancerade mindre väl

förberedda företag, skulle framlägga nya företag för allmänhetens teckning.



Den ifrågasatta nya banklagstiftningen. 33

,

Herr v. Häradshöfdingen M. Wallenberg: Herr Moll ,yttrade under

sitt föredrag, att han icke kunde inse, hvarför man åt vissa banker skulle

bereda rättigheter, SOln för ingen vore en olägenhet. Hvad den senare

delen af satsen beträffar, upphäfde han den själf, då han talade om de

tusentals svenska familjer, SOlll genom den solidariska ansvarighetens till

lälnpning skulle kllnna komma att ruineras. Jag vill då först vända mig

mot ordet rättigheter. Detta är ju att ställa frågan 'på hufvudet: det soli

dariska ansvaret är visst icke någon' 'rätt1:ghet för bankerna lltan ett onus,

s'om de åtagit sig för att trygga den allmänna rörelsen. Det är allmän

heten, som Ilar gagn däraf, och därför förmoda bankerna, att det bör

ligga i statsmakternas intresse att tillåta dem få bibehålla sin solidariska

ansvarighet. H vad återigen de ruinerande följderna af en dylik ansva

righet beträffar, hvilka' skildras i 1881 års kOlnluittebetänkande, och som'

komma igen i herr NIolIs lnotion, tror jag, att lnan härvidlag gör sig

skyldig till ett felslut. Man låter den solidariska ansvarigheten bär~ skul

den för olyckor, som alldeles icke föranledts af denna.

H varpå beror i själfva verket ett bankfallissell1ent? Jo, antingen

föreligger vanskötsel hos bankstyreisen, elle~ ock beror fallisementet af

andra olnständigheter, t. ex. en kris, som uppstått i något hörn af värl

den, och SOln sprider sig vida omkring till följd af de nu för tiden så

goda kOIDlllunikationerna. Då en -sådan kris inträffar, vill ingell köpa,

alla däremot sälja. Alla nyttigheter undergå en 11Ögst betydlig värdeför

minskning. Personer, kunna icke betala sina räntor och förfallna lån;

Qch då bankerna icke få in sina fordringar, få de svårt att honorera sina

förbindelser. Då händer det, att banker inställa sina betalningar. För

luster kunna icke undvikas, och det 'är en~ast frågan, hvem S0111 skall

bära dessa, förlllster. H vilka äro då närmast därtill: de på obestånd

komna bankens lottägare, hvilka 'tecknat eller köpt sina lotter för att

därå göra vinst, eller de många deponenterna och andra insättare, SOll1

nöjt ' sig med ell luåttlig ränta. Vill mall göra sig en föreställning Oln

förhållandet lnellan dessa två grupper, så bör lnan betänka, att det för

närvarande finnes 15,849 lottägare i de enskilda bankerna, medan räk·

ningsinnehafvarnas antal hos samma banker är 279,000. Nu kan man

visserligen anmärka, att en person kan hafva flera räkningar i 8amma

bank eller räkningar i flera 'banker, likaså å andra' sidan en och san1ma

person kan vara lottägare i flera, banker, Illen man komlner i alla fall till den
3



34 1903 den 2 april.

slutsatsen, att det är 15 a 20 gånger flera personer som äro insättare i

bankerna än antalet delägare. Sålunda, om det skulle kunna tänkas, att

alla de enskilda bankerna i landet komme på obestånd, blefve följden,

att olyckan ginge ut öfver högst 16,000 personer, om det vore solidarisk

ansvarighet, lllen att i anllat fall öfver 200,000 personer blefve mer eller

mindre berörda af katastrofen.

Herr justitierådet Qven~el har beträffande den solidariska ansvarig

heten franlställt ett flertal anmärkningar, och skall jag nu taga mig fri

lleten belysa några af hans lIttalanden. Herr justitierådet citerar 1881

års bankkommit~e och gör först en jälnforelse mellan den solidariska ban·

ken och handelsbolaget, hvilket senare blott bar ett fåtal delägare, som

därför kunde bättre utöfva kontroll öfver bolagets ledning. Jag tror icke,

att denna jämförelse är alldeles öfvertygande. Det är visserligen sant"

att bankernas ledning måste anförtros åt ett fåtal delägare, med det är

däremot icke gifvet, att kontrollen utöfvas på ett verksammare sätt inom
ett handelsbolag än inom en· svensk bank. Hos banken sker revision

och kontroll från det allmännas sida genom bankinspektionen, hvilken,

som bekant, är sjTnnerligen effektiv här i landet. En jämförelse med

handelsbolagen kan icke heller åberopas, ty det finnes ·en ordnad lag

stiftning angående området för bankbolagens verksamhet, hvil~et där

emot icke är förhållandet beträffande handelsbolagens. Justitierådet Qven

sel säge.r vidare, att solidariteten skulle vara ägnad att slappa den pröf.

vande uppmärksamhet, som hvarje affärsman är skyld~g att ägna den

bank, lTIed hvilken han har att göra. Detta uttalande är en mycket vac

ker fras, men bar icke sin motsvarighet i verkligheten. Jag tror lllig

icke förblälnpa någon aftärslnau, då jag påslår, att det är 'särdeles svålt

för hononl att kunna bedöma en bank, dess portfölj och dess sätt att i

öfrigt sk~ta sig. 1881 års kommitte yttrar, att erfarenheten visat, att i

alla länder, där en oinskränkt ansvarighet varit stadgad, den varit föga

skickad att hejda äfventyrslusten, men däremot lnöjliggjort spekulationer

i en utsträckning, vida öfverskridande hvad eljest kunnat ske.

Det gifves ej så många länder, q.är man bar ett ordnadt banksystem t

grundadt på solidarisk ansvarighet, men hvarför kan man icke taga den

erfarenhets som ligger närmast, och betrakta det land, där de solidariska

bankerna äro bäst utvecklade, nämligen Sverige? Med den erfarenhet, man
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haft här, har den solidariska ansvarigheten på intet sätt visat sig främja

spekulationen.

Vidare yttras det, att ett bankfallissement, där den solidariska ansva

righeten behö.fde göras gällande, skulle ruinera hela provinser. Ingen

lär väl bestrida, att, 0111 en aktiebank i en provins skulle nödgas gå till"

konkurs, ett dylikt förhållande kall1me att i precis lika hög grad ruinera

provinsen SOln om banken varit solidarisk. Men härvid är att märka,

hvad som friherre Langenskiöld nyss fralnhållit., att just den solidariska

ansvarigheten har den stora betydelsen, att, då fara är på färde, densamnla

lugnar sinnena och minskar krisens omfattning. Man får andrun1 och

rådrulll, och den af mig nyss omnämnda värdeminskningen går tillbaka,

förtroendet återvinnes, den hotade banken behöfver icke stoppa, och in

gen kommer att ruineras. Detta tack vare den solidariska ansvarigheten.

Herr justitierådet Qvensel säger vidare, att en stor del af lottägarna

i en bank med personlig ansvarighet äro fullkomligt okunniga om hvad

denna ansvarighet innebär, till dess de drabbas af föliderna af densamma.

Denna uppgift torde icke vara öfverens~tälnmande med verkliga för

hållandet. Jag har aldrig träffat en solidarisk lottäga.re,. SOln icke varit

fullt medveten om sin allsvarighet. H var och en, S0111 inträder son1lott

ägare i en bank, nödgas, såsoln bekant, underskrifva en ansvarsförbin

delse,' och man bör icke tillvita folk, att de skrifva under förbindelser

utan att taga reda på hvad son1 står i desamma.

~1ed anledning af ett från samlna håll gjordt påpekande tillåter jag

mig framhålla, att den utländska krediten upprepade gånger varit våra

banker till godt stöd, och det torde ej af någon, som känner förhållandena,

kunna bestridas, att de utländska bankhusen i lnycket hög grad fästa

afseende vid den solidariska ansvarigheten.

Slutligen skall äfvell jag be att få använda det omtyckta exemplet

om huset, SOln icke brunnit på 50 år. Men jag skulle då vilja säga, att

om ett hus icke brllnnit på 50 år, så är detta icke något skäl för att

icke assurera detsamma. Den solidariska ansvarigheten är just en sådan

assurans, därför anser jag det vara skäl att bibehålla den.

Herr Kamrern V. Moll: Frillerre Langenskiöld yttrade, att, då jag

föreslog en begränsad ansvarighet, så borde jag' icke kalla denna ansva

righet solidarisk. Ja, det kan väl vara tu tal om, huruvida man icke
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kan tala om en oinskränkt solidarisk ansvarighet till skillnad från en

inskrä~lki solidarisk ansvarighet. Jag vill i detta afseende återigen åbe

ropa mig på 1881 års bankkommitte, .ehuru jag mycket väl vet, att det

icke är opportunt att göra så. 1881 års kommitte använde emellertid i

sitt förslag genomgående benämningen solidariska lottägare för de lott

ägare, hvilkas ansvarighet kommitten ville' begränsa till en gång bank

lottens belop'p. Det är 11U visserligen sant, att det af 1881 års kom~itte

fran1ställd~ lagförslaget icke hade till titel lag ,om solidariska- banker, men

detta kom sig däraf, att lagförslaget omfattade alla slags bauker, således

äfven bankaktiebolag.
Det har nu framhållits, att lnycket händt sedan 1881, och detta är

sant, men därför har jag ock tillåtit mig att föreslå en ansvarighet dub

belt så stor, som den 1881 års kominitte ansåg vara tillräcklig, och jag

har icke en så pessimistisk uppfattning af bankernas nuvarande ställning,

att jag icke tror, att man nu kan reda sig med dubbla den ansvarighet,

man år 1881 ansåg 'tillräcklig.

Herr Wallenberg åberopade sig -på ett yttrande, som jag fällde i

mitt förra an~örande, då, jag sade, att den af de enskil,da bankerna~

syndikat framställda begäran att fortfarande få arbeta under obegränsad,

solidarisk ansvarighet för ingen innebar en olägenllet, och Ilan påstod,

att detta mitt yttrande sedermera af mig togs tillbaka, då jag sade, att

tusentals svenska falniljers ekon<?miska öde vore sammanlänkadt med de

enskilda bankerna. Härvidlag missförstod mig Ilerr Wallenberg, ty då

jag talade om, att den solidariska ansvarigheten för ingen innebar en

olägenhet, var det af sammanhanget, klart, att jag tänkte på bankerna

och ~enade, att denna ansvarighet för ingen,. af bankerna såsom sådan

innebar en olägenllet, men detta utgör ej hinder för att samma ansvarig

het kan medföra stora olägenheter för banklottägarna.

,'idare ansåg berr \Vallenberg, om jag förstod honom rätt, att det

vore så bra, alt de 15,000 solidariska lottägarna skulle drabbas af ·de

förluster, SOlll de enskilda bankernas verksamhet kunde medföra, under

det att de ~79,O,OO fordringsägarna skulle gå fria. Ja, jag undrar, om

det verkligen är så bra, att det förhåller sig på detta sätt. Om en bank

skötts så illa, att lottägarnas insatser äro till fullo borta, är det icke då

på tiden, att äfven fordringsägarna fä vara, med och betala, ty då de

insätta sina penningar i banken, så veta de, att de inlåta sig på en affär,
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hvilken medför risk. Jag anser för den skull, att förlusten äfven bör i

någon mån drabba de talrika insättarna och icke uteslutande de relativt

fåtaliga lottägarna.

Herr Wallenberg sade vidare, att han aldrig träffat en lottägare, som

icke vetat, bvad den solidariska ansvarigheten innebär. Ja, detta kOlU-,

mer sig nog däraf, att herr Wallenberg icke träffat och icke kunnat träffa

alla lottägarna, ty icke vill väl herr Wallenberg påstå, att alla, de kviiJ.·

nor och alla de olnyndiga barn, som äro lottägare, hafva reda på hvad

d€n solidariska ansvarigheten betyder.

Herr Kanslirådet R, Benckert: Herr Moll Ilar, i fråga om bankdel

ägarnas personliga ansvar, i likhet med högsta domstolen refererat till

1881 års kOlumitte. D'å han sedan omnämnde, hvad som kunde anses

hafva händt efter denna tid, berörde han äfven 1889 års la.g angående

reglering af den solidariska ansvarigheten, och denna lag affärdade han

mEd det omdön1e, att man torde väsentligen hafva öfverdrifvit des~ be

tydelse.· Jag tror icke, att den, som verkligen' t.änkt på, hurudana för

bållandella' voro, innan denna lag utkom, och på läget sedermera, lued

skäl kan begagna ett sådant uttryck. Före 1889 års lag ansågs bank·

delägares solidariska ansvarighet vara lika med bolagsluännens i vanliga

handelsbolag, och detta innebar, att, samma dag en bank stängde sin

lucka, kunde en person komma till hvilken delägare som helst llled en

bundt sedlar och säga: »Var så god och betala eller gå i konkurs». Det

var ett ohyggligt tillstånd, OCll det lider intet tvifvel, att den uppjagade

farhåga för den solidariska bankansvarigheten, som ännu förefinnes på

vissa håll, ·beror därpå, att man ännu hyser den uppfattning angående

den solidariska ansvarigheten, som bet sig fast vid 1878 års kris, då

ingen lag fanns, som reglerade denna ansvarighet. Men nUlnera är, så

som bekant, genom 1889 års lag stadgadt, att, om en bank inställer sina

betalningar, skola bankens tillgångar värderas, OCll om vid värderingen

visar sig, att tillgångarna icke förslå, skall' bristen uttaxeras å de soli·

dariska bolagsInännen i förhållande till det antal lotter, enhvar af dem

innebar. Genom dessa bestämmelser har enligt min mening den soli

dariska ansvarigheten blifvit af så väsentligt olika natur, att värdet af

1889 års lag ,knappast kan öfverskattas; och visst är, att utan denna lag

ett sådant lagförslag som det här föreliggande icke kunnat framkomma.
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Vidare vill jag i afseende på herr ~Iolls förslag erinra om en om

ständighet, som väsentligen förringar värdet af den delägareansvarighet,

han förordar. Oln det vore så, att den ansvarighet, Ilan tänkt sig, af

två gånger banklottens belopp verkligen innebure, att en bank innehade

en så att säga dold reservfond, motsvarande två gånger grundfondens

belopp, vore det icke så oäfvet; men det innebär förslaget alls icke. Ty

om denna dolda reservfond behöfver tagas i anspråk, är det klart, att

den lider afbräck för llvarje lottägare, som icke kan betala. Det finnes

nämligen därvidlag ingen subsidiär ansvarighet, SåSOlll enligt nu gällande

lag. Om någon icke kan betala, så är det, sedan de öfriga betalat sina

lotters dubbla. belopp, därmed stopp efter herr Molls förslag, och då upp

står ju en brist, som icke kan förekomma enligt gällande lagstiftning och

kungl. maj:ts föreliggande förslag.

Jag tror, att, när man talar Oln 1881 års kommitte och åberopar sig

på densamma - och den har lTIed allt skäl varit åberopad i alla väder,

ty den innefattade lnycken sakkunskap och uttalade lllycket sunda prin

ciper - så tänker man icke på allt hvad som tilnat sedan dess och huru

väsentligen olika läget nu är mot 1881. Först och främst vill jag åter

erinra Oln tillkolnsten af 1889 års lag. "\Tidare ber jag få påpeka alla

de erfarenheter, man gjort under de 20 år, som förflutit, sedan 1881 års

kommitte afgaf sitt betänkande. Man har sålunda under denna tid sett,

att, ehuru det vid flera tillfällen varit ganska stramt för vissa enskilda

banker, den personliga ansvarigheten aldrjg beböft utkräfvas. ]Ylen man

bar äfven inhämtat något annat, och det är, mina herrar, att den per

sonliga ansvarigheten va.rit det cement, som hållit ihop dessa i trångInål

försatta banker, och som gj.ort det omöjligt för"dem att ralnla. Delägarna

hafva nämligen känt, att det varit deras affär, och att, om de icke slutit

sig tillsalnmans och stödt affären, kunde det hafva blifvit ganska obe

hagligt för dem. Vidare bar det under denna tid kommit till synes, att

den solidariska ansvarigheten - den obegränsade solidariska ansvarig

heten ~ har det go~a llled sig, att äfven i brydsamma tider gifva en

bank kredit, både kredit hos den allmänhet, SOlU sätter in pengar, och

som vet, att för dem icke är någon risk, det må nu pratas om .banken

huru mycket som Ileist, och äfven kredit hos andra bankinrättningar,

därför att dessa nogsamt känna, att de fullkomligt lugnt kunna stödja en

kamrat - detenda, som kan hända, är att de få vänta på sina pen-
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ningar, men de komma i alla fall tillbaka. Blir i stället den af herr

Moll föreslagna begränsade solidariska ansvarigheten införd, måste de,

som forska efter den kredit, af hvilken en bank i kritiskt läge är fÖ,r

tjänt, genomgå registret öfver lottägarna och säga: ~De här hafva inte

ett öre, dem få vi länll1a ur räkningen, ty dem får man ingenting af; .

här är visserligen l1ågra rika karlar, men de betala två gånger sin andel

i grundfonden, och sedan vända de ryggen till».

Jag tror, att man med afseende på ansvarigIleten för ballkdelägarna

bör taga steget fullt ut och låta dem ansvara" för llvad de vilja ansyara

för. Och nu kommer jag till hvad som utgör den största skillnaden i

läget 1881 och nu. Det är, att 1881 begärde det stora flertalet af de

enskilda bankerna - 21 af 27 - att få sin ansvarighet begränsad. Det

var .då naturligt, att lagstiftningen såg till, huru långt den kunde' gå

deras önskningar till mötes, och på denna grund tillkom 1881 års kom

mittes förslag. Nu är förhållandet alldeles motsatt. Då jag i höstas

före~rog de då existerande 24 enskilda bankernas begäran om förlängd

oktroj, visade det sig, att hvarenda en af dem på grund af vederbörligen

fattade och, så vidt jag minnes, enhälliga bolagsstämmobeslut begärde

att få lefva kvar under den solidariska ansvarigheten, ehuru sedan dess

en af deln på grund af förälldrade lokala förhållanden öfvergått till

bankaktiebolag. Således är det här icke fråga om att stifta en lag, som

tvingar bankerna att hafva kvar delägarnas solidariska ansvar, utan en

lag, som möjliggör för bankdelägarna att, på sätt de själfva vilja, an

svara för sin banks förbindelser. Att, såsom herr 11011 önskar, genom

ändring i lagstiftningen förhindra detta förefaller mig icke fullt rationellt.

Ja.g vet visserligen, att det är lnodernt, att staten gör sig till förmyndare

för en och annan, som borde kunna sköta sig själf, men att staten ge

nom ett sådant själftaget förmynderskap skall förhindra bankdelägare,

som, med full vetskap om hvad det gäller, gå in i affären och själfva

vilja ansvara för dess förbindelser, att påtag~ sig ett sådant ansvar, synes

vara att gå alltför långt, helst en sådan lagstiftning ju kan lända till

skada för dem, som i banken insätta sina penningar; och dessa höra väl

i regeln till den kategori af medoorgare, hvilkas intressen snarare behöfva

tillvaratagas. De veta kanske ofta icke mera om det institut, åt hvilket .

de anförtro sina pengar, än att det står »bank» på skylten.

Med afseende på industriförlagsbankerna har jag just ingenting att
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tillägga. I likhet med herr Moll tycker jag, att namnet icke är bra.

Inom kommitten funderade vi ID:) eket på, hvilket namn vi skulle an·

vända, och kunde herr Moll hjälpa oss i det afseendet, vore vi mycket

tacksamma. Hans förklaring öfver det, som jag tillät mig angifva såsom

ett dunkelt tal af honom, nämligen att de nuvarande bankerna biträdde

vid aktieelnissioD, och att därför industriförlagsbanker icke skulle behöf~

vas, var, att han därmed endast afsett, att några banker läte tecknings

listor ligga framme på disken. Det kraftiga biträde, som sålunda skulle

lämnas industriell, tror jag emellertid, att man bör tala tyst om.

Herr Kamrern V. Moll: Jag skall endast bedja att med några ord

få svara herr Benekert. Jag har alls icke underskattat betydelsen af

1889 års lag, och jag erkänner villigt, att den varit af den allra storsta

betydelse. Men för den skull vill jag icke vara med om att alltför

mycket förringa det uttalande, 'som gjordes af 1881 års kommitte. Om
jag icke missminner mig, är 1889 års lag en följd af 1881 års kommitte.

Vidare är det ju mycket sant, att, om man har en solidarisk ansva

righet begränsad till två gånger banklottens ,belopp, och det sker en

olycka, så kan man icke af alla lottägarna drifva in två gånger bank

lottens belopp, men jag har icke tänkt mig möjligheten,' att en svensk

bank skulle komma ända därhän att behöfva tillgripa icke blott hela

grundfonden och hela reservfonden utan därutöfver ett mot två gånger

lottägarnas insatser svarande belopp. Det är sant, att i utlandet gifvits

exempel på att sådant inträffat, men dessa exempel torde icke vara till

lämpliga på svenska 'förhållanden.

Herr Benckert och friherre Langenskiöld nämnde, att vi hafva haft

erfarenhet af hus,. som brunnit.J~, men 'vi hafva icke haft erfarenhet

~f hus, som brunnit ned till grunden', utan det har endast varit eld i

taket, OCll den· hafva vi lyckats dämpa. Att den solidariska ansvarig

heten är till· fördel för bankerna, har jag ~cke ett ögonblick bestridt.

Det erkännar jag villigt.

Vidare har här framhållits, att det råder, stor skillnad mellan ban..

kerna! ställning· nu och deras ställning 1881. År 1881 begärde alla

bankerna - eller åtminstone de allra flesta - att få. blifva befriade

från den solidariska ansvarigheten, under det att nu alla bankerna be

gära att få behålla densamma. Ja,hvarpå kan detta bero? Kan det
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icke hafva sin anledning just däri, att vi icke sedan 1881 upplefvat så·

dana katastrofer, som inträffade 1878. Det är helt naturligt, att 1878

års händelser skulle göra ett långt starkare intryck på 1881 års kommitte

ärl på oss år 1903.

Jag har uppgifvit, att två af de banker, som biträdt banksyndikatets

enhälliga anhållan om den solidariska ansvarighetens fortvaro, redan

öfvergått till aktiebolagsformen. Det är möjligt, att jag misstagit mig,

men, om jag ej missminner mig, så hafva både 11älarprovinsernas en

skilda bank och Göteborgs enskilda bank öfvergått till den rena aktie

bolagsformen..

Herr Kanslirådet R. Benckert: Ja, hvad den af herr Moll senast

lämnade uppgiften angår, ,så nämnde jag, att af 24 banker, som i höstas

begärde koncession, endast en öfvergått till aktiebolagsform. • Går 'man

längre tillbaka i tiden, så har icke blott Mälar~rovinsernasenskilda bank,

utan äfven den gamla Västerbottensbanken - numera bankaktiebolaget

Stockholm-Öfre Norrland - öfvergått till aktiebolagsformen. Jag afsåg

emellertid endast de 24 banker, som nu begärt oktroj såsom solidariska

banker.

För öfrigt vill jag erinra, att, då 1881 års kommitte skildrade faran

af den solidariska ansvarigheten och talade OU1, att heta provinser skulle

gå under vid ett bankfallissement, så yttrade den uttryckligt, att detta

kunde blifva en följd af den af lagen bestämda, men icke af lagen regle

rade personliga ansvarigheten. Således Ilar hela detta resonemang icke

tillämpning efter tillkomsten af 1889 års lag, som just reglerade denna

ansvarighet.

Herr Moll sade, att det sedan 1881 inträffat en och annan bank- I

eldsvåda, men att intet hus brunnit till grunden. Är herr ~loll så säker

på, att detta icke skulle hafva skett, om den solidarIska ansvarigheten

icke funnits?

Herr Kamrern -V. :Moll: Nej, jag kan naturligtvis inte påstå, att

sådana. bankeldsvådor, där banken brinner ned till grunden, icke skulle

hafva kunnat inträffa, om den solidariska ansvarigheten varit borta. Jag

vill endast påstå, att, fastän denna ansvarighet finnes kvar, är den möj

ligheten icke utesluten, att sådana eldsvådor kunna inträffa.
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Herr Lektorn' P. P. Waldenström: Sedan dessa frågor nu äro slut

debatterade, torde det tillåtas mig att föra på tal en annan fråga, som

står i sammanhang med banklagen, om den än är af underordnad bety
tydelse i jämförelse med hvad som här diskuterats. Det kan ju vara af

intresse för oss att få höra egentliga bankmän yttra sig därom. I för

slaget till lag både för de solidariska bankerna och aktiebankerna står,

att dessa bank~r icke hafva rättighet att handla med annat än guld,

silfver, värdepapper och dylikt. På den tiden, då vi hade silfvermynt

fot, var det naturligtvis nödvändigt för bankerna att äga rättighet att

handla med silfver, men hvad skall den bestämmelsen betyda nu? Att

handla med silfver har icke större betydelse för dem än att handla med

smör, koppar eller järn eller hvad annat som helst. Silfvervärdet varierar

ju ofantligt. Man bör häremot icke invända, att ett borttagande af rätten

att handlå med silfver skulle innebära, att bankerna icke skulle få till

växla sig skiljemynt, ty sådan inväxling är icke att handla med silfver,

lika litet som inväxling af sedlar är att handla med papper. Det skulle,

som sagdt, vara af intresse att höra egentliga bankmäns omdöme härom.

När jag i sammansatta banko- och lagutskottet väckte denna fråga på

tal, stod man tämligen rådlös, och en medlem af utskottet ansåg, att

utskottet icke gärna kunde taga sig' för att föreslå en sådan ändring, då

förslaget hade passerat så många i bankangelägenheter sakkunniga män

och myndigheter, utan att någon af dem gjort någon anmärkning där

emot. För min del undrar jag, om icke uttrycket »guld och silfver>

blifvit hos egentliga fackmän en slentrian, något frasartadt, så att de

icke tänkt på, att det kunde ligga något oegentligt däri. Men här hafva

vi ju herrar Langenskiöld och Benckert, och jag tänker, att de skola

kunna till ledning för utskottet utreda, hUrtl det hänger ihop med

·saken.

Herr Bankofullmäktigen Friherre K~ Langenskiöld: Jag måste till

stå, att den nyss gjorda anmärkningen i viss mån är en öfverraskning,

ty jag tror, att ingen af kommittens ledamöter egentligen reflekterat

öfver, att det skulle ligga någon särskild betydelse i ordet »silfver» i

detta fall. Man har betraktat guld och silfver som de metaller~ hvilka

ligga till grund för ländernas bankförhållanden. Jag minnes icke, att

det yttrades' ett ord i kommitten om ordet silfve.r, utan man tog det
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från den galnIa lagen och ansåg det vara fullkoll1ligt" oskyldigt, såsom
det också är.

Då jag nu har ordet, skall jag be att få beröra en annan fråga,

som förekommit, nämligen sparkasseräkningarna i bankerna. Detta är

en fråga, som väckt ganska mycken strid i det afseendet, att det inom

riksdagen finnes lnånga, som öfverhufvud vilja förhindra bankerna att

hafva sparkasseräkningar. Jag tror, för min del, att lagstiftarna göra

klokast uti att icke inlåta sig på att genaln dylika detaljbestämmelser

inskränka eller hindra bankernas verksamhet, ty erfarenheten har visat,

att, då lagstiftarna så gjort, hafva bankmännen" hittat på andra benäm

ningar, hvarigenom de kringgått lagen. J·ag tror sålunda, att det icke

är skäl att förbjuda sparkasseräkningar, ty man skulle då använda

»löpande räkningar) eller Gud vet hvilken annan benämning, som gjorde,

att lagen blefve betydelselös. Att bankerna omfattat sparkasseräkningens

form beror därpå, att depositionsräkning belades med stämpelskatt, men

att man undantog sparkasseräkning, som icke bedrefs i någon större ut

sträckning af de egentliga bankerna utan endast af sparbankerna, som

man ville skona. Då hittade bankerna på att bilda sparka.sseräkningar,

:som de nu utsträckt högst betydligt, och som icke bafva underkastats

beskattning. Det förefaller mig, som om det vore bättre att icke för

bjuda dylika räkningar utan söka genom att i beskattningsväg likställa

8lla de olika räkningar, som verka i samma syfte, förmå bankerna att

icke genom andra benämningar kringgå lagen. Det var med hänsyn

härtill, som den kommitte, som utarbetat förslaget, tillåtit sig föreslå en

stämpelskatt på sparkasseräkningar, där dessa skulle förekomma i ban·

kerna. Nu torde denna stämpelskatt 11afva förfallit. Jag tror i alla fall,

.att det icke vore klokt att förbjuda bankerna att idka sparkasseräkning,

utan att mall då hellre borde taga upp stämpelfrågan en annan gång,

ty .namnet sparkasseräkni~g har redan nu vunnit så stor utsträckning

hos bankerna, att det skulle kunna medföra stora olägenheter, att i ett

-drag förbjuda bankerna att utöfva densamma. För min del erkänner

jag villigt, att det icke är lyckligt, att sparbankerna beröfvas sina medel,

-och att dessa i så hög grad tillföras de större" bankerna, ty sparbankerna

placera sina penningar, såvidt jag vet, inom sina lokala distrikt, under

det att de större bankerna öfverfiytta penningarna från landsorten till de

större städerna och använda deJ? för spekulativa ändamål och illdustriella
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företag, hvarigenom de komma de större orterna till del. Jag tror, såsom

sagdt, icke, att det är ett lyckligt sätt att motarbeta bankernas sparkasse

institution genom att förbjuda en sådan rörelse, utan det är bättre att

verka därhän, att deras sparkasseräkningar likställas Ined deras deposi

tionsräkningar.

Herr Bankofullmäktigen, Lektor R. Törnebladh: Med anledning af
hvad herr 'Valdenström yttrade vill jag, som icke var medlem af bank

kommitten, men sedan dess behandlat denna fråga, tillåta mig att uttala

den förmodan, att det var så mycket mindre skäl för kommitten att ute

sluta ordet silfver, som såväl -silfver som guld i stort sedt spela den

rollen att vara mynt, verkliga mynt. Guld, är visserligen hufvudmyntet

i världen, men silfver är dock det gångbara myntet i åtskilliga mer eller

mindre civiliserade men i alla fall högst betydande länder, och silfver

frågan spelar ännu en stor roll i världen, så länge Ostindien, Kina, Ind~

kina och Mexiko hafva silfvermyntfot, för att icke tala om, att det auto

riserade silfvermyntet i latinska myntunionen har en betydelse på världs-
marknaden, som gifver sig uttryck i den ena eller andra- noteringen och,

i ständigt återkommande förslag om reglering af förhållandet mellan
silfver och, guld. - Denna reglering har särskildt i nordamerikanskaunio

nen mycket ingripit i statshushållningen och är för närvarande föremål

för synnerligen genomgående undersökningar och äfv~n' debatter i den

finansiella och politiska världen med afseende på Indokina och dess för

hållande till Frankrike m. ID. Likaså har nyligen talats om försök till en

reglering mellan unionen, å ena sidan, samt Mexiko och andra länder,.

å andra sidan. Så länge sådant förekommer, och så länge noteringen af

silfver fortfarande är så betydande, som den nu är, tror jag, att ehuru:

det för oss icke har den ringaste vikt, det kan finnas skäl för att bibe~

hålla ordet silfver, alldenstund både silfver och guld äro gångbara mynt.

olika länder.

Herr Bankdirektören E. Sterner: Jag ber att på det lifligaste få,

instämma med friherre Langenskiöld i hans uttalande angående spar

kasseräkningar.

I den bank, jag tjänar, är denna rörelsegren ganska stor. Den erfa

r'enhet, jag har af densamma, ställer mig emellertid ganska tveksam mot. .
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uttalandet, att denna räkning borde förvandlas till depositionsräkning,

-emedan dessa sparkasse- eller husbållsräkningar i verkligheten äro medel

klassens upp- och afskrifningsräkning.

Jag tror, att det skulle väcka stort missnöje, om man toge bort

-dessa mycket anlitade räkningar och lade hinder i vägen för att de skulle

fortfarande vara sådana de nu äro.

Nägon gång har jag hört sägas, att insättning i sparbank skulle

'vara tryggare än å sparkasseräk~ing i andra banker, där avistautbetal

ningar å dessa räkningar förekomma. Jag tror ej detta är riktigt. Den,

som genon1läser berättelserna från sparbankerna, finner, att många af

dem, i synnerhet ·~~de+- mindre, hafva sin inlåning ganska fast placerad i

intecknings- OCll borgenslån och ej hafva så .lätt att få loss belopp för

större utbetalningar, som de vanliga bankerna med dess större resurser~

Men allting beror naturligtvis på hur det skötes, och den gamla

regeln, att ju större skyldigheter en bank har ifråga om avistautbetal

ningar, ju viktigare är att tillse, det icke inlåningen fastläses .utan däraf

placeras tillräckligt i affärsväxlar och säljbara valuter, måste härvid noga

efterlefvas.

Herr Lektorn P. P. Waldenström: Jag har icke blifvit öfvertygad

genom det, som berr Törnebladh yttrade. Det är nämligen klart, att, om

man har silfverlpyntfot ·eller. dubbel myntfot, då är en sådan tillåtelse att

~andla med guld eller silfver nödvändig. Likaså har den sin betydelse,

om man har ett fixt medelvärde .mellan silfver och guld. Såsom herrarna

veta, finnes i Amerika ett stort parti, som ifrar för att få ett sådant me

delvärde i lag bestämdt, och detta parti har förenat sig om förhåll.andet

ett till sexton. Men då vi här i Sverige hafva guldmyntfot, och då silI

vermynten hos oss icke äro annat än hårda sedlar, därför att de icke på

långt när innehålla den kvantitet silfver, som motsvarar det värde, för

h·vilket de äro präglade, anser jag det onaturligt, att bankerna skola

handla med silfver. Att andra länder hafva dubbel myntfot, är en sak

för sig. Det är ingenting, som hindrar våra banker att köpa deras silf

vermynt, ty då köpa de icke silfret utan myntet, likasom den omständig

heten, att bankerna icke få bandIarned papper, icke lägger hinder i

vägen för dem· att handla med utländska ballksedlar. Jag anser visser

lige~ icke, att det medför någon skada, om ordet silfver står där, ty jag
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tror icke, att någon enskild bank handlar med silfver. ~fen rättigheten

att göra det gör det i alla fall 1nöjligt för en oförsiktig bankstyrelse att

spekulera i den varan. Och äEven en sådan möjlighet bör vara utesluten.

Att riksbanken köper silEver för att prägla mynt, det är en helt annan

sak. För samma äl1damål köper den också brons. Men ingen kallar det

för att handla llled brons. Det vore därför utan tvifvel egentligare att

taga bort ordet silfver ur förslaget.

Jag vill vidare' vända mig mot friherre Langenskiöld, som väckte

frågan om sparkasseräkningar på tal. Och jag vill då ?etona, att lag

förslaget i denna del innehåller omöjliga och onödiga inskränkningar.

Man kan disputera om, huruvida sparkasseräkningar böra vara tillåtna

eller icke för' de enskilda bankerna, antingen de äro solidariska eller

·aktiebanker. Men om de äro tillåtna, så förstår jag icke, hvarför belop

pet afhvarjesparkasseboks innehåll skall vara inskränkt till 3,000 kronor.

Detta är något, som är onödigt. En person får därigenom endast onö

digt" besvär. Har han mera än 3,000 kronor att insätta, så kan ha'n insätta

3,000 kronor för sin hustru och för hvart och ett af sina barn. Har man

många barn, kan det blifva ett stort belopp. Det är vidare ingentin-g,

som hindrar honom att ha sparkasseräkning för sig, sin hustru och sina

barn i alla banker, och bär i Stockholm kan man knappast svänga om

ett pörl1- utan att träffa på en .bank. .

Jag förstår alltså icke, hvilken betydelse denna inskränkning skall

hafva, men äfven Oln man skulle erkänna, att det ägde någon betydelse,

så är det en annan punkt i det kungl. förslaget, som är ändå mera obe

-rättigad. På dessa sparkasseräkningar äro villkoren sådana, att bankerna

skola utbetala inom en 'viss tid så och så stort belopp~ Däremot ikläda

·de sig aldrig skyldighet att utbetala vid anfordran. Emellertid bar det

gått därhän på grund af konkurrensen, att. bankerna utbetala genast, då

man begär det, utan att akta på, att de icke äro skyl~iga därtill. Nu

finnes i kungl. maj:ts förslag en ·paragraf, som· skall söka förebygga

detta, och som bestämmer,. att bankerna icke få förbinda sig att utbetala

vid uppsägningen utan först efter minst en veckas förlopp, men att, aln

en person begär att få ut penningarna genast, det i hvarje särskildt fall

skall bero på styrelsens pröfning. Om jag således bar insatt på spar

kasseräkning penningar och behöfver 25 kronor i dag 'och icke kan vänta

en vecka, så skall· banken icke kunna utbetala beloppet, utan att styrel-
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sen tager detta särskilda fall under ompröfning. Annars får jag icke ut

penningarna förr än nästa vecka. Jag förstår icke, hvad detta skall tjäna

till. Om man i allmänhet tillåter sparkasseräkningar i våra ellskilda

banker, är det obefogadt att göra onödigt besvär för styrelsen samt vålla

insättarna olägenheter. GIn jag är skyldig 1,000 kronor enligt en revers',

som jag förbundit mig att betala 3 månader efter uppsägning, och den,

·som har att fordra, kommer och säger: ~)Jag behöfver dessa penningar

i lnorgon, ehuru jag visserligen vet, att du icke är skyldig att betala dem

förr än efter 3 månader», .så vore det märkvärdigt, om det funnes en

lag, som förbjöde mig att betala penningarna i morgon eller i dag. Hvad

är det för ide med en sådan lag annat än att vålla onödiga svårigheter?

Det är bra att icke behöfva betala förr än efter 3 månader, men det kan

vara godt för fordringsägaren att få penningarna redan i morgon, om jag

kan och vill betala. Och hvarför skulle sådant vara förbjudet för en

bank mer än för en enskild man?

Herr Bankofullmäktigen, Lektor R. Törnebladh: Jag vill gent emot

hvad den siste talaren yttrade beträffande bankernas skyldighet att verk·

ställa utbetalningar å sparkasseräkning erinra, att denna fråga är lätt löst,

och den har ofta lösts i praktiken. Att vara skyldig att utbetala är en

sak och at~ vara villig att 'utbetala är en annan, och bankstyreisen be·

böfver icke vara detsamma sonl banken. I fråga om sparkasseräkningar

har jag emellertid uttalat mig på ett annat forum.
Vidare vill jag angående bibehällandet af ordet silfver nämna, att,

ehuru det icke är absolut nödvändigt, att det finnes kvar, det likväl icke

är så onaturligt, att det står kvar, som den ärade talaren tyckes anse.

Mig förefaller det, som om det vore mera onaturligt att förbjuda sven

skarna j sitt lilla hörn af världen att sysselsätta sig med något, som alla

civiliserade länder hafva rättighet att göra, och som ingår i världshandeln.

Ännu så länge finnes icke någon del af världen så liten, att den är full

ständigt utesluten från världshandeln.

Dessutom vill jag gent emot hvad samme talare yttrade ·därom, att

det skulle vara af betydelse för riksbanken, om ordet silfver stade kvar,

frambållå, att det för riksbanken icke finnes något sådant intresse, ty

riksbanken präglar icke silfvermynt och beböfver ej heller köpa några

dylika mynt annat än som mellanhand mellal?- myntverket och allmänheten.
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Herr Lektorn P. P. Waldenström: Hvad beträffar spar~asseräkningar

hänvisade herr Törnebladh till det förslag, som framlagts. Det har hit

tills varit vanligt, att bankerna vid anfordran utbetalat från sparkasse

räkningarna, om ej beloppen varit alltför stora. Nu är paragrafen formu

lerad i afsikt att förhindra detta. Det torde herr Törnebladh icke hafva

sett. Paragrafen innehåller därför den bestämmelsen, att det måste bli

föremål för styrelsens pröfning i hvarje särskildt fall, om banken skall·

betala på kortare tid än 8 dagar.

Herr Kanslirådet R. Benckert: Jag ber att få erinra om, att denna

paragraf är ordagrannt lika lydande med den lag, som nu gällt under

några år, utom att orden »i hvarje särskildt fall» blifvit inskjutna fram

för ordet »medgifv&). Lagstadgandet tillkom ursprungligen därför, att

man ansåg, att de enskilda bankerna stundom missbrukade sina sparkasse-

. räkningar. Man såg annonser i tidningarna, att de enskilda bankerna togo

emot penningar på sparkasseräkning till obegränsade belopp och emot

ränta, SOln med 1/2 procent öfversteg högsta depositionsränta, och medlen

utbetalades i regeln a vista. Man ville 'genom denna lag i·första rummet

skydda sparbankerna,' ty då det visade sig, att de enskilda bankinrätt

ningarna bjödo· så väsentligen fördelaktigare villkor med afseende å ränta

och .framför allt med. afseende å rätt att disponera penningarna, ansåg

man det vara län1pligt att stämu1a sparkasserörelsen, och denna lag· kan

\ 110g hafva sin nytta;, ty det är visserligen sant, att den, som är lycklig

nog att äga 11 barn, kan sätta in mycket penningar, men sådant hör

väl till undantagen.

Herr Bankdirektören E. Sterner: Mot ller1" Waldenström vill jag an

nlärka, att bland bankmännen är d~t en allmäu åsikt, att det är just

denna begränsning af beloppet, som får insättas, och denna rättighet för

bankerna att kunna få begagna en kort uppsägningstid, om så tarfvas,

som gäl" sparka~seräkningen sund.

Herr Lektorn P. P. Waldenström: Det har jag ingenting emot, och

det bar jag icke sagt ett ord om. Men ått man skall söka förhindra

bankerna .att, om de vilja, genast utbetala på sparkasseräkning, det är

·en bestämmelse, som jag anser vara onödig och vålla olägenheter.
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Justitierådet Hellström har vid förslagets behandling i högsta domstolen

anfört, bla~d annat, följande:

»Det i andra stycket af förevarande paragraf - 29 § - förekom

mallde stadgande därom, att å medel, som å sparkasseräkning insättas,

ränta ej må godtgöras för högre belopp än tretusen kronor af en insät

tares tillgodohafvande, kan möjligen anses berättigadt, men synas mig

däremot de stadganden, som därutöfver upptagits i samma stycke, sakna

fog. Och hemställer jag förty, att sistnämnda stadganden mätte ur för

slaget utgå.»

Jag tänker på 'samma sätt. Om jag har penningar på deposition på

en månads uppsägning, och jag vill hafva ut dem samma dag, jag begär

dem, kan jag få det :genom att betala en viss afgift" af ")../4 procent, eller

hvad de bruka taga. Att det är en fördel för banken att Ila uppsäg

ningstid, det kan jag förstå; men om en bank vill utbetala depositionen

vid anfordran, hvarför skulle lagen lägga hinder i vägen därför? Jag'

tror icke heller, att det skulle göra bankrörelsen .osund, om denna be

stämmelse icke funnes rörande sparkasseräkningen. Den är onaturlig och

onyttig.

Herr Kanslirådet R. Benckert: Jag vill endast anmärka, att lag

bestämmelsen icke vill hindra bankerna att, om de vilja, betala vid an

.fordran, utan enda.st att på förhand ikläda sig förbindelse att genast ut

betala medel, ~nsatta på sparkasseräkning..

Herr Lektorn P. P. Waldenström: Det är nog riktigt, som jag sade,

och det är af denna anledning den bestämmelsen inkommit i lagen:

~om det lämpligen ske kan efter pröfning i hvarje särskildt fall». Herr

Benckert måste väl också medgifva, att, då dessa ord kommit till, de

"äfven måste hafva något· syfte.

-e.

4



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 6 no~ember 19~3.

Ordförande: . Bankdirektören TH. FRÖLANDER.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr Kanslisekreteraren S. Köhler,

» Amanuensen O. 'A. Wahlin och

v. Häradshöfding~n H. Palmgren.

Det för aftonen uppställda diskussionsämnet:

Stockholms ,bostadsfråga .

nleddes af -Herr Fil. Doktorn K. Hildebrand:

Mina herrar l Bostadsfrågan är så vidlyftig och" så invecklad, att det.

är omöjligt att i ett kort föredrag framhålla alla dess olika sidor. Hvad

jag därför kan göra i kväll är att betona och stryka under några delar

af densamma, antyda andra och alldele"s 'utelämna en del. Den, som stu

derat frågan, kommer knappast att finna något nytt, men för den, som

icke är ~å inne i den, bör ett och annat kunna vara aE intresse:

Redan inledningsvis vill jag betona, att hvad jag kommer att säga

är jag ensam ansvarig för, så att det icke får anses eller betraktas så-
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som ett uttryck af·· meningen inom den kommunala bostadskonimitten,

som jag tillhör. Vid några punkter skulle jag vilja citera andra perso

ner, men' jag bar svårt att göra' det, enär det blott är muntliga .utta

landen, jag stöder mig på. Jag kommer att visa ett antal skioptikonbil

der, en del lånade och en del nya för aftonen.

l.

Först vill jag uppställa den frågan: hvad är bostadsfrågan? Det kan

synas vara tämligen klart, hvad den är, men dock förefaller qet rriig, att

olika personer hafva olika uppfattning om hvad frågan djupast och in·

nerst innebär. Hvad man först kan fastslå är, att, såSOln vi alla veta, i

vår stad finnes absolut bostadsbrist, så att det är omöjligt för en del

personer att få tak öfver hufvudet. Det är för den eventualiteten asy..

ler finnas. Om det är' en bel familj, som är utan bostad, får mannen

söka sig plats i ett logihus, hustrll. och barn på asylen, möblerna få

placeras på. vindar och gårdar och' taga stor skada under den tid, famil

jen är splittrad. Den absoluta bostadsbristen kan äfven visa sig på

annat sätt. Så vill jag påminna om' tidningsnotiser från förra vintern..

. ·Där omtalades, att vid södra stationen intill. godsmagasinet '. två karlar

skaffat sig bostad i en trälår, som var 3 meter l~ng, 1 meter bred och

ungefär lika hög. Där bodde de natt efter natt, kröpo in genom en.liten .

öppning, stampade snö rundt omkring, så att bostaden syntes så litet

som möjligt. Om nätterna var det ända till 14° kallt. I samma notis

olntalades, att vid 'franebergsbro en familj sökt sig tillfällig bostad i en

pråm, och' på annat håll hade en annan familj på samma sät.t sökt sig

logi. Detta är hvad jag vill· kalla ~den absoluta bostadsbristen», och

hvad det' först' kommer an på, är naturligtvis att afskaffa' den, ty det kan

icke vara förenligt med ordnade samhällsförhållanden, att fanliljer eller

personer skola ligga på gatan. Här behöfvas nödfallsåtgärder, till hvilka

kunna hänföras det förslag, stadsfullmäktiges ~ostadskommitte inkommit

med, nämligen' att· stadsfullmäktige skulle upplåta mark på mycket bil

liga villkor och på 30 år till uppförande af 60 bostadshus med tillsam

mans' 50.0 lägenheter om 1 ruin och kök. Detta är en nödfallsåtgärd för

den närmaste tiden, men på' dylikt sätt kan frågan icke lösas. Den' är

långt stö~re och långt djupare.. Den är icke löst med att' alla Stock~
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holms invånare hafva bostäder, utan först om de hafva goda och billiga

·bostäder.
Just detta, att det finnes så stort antal dåliga bostäder, och att b.åde

dessa och de goda betinga så höga priser, är det väsentligaste i bostads

frågan, och det är häremot hjälp måste sökas. Under det sista decen

niet hafva framkommit olika statistiska framställningar i ämnet; den

senaste är icke fllllt. afslutad, åtminstone icke offentliggjord, den, som asyl

styrelsen i Stockllolm anordnat, och' som öfverlämnats till berr Guinchard

att bearbeta. Stadsfullmäktiges bostadskommitte har dock kunnat använda

en del uppgifter från denna undersökning till sin omnämnda skrifvelse,

<lch jag vill påpeka ett par siffror. Här finnes en jämförelse mellan för

hållandena år 1896, sådana de framgingo 'ur herr !{ey-Åbergs utredning, .

OC11 förhållandena 1902. Det visar sig då, att årsllyran för smålägen

heter betydligt ökats på dessa 6 år: för 1 kök utan rum öfver 50 %,
eller nogare uttryckt 53 X, för 1 rUIn utan kök med 39 :{ och för 1

Tum med kök 44 /%, för 2 rum med kök 44 %, för 3 rllm med kök

·34 :%. På dessa 6 år har ökningen af årshyrorna för smålägenheter i

.medeltal utgjort från 34-53 %! Samtidigt finner man äfven, att folk

mängden per lägenhet och rum ökats, mest i lägenheter på .2 rum och

kök med öfver 11 :{; i lägenheter på 1 kök utan rum är den dock den

samnla. På san1ma sätt finna vi, att jnneboendesystemet är oerhördt

utbredt. Jag vill icke trötta med siffror. En utredning, kommer ju

snart, och då blifva siffrorna tillgängliga. * Jag vill endast hänvisa till

en rätt intressant och upplysande tablå om den luftkub, som 11vatje per

son i en sådan lägenhet kan disponera, och vill då nämna, att den luft

mängd, som borde vara den minsta kvantiteten för hvarje individ är 10

kub.·meter; läkare anse, att det borde vara 20. Så högt är dock

omöjligt att tänka sig kOlnma, men 10 borde vara absolut minimum i

'verkliga bostäder. Det visar sig då, att i smålägenheterna 3,7 .% bo så,

att hvarje individ disponerar mindre än 5 kub.-meter,25,s· ,%' 5~10 och

28,9 :% 10-15 kub.-met~r. Om man skulle sätta en gräns vid 15 kub.

-meter såsom det skäliga utrymmet, så skulle 58 J{ af de personer,. som

{]et här är fråga om, komma under den beräkningen.

Beträffande hyresbeloppen, så hafva jämförelser nlellan Köpenhamn

och Stockholm, så ofta gjorts, att jag icke vill närmare ingå därpå.

* Utredningen har sedermera offentliggjorts. Not af förf."
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Det visar sig, att lägenheterna i allmänhet äro dubbelt så dyra i Stock·

holnl som i Köpenhamn. Därvid bör man dock komma ihåg, att rum..

men i regeln äro större i Stockholm, men skillnaden är icke så stor, att

den utjämnar olikheten, och ur moralisk synpunkt är det bä~tre att' hafva
2 små lum än ett stort.

Från dessa siffror ber jag att få öfvergå till konkreta exenlpel och

visa en del skioptikonbilder af dåliga bostäder i Stockholm för att gifva

ett begrepp om, huru det stå~ till. Här är en vy från Roslagstorg med

en del hus mycket hopgyttrade. Dock är denna bild icke så upplysande

som följande, hvilken visar ett af stadens hus vid Brännkyrkagatan, en

liten stuga med trappan fylld m'ed barn. - Denna bild visar ett af sta..

dens hus på söder, där rummen ligga djupt under gatan. - Detta är ett

stadens hus på söder. Det har anrllärkts, att de gamla kåkarna utmärka

sig för sina stora skorstenar och för hus, som kunna ramla af sig själfva,

och detta är en god illustration till- ett sådant. - Denna bild visar en

grupp af hus vid Svartensgatan, de äro också s.tadens hus. Tvätt är

uthängd på gården och lägenheterna äro mörka och fuktiga. Här är en

bild från Östermalm från Jungfrugatan. Här äro två små stugor hopbyggda

och mellal1 dem ett afträde, endast skildt från stugorna af en tunn bräd

vägg. I huset till höger, ett litet hus, bo 14 personer. I ett rum bo 7

personer, hustru och 4 barn ligga i samma"säng, mannen ligger på golfvet,
och där ligger äfven en gumma, så att då all~ ligga, finnes icke något

fritt golfutrymme i rummet. - Här är en länga, som uppgifvits ha varit

utfodringsstall, med 6 familjer. Hvarje familj bar ett rllm, och i ett

sådant bo 7 personer. Det klagas öfver fukt, OCll barnen ha fått ögon

sjukdomar. Intill är en öppen träränna, som användes som kloak. 

Vid Birgerjarlsgatan' fanns ett komplex af 3 snlå kåkar, af hvilka en

brann för någon tid sedan. Där bodde i ett rum en arbetare med 4 barn.

I rummet bredvid bodde en prostituerad kvinna; vid branden måste flera

af invånarna bäras ut i rusigt tillstånd. - Detta är bilden af' en stuga

vid Norrtälgegatan 6. Till vänster är ett vindsrum, där en 72-årig gubbe

bor. Rummet kan icke eldas, men gubben har dock bott där i flera år.*

* Här må tilläggss, att på grund af tidigare kritik ett par af de sämsta lägenbe:
terna reparerats eller stängts just till hösten 1903. Vid besök i husen har jag förvissat
mig om, att den ofvannämnda längan undergått reparation, ett rum synes dock vara
omöjligt att sätta i stånd och borde stängas; fukten rann efter väggarna. Kallrum-
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Flera exempel skulle kunna anföras. " I: ett af stadens hus bo 9 per~

soner i ett rum, och det rinner ständigt fukt ~rån taket i t~mburen. ,

r ett kallrum ,bodde en 'familj med ,ett 5 veckors barn.

Jag vill icke upptaga tiden längre ,med dessa stadens hus, som äro

inköpta i regleringsändamål, i akt och lnening att de skola rifvas; men

det är osäkert, om de komma att rifvas inom ett eller 15-20 år, llyilket

gör,' att det blir så svåra förhållanden under lång tid. Detta är ju ·blott

en detalj i bostadsfrågan, men en upprörande sådan. Staden tager in

komster för lägenheter, som i kroppsligt och moraliskt afseende fördärfva

människor!

Jag vill också nämna något om logihusen i StockllolIn. Det fanns

år 1896 och finnes ännu ett 20·tusental ogifta arbetare, som icke äro

familjeförsörjare, utan bo hvar det låter sig göra. De flesta blifva inne

boende, men en del uppsöka logihusen i staden mellan broarna, där det

finns ett femtiotal dylika, 13 voro för några år ,sedan uppgifna i adress

kalendern. Dessa 13 äro de bästa. De sämsta håller hälsovårdsnämn

den reda på, och de stå under inspektion. Men det finnes en hel del,

som ligga emellan båda 'dessa kategorier, och som äro mycket dåliga, så

att det vore önskvärdt, om inspektionen utsträcktes till alla. Jag har

I gjort två vandringar genom några af hotellen, bland dem det .numera

stängda hotellet Österlånggatan 20, som på mig gjort ett outplånligt in-
~.

tryck. Jag har aldrig sett något så smutsigt. I två små rum lågo ~era

karlar nakna i sängkläderna. Där funnas, både madrasser och lakan,

men lakanen byttes hvar annan eller 11var tredje månad. Den ene af

karlarna hostade och hade tydligen lungsot, den a~dre hade en öl- och· en

bräunvinsbutelj i sängen. Den ene hade b'ott här i samm~ rum natt

efter natt under 4 år. DBtta hotell är nu försvunnet, och då jag för 2

år, sedan gjorde en ny vandring, fick .jag det. intrycket, att fullt så galet,

som det visade sig vara· år 1897, var det dock icke nu. 1900 hade hållit~

en räfst med hotellen,. flera had~ stängts, och förhållandena hade blifvit .

i någon' mån bättre. Då jag säger i .. någon mån ~ättre, menar jag; att

met, där gubben bodde, är stängdt. I stället skulle jag kunna anföra andra eiempel
- -t. ex. en lägenhet med sned yttervägg, dragigt golf och fukt, så att kläder i ett skåp
äro alldeles våta eller gröna af fukten; en lägenhet, där, hustrun' af drag och fukt
haft svår ledgångsreumatism i sju år (familjen har bott där i tio år) etc. - men dessa
antydningar må vara nog.

Tillägg af törf.
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det dock är alldeles ohyggligt dåligt~ Jag håde senast e~ pölis med' mig,"'

och det visade sig behöfligt. På ett' ställ~ på Österlånggatan fanns icke'

något låsvred på porten utan i stället ett rundt titthål. Då vi bultade,

tittade en person ut genom' hålet,' och det behöfdes mycket energiska'

tillsägelser för att blifva insläppta. Det dröjde 'en god stund, och under, "

tiden hade misstänkta individer hunnit att försvinna. Logihu'sen eller

hotellen tillhöra tre 'grupper, en, som är. afsedd för resande skärgårdsbor,

järnvägsarbetare och dylika, en,. som består af bordeller, och en, som utgö-"

res af logih~s för manliga arbetare. Den sista gruppen vill jag tala något om.'

Husen mellan broarna äro gamla och· besynnerligt byggda, ofta med olika

ingängar med trånga och krokiga trappsteg. Det hela gör ett egendom..

ligt intryck. Det är' ytterst svårt för polisen att öfyervaka ordningen

där, och vår följeslagare berättade, att 'det 'ofta kan bli långa jakter öfver

taken.' Det ena hotellet är det andra .likt, så smutsiga, att man miss

tröstar om, att. man skulle kunna få dem rena, om man försökte. Dåliga

bäddar tätt intill hvarandra, osande lampor och en luft, som redan på

kvällen är svår. Det är kanske någon af de närvarande, som på Svenska

teatern sett ~Natthärberget) af Gorki. Där fanns en af bräder uppslagen

afbalkning i rummet. Detta har jag sett i ett logihus, en afbalkning af

ohyfladebräder, som icke gå upp till taket. Lakanen ombytas en gång

i veckan, hvaraf följden blir, att 7 personer kunna ligga ·på samma lakan.

I hvarje rum finnes en handduk, som ombytes en gång i veckan. I
frälsningsarmens 'natthärbergen finnes äfven en nattskjorta, som ej om

bytes oftare.

Det är ganska instruktivt att på detta sätt gå omkring, och det

ohyggligaste är,' att det icke endast är sådana personer, sonl tyckas trif

vas i smuts, som bo där, utan man träffar vuxna karlar med godt uttryck

och godt sätt, som komma dit, emedan det icke finnes någon annan

. bostad åt dem. Det kommer alltid att i en storstad finnas individer, som

tycka om smuts och icke trifvas utan sådan. Dem k,an man knappast

påverka. Men "i fråga om den. andra gruppen ställer sig saken annor

lunda; d~r måste man bringa hjälp.

*
*

*

-Hvad blir bostadsbristens ',följder?

- Def' är oerhördt många familjer, som få sin ekonomi förstörd, "s6m
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icke kan tänka på att få debet och kredit att gå ihop. Underlåta de att

betala hyran, tages den ut, e)jest blir det vräkning. Hvad de icke betala,

är skatten. Fattigvården kommer emellan och gifver hyresbidrag i ett

my.cket stort. antal fall. Hyran är ofta l/s-del af årsinkomsten, under

det att den" t. ex. i Tyskland anses böra vara en 1/7-del. Jag jämförde.

för ett par år sedan hyresbeloppen "i Stockholm och Köpenhamn och

fann, att 228,567 personer bodde vid sista bostadsräkningen i Stockholm

i lägenheter på inti.ll 10 rum och kök, för hvilka betalades hyra med.

något mer än 24,300,000 kronor. Hade hyrorna per rum varit li~a med

Köpenhamns, skulle hyresbeloppet endast varit 13,200,000 krorior och

således en årlig besparing uppstått af 11,100,000 kronor. Om hyrorna

endast sänktes med 10 }{ öfver lag," skulle Stockholms bostadshyrande

invånare göra en årlig besparing på nära 21/2 millioner krollor. Ser man

på de ll1insta lägenheterna om 1 rllID och 1 rum och kök, bodde i dessa

89,990 personer eller 40 /{, hvilka i hyra betalade 4,700,000 kronor.

Med de billigare Köpenhamnshyrorna skulle dessa de fattigaste i staden

ha gjort en besparing af mer än 2,200,000 kronor.

Vidare bidraga de höga hyrorna till en osund affärsanda .inom breda

lager af vårt- samhälle. Det blir antingen missmod eller lättsinne, och

många familjefäder och äfven andra drifvas till krogen, där de föredraga

att vara i stället~ för att komma hem till dåliga och öfverfyllda bostäder

OCll. se eländet. Jag vill påpeka, att de höga hyrorna' tydligen äfven

inverka så, att en stor del af stadens invånare blifva dåliga skattebetalare.

Vidare gäller, att, allt efter som hyrorna stiga, stiga äfven arbetarnas

lö~eanspråk. Det blir dyrare för industrien att existera i Stockholm, och

man märker äfven, att antalet fabriker här tyck~s vara i sjunkande. År

1899 funnos 694 fabriker, år 1900 667 och 1901 666. På 2 år således en

minskning af 28 stycken, och nu skall bland andra Nordiska kompaniet flytta

sina fabriker till Nyköping. Det är ej heller så underligt, om fabrikanterna

göra sina anläggningar utanför staden eller helst vid järnvägsstation på

längre eller kort~re afstånd från staden. En följd blir äfven, att arbetare

och många andra söka sig ut från s~aden till landsbygden, och att det

uppväxer utanför 'stadens tullar underliga samhällen, där oroliga element

föras ihop. Jag har här en bild af 2 hus' vid "Hagalund, som icke se så

inbjudande ut. Här äro ett par bilder från Sjövik på Årsta egendom,

söder om .Årstaviken. "Där råda de.. allr~ skandalösaste .förhållanden i
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fråga om bostäderna. Marken är utarrenderad på. 50 år, och det är'

endast fråga om att draga den största vinst däraf. Brädskjul uppföras, i

hvilka människor bo. Denna tafia visar en människoboning, som är

flyttbar, men som för tillfället icke användes till bostad. Där fanns en

träkåk, som midt i vintern användes till bostad af två familjer, och den

ena bestod af 8 personer. Detta är exempel på utflyttning med dåligt.
resultat.

Vidare uppstå sociala missförhållanden af bostadsbristen och de höga

hyrorna. Den fruktansvärda trängseln i lägenheterna måste verka därhän,.

att fullvuxna och barn samt personer af båda könen trän,gas ihop i samma

rum. Huru blir det under sådana förhållanden med hemmet och llem

lifvet för dessa personer ? Under diskussion i Folkets hus ha före

kommit uttalanden, som fullständigt negera fördelen af att hafva eget

hem. Oln vi själfva vuxit upp i ett sådant af iJineboende öfverflödande

hem, som det finnes allt för många af här i· Stocklloltil, så kanske vi skulle

komma till samma besynnerliga slutsats. Vidare är det klart, att det

måste blifva svåra sedliga missförhållanden såsom en följd af denna trång

boddhet och därjämte en fruktansvärd råhet. I »Natthärberget» före··

kommer en scen, där hustrun dör, utan att de andra bekymra sig därom.

En af dem säger, att »det är bra, att vi slippa höra hostan». Dylikt upp

repas i Stockholm, och det händer äfven, att barn födas i fullpackade lägen

heter, där invånarna icke hafva annat intresse därför än nyfikenhetens.

Det är en gammal iakttagelse, att män och kvinnor, som lefva i samma.

rum och i hvarandras närvaro kläda af och på sig, till sist förlora .all

anständighetskänsla. Ligapojkarnas och ligaflickornas råhet finner nog sin

förklaring i trångboddheten i usla lägenheter, och huru skall det gå med

smärre barn" som på detta sätt uppfostras? Kan man icke frukta, att

de följ ande generationerna skola få besynnerliga uppfattningar och kanske

blifva moraliskt och psykiskt sämre än de nuvarande?

II.

Jag vill härifrån .öfvergå till andra hufvudafdelningen af föredraget;

öfver hvilket kan sättas såsom rubrik: hvad skall göras? Man .måste

då utred~, hvad som är orsaken till bostadseländet, och försöka .uppsöka

de lämpligaste botemedlen.
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Det är säkert, att det i 'Sto~kholm .. finnes .otillräckligt antal bostäder,.

och närmaste' orsaken därtill är;' att det är för höga omkostnader för att

bygga, och dessutom ~tt det är e'n skadlig spekulati6n, som drifver upp

hyrorna. Här måste' byggas nlera och, framförallt, här måste byggas

billigare, och spekulationen måste inskränkas till måttliga gränser. Detta

.är de tre hufvudfordringarna, som kunna uppställas, men lika enhälligt

som de flesta önska detta, lika svårt är det att, då man kommer. till de-

. taljerna, enas om hvad som verkligen bör göras.

En lifsfråga för Stockholms stad är, att omkostnaderna för bostä

derna kunna nedbringas. Man må bygga aldrig så mycket, så torde icke

hyrorna kunna bli drägliga an~at än för kortare tid, om man icke .kan

-sänka utgifterna för husbyggena. Man har då att tänka på tomt, arbetskost

nader, ränta och byggnadssätt. Det är omöjligt för mig att hinna" något

.så när genomgå hvarje af dessa moment, utan kommer jag mest att. tala

·om tomt och tomtpris och endast i slutet af 'mitt föredrag nämna något

-om de öfriga.

Det finnes få saker, som äro så omstridda, och som blifvit föremål

för så stora och hätska anfall som Stockholms stads tomtpolitik, och till

.någon del får man söka orsaken därtill. i den omständigheten, att det är

-s~årt att få någon uppfattning af de ledande grundtankarna i densamma.

Den bästa framställningen, som jag sett, är den, som d:r RubensoIi skref

i'-det stora arbetet om Stockllolm, som utkom vid utställningen 1897. Där

,omtalas bland annat äldre .bestämmelser om närboende husägares skyldig

.het att lämna bidrag till vissa gaturegleringsåtgärder. Detta försvann genom

1842 års byggnadsordning, då kostnaden helt och hållet lades på kom

munen med rätt att för ändamålet lösa till sig erforderliga tomter efter

mätismanna ordom, men då 1845 års expropriationsförorqnings bestäm

melser blefvo tillämpliga äfven för markförvärf inom. staden i reglerings

.ändamål, bortföll möjligheten att. använda nämnda fÖrfaringssätt. 1870

.års byggnadsordning hänvisar uttryckligen till expropriationsförord

.ningen. Det har sedermera visat sig, att expropriation af tomt för gatu

reglering varit ett dyrt åtkomstsätt, därför att. det icke finnes tillräcklig

möjlighet att vid prisets' bestämm-ande taga hänsyn till de fördelär en

-tQmtägare kan bereda sig såsom en följd af att 'en gata .drages fram.

:Staden har därföre på' annat" sätt· fått taga saken om- hand, då' ju ålig

gandet att genomföra stadsplanen är fullt be.stälndt, .och _bar k1?appast



Stockholms bostadsfråga.

kunnat göra annat än' använda det 'sätt, som sk-ett, d. v~ s. att i stor skala

inköpa tomter,' utlägga gator och sedermera sälja den. återstående· tomt-·

marken.

År 1866· kom det stora förslaget till stadsplan, och 1877 ,fastställdes

··detsamma med få ändringar. På 18'70-talet började penningar beviljas

till stadens stora tomtaffärer, och det hela fortskred allt längre. Det var

stora ägovidder, som uppköptes. Vid slutet af 1901 ägde staden en för

~gator bestämd areal af 1,807,609 kv.-meter och en tomtareal af 2,881,166

k·v.-meter. Det bokförda värdet af tomtarealen, som inköpts, uppgick till

.32,621,816. (Här visades ett par bilder, föreställande nuvarande staden

med kommunens egna tomter särskildt betecknade).·,

Stade'ns hela tOlntpolitik och st~dens tomtaffärer skulle" förefalla ute

-slutande imponerande och ståtliga, om man ej nödgades rnedgifva, att de

på betänkligt sätt återverkat på byggnadsverksamheten och·på tomtprisen

i Stockholm. Det ·ligger i sakens natur, att staden söker förtjäna vid

tomtförsäljning. Det är ,nödvändigt för att gatumarken skall tjänas in.

Så har naturligtvis gjorts och i rätt stor skala. Det kan' förefalla, och

, (let säges ofta,' att tomtprisen inverka föga på hyrorna, men detsamma

kan sägas OUl hvarje utgiftspost för sig, som ingår vid husbyggnad, och

i många fall spelar tomten en jämförelsevis stor roll. Vid Hornstull sål

-des vid ett tillfälle kv.·foten för 1 krona, sedermera för 3-5 ända ·till 6

kronor. Om man tänker sig en· tomt med 6,000 kv.-fot, kan skillnaden

uppgå till omkring ·24,000 krallar; räntan därå gör efter 5 :% 1,200 kro

nor. Om man nu fördelar detta belopp på 20 familjer, blir hyran 60

kronor större per familj endast på gruI;ld af tomtprisets· ökning.

Men staden kan nog icke· med skäl bära skulden fär allt, som den

beskylles fÖ,r. Det har händt, att staden' sålt, tomter; som sedermera gått

ur hand i band. De hafva kommit i spekulanters hände~, som drifvit

upp prisen. Nu har staden visserligen i stor skala sålt tomter, 'och detta

har nog, så 'vidt .man kan se, i hög grad' påverkat- den 'allmänna tomt

prisstegringen, men det behöfves 'noggranna utredningar och undersök

ningar för att 'komma till full klarhet· därom. .

Huru skall man då få ned tomtprisen? - Hvad ä~ det, som närmast

·drifver upp dem? Jo,. nlöjlighet~n att d~aga en .stor vinst ,af hvarje

tomt. Det är de breda 'gatorna, som gör det möjligt att bygga 'höga hus)

~ch :därföre, då en tomt skall säljas, inverkar det på priset, om man kan
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bygga 5. vaulngar högt. Detta Ilar inverkat därhän, a~t det icke gått,

med villastäder. Vi minnas alla villaområdet ofvanför Karlayägen. Där'

byggdes först små hus, men det fanns möjligheter på grund af de breda.

gatorna att utbyta dem mot stora moderna hyreskaserner, och så har den

ena kasernen uppstått efter den andra. Efter möjligheten att utnyttja.

tornten sättes priset. Hvar och en som säljer tänker icke på detta, men·

i det stora hela torde satsen vara bevisad.

Det torde' finnas tre vägar att komma till ett bättre förhållande ..

" Först att .få bättre stadsplaner med breda trafikgator och små bosta~s-·

gator, där endast låga hus få uppföras. Förslag i den riktningen kom

mer' att utarbetas och framlägga.s af herrar Sahlin och Ygberg, och i den.

riktningen 'hafva många andra uttal~t sig, bland andra direktör Palme i

en af honom utgifven broschyr i frågan. Jag tänker, att de flesta reform

vänner ställa sig på samma ståndpunkt och yrka på en sådan förändring

i stadsplanen.. Det finnes så många obebyggda områden kvar i stadens,

ägo, att en omreglering och ändring i detta afseende icke vore omöjligt.

att genomföra. Om en del af gatorna skulle minskas till bredden och

endast blifva bostadsgator, skulle stadens omkostnader för sina gator'

nedbringas därigenom, att det icke kräfves så mycket mark' och icke så

stora omkostnader för deras anläggning. Vidare behöfs en stadsplanIag

stiftning, på det att det må blifva lämpliga expropriationsbestämmelser

för Stockholm och andra stora städer. 1885 förelåg ett förslag till.

stadsplaniag, lllen det blef icke något af det hela. Man må hoppas,

att nu arbetande kungl. kommitte snart må kO~Ina med nytt förslag. * En

annan viktig sak är, att det bör blifva tillfälle till utarrendering af tomter,

men därtill fordras ändrad lagstiftning~ en sak,. som lagberedningen .skall.

taga hand om. Förslag i den riktningen har framkommit h?s stadsfull·'

mäktige och ,öfversändts till bostadskommitten, hvilken, som jag hoppas,:

kommer att före årets slut aflämna sitt uttalande.**
Ett tredje medel är utvidgning af det planlagda området.

Jag skall här tillåta mig att göra en hastig återblick på Stockholms

stads territoriella historia. Den äldsta kända kartan öfver Stockholm är". . -,

från senare hälften. af 1500-talet. Då var staden inom broarna tätt och väl

* Dess förslag, som aflämnats 1904, tager hänsyn till ofvanståen'de reformförslag..
Not af förf· -

*.. Det afiämnades den 15 december 1903. ~Tot af förf.
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~bebyggd, under det att -på de båda malmarna endast funnas oJamna

kvarter. Den södra malmen, Åsön, ägdes af staden; den bade tidigt

~blifvit donerad- och användes såsom mulbete. På midten af 1600-talet

finner man en storartad -stadsreglering genomförd, framförallt sedan Klas

Fleming blifvit Stockholms förste öfverståthål1are. På en karta, som ,_

torde vara från 1640-talet, ser man en stadsregleringsplan för Norrmalm

-OCll början af Östermalm. På en annan -karta synes en regleringsplan

inlagd på de gamla kvarteren på Söder. Vidare finnes en karta från

~slutet af 1600-talet, där d~t finnes en plan utlagd både för Norrmalm

-och nuvarande Östermalln samt för -Söder och Kungsholmen. Regeringen

;sökte underlätta regleringsarbetet och stadens uppkomst i allmänhet ge

-nom donationer. År 1640 fick staden en, stor del af Ladugårdslandet

-såsanl donation från kronan; gränserna utflyttades något under senare delen

.af 1600-talet. Vid två tillfällen - åren 1644 och 1647·- fick staden

·donationer på Kungs-holmen. Det försiggick då en alldeles oerhördt

hastig utveckling med afseellde på alla de olika stadsdelarna, och man

hade då den tanken~ att olika slag af personer skulle bosätta sig på olika

~båll. Så t. ex. föreskrefs särRkildt, att sjömän i kronans tjänst :borde få

!bosätta sig på nuvarande ÖsterInalm. För öfrigt utdelades där tomter åt

personer, . som vid gaturegleringar i den äldre staden fått sina tomter

:skadade. Kungsholmen skulle upplåtas särskildt för industriidk·are. Om
"man. ser .päden sista kartan och jämför den lIled nuvarande förhållan

-dena, så skall man finna, att Stockholm .sedan midten af 1600-talet nästan

blott vuxit ut till sina vid nämnda tidpunkt gifna gränser. Därmed~ har

·den nu hållit på i 250 år.

Här vill jag visa en annan karta, där, den något ljusare färgen ut

märker, hvad som var bebyggdt före år 1875; på kartan är afven an

gifven den mark, som bebyggdes mellan 1875 och 1896. Man ser däraf,

·huru bebyggandet följt stränderna och dragit sig utefter de stora vägarna

;åt olika håll. Stora obebyggda partier skjuta in där emellan.

När man ser dessa stora obebyggda partier, kunde man tänka sig,

~att tomtprisen borde sjunka, men så· sker icke, utan t?mtprisen hållas

fortfarande Tätt höga öfver hela staden, naturligtvis högre på de trakter,

-Jär det för tillfället är modernt att bo. Rent teoretiskt, sedt tycker man,

att det borde finnas plats för en oerhörd byggn-adsver~sanihet, men be-
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byggandet går det oaktadt' ut'al)för. stadsgränserna utefter d'e stora trafik.:

vägarna .. och. ,utefter järnvägarna..

"Jag skall,· nu be ~tt .f~ v~sa .en plan af Köpe~hamn. ,Man se~' ~är;

huru spårvägarna fralpdragits, och -' det yis~r sig, att bebyggandet följ~

trafikyägarna och läm~at' stora. mellanJ;um _mellan dem. P.å: samma sät.t

skall man,' ·om . man betraktar. en karta öfver Stoc~holms omgifningar~

finna, att· en .hel mängd små stadsliknande ,samhällen. uppvuxit utefter

järnvägarna, ända ned ,åt· Huddinge, TUluba, Rönninge och Södertälje,

vid Sundbyberg, Stocks:und och Djursholm samt hela väg~n åt. Saltsjö

baden. En bidragande orsak till utflyttningen är naturligtvis, att tomt

priserna äro billigare utanför s~~den.

En utvidgningsplan föreligger nu i frågan o~ nprra DJurgården~

försäljning. En ku~gl. kommitte ha~ framkommit med ett betänkande,

hvilket ·utmynn~r i ettfö.rslag, .att norra Djurgår~en skulle utstycka~ till

tomter. ~e'd norra Djurgården m~na.s hela området ända upp till Ålki

stan, och kommittens mening vo:r;e, att Valhallavägen skulle framdragas,

att en ~trandväg skulle anläggas, samt att området både söder, och

norr om. Valhall~vägen~'skulle 'be~yggas med ~to~a moderna bostadshus.

.Norra delen ,_och' ~rakten vid Värt~n skulle ~pplåtas f~~. industriella an-

, läggningar, .·och {·eventuell~~ b~.r man tänkt sig en ~a:qal anlagd genom

Hussar- ,och Laduvikarna' .till .Brunnsvik~n för att 4äromkring underlä~ta

.~örsäljning .af tom~~r' till: industriellt ~ändamål. Kommitten .har ,.f~m~om

mit med tre förslag till o~rådets bebyggande, det ena med så mycket

SQm möjligt :r;akagatulinjer och det andra med krokig~ linjer, ..:unde! det

att det tredje förslaget, hvilket kommitten ~nser vara det· bästa, är en

blandning af båda systemen. . Kommitten h,ar :såsom det .viktigaste ~ålet

,satt,. att saken blir så ekonomiskt fördelaktig som möjligt för staten. I

kommittens bet~nka~de säges, att det säkerligen vore nyttigt 'att utlägga

en del· a~ området till· villato.mter, me~då staten därigenom icke ~kulle

få så stor ,inkomst som .annars, anser komniitten det icke vara tän~bart,

,attnågo;n. del af. detta oerhörda område skulle kunna användas till dy

likt ändam~l.. ~åled~s är' det ~ndast .fr~ga, om att uppbygga stora byres

kaserIl:er. Kommitten ~ar tänkt sig ett medelpri.s af 40 kron?r per kv,-meter,

däraf·l0 kronor ~s~ulle 'anyändas till, gatukostnader ,och d)~li~t; nett<?be-

"hållniDge~ skulle blifva 30 kronor per kv.·meter. Förslaget slutar ,med,
• .; I • . ' 0_'

att staten skulle erhålla 200 millioner kronor netto, men den tid, inom
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hvilken denn'a summa ,.skulle kunna inflyta, ~nser, sig kommitten ej kunn~

angifva.

, Det s~ulle kunna göras en hel del anmärkningar mot kommittens

förslag.' Såsom en .hufvudanmärkning vill jag anföra, att skulle detta

område upplåtas enligt af kommitten' uppgjor~ stadsplan, så sk~lle St,9ck~ :.

holms bostadsfråga för 'lång tid framåt vara totalt bortfuskad. M~n kan
äfven göra andra anmärkningar. Bland annat äro. en del sifferberäk...

ningar ytterst betänkliga. Kommitten har försökt att uträkna, huru stor
folkmän,gd det skulle erfordras för att fylla stadens hela nuvarande område

och ifråga.varande del af Djurgården. Kommitten har därvi,d tagit till

utgångspunkt, att stadens folkmängd skulle fördubblas på 30 eller 40.år,

d. v. s. senast till ,år 1950, en beräkning, som möjligen kan vara' riktig.

Kommitten kommer sedan till den slutsats, att ej mera tomtmark, åter

står inom stadens nuvarande' område, än att 300,000 invånare till icke

blott skulle fylla ,'alla återstående tomter, utan äfven upptaga hela norta

Djurgården. Därvid har förbisetts, att det finnes en mängd kvarter, som

endast delvis äro ,bebyggda, men i hvilka oerhördt 'mycken tomtplats

finnes kvar att bebygga. Jag har här sökt att göra en annan beräkning,

som jag i korthet vill 'referera, hvarvid jag dock vill påpeka svårigheten
att komma till något säkert resultat, då de senaste ,siffror, från hvilka man

kan ,utgå, äro från 'år 1886. Nämnda år fanns.i Stockholm ,16,880,000

kv.-~eter fast mark, hvaraf4,640,OOO kv.-meter bebyggda tomter. Då
blir, emellertid frågan: Huru mycket har bebyggts efter 1886? Det
enda provisoriska beräkningssätt, jag kunnat tänka mig, är att lägga

tillsammans antalet rum och kök, som under denna tid blifvit belt

Dyinr~dda, och för'dela detta antal i enlighet med några ärs medeltal, i
bus, med: en beräkning af 55 eldstäder i hvarje 'hus. På detta sätt kom
mer. man till det resultatet, att under åren 1887:....-1901 tillkommit' 1,052

hus.' Med. en beräkning af omkring 600 kv.~roeter, för hvarje nybyggdt

'hus - ett möjligen något för. högt medeltal, men det är bättre att oper~ta

,med för höga än för låga siffror - har jag kommit till den slutsatsen, I att

något nier'än 630,000 kv.-meter bebyggts efter år 1886 och till .190:1

.års slut. Således skulle 5,274,000 kv.-meter af stad~_ns område varaO,e

~byggda år 1901 och 7,000,000 kv.-meter obebyggda. I medeltal ko.mill,er

17 ·kv.-meter ,bebyggd tomtareal per person, och", skulle bebyggan-

det !ortgå på samma sätt, så skulle inom stadens nuva~ande område fin-
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.nas plats· för cirka 400,000 p.ersoner till. ' Nu hoppas jag och många med

mig emellertid, att bebyggandet delvis kommer att fortgå efter en annan

'plan än hittills, så att vissa delar få en ändrad stadsplan. Man kan ju

tänka sig, att hälften af det obebyggda tomtutrymmet skulle komma att

bebyggas ,mindre tätt. Approximativt har jag så beräknat, att antalet per

-soner på en viss' tomtareal inom dessa glesare bebyggda stadsdelar skulle

,utgöra endast 1/3'af det nuvarande. Min beräkning utmynnar i att inom

stadens planlagda område skulle rymmas ytterligare, ej 400,000, utan

:270,000 personer, d. v. s. nästan lika många som staden nu äger. Denna

siffra är ytterst approximativ, men någon mera exakt kan naturligtvis

icke lämnas. Direktör Palme bar haft en annan beräkningsgrund men

.kommit till samma sllltsats, nämligen att det inom stadens planlagda

område skulle ,finnas plats fÖr en ungefär lika stor folkmängd som den

nuvarande. Om det således år 1950 skulle i Stockholm finnas en befolk

ning af 600,000 människor, skulle största delen däraf kunna rymmas

inom det planlagda området, och endast 30,000 människor behöfva skju

tas öfver till norra Djurgär'den, detta nämligen om man resonerar teo

.retiskt.Ty i praktiken går det ej att hålla folkmängden kvar inom ett

bestämdt område, til~s detta blir helt och hållet upptaget. Redan nll på

går ju en stark utflyttning, och skulle norra Djurgården upplåtas till

bebyggan.de, så skulle helt säkert folkströmmen förr gå 9.it än till många

andra områden inom stadens nuvarande gränser. Det förefaller mig, som

'Om det vore synnerligen förtänksamt af staden att, om deterbjöde 'sig,

underhandla ·om hvad som kunde llled afseende på norra Djurgården åtgö

Tas, men vid sådana underhandlingar måste man hafva klart för sig,

.att faran för det nuvarande stadsområdets totala bebyggande ej är så

·öfverhängande, att Inan behöfver taga hvilka villkor som helst.

Därmed kommer jag öfver till frågan om priset för tomter å norra

Djurgården. Här ,är det ett best~mdt önskemål, att så stor del som möj

'ligt af detta område må utläggas till bebyggande med små bostadsgator

'Och endast trafikgator breda. Härför fordras dock en annan stads

plan och en, an~an byggnadsordning och helst en ny stadsplaniag, så

'.att det nog icke går fort att få ett dylikt önskemål förverkligadt. Om

'någon större del af ,området 'skulle utläggas till sådant bebyggande med

.smala gator och låga hus eller som villaområden, så måste priset sänkas

-betydligt. DirektÖr- Palme har gjort ·den beräkningen, att, om priset
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,skulle sänkas och villaområden upptagas i stadsplanen, så skulle försälj

ningen gå så mycket' fortare; att staten icke skulle förlora på en dylik

försälJning. 'Men äfven om staten skulle få mindre ä~ 200 millioner' i

,vinst' för dettå område,' så borde detta ej utgora något bestämdt hinder,

enär det borde vara ett viktigt' intresse för' staten att s'örja för att bo
stadsförhållande'na blifva bättre i landets hufvudstad. Staten har lltgifter

för fångvården och för uppfostringsanstalter och förlorar ett 'stort antal

skattebelopp på grund af de uppdrifna lefnadskostnadel:11a,' ej mirist de

,böga hyrorna. Redan häri ligger, att det måste vara ett statsintresse,

'att bättre förhållanden inträda' uti berörda afseende. Vidare är det täm

ligen klart, att det ~issnöje; som uppväxt i Stockholm på grund af de

-dåliga bostadsförhållandena, sprider sig i hela landet, och detta' är något,

'som" statsmyndigheterna' måste taga i betraktande.' Därför är de't att
hoppas; att det efter förda underhandlingar med staden .blir åsatt ett helt

annat' pris' på större delen af norra Djurgårdsområdet, än som 'af kom
mitten föreslagits, något som ,alls ej' hindrar, att 'staten erhåller tillräcklig

.inkomst "att inköpa nytt öfnirigsfält, uppföra nya k-aserrier och ändock

ha en afsevärd behållning.

*
*

*

, ' Jag har omuämnt några önskemål i fråga om en ny stadsplan, och

jag skall nu bedja att få förevisa några exempel på moderna anordningar
..uti sådant hänsee'nde.

Bostadsaktiebolaget .Holmia, 'som ute på Kungsholmen anlagt ,långa

rader af hus med' små bostadsgator emellan, skall nu utvidga sin' verk

samhet, sedan stadsfullmäktige beviljat föreningen ett större lån. H;usen'

äro små, så att 'endast två familjer bo i hvarje'våning med gemensam

'trappuppgång.. Ett unnat sätt har ativäudts af byggnadsaktiebolaget S:t

.Erik, som uppfört arbetarebostäder på Söder. Där' ligga' sex hus fria

.från hvarandra i två rader' med gårdsplaner emellan. På detta sätt' blir

.det sörjdt för trefnaden och för tillgången på irisk luft.

, Jag öfvergår nu att redogöra för några liknande .·~utländska företag.

Samtliga exempel äro tagna ur Zeitschrift fur, Wohnungs'wesen . . I Leipzig

~Eutritzsch finnes en stiftelse, hvars' syftemål är, att anskaffa bostäder,' där

.hyran endast· utgör 1/7 af, hyresgästens inkomst. 'Här ser mari. ett slutet
5
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.kvarter med en mängd små' hus 'med tillhörande trädgårdar innanför,

så att en eller två familjer skola hafva' sin särskilda lilla trädgård. Där

finnas barnkrubba och badhus. I allmänhet bo 6 familjer i hvarje hus,

i det 'att huset har 3 våningar lued 2 familjer i hvarje våning. Hyran

i ett sådant hus för 3 rum och kök jämte tåmbur växlar mellan 145

mark 60 pf. och 210 mark 60 pI. I Frankfurt am Main finnes ett bo~

stadsaktiebolag för anläggande af små bostäder. Där använd.es ej full

ständigt slutet byg~nadssätt, utan mellanru~ finnas m'ellan husen. Äfven

där finnas bus för 6 familjer, och hela 'den här synliga anläggningen in-

-rymmer 284 lägenheter. Trädgårdarna i midten' få hyresgästerna själfva'

vårda, och det utdelas pris' för dem, som bäst skött sina täppor.

I. Leverkusen har ett färgfabriksaktiebolag uppfört dylika hus af·

sedda för 4 familjer, hvar OCll' en med sin särskilda ingång.. Bolaget

har sedan år 1895' uppbyggt bostäder för 244 arbetarefamiljer och en

·hel del tjänstemän. 8q hus äro under byggnad. Växlande arkitektur

användes där, så att ej alla husen äro stöpta i samma form.

Här· märkas bIlder äfven. från de Kruppska anläggningarna m. m'.

Under åberopande af utländska erfarenheter rörande fördelarna af

mindre hus vid särskilda bostadsgator vill jag precisera önskemålet i

. fråga om norra Djurgårdens bebyggande så, att underhandlingar måtte

komma till stånd med staten rörande områdets reglering och försäljning,

men att i samband därmed bestämdt yrkande framställes om en ändrad

stadsplan" och ändrad lagstiftning, så att bebyggandet kan blifva helt

annorlunda, än det för Iiärvarande är i Stockholm.

De öfriga frågor, som jag ämnat· antydningsvis beröra, vill jag icke,

upp~aga, emedan tiden är långt framskriden.

Jag vill sluta med att frainhålla, att" om bostadsfrågan skall kunna

lösas eller föras närmare sin lösning, så kräfves en nitisk och kraftig

samverkan mellan staten, kommunen och enskilda. Från statens sida

fordras 'lagstiftningsätgärder, i vissa fall ändrad .beskattning samt äfven,

i fråga om blifvande underhandlingar om no'rra Djurgårdens försäljning,

insikt om, .att det viktigaste för staten icke är 'att uttaga den största

möjliga penllingsumma. :' Af staden 'skulle man' kunna begära en änd

rad tomtpolitik, så att dylika förslag, som det herrar Sahliri och Ygberg

nu uppgjort, må hafva ~tsikt' att realiseras, ett unde'rstödjande af. all·
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männyttig byggnadsverksamhet, såsom i vissa fall skett, ehuru ännu

kraftigare, samt' framställning till kungl. maj:t om de lagstiftnings- och

andra ätgärder, som synas oafvisligt nödvändiga. Af enskilda ,fordras ett

ökadt intresse för hela, bostadsfrågan. Det krafves byggnadsinitiativ och

af hyresgästerna redobogen~et att sänka anspråken, så att man kan

bygga enkelt. Och framför allt kräfves af alla reformvänner, att de dis

kutera frågan och hålla den vid lif, till dess den så småningom kan

komma närmare sin lösning.

Herr Godsägaren C. F. LundströIn: I det intressanta föredrag, som

vi här hafva 'hört, har jag för IniQ del saknat något, som jag hade

hoppats att här få litet olllständligare berördt. Det är nämligen: H vad

är att göra för att råda bot på de stora och svåra olägenheterna af ,att

en mängd fattiga' 'arbetare och i öfrigt obemedlade personer måste 'betala

så höga hyror, att de äro tvungna att anlita det förfärliga inneboende-

'systemet? ' Jag tror, att det nödvändigaste af allt Ined afseende på

bostadsfrågan är att- vidtaga åtgärder i detta afseende. Bostadsbristen

är ..enligt mitt förmenailde h\lfvudsakligen beroende på två omständig

heter. Den ena är de höga tomtpris, som stadsfulhnäktige 'för när

varande tillälupa. Den andra är, att byggnadssättet icke här j staden är

så billigt som det kunde vara. Det är väl icke för mycket begärdt af

sladsfullmäktige, att de sänka tomtprisen något för ett så välgörande

ändamål, som ~et- här är fråga om, då, staden - fordomdags åtlninstoI)e

~ inköpt stora arealer af mark för mycket låga priser. Man -kan väl

knappast annat än förvåna sig öfver att icke tomter för ett sådant ända

mål säljas billigare än som sker. Hvad har Stockholm betalat för en

del tomter? Jo, så litet, att, äfven om staden skulle 'sälja tomter för så

lågt pris -som 2 kronor för kv.~fot, skulle staden ändock förtjäna åtskilliga

tusentals proc'ent på' köpeskillingen. Det_ v~r för 25 ,år sedan, som ett

betydande område inköptes- - jag kan för ögonblicket icke säga, huru

stort det var, lnen det var, som sagdt, ett ganska omfattande inköp på

Södermalm i trakten af H vita bergen. För detta oluråde betalades 9 öre

för kv.-fot. Ännu billigare områden hafva emellertid inköpts, bland

hvilka jag nu vill nämna' endast ett. _Den s. k. Zinkens damm, som

innehöll icke Inindre än 5,204,202 kv.-fot, betalades med 3 öre för kv.-fot.

Om man nu-lägger till 25 års ränta a 5 procent årligen till inköpssumman
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för nyssnämnda on1råde vid Hvita bergen, så sk'ulle staden; om den toge

2 kronor per kv.-fot, på dessa tomter förtjäna nära 1,000 procent. För Zili~

kens damm skulle det blifva bortåt 3,000 procent. Det kan' väl.knåpp~st

anses ·vara rimligt. Stockholms stad har visserligen stort behof af mark

·för gaturegleringar, anläggningar af parker o. s. V., men sådan mark

har ju staden fått särdeles billigt, då den för så lågt pris inköpt 'stora

områden, och skyldigheten för staden att bereda billiga hyror för f~ttiga

arbetare får väl icke för ofvannämnda ändamål alldeles elilnineras. Jag

antager, .att på ettdera af ofvanberörda två omr~dell eller på andra stora

områden, som staden inköpt, skulle finnas mark, som kunde upplåtas till

b.eb.yggande för låga tomtpris.

. Vi~are är det en mycket viktig sak, att det bygges så billigt som

111Öjligt. Ty äfven om 11yrorna kunde bringas ned genom billigare tOlnt

pris, .så blefve de med nuvarallde byggnadssätt ändock högre än på

111'ånga andra ställen, i synnerhet utrikes. Jag tror för den skull -'. jag

har funderat åtskilligt öfver denna fråga, och jag har själf byggt flera

arbetarebostäder på mina' egendomar på landet -, att, när fråga' är att

åstadkomma sa billiga hyror som lnöjligt,. lnan icke bör. bygga huse!). af

sten utan af trä, hvilka hus blifva fullt .durabla och Iälnpliga. För att

så skall kunna ske' tror ja.g, att man bör anlita dugliga och framstående

byggmästare på landet, därför att deras arbetare icke hafva så mycket

betaldt, och dessa byggmästare behöfva själfva icke taga så stor förtjänst

på sitt arbete som byggmästarna i Stockholm, hvilka bygga under mera

kosts~mrna förhållanden. Jag bar ~jälf en byggmästare på landet, SOlU

jag: i många år anlitat, och jag har funnit det bekvämt att aftala lned

honom Oln att llan till visst belopp skall uppföra ett så och så beskaffadt
hus' i enlighet med uppgjorda ritningar. Jag skall bedja' att .få redogöra

för det senaste 11US, sonl jag sålunda byggt, därför att det- är byggdt

förra året med 11U gällande arbets- och rri'aterialpris. Dessutonl äro bo

städerna däri. sådana, att jag tror de skulle passa här i StockholIn. Detta

11US består' af två våningar Illed sammanlagdt fyra lägenheter, hvardera

om 1 rum och' kök jälnte nödiga uthus. Detta hus har han byggt' för

i ett för allt. 5,085 kronor - jag räknar naturligtvis elldast byggnads

kostnaderna, icke tomtpriset. Om man nu jämnar ut denna summa' till

5,600 kronor, så blir det 1,400 kronor för hvarje lägenhet. Tänker lnan

sig nu, ~tt ett sådant hus bygges' i Stockholm af något bolag, och att
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detta, såsom t.- ex. byggnadsaktiebolaget Hollnia, har en begränsad ut

delning af 4 procent, så beböfver jag för hyresbeloppen för själfva bygg..

naden icke beräkna mer än 7 procent på kostnadsbeloppet för att be

täcka ränta, underhåll, skatter ill. ID. _ I sådant fall blir hyrall för hvarje

lägenhet om 1 rum och kök 98 kronor. Jag har samtalat med bygg- 

mästare oell andra sakkunniga personer oell därvid erfarit, att tOInten

för en sådan byggnad, med fritt läge åt alla håll, icke behöfver vara

större än 2,500 kv.-fot. Räknar jag kostnaden för tomten till 2 kronor för

kv.-fot, så blir denna kostnad 6,000 kronor. På denna summa bellöfver

jag icke räkna så hög ränta, emedan· det egentligen icke är några under

hållskostnader å själfva tomten. Om jag emellertid beräknar 5 procents

ränta på tOllltvärdet, får jag en tillökning i hyran för hvarje lägenhet

af 62 kronor 50 öre. Detta gör samlnanlagdt en hyra för 1 rum och

-kök af 160 kronor 50 öre, och jag tror, att denna hyra är .mycket" låg i

förhållande till hvad som nu betalas. För sådana lägenheter betalas nu
i -Stockholm ända till 300 kronor och därutöfver, när ,de äro i godt skick ..

Men man kan också räkna på annat sätt och säga, att det möjligen kan

blifva dyrare, ehuru den byggmästare, som jag nu talat om, förklarat,

att han skulle vara- mycket belåten, om han finge llär i staden bygga

sådana hus, som jag nu omnämnt, för 6,000 kronor - troligtvis för

I:nindre men högst 6,OQO kronor. Räknar jag då på samma sätt, som

jag nyss gjorde, sä g~r hyra.n för hvarje lägenhet, upp till 167 kronor

50 öre. Om emellertid, som jag föreställer Illig, Stockholms stad skulle

vara benägen att för· det- goda ändamålets skull lämna tOlnterna för 1

krona 50 öre kv.·foten, skulle hyran för hvarje lägenhet minskas med unge..

fär 16 kronor, och då ginge hyran ned till ej fullt 152 krollor för hvarje

lägenhet. Detta synes mig under nuvarande tider vara en rimlig hyra,

och det vore särdeles önskvärdt, om stadsfullmäktige ville behjärta de

omständigheter, som nu tala för en sådan sak. Det är ju naturligt, att

det kan komma i fråga att bygga andra hus med t. ex. 2 rum och kök

eller 1 rum utan' kök, men då skulle i alla fall hyran ställa sig i den

- låga proportion, som jag nyss tagit nlig friheten franlhålla. Tänker InaD.

sig nu,' att det bildades ett bolag, tämligen stort och Illed en begränsad

utdelning af 4 procent, och att detta bolag kunde erhålla lån af Stock

1101ms stad på lika goda villkor som bostadsaktiebolaget HollDia, så skulle

det kunna byggas massor af bostäder, och den ömkliga sitllation, som
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dessa stackars arbetare för' närvarande' 'befinna sig i, sklllle· upphöra eller

åtminstone väsentligen förbättras.

Herr ,Fil. Doktorn J. Guincha~d: Jag skall endast bedja att få till

lägga ett par ord i anledning af hvad föredraganden yttrat. Han fram ...

drog b.land annat en jämförelse mellan hyrorna i Köpenhamn och hyrorna

i Stockholm, en jä'mförelse, som mycket Ofk'l framdrages, men'i fråga om

hvilken det' lika ofta konstateras, att den ,.är haltande, därför att i Köpen

hamn bostäderna skulle vara ,af helt annan beskaffenhet än i Stockholm.

,Denna invändning' om bristande jämförbarhet må gälla för hvad den

kan. Man kan dock göra rätt karakteristiska jämförelser mellan Stock

bolm och utländska. städer 'endast genom att helt enkelt kasta fram några

få uppgifter, såsom t. ex. att i, Luzern betalas 62 kronor för 1 rum och

kök, iLubeck 110 krollor och sedan undan för undan Liverpool, Munchen,

Frankfllrt am Main, Dresden In. fl. ända upp till Berlin nled 206 kronor

och sedan till sist i toppen Stockholm, där det betalas 233 kronor. Stock

holm har således bland dessa, nästan alla, storstäder den tvifvelaktiga

äran att i detta afseende stå i främsta rummet. Vi hafva eluellertid

jämförelser, som ligga mycket närmare till hands än med kontinentens

städer. Vi hafva nämligen jämförelser inom Stockholm, som vi F:å att

säga kunna, taga på, 'nämligen bvad som betalas för våra bostadspalats.

Om mall gör en liten undersökning angående ~yrorna för lägenhet~r i

de förnämsta bostadspalatsen vid Strandvägen, Narvavägen och Karla

vägen - de allra elegantaste palats med marmortrappor, hissar ID. m. - .

och uträknar, hvad som, betalas per kub.-meter, så skall man finna, att

för, lägenheter Oln 6 eller flera rum och kök -.:.. jag här tagit medeltalet

för mer än. ett hundratal lägenheter, så att de siffror, jag vill anföra,

hafva, stor beviskraft - betalas på Östermalm 2 kronor.90 öre eller i rundt

tal 3 kronor per kub.-meter. Hvad betalas, då för 1 kök eller för "1 rum utan

kök?, Jo, för' ett, sådant betalas i medeltal 4 kronor ~.O öre, d.v. s. kyffena

äro 50 procent dyrare, en jälnförels~, som jag anser vara slående. Man

skulle till och med kunna kOllIna ned 'till en siffra på 2 kronor 50 öre, om

man toge vissa dyrare lägenheter,', sådana t. ex. på 8 rum, för hvilka

betalas enårshyru' på 3,200 kronor eller på.9 rum med en hyra af 3,600

kronor. Med anslutning till hvad jag nu sagt skulle jag vilja gå ett

litet steg vidare och ,nämna några detaljer..
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För. närvarande är åt mig anförtrodd en bostadsundersökning, och för.

detta ändarnal hafva genom exploratörer införskaffats bland aunat omdö~

ln~n om lägenheter. Dessa omdömen. äro icke så ägnade att statistiskt

behandla, men de kunna dock, gifva ganska belysande bilder, hvarför jag
tror mig böra anföra något därom. Det ·visar sig då, att staden·. inom

broarna· utmärker sig för en massa dåliga lägenheter, och omdömena om·

dessa vimla af. uttry.cken snuskighet; ohyra m. fl. dylika. Jag vill icke.

upprepa alla de oaptitliga saker, som därvidlag kommit mig tillhanda..

Jag vill blott påpeka, att .för de flesta af dessa lägenheter - explora

törerna hafva tydligen ··icke haft ord för att beskrifva, huru dåligt där

var - ..betalas en '11yra, som vida öfverstiger icke blott hyrorna för de

eleganta bostadspalatsen utan äfven ofvannämnda belopp af 4 kronor 60

öre för smålägenheter.. Den går nämligen upp till 5 a 7 a 10 kronor, och

i icke så få fall ända till 15 a 16 kronor per kub-meter, ·och det är således

fem gånger så dyrt att bo där sonl att bo i palatsen. Jag skulle vidare

kunna nämna ett par små exempel såsom prof. För ett kök vid Kol

mätaregränd, bebodt af 3 personer, betalades 180 kronor eller 10 kronor

per kub.-nleter. Golfytan per person var 2,2 kv.-lneter. Om· ett enkelrum

vid Svartmangatan, för hvilket betalas 10: 60 kronor per kub.-meter, anteck

nades: i hög gra:d fuktigt och osundt, 'enligt läkares utsago en pesthåla.

Jag vill icke närmare ingå på detaljer i detta afseellde, men jag vill

blott påpeka, att anteckningarna där om s. k. stockholmsäktenskap äro

synnerligen talrika, to· ex. anteckningar af följande slag: där sammanbo

en man och kvinna,' som ha en hel skara barn. Uppgifter om 1/6 i kök

eller l/S i kök ä~o vanliga. Uppgifter om att lägenheterna äro hälso

vådliga eller till människoboningar ovärdiga öfverflöda. Detta skulle

kunna anföras äfven om andra stads~elar. På nedre Norrmalm finnes

en massa af dåliga lägenheter. Från Kungsholmen .omtalas, att i en.
lägenhet bodde fyra personer, som öfverflödade af snusk, och dock drefs

där handel .med matvaror.. Österinalm har ingalunda gått fritt, och om~

dömena om lägenheterna på den bild, som visades här. från Roslagstorg,

öfverflöda af uttrycken:. ruckliga och förfallna kåkar, stora råtthål, krä-..

l-ande ohyra ill. m. . .

Till sist ber j ag att få. anföra några originella bostäder, jag .påträffat"

och som jag särskildt varit och tagit närmare notis om. Det är på

Kungsholmen och på Södermalm, som .dessa påträffats. Vid Rålambshof
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fanns' ett lusthus,' som beboddes af fyra personer, och detta lusthus' var

byggdt af tunna brädväggar. Där var så: kallt, att på vintertiden is lade,

sig på insidan af taket. För' detta betalades dock, en hyra af 120 kronor, ,

bvilket. gör per kub.·mete.r 9 kronor 20 öre.. Bland anllat, som jag sett an

vändas till bostäder, var en f. d. ångspårvagn, hvilken gjorde ett prydligt,

intryck. Den var inredd till hela 2 rum och kök och kostade också 150

kronor 'om året. På I{ungsholmen har jag sett nästan det uslaste af allt.

Nära kanten af Stadshagen ej långt ifrån de m~derna och prydliga

arbetarebostäderna vid Lindhagellsgatan ligger en kåk, där det var bål i.

väggarna, så att snön yrde in. Golfven voro där ruttna och tapeterna

på väggarna lltgjordes af trasiga och smutsiga tidningar.. För detta

palats, som inneböll 2 kök, betalades 204 kronor om året. Ja, det skulle

kunna uppräknas en hel mängd sådana exempel. Jag vill blott anföra

ett till, e'n lägenhet på· SöderInalm, för hvilken betalades en årshyra af

10 krpnor 50 öre per kub.-meter, och där det disponerades 1,8 kv.-meter

g{)lfyta och inemot 4,7. kub.·meter luft. Denna lägenhet bade af folk

humorn döpts till »kappsäcken». 1

. Det är icke 'vackra bilder, som på. detta sätt upprullats, och det

värsta är, att det icke är svartmåleri. Dessa exempel äro icke enstaka,

utan de ~ro typiska för hela serie?·, som påträffats i långa rader, då man

genomg-år de statistiska' uppgifterna.
\

Man bör slutligen tänka på att detta icke är något, som endast rör

de fattiga. Man måste fråga sig hvilken ras som kan uppfostras i dylika

bostäder,.' där öfver hälften af de där boende sakna d.et nödvändigaste af

allt, sakna luft. Där uppfostras en dålig ras. De blifva sjuka, 'och sjuk

domarna spridas.

Jag. skulle vilja anföra några sIlltord, hvilka en 'och annan kanske'.

redan läst, de hafva stått i ett nyligen u.tkommet arbete i bostadsfrågan,

anförda efter den tyske. författaren Schmoller. Han säger: »De burgna'

klasserna måste ändtligen inse, ,att, till OCll uled om de bringa stora offer,

detta endast är en måttlig, blygsam försäkringspremie, Ined hvilken de,

skydda sig mot epidemierna och de sociala revoluti~nerna, som måste',

komma, onl vi icke uppllöra att genom deras bostadsförhåll3:n~en ned-_

trycka de lägre klasserna i våra storstäder till barbarer, till' djurisk

tillvaro »•

Till detta ansluter sig ett yttrande, som också torde vara k~lldt,
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nämligen att en förståndig' bostadsrefortn.är bättre än ett dussin nya'

strafflags.paragrafer.

Herr 'B,ankdirektör~n K. A. Wallenberg: Jag tror icke, att någon af

alla dem, som infunllit sig här i kväll, kommit hit med den åsikten, att.
allting vore välbeställdt med afseende på bostadsförllållandena här i staden.

Men jag är ledsen att säga, att jag tror; att alla komrna att gå härifrån

utan att veta, huru denna fråga skall kunna lösas. Det är enligt mitt för

menande icke nog med att bara kritisera, och jag tror icke, att det är

tillräckligt att konstatera sådana abnorma förhållanden~ som man gjort

för oss' här i kväll. Vi känna alltför väl, huru det står till uti ifråga

varande afseende, äfven 'oin vi tills dato'icke haft reda på sådana ruskiga

detaljer, sonl blifvit ,oss' i afton delgifna. Skall Inan emellertid kunna

lösa frågan, får man icke inskränka diskussionen till att .endast kritisera~

den ene eller de.n· andre. 'En talare meddelåde, att Stockholms kommun

äger tomter, inköpta till pris sådana, att, därest staden skulle vilja sälja

dem till nu gängbarapris, skulle' staden förtjäna så och så många tusen

procent. Jag vill icke förneka, att Stockholms stads ,kommunalförvaltning

kan kritiseras och i åtskilliga afseenden med rätta, Irien jag håller föret

att det icke är rätt att lösrycka en 'siffra, såsom här gjorts, och anföra

den såsom bevis. Jag vill minnas - ehuru jag icke kan garantera, att

siffran är riktig ~, att Stockholms ägande tOlnter numera äro bokförda

till' 34 millioner kronor. Jag vill vidare minnas, att Stockholms stad un

der det sista året i afkastning på sina' egendomar', hvilka äro inköpta för.

lånemedel, för första gången koinmit upp till 04 .procent. o Denna af-

kastning har förut varit lägre och vid vissa. tillfällen till och med betyd-:

ligt lägre.

Man' älskar att 'jämföra Stockholm med .Köpenh'amn, men man glöm

mer de olikartade förhållanden, som i detta afseende förefinnas, och hvilka

ara till den grad olika hvarandl~a, att en jämförelse' mellan dessa städer

snart 'sagdt icke' kan äga rum. Köpenhamn ligger på en slätt, där grun

den' är lätt att' bearbeta. Vidare bebos denna stad af en.befolkning, som':

i genomsnitt är' betydligt förnöjsammare än Stöckholms: invånare. För'

det tredje uppgå- om jag icke minnes oriktigt ..:.- skatterna i Köpen

llamn, kommunal- och kronoskatterna 'sammanlagda, för närvarande en~

dast till ungefär 3 procent. Jag behöfve'r icke säga herrarna, hvad de'
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belöpa' sig till i', Stockholm. ,.Vidare kan Köpenhamn utan någon som.

helst olägenhet utvidga sig, snart sagdt, huru mycket som helst. Huru

ser det i detta afseende ut hos oss? Jo, vi bafva en terräng, som är så

svårarbetad och 'så dyrbar att bebygga, att motstycken, knappast finnas.

Denna hårda terräng genomskäres af yattendrag, som försvåra och omöj

liggöra kommunikationen. Vi· hafva vidare en byggnadsordning, som är

en bland de allra strängaste - jag känner åtminstone icke någon strän-.

gare. Och vi hafva ett klimat" som är hårdare än på alla de ställen

söder 'om Stockholm, där förhållandena kunna jämföras med våra.. Där-.
till kommer slutligen, att det knappast finnes någon stad' eller något ställe,

där det är så dyrbart att utföra ett byggnadsarbete som i Stockholm.

Där" mina herrar, hafven I orsakerna, de tekniska och de 'ekonomiska or~

sakerna, hvarför en jämförelse mellan Stockholm och Köpenhamn icke

kan hålla streck.

Jag håller före, att det kan vara ,mycket intressant. att diskuter.a en

sådan fråga som denna~och att det kan vara nöjsamt för den ene att

kritisera den andre, men till ett effektivt resultåt komma vi endast, om

kommunen och enskil~a reformvänner och sådana, som intressera sig för

socialpolitik, samt de, som hafva medel, vilja slå sig tillsammans och lösa

frågan praktiskt; då, men först då, blir frågan löst.

Herr J. A. Fjällbäck: Efter det sista anförandet har jag egentligen

icke mycket att säga i denna sak, men jag skulle dock vi~ja framhålla,.

att en jämförelse mellan I{öpenhamn ~ch Stockholm uti ifrågavarande

afseende alltid haltar, därför att saker jämföras, som icke hafva den rin

gaste likbet med hvarandra'. Jag. har. vid två· särskilda tillfällen under

juli och augusti månader denna höst vistats i KöpenhamIl för att studera.

denna fråga, Härunder har jag, besökt hundratals under.byggnad.varallde

hus' samt uppmätt och införskaffat planritningar rörande åtskilliga sådana

hus. ,Jag har äfven sökt att taga reda på hyrornas storlek samt därvid

funnit,' att 1 rum". och. kök i Stockholm äro i genoms.nitt lika stora. till

kvadratytan som.2 rum och kök i Köpenhamn, samt att 2 rum och kök

i Stockholm i ~ genomsnitt äro lika stora sonl. 4 rum och kök. i Köpen-"

hamn: ' Om, man sedermera med hänsyn till detta förhållande gör en

jämförelse, .skall man komma till det förvånande resultatet, att hyrorna.

i. .Köpenh~mn visst icke äro' billigare än byr.orna fqr motsvarande ·lägen~.
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heter i ·Stockh'olm. Jag uppsökte naturligtvis de' bästa lägenheter, som

.kunde finnas, och dessa fann jag utgöras af .dem, som byggdes af bostads-o

föreningar, föreningar, som bildades för. 25 a 30 år sedan, och hvilka in..

"köpt sina. tomter för några öre per kvadratfot. Inköpspriset för tomten,

.är således en ren obetydlighet och spelar icke någon roll i fråga om kost

naderna. DesBa föreningar kunna således, bygga, de bästa och största

]ägenheter på sina tomter. Jag har uppmätt en sådan lägenhet, ochjag

-fann då, att.- denna' lägenhet med trappa ~ huset hade 4 våningar filed

'souterrainvåning; det kallades 2-våningshus men hade faktiskt 4 våningar,

och hvarje lägenhet hade sin trappa - upptog en yta af 460 kv.-fot -

jag har tillagt 4 'procent, enär den danska alnen ,är större än den svenska.

Trappan var 60 kv.-fot, således oändligt liten Inat hos oss, där den uppgår

till minst 150 kv.-fot. De äterstäende,40q kv.-fot utgjorde således den effek..

-tiva golfytan' i denna lägenhet. Hvad kostade nu denna lägenhet i llyra?

Det fick man veta genom ett anslag på lägenheten, ty äfven i dessa

~bostadshus voro anslagna uppgifter på de lägenheter, som voro att hyra.

Det förhöll sig visst icke så, att alla dessa lägenheter togas i besittning

.af ägarna, utan dessa uthyrde lägenheterna och togo den högsta möjliga

hyra, de kunde få. Den kostade 25 kro·nor·i månaden eller 300 kronor om

.året, och höjden på denna lägenhet, hvilken var en bland de högsta arbe

·tarebostäderna, jag där' kunnat anträffa,var 9 fot. Hyran var, såsom jag

~nämnde,300 kronor om året, och,' om man undersöker förhållandena, skall

:;nan finna, att kostnaden blir 75 öre per kv.-fot, och, om man ser efter hvad

kostnaden blir .per kub.-fot, skall man finna, att den uppgår till 8 l/s öre.

r Stockholm kostar en .lägenhet om 2.rum och kök 500 a 550 kronor.

.Jag f~retog' mig i d~g att uppmäta en lägenhet vid Banergatan, hvilken

lägenhet betingade en byra af 550 kronor .per år.. Ytan på denna lägen~

het var 730 kv.-fot, under det att ofvannämndaJägenbet i I{öpenhamn bade

·,en yta af 400 kv.-fot. Läg~nheten i Stockholm var 11 fot hög, men lägen~

heten i Köpenhamn endast 9 fot. Kubikutrymlnet på de'n förra lägen

:heten var således 8,000 kub.-fot. och på den senare lägenbeten3,600.

Häraf finner man, att det kubikutrymme, som man i Köpenhamn får

'för 300 kronor, icke ens är hälften så stort som det lFubikutrYlnme, man

-får for' 550 kronor i Stockholm. Lägenheten' i Stockholm kosta: följakt

1igen endast'7 öre per kub.-fot. Jag har, då icke jämfört läget på dessa

-bAda lägenq,eter. Lägenbeten- 'vid .Banergatanhar ett ojämförligt mycket



,19'03 den 6 november.

'finare läge än den an'drå lägenheten.. Det var nämligen icke mindre än

25 minuters r'esa på den elektriska spårvägen från Rådhusplatsen till den

ifrågavarande lägenheten. Detta är nu icke något enstaka exempel utan

ett genomgående förhållande. Det' är nämligen så, att, om man sett
e~ lägenhet i" Köpenhamn, vet man, huru hundratals eller tusentals

dylika se. ut. De äro nälnligen så lika hvarandra, som de gärna kunna

vara. Husen kopieras efter samma ritningar och uppbyggas så kvarter

efter kvarter. Ytan af dylika lägenheter är emellertid icke i genomsnitt

400 kv.-fot,' som den var i denna lägenhet, utan rör sig mellan 300·

och 400 kv.-fot samt är vanligen 350 kv.-fot. Några enrums-lägenheter

kan man icke tala" om i dessa hus. Sådana lägenheter skulle ställa sig

alltför dyra, emedan det måste vara två trappor, däraf en kökstrappa.

Vid de två' trapporna få icke placeras mer än tvlL lägenheter, och det

skulle -således ställa sig för" dyrt att bygga enrums-lägenheter. Jag tro};

fördenskull, att vi mycket väl kunna stå oss i jämförelse med -Köpen

hamn. Jag har här endast velat påpeka detta förhållande för att fram

hålla, att det icke är så illa ställdt hos oss i jämförelse med Köpenhamn,

som antydts af föredraganden, och som' man förut fått höra i pressen.

Jag var mycket tveksam, om jag skulle framhålla denna sak, enär jag

ansett, att" det möjligen skulle verka afskräckande från att bygga mera,

än som nu sker,' något, SOln dock vore högeligen önskvärdt. Jag tror

emellertid, att det gagnar saken lika mycket att se den sådan den är.

När jag nu ~ommer till frågan, huru det bygges i I{öpenhamn, vill

jag säga herrarna, att lägenheterna kunna i Köpenhamn i genomsnitt.

uppföras för -mindre än hälften af det pris, som de betinga här i ·staden,.

och detta är helt naturligt, 'eftersom kubikinnehållet är" hälften mindre i

lägenheterna i Köpenhamn, filen, äfvell om det skulle vara lika stort, så

är dock deras byggnadsordning' så beskaffad, att de kunna bygga sina

hl18 'ytterst enkelt, och deras anspråk äro så beskaffade, att något dylikt

skulle vi aldrig våga försöka oss på. ,D~t skulle vara mycket frestande,

om man kunde förmå de personer, som ägde m"edel därtill, att här upp~

föra hus' efter förhållandena i Köpenhamn, och jag är viss på, att det

icke skulle- dröja synnerligen länge, innan de -komme i sällskap med bil

derna sf, de kåkar, som bär före'visats, så Oändligt små äro de. Minimum

för rum i Köpenhamn är 15 danska kv.-alnar .eller 62 a 63 svenska

kv.-fot; vårt minimum är icke under 100 kv.·fot, och det är ytterst sällan
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man ser så slnå rum. En köksspis får man där uppförd för 40 kronor,

under det ~tt en sådan bär går till omkring 150. kronor, och detta beror

på att anspråken äro större här. J{ostnaden för en eldstad går där vanligen,

till 30. kronor. Något sådant, som att lägga ram eller fris omkring eld,

staden existerar icke, utan eldstäderna där äro sådana som hos oss använ

des på 'landet för 50 år sedan. Deras träväggar Bro endast 71/2 centitneter

tjocka, under det att våra hafva en ijocklek ~f 15 centimeter. På detta

sätt förhåller det sig vidare i oändlighet, så att man kan säga, att kost

naderna i genomsnitt äro högst hälften mot hvad de äro hos oss. Men

om lnau tror, att arbetslönerna äro billigare där än här, så misstar man

sig. Så lållgt ,jag kunde .taga reda på .saken, äro'arb~tskostnaderDavisst

icke billigare där än här, utan deras skickliga handtverkare förtjäna lnera

rer dag, än 'bvad våra arbetare i byggnadsf~cket förtjäna, men det hän

der, att arbetarna arbeta Illera på ackord där än här. .Byggnadskostlla- .

derna äro' emellertid, såsom jag nämnde, visst icke billigare där än Ilas

oss.' I det" stora hela taget tror jag således, att vi stå oss ganska godt

vid en jälnförelse med Köpenhamn.

Onl vi emellertid jämföra oss t. ex. med Malmö, så tror jag i9ke,

att vi kunna stå oss. Vi äro då inn~ på svenska förhållanden, o<?h rum·
lnen där äro dubbelt så stora som i J{öpenhamn, såSaln man kan finna,

Oln man jämför hotellen i Malmö och Köpenhamn, och detta är genom~

gående äfven i fråga om bostäderna. I Malmö äro emellertid hyrorna

billigare än här.

Hvad tomtprisen angår, så äro de ovanligt höga här -. det ,kan' ju

icke förnekas - men, ,om man, tror, att tomterna äro billigare, i" Köpen

hamn, så misstar man sig. LäIlgSt ut på Amager, dit den elektriska

spårvägen' går, kostar en tomt 12 a 13 kronor kvadratalnen, och d~nna

-plats ligger dock på ett afstånd fråp c~ntrl1m, som motsvarar Sundby

bergs. Ett stycke åt motsatta sidan ligger deras frihamn, och äfven där

är priset vanligen 10, 12 a 13 kronor kvadratalnen. Detta är ic]{e något

.röfvarpris, i fråga om en ort, där det finnes obegränsadt tillfälle att gifva

.sig ut öfver landsbygden. Här i Stockholm är man, såsom, förut fram

,hållits, begränsad till ett lit.et område, och när ma~l bygger 11är, så hän

·der det ofta, att själfva grunden till den tomt, som ska~l bebyggas, g~r

till lika lpycket som hela huset i I{öpenhamn komplett färdigt. Jag har

.tagtt reda ,på ett fall, SOln nyligen fqrekommit. Det gällde ett litet hus
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med en fasad af 62 fot, och för detta hus up'pgingo kostnaderna för grun~

den till 24,000 kronor - det var i trakten af Karlber~s alle. Detta för~

hållande gör, att tomterna 'här i stadeE. på vissa ställen' icke äro värd~

något, va're sig på grund af höga berg eller i följd af andra -orsaker. Detta

beror' på nat'urförhålland-en, hvilka icke kunna göras bättre, än· de 'ärO,.

, och vilja vi 'hafva b~lligare bostäder, så hafva vi' ingen annan' utväg än

att nedsätta våra anspråk. Jag tror, att det vore fördelaktigt, om man

'kunde vänja folk, vid att nöja sig med mindre rum' ochs~ledes erhålla

billigare lägenheter. När man utbjuder lägenheter, gå de dyraste

och elegantaste lägenheterna först åt, och detta gäller äfven enrums- och

tVårums-lägenheter. Man fäster sig icke så mycket vid, om en lägenhet

kostar 25 eller 50 kronor mera i hyra, utan hufvudsaken är, att man

får allting fint och elegant. Detta drifver de byggande att göra allting

dyrare,' och därigenom blifva hyrorna för lägenheterna högre på grund

af alltför stora anspråk från den hyrande allmänhetens sida. Därför

säger man också, att hyrorna hafva stigit så mycket. Men från hvilken

tid hafva de stigit? Jo, de hafva stigit från den tid, ,då vi hade en så

'Stor kris bland husägarna, att ,tusentals personer blefvo 'fullständigt rui

nerade. Det fanns då 'exempel på, att vid Strandvägen - således ett

första klassens läge - kunde en bygglnästare förlora' 100,000 kronor på

att bygga ett hus. Då var det icke värdt att skylla på tomten. Hela

tomtvärdet_ gick för~oradt. Sedan den tiden hafva emellerti~ hyrorna

kommit upp till ttt naturligare och riktigare pris. Vid hade en annan

kris 1885-1887, och då sjönko husens värde högst betydligt. Det fanns

htlSOln '100 eldstäder,. hvilka sjönko ned till 100,000 kronor, hvilket var

ungefär hälften af hvad de kostat.' Nu vet hvar och en, som 'sysslat något

med denna sak, att det är 'o~öjligt att bygga arbetarebostäd~r billigare

än 1,700 fl, 2,000 kronor eldstaden. Räknar man emellertid ut den rim

liga räntan på detta belopp, kan den icke blifva billigare än 300 kronor

för 1 rum med kök, äfven om ·tolnterna vore billigare. Vi skola ,dess

utom komma ihåg, att arbetarebostäderna ärQ utsatta för en enorm' slit~

'ning. Den, som besökt dylika bostäder; kan bedö~a, huru oerhörd slit

ningen är, och huru allting med undantag af tegelväggarna fördärfvas.

Vi måste tänka OSS, att man måste räkna betydligt högre rällta på pen

'ningarna i fråga om. dessa små bostäder än ifråga om de finare,. och detta

för'klarar,. hvarför kubikinnehållet i de större bostäderna uthyres billigare.
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- Vidare vill jag påpeka, att räntan i Köpenhamn är 1/2procent lägre

än i Stockholm. Äfven detta är betydelsefullt. En köpenhamnare nöjer

sig icke med' den bruttoinkomst, soni ~n stockholmare gör. Där beräknas

7 a 8 procent i brutto.

Rvad, som, skulle kunna trösta oss är, att vi med de resurser,. som"

vi hafva, göra det bästa möj.ligaaf situationen, och jag ser ingen annan

utväg för ögonblicket, ä~ att Stockholms stad till den högstbjudande säljer

så många tomter som möjligt lned skyldighet att bebygga tomten inom

,2 Et 3 år, ~'åledes med en kortvarig byggnadsskyldighet, så att icke långvarig

spekulation möjliggöres, och att Stockholms stad icke fastslår något mi

nimipris utan säljer billigt till gällande priser. Ju flera tomter Stock

holms stad säljer och ju flera sådana komma i markIladen, desto mindre

möjlighet finnes det att jobba upp priset på dem. ·De Iall af jobberi,

som förekommit, hafva 'berott därpå, att staden sålt ett par tomter här

och ett par tomter där. Det har icke funnits andra tomter att tillgå,

och' sedan hafva dessa tomter i andra hand 'stigit i värde. Det har emel

lertid ofta inträffat, att personer, som inköpt tomter i andra hand, varit

sådana, som icke haft ett öre ,att köpa för, utan mellanhänder hafva fått

hjälpa dem. Detta förklarar ju också mycket. Men alla dessa olägen'

·heter skulle bortfalla, därest tillräckligt många tomter komme ut i' mark-

naden, _och jag är' öfvertygad om, att detta är det enda, som för tillfället

kan göras. Rvad förslå de trähus, som kommitten föreslagit? Det mot-

,svarar icke mer än 10 vanliga stenhus, och det är ju ingenting att tala

o~. Jag ber också att såsom min öfvertygelse få framhålla, att det värsta

af bostadsnöden är öfver. Inom ett år torde det. i de bus, som äro under

arbete, finnas plats för minst 10,000" personer, och jag tror'icke~ att folk

ökningen 'under detta och nästa år på långt när' blir så stor, att den upp

går till det antal, som de under byggnad varande husen kunna inrymma.

Jag tror således, att om ett ,år denna fråga är till största delen löst. Be

träffande lägenheter' om 3 rum och därutöfver är den, redan löst. Sådana

lägenheter finnas i tillräckligt antal att hyra, och många fina lägenheter

stå tO'mma. Men i fråga om enrums- och tvårums-lägenheter kommer

det alltid att blifva en kraftigare efterfrågan, ty så snart sådana. finnas

att' hyra, kommer det att blifva' inflyttningar från villastäderna. När det

.,finnes möjlighet för dessa arbetare, som flyttat dit ut, att återvända till

'staden, så komma 'de tillbaka i stor~ lnängder och öfvergif\'a sina små
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trefliga egD:a..h'em', hvilk"a i alla" fall hafva en del olägenheter, som man

'kan få höra åf dem, SOIU bo där. J -

Jag bar .trott mig böra påpeka, att vi i förhållande till Köpen
hamn icke st,å så illa, som det påståtts, och .att vi häst kunna .af

,hjälpa> nöden genon1 att uppmuntra enskilda personer att bygga, hvilket

sker därigenom, att staden afyttrar så många tomter 'som möjligt "och

~därvid bestämmer, att dessa icke få 'bebyggas med större lägenheter än

på ett Et två rum OCll kök, äfvensom ,att tomterna skola bebyggas inom

"viss tid. Förslaget t~l att tänka på. För 10 år sedan" upptog jag denna

·fråga, sonl nu är brännande~ "Det rådde då sådant öfverflöd på bostäder,

-att dessa icke voro mycket värda. Jåg upptog emellertid då/'frågan,

ty jag insåg, att det inom en snar fralntid skulle blifva brist, och jag
-tiuät' lnig då föreslå, att man för att lösa bostadsfrågan ~kulle använda

'samma medel, som användes" i fråga' om byggandet af kungl. operan.

Jag ansåg' frågan Oln bostaders anskaffande lika behjärtansvärd 89m frågan

'om att anskaffa 'en' ny, dyrbar opera.. Jag föreslog, att ett obligationslån

skulle uppläggas, icke ett räntelöst utan, ett räntebärande, t. ex. med 3 %,
och att köplusten skulle uppmuntras 'därigenom, att· någon del af lånets

ränta utdelades såsöm :vinst. 'Bostadsföreningarna skulle sedermera få

-penningelän till 51/2 %. 'I'y därom 'rör det sig~ Kan man 'anskaffa." pen

niugar till billigt pris, så kan man också anskaffa bostäder för billigt

'pris. Någo~ nedtryckilillg af' arbetsprisen kan" man ju icke hoppas på,

och ell sådan är' ej" heller öuskvärd. Det skulle vara ett bedröfligt medel

att få billiga bostäder genom att nedtrycka arbetslönerna.

Herr Direktören S. Palme: Gent emot den siste talaren, som fram

'hållit om0jligbeten att jämföra bostadsfrågans ställning i Stockholm och

,Köpenb~lnn, Ekall jag bedja att få påpeka, att enligt min uppfattning

·inledaren icke påstått, att man i alla detaljer skulle kunna tillämpa för

hållandena i KÖpenhaITI11 på Stockholll1, utan synes han mig tvärtom pro

uoncerat, att en jämförelse mellan dessa städer måste göras med stor akt-

'samhet: Fastän helt visst. m'ånga för oss nyttiga lärdolnar kunna hämtas

från Köpenhamn, så äro, förbållandeua i de båda hufvudstäderna dock

väsentligen olika' hvarandra, onh jag vill tillåta 111ig att framhålla annu

en olikhet mellan de .båda städerna, hvilken nog har inflytande på före

liggande fråga. ,Den'na olikhet ligger däri, att Stockholms stadsfullmäk-
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tige närmast torde' kunna anses vara en aristokratisk, en penllingaristo

kratisk institution, medan Köpenhamns 'kommunalrepresentatioll väl kan

anses vara något långt gången åt rlemokratiskt håll. Jag anser, att i

denna 0111ställdighet ligger en anledning ti,ll olika syn på vissa frågor, ej

miDst arbetarebostadsfrågan och den därmed nära förbundna frågan rörande ,

komn1unikationerna till de bostadscentra, som ,kunna för arbetarna tänkas.

Jag hade icke tänkt att begära ordet i dag, då, inledaren och jag i

denna fråga, som vi så ofta diskuterat, tillsalnmans, yäl bafva ganska

nära öfverensstämmande .åsikter, men jag skall bedja att få prononcera

{)ch stryka under ett par synpunkter. Det 'skulle ju vara mycket intres

sant att i denna krets af erfarna och framstående män få upptaga till

behandling den utveckling, som vi kunna tänka oss, och 80111 enligt mitt

förmenande är nödvändig llled afseen.de på en lagstiftning rö.rande ändrin·

gal" och reformer i byggnadsordningen, lTIed afseende på införandet af en

ny stadsplanIag' och med afseende på förändringar i expropriationslagen

{)ch allt hvad därtill' hörer. Men tiden är långt framskriden, och program

lTIet för aftonen är ju SLockholms bostadsfråga, och vi veta ju alla, att

därvidlag står icke blott nöd för dörren, 'utan att den stått för dörren

mycket länge. Det gäller därvid nu att undersöka., hvilka åtgärder, s'om

kunna och böra i detta afseende vidtagas under den närmaste framtiden.

Gifvetvis står det för mig klart, att de bästa af alla sådana åtgärder äro

de åtgärder, som vidtagas på enskildt initiativ, men om förhållandena äro

.sådan~t att det enskilda initiativet icke binner till eller icke i tillräcklig

grad kan genomföra de önskemål, som inom ett område sådant som detta

kunna uppställas, då lnåste myndigheterna, och naturligtvis i frän1sta

rummet kommunalrepresentationen, gripa sig an saken. Detta har den

<>ck gjort genom att tillsätta en kommitte. I{ommitten har fl'amkolumit

lTIed ett förberedande förslag, hvilket väl kommer att gå igenom, men

-då nöden står för dörren, är det icke skäl att vänta på kommittens för·

slag i dess helhet. Det finnes nog saker, som under tiden kunna ut

föras. Sådana frågor - hvilket för örrigt berörts här i afton - äro bland

annat, frågorna om logihus OCll om lägenheter för ogifta arbetare. Våra

landsortsstäder hafva, den eria efter den andra, såsom -vi veta, uppbyggt

ståtliga llotell for resande, stadshotell eller hvad de kallas, och StockboJln

skulle kunna i den vägen göra något icke endast för tillfälligt resande

arbetare utan äfven för i ,sta.den bofasta sådana, hvilka nödgas innebo,
6
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och rörande denna detalj, som omfattar mycket enkla och lätt utförda åt

gärder, synes med allt skäl något omede~bart kunna göras, utan att man

behöfde afvakta någon kommitteutredning, vare sig man väljer formen

af »Rowton 40uses» eller någon annan, exempelvis den enkla och prak

tiska form, SOlU så lyckligt adopterats i Göteborg.

Här Ilar talats om tomtpris, och jag är den förste att erkänna, att

tomtprisen äro liksom andra pris underkastade lagen för tillgång och efter..

frågan. Stockholms stadsfullmäktige kunna icke harva rättighet att utan.

vidare till underpris sälja t?rnter till enskild ..spekulation.. Men om det

visar sig, att ändamålet icke är ett spekulationssyfte, utan att det är ett

allmännyttigt ändaluål - såsom allmännyttigt ändamål måste man be

trakta arbetarebostadsfrågans oegennyttiga främjande - då kunna ju

stadsfullmäktige för sådant ändamål taga helt andra pris än de, som

skulle af den hårda ekonomiska lagen framgå. Stadsfullmäktige skulle

till och med kunna behjärta detta ändamål genom att gratis upplåta tom

ter. Men hvilka medgifvanden en kommunalstyrelse än må göra i fråga

om to~ters upplåtande ~ller försäljande för billigt pris eller i fråga om

direkta penninglån för ett dylikt ändamål, så bör det dock alltid ske un

der garanti för att det ändamål, för hvilket ett sådant medgifvande af

stadsrepresentationen gjorts, verkligen blir uppnådt. Det blir nödvändigt

att genom ovillkorligt giltiga kontraktsbestämmelser på något sätt binda

köparen icke blott att uppföra sådana byggnader, som afses, utan äf

ven att vidmakthålla dem så, att ändamålet icke förryckes, om nu detta

bäst sker därigenom, att dylika kontraktsbestärnmelser intecknas i egen

domen eller på annat sätt. Att stadens kontroll öfver områden, som på

detta sätt upplåtas till arbetarebostäder, bibehålles, är emellertid ett af de

viktigaste villkoren för att staden i detta syfte skall kunna ingripa. Jag

har här utgått från att fastigheterna, tomt och byggnad, skola ägas af

arbetaren själf, ty eljest blir det icke ett »eget hem» med alla de ekono

miska, sociala, moral~ska, därrned förenade' fördelarna.

Tiden är långt frainskriden, och därför skall jag, ehuru jag hade

mycket mer att säga i frågan, inskränka mig till hvad jag nu haft äran

anföra.

Herr Kalnmarrättsrådet J. Östberg: Jag skall bedja att få göra ett

par erinringar med anledning af hvad bär y.ttrats om Stockholms stad~



Stockholms bostadsfråga. 83

tomtpolitik.. Jag vill då framhålla, att Stockholms stad varit nödsakad

att inköpa denna mängd tomter för att genomföra dell uppgjorda stads

planen. Det har varit en absolut nödvändighet för staden att, då lag

stiftningen lämnat den utan andra vapen, förvärfva hela denna tomt

lnängd, och då mall uträknar värdet på återstående tomter, får man icke ,

glömma de skyldigheter, SOlU finnas för staden att gel1on1föra stadsplanen

och anlägga gator och allmänna platser. Värdet på de nu i stadens hand

kvarvarande tomterna får därför icke beräknas efter ink?pspriset, utan

Inan måste taga hänsyn jämväl, att ll1ark erfordrats för gator, vattenled

ningar o. s. v. Att staden varit tvungen att inköpa stora oluråden för

att kunna genomföra stadsplanen, beror närmast därpå, att expropriations

förfarandet ställt sig för dyrt. Vid bestämmandet af det värde, efter hvil

ket en tomt - skulle lösas, bar man nämligen, ehuru sådant icke står i

expropriationslagen, äfven tagit hänsyn till det värde, fastigheten vllnnit

genom stadsplanens genomförande, och därigenom kommit till ett högt

värde å respektive fastigheter. '

Nu säger man, att staden borde råda bot på den bostadsbrist, som

finnes, genom att sälja tomter i mängd. Men är det så alldeles säkert,

att bostadsbristen skulle på detta sätt blifva afhjälpt? Säljer staden tom

ter i mängd med skyldighet att inom kort tid bebygga dem, så kan staden

framkalla ett öfverfiöd på byggnader, och en byggnadskris kan uppkomma)

som går ut öfver många och för mången kan frainkalla ruin. Säljer

staden däremot, såsom hlt~ills skett, i mindre skala, så måste den å andra

stdan se till, att den icke endast skaffar vinst åt några få enskilda. Att

därvidlag hålla medelvägen är en svår sak. För min del har jag tänkt

mig~ att staden icke alls borde sälja tomter utan utarrendera dem,

och jag tror, att äfven med vår nuvarande lagstiftning detta skulle

kunna gå för sig. Vi äga i detta hänseende ett föredöme dels i våra

gamla ofria tomter, dels ock i staden Frankfurt am ~1ain, där en insti tu

ti~ll är införd, i ändamål attkolnmunen skall kunna bibehålla ägande

rätten till en tOInt, men särskild ägar:e finnas till därå uppförda bygg

nader. I{ommunen bar då den fördelen att få tillgodonjuta den stegring·

af värdet å tomten, som kan uppkomma, och genoill- upplåtelse för viss

tid kan den reglera tillgången på tomter.

Här har vidare sagts, att förhållandena i Stockholm äro helt annor

lunda än i al1dra större städer och särskildt ogynnsamn1are än t. ex. i



84 1903 den 6 november.

Köpenhamn. Terrängen är llär f?r begränsad och svår, hvilket jämte en

del andra förhållanden gör det kostsalnt att uppföra byggnader, hvartill

kOlnrner, att den- stadspl~n) SOln är uppgjor~, är för storartad och för

schablonmässig, beroende på byggnadsstadgan, som fordrar, att gatorna

skola vara 18 ll1eter breda. Allt detta är nu sant, och särskildt må upp'"

märksanlmas, att ju lnera byggnad31agstiftningen medgifver tomternas ut

nyttjande, desto mera föranledes en stegl ing i tOllltvärdet. Ju lnindre man

kan lltnyttja ~n tOInt, desto lägre nlåste tomtpriset ställa sig. H vad SOln

behöfves i detta afseende är säledes, såsonl förut framhållits, att få stads

planen förändrad, så att ,gatusystemet kan mera rätta sig efter de natur

liga förllållandena, och det vore måhända icke ur vägen, om stadsplanen

kunde ändras, så att genonlförandet af dessa dyrbaTa profileringsarbeten,

SOln här och där förekomn13, i någon lnån· kunde undvikas.

Vidare är det, SOln sagdt, icke nog med att· tOlnterna kunna förvärf

vas för lnåttligt pris, utan man måste äfven kunna 'bygga för 'rimligt

pris. SOln det }lU är ställdt, är det för dyrt att bygga bär i staden, och

detta beror' delvis på byggnadsstadgans bestämlnelser om husens uppfö

rande och soliditet. Detta måste ändras, om man skall kunna få billiga

bostäder. Särskildt vill jag i detta sålnmallhang fralnhålla, huruvida. det

icke skulle kunna gå för sig att inoDl' vissa trakter af StDckholm få i

större utsträckning än hittills skett uppföra trähus, hvilket skulle ställa

sig beiydligt billigare. Särskildt skulle i fråga o~ uppförandet af arbe

tarebostäder härigenom mycket vara vunnet. Man skulle kunna göra

anmärkningar mot den stora eldfara, som i trähus förefinnes, 11len denna

eldfara är väl icke så alldeles omöjlig att förebygga. Jag bar sett ett

förslag från norsk sida, däri det föreskrifves, att lnan skulle anordna brand

poster i hvarje rum. Skulle en sådan anordning,lämpligen kunna gen0111

föras, så vore ju faran för uppförande af trähus mycket ringa.

. 1\1en utom det att byggnadsstadgans bestäulmelser "göra husens upp

förande här i StockI101m dyrbart, så blifva Ilusen dyra äfven på. den grund,

att, såsom här fralllhållits, arbetslönerna äro ganska uppdrifna, aln man

·tar i betraktande dell arbetsprodukt, ,som lämnas; och det är naturligtvis

endast i· förhållande till arLetsprodukten, SOlTI arbetslönens storlek bör

bedömas. De höga arbetsprisen sammanhänga emellertid, i den mån de

i förhållande till arbetsprodukten kunna anses vara för hö-ga, ;med de höga

hyrorna, ty befolkningen lIlåste i första rummet lefva och betala hyran.
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Det måste vara ett existensminimum, som gel10m 'arbetsförtjänsten upp

nås. Kan man skapa drägliga hyresförhållanden, kan Inan således, utan

att arbetarna blifva lidande, skapa i någon n1ån billigare arbetskost

nader.

Slutligen har här framhållits, att bostadsbristen· till sist ~eror därpå,

att förnöjsamheten hos Stockholms invånare icke .är lika stor som å

många andra håll, t. ex. hos Köpenhamns invånare, och att de förra

icke skulle nöja sig med de bostäder, SOln finnas i Köpenhamn.' Jag

tror, att bostadsbristen rätt lnycket beror just på denna omständighet,

och äfven om. man skattar den engelska sentensen, att ingen kan bo till

räckligt bra, högt, så bör det dock framhållas, att man måste rätta mun..

nen' efter matsäcken, och att pretentionerna i fråga Oln bostaden och sär

skildt i afseende på utstyrselndäraf måste sänkas, ty det är denna ut

styrsel, som äfven i fråga om arbetarebostäderna fördyrar betydligt.

I fråga om uppförande af bostäder .för arbetare, vill jag för min

särskilda del. rekommendera, att arbetarna själfva tagas till hjälp oc~

biträde genom bildandet af arbetarebostadsföreningar, och jag vill fästa

.uppmärksamheten på den olikhet, som i detta afseende fQrefinnes mellan

Stockholm~och Köpenhamn, och hvad I{öpenhamns arbetare åstadkommit

genom .sina storartade salumanslutningar. Jag vill särskildt erinra om,

att arbetarnas byggnadsförening i Köpenhamn uppfört ett stort antal hus

för arbetare. Denna förening har från en ringa början utvecklat sig så,

att medlemsantalet från 400 a 500 nu stigit till 20,000. Den tjänstgör

på 'samma gång såsom sparkassa. En mängd arbetare sätta in sina pen

ningar där och erhålla på dem en måttlig ränta. För de medel, som Eå...

lunda åstadkommits, byggas hus, hviika utlottas till föreningens medlem

mar med skyldighet att uthyra endast till föreningsmedlemmar och mot

bestämd byra. Till betalning af husen tagas vederbörandes sparkasse

insatser först i anspråk, och återstoden afbetalas under tidernas lopp.

Ell .dyliksammanslutning har försökts här efter mönster af denna för

ening. Men då framträdde skillnaden mellan Stockholms och Köpenhamns

arbetare. De svenska arbetarna stodo icke ut lllera' än ett balft år. De

ville genast se frukterna, och när de icke kunde få detta, så tröttnade

de. ·1 Köpenhamn kunde däremot arbetarna nöja sig' med att gå länge

utan att se några frukter af föreningens verksamhet. Jag vet icke, huru

många år det kunde dröja, innau man där kunde tänka på att börja
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bygga, Ulen jag föreställer mig, att det dröjde 7 a 8 år. Det gjordee här

i Stockholm försö~ att få anordna lotteri för ifrågavarande förening, men

det lyckades icke på den tiden att få ett sådant beviljadt.

Skulle man nu genom en sådan sammanslutning af arbetare kunna

förnlå dem att verka för hvad som dock närmast angår dem, vore my'c

ket vunnet. Genonl ett filantropiskt företag få de saken mera till skänks

utan att själfva behöfva arbeta därför, och det skulle i socialt afseende

icke vara af samma nytta~ som om de själfva finge vara med och spara

ihop medel till åstadkomluande af ett eget hem. Det förefaller mig, som

om Stockholms~ stad, skulle kunna för billigt pris till en sådan förening

utarrendera tomter äfven lned vår nuvarande lagstiftning, ty om man har

att göra med en befintlig förening eller associatioll, som Inan, tänker sig

blifva beståndande, så är det icke något som hindrar, att man med den

sluter ett aftal, SOln kan vara bindande för lång tid framåt, och att 'man

medgifver deIl så billiga villkor SOlTI möjligt.

Herr Fil. Doktorn J. Guinchard: Jag skall bedja att få yttra några

ord med anledning af en föregående talares anförande. Det lät nämligen

på honorn, som om vi här i staden skulle bo i veritabla palatsrnm. Men

det kOlnmer icke an på huru stora rummen äro, utan det kommer an på

huru många som bo i dem.

Det var emellertid icke endast det, jag ville säga, utan jag ville äfvell

yttra några ord med anledning af de olika lösningar af bostadsfrågan,

SOlU bär framkastats. Det förefaller mig, som on1 Stockholms stad och

dess representation aldrig eller åtminstone i regeln icke hade någon känsla

af att den representerar stadens befolkning, d. v. s. att staden är stadens
befolkning, att de äro ett 'OCll detsamma. Detta är en sak, som aldrig

kommer till synes, utan i regeln är det ett privatkapitalistiskt förfarande,

SOlU gör sig gällande, vid alla stadens affärstransaktioner, något som icke

borde få förekomma. Om staden kunde komma underfund med att, om

den förlorar, så, förlorar den till sig själf, så skulle det icke te sig så

farligt. Staden borde bafva den känslan, att hvad den gör skall den

göra för sina egna och icke tänka' på huru mycket den förtjänar på en

viss affär. Om', nu tomtpolitik är nödvändig, så är byggnadspolitik än

ll'ödvändigare såsom kOlnpensatiori af den förras obehagliga följder. Hvar

för kan icke Stockhol~s stad visa sig vara en smula socialistiskt anlagd
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och själf uppföra hus? Den skulle knappt förlora någon del men i stället

gifva goda bostäder åt befolkningen och skapa en god ras.

Herr K. Teilgdahl : Jag tog mig friheten att begära ordet, för att

herrar Fjällbäcks och Wallenbergs samstämmande uppgifter icke skulle

-blifya oemotsagda, näiniigen angående differensen mellan Stockholm och

Köpenhamn uti ifrågavarande afseende. Jag vågar säga, att nämnda påstå

enden äro sanning med en mycket stor modifikation. Jag har t. ex. besett

en större koloni i Köpenhamn, som bestod af flera bostadshus och ett

affärshus. Den tillhörde en af de många bostadsföreningar, som där

finnas. Där fick man ett stort rum och ett stort kök jämte två hyggliga

sofrum på vinden, hvilka godt kunde härbergera två personer hvardera,

äfvensom en trädgård, alltsammans för 300 kronor per år i hyra och
arnortering. Däri ligger en kolossal skillnad. Hvad är det, som gör, att

våra arbetare blifva missmodiga, och att de flytta ut till dessa eländiga

förstäder, som dock hafva en viss karaktär af eget hem. Därute kämpa

de en förtviflad kamp och arbeta dag och natt, för att icke det egna hem

met skall gå från dem. De hafva haft den bittra känslan af att där

sutto de i Stockholm och betalade 300 kronor i hyra år efter år och lä

genheten blef ändå icke deras. Däri ligger skillnaden.

Ja, j ag kan till och med säga, att arbet~rD:~ bär. få betala 400 kro

nor i hyra för ett rum och kök, ty det förekommer faktiskt. Jag har

till och med sett en lägenhet på två rum' och kök, som betalades med

ända till 600 kronor. Jag har sett en lägenhet på Söder, mycket centralt

belägen, för hvilken betalades en hyra af 350 kronor. Den bestod af

ett mörkt kök och ett litet' ljust rum; den var utan gas och uta.n vatten

lednillg och med en trappa, som såg ut som en Jakobs stege.

'lidare säger man, att I{öpenhamn har utvecklingsmöjligheter i det

Oändliga. Ja, det har den, och det beror på, att den staden har ett annat

slag af stadsfullmäktige, än hvad Stockholn1 bar. Där har inköpts eller

inkorporerats med staden en socken, belägen långt utanför staden, hvil

ken ligger nästan totalt obegagnad och en längre tid kommer att göra

det; men likväl går det en spårväg till hjärtat af socknen, och där ligger

en arbetarekoloni.

När man talar om skillnaden mellan Stockholm och andra hufvud

städer, glölnmer man att tala om Kristiania. Där får man snygga lä-
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genheter, som betalas ~1ed en hyra af 360 kronor. för 3 rum och kök

samt 240 kronor för 2 rum och kök.

För öfrigt sade herr Fjällbäck och säga andra personer, att fordrin

garna äro så stora här i staden. Jag vill då uppmana de personer, som

sysselsätta sig med llppförandet. af bostäder, att bygga billiga sådana,

och de skola. få se, att arbetarna blifva nöjda. H vad tjänar det till att

prata om att arbetarna hafva stora fordringar? Gif denl enkla bostäder,

och ni skola få se, att de skola rusa i lnassa efter dem. Arbetarnas

fordringar äro icke så ofantligt stora, som man föreställer sig. De äro

verkligen vana vid att vara nöjda med litet.

Herr Fjällbäck sade med vanlig öfverdrift, att bostadsbristen nu

snart vore öfver, ty man' hade byggt så och så många hus. Han räknade

emellertid då endast på folkmängdsökningen för ett år och glömde tala om,

att det elände, som i detta afseende nu förefinnes, har man för de syn

ders skull, som begingos 1893, då det byggdes 110 rum mot en folkök

ning af 10,000 personer. Det är en planlöshet i allting, så att produk·

tionen aldrig följer med behofven. Jag tycker, att man med afseende på

bostäders anskaffande borde vara åtminstone så pass socialistisk, att man

komme öfverens om, att kommunens förnämsta uppgift borde vara att

göra det, som den enskilda verksamheten icke kan eller icke gitter att

göra, och detta är minsann icke litet.

Den stora bostadsfrågan omfattar äfven frågan om tillräckligt stort

antal arbetarebostäder, och den frågan tror jag sannerligell icke löses utan

en hel räcka af lagstiftningsåtgärder ; och hvad skall göras under tiden?

Det behöfver blifva nya expropriationsbestämmelser och en ny stadsplan

Iag. Jag har en ytterst liflig känsla af att botemedlet bör vara absolut

motsatt mot hvad herr Fjällbäck föreslog.. Herr Fjällbäck var för öfrigt

oklar, då han talade om att staden borde sälja tomter till högsta möjliga

pris. Det tycktes föresväfva honom; att ma,n skulle auktionera ut sådana.

Men å andra sidan talade han om att tomter borde säljas »till gällande

pris» . H vad är ernellertid gällande pris? Detta är icke en sak, som

beror på något .utom kommunen, utan gällande pris är ..just hvad kom

munen bestämmer. Om man talar om gällande pris såsom en utifrån

verkande faktor, så gör man sig skyldig till medvetet eller omedvetet

bedrägeri.

Men medan man. väntar på alla dessa lagstiftningsåtgärder, som be..
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höfvas, .så skall man först och främst underlåta att sälja en enda kvad

rattum mark på lättsinnigt sätt, såsom' nu förekommer. Nu säljer man

till hvilken månglare som lieist, ehuru hvar och en vet, att köparen icke

ämnar bebygga tomten. Det frågas icke efter, om pan vill åtaga sig'

byggnadsskyldighet inom ett visst' antal år, ~huru man vet, att han tän

k~! jobba med tomten. 1fen det är icke endast en negativ utan äfven
en positiv åtgärd, som bör vidtagas. Kommunen bör nämligen själf bygga.

massor af bostäder och för öfrigt med tomter eller lån understödja icke

spekulativa byggnadsföretag. Den bör emellertid icke taga någon hänsyn

till sådana byggnadsföretag, som icke arbeta med begränsad ränteutdel

ning. För äfrigt bör kommunen nu göra en hel del andra saker. Kom

munen bör kunna uppbygga ungkarlshotell. Hvad tjänar det till att

resonera om inneboendesystemets fördärfiighet, om man icke kommer'

öfverens om att uppbygga de bostäder, som dock behöfvas? Genom upp

förandet af ungkarlshotell skulle de ogifta arbetarna komma att skiljas

ifrån de gifta. Nu endast beklagar man sig öfver inneboendesystelnet.

Jag menar, att kommunen borde skapa sådana nya bostadstyper, som den

enskilda verksamheten dröjer med att kasta sig på. Kommunen kan i

detta fall sägas vara skyldig att experimentera med nyheter, och den kan

i värsta fall riskera - om så vore - några millioner. Men med afse-

ende på ungkarlshotell OCll dylika nyheter af påtagligt stor betydelse är

utsikten till vinst i stället så stor, att man visst inte behöfver befara att

kasta pengarna i .sjön.

Vidare finnes det en annan ny typ af bostäder, SOlU behofvet naturligt-

vis kommer att framtvinga. Det är· hvad engelsmännen kalla family

home, en utvidgning af barnkrubbeiden, ställen, där personer se efter

barnen, medan föräldrarna (resp. änkor, änklingar) äro i arbetet. Hvarför'

icke också tänka på att bygga arbetarebostäder utan kök med ett cen-

tralkök i hvarje eller hvartannat hus? Sådant har försökts i Köpenhamn

för burget folk men med mycket höga pris. H varför bör man icke för

söka anlägga sådana bostäder äfven för arbetare? I detta fall skulle jag'

vilja anlägga en synpunkt, som visserligen kan sägas likna en tomtjob

barsynpunkt. Jag skulle vilja fråga, om icke herrarna själfva anse, att

det är ett ohyggligt slöseri med en tomt att bygga rum och kök och rum

och -kök i stället för att bygga långa rader med rum och med ett kök

på nedre botten, därifrån maten hissades upp till de öfre våningarna.
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Vidare bör komlnunen slå ett slag mot de usla logihusen i staden

mellall broarna g€nom att bygga härbergen eller ungkarlshotell för re·

sande arbetare. I flera utländska städer har man icke endast gjort detta,

utan där tillhandahålles resande arbetare mat utan afgift, till dess de

hunnit anskaffa sig bättre bostäder eller öfverhufvud inrätta sig på något

sätt. Här finnes icke ett spår af allt detta. Nyligen kom till mig en

judisk·österrikisk arbetare, hvilken vandrat genom en stor del af Europa,

och sade: »Det finns icke något land, som är så ogästvänligt mot resande

arbetare som Sverige». Det är så usla förhållanden i bufvudstaden i
detta afseende, att, då arbetarna ligga på sådana sämre hotell, så veta de

i förväg, att de komma att blifva bestulna. Denna sak skulle väl lätt

kunna arrangeras i samband med en arbetsanskaffningsanstalt, hvilken

fråga jag hoppas snart skall lösas.

lnle"daren talade om, huru arbetarefamiljernas bohag blir sp<fieradt

på grund af bostadsbrist. Tanken ledes då osökt in på nödvändigheten

af att förvaringsrum upprättas för dessa familjers bohag. Det är icke

sagdt, att dessa familjer äro så dåliga, att de för all framtid böra vara

åtskilda,. därför att de en gång råkat blifva husvilla.

Hvad beträffar det. provisoriska förslag, som bostadskommitten fram·

kommit med, så känner jag icke detta så noga, att jag närmare kan

yttra mig därom, men jag vill framhålla önskvärdheten af att, om det

upplåtes "mark till bolag eller till föreningar, detta icke sker till bolag

eller" föreningar, som äro spekulativa. Det har talats om att lämna mark

till bostadsbolaget S:t Erik, men detta arbetar icke med begränsad ut

delning.

En sak, som bör införas, är' bostadsinspektion. Här har sagts:

)Hvad tjänar det till att införa bostadsinspektion, då sådan bostadsnöd

är rådande?» Jag anser, att en dylik inspektion äfven vid bostadsnöd

bar en stor uppgift. Det är klart, att den kan göra stati~tiska bearbet·

ningar och framkomma med positiva förslag till nödens afhjälpande.

Hvad frågan om bostadsinspektion beträffar, hvilken fråga icke kan

lösas utan ny lagstiftning, så skall jag bedja att få framlägga ett

förslag, som tyckes mig vara mycket enkelt, nämligen att distriktsläkarna

göras till bostadsinspektörer," i hvilket' fall de borde erhålla högre lön

och förbjudas att utöfva enskild praktik, ett förbud, som äfven ur andra

synpunkter vore synnerligen lämpligt.
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H vad Ladugårdsgärdeskomnlitten beträffar, så bar jag i utlåtandet

med förvåning sett; h.uru där länlnas uppgifter på alla möjliga personer,

som hjälpt den med militäristiska finesser, men att det icke någonstädes

finnes uppgifvet namnet på den person, som hjälpt kommitten med upp

görandet af regleringsplan för området.' Jag har hört sägas, att det "

skulle ,vara en fanjunkare - utlåtandet bär åtminstone spår af att det

icke varit en byggmästare, arkitekt eller ingenjör. För bebyggandet af
,en så kolossal yta som denna bör det naturligtvis utlysas en offentlig

pristäflan angående planfrågan, och då bör naturligtvis andra 'principer

göra sig gällande än delll, som franlkonlmit i kOllilnittens förslag.

Jag skulle till en talare här, nämligen herr Wallenberg, vilja säga,

.att, om det är så oerhörda svårigheter, som herr Wallenberg säger, af

att hafva en opraktisk stadsplan, så bör väl detta faktuID ge oss så myc
ket större anledning att sätta oss i rörelse för åstadkommande af en lag

stiftning just i afsikt att hindra det ohyggliga tomtjobberi, som äger rum.
Jag mellar, att, om man icke kan bringa ned kostnaderna på andra

pllnkter, så borde man åtluinstone söka att bringa ned tomtkostnaderna,

d. v. s. att få en sådan ordning till stånd, att man icke kan jobba med

tomter. Det borde kunna införas en arfsbyggnadsrätt, så att staden icke
afhände sig tomterna, eller också träffas andra anordningar, som kunde

ffi{)tarbeta det tomtjobberi, som faktiskt förekommer, och hvilket gått till

den ytterlighet, att det händt, att en person inköpt en tomt för 15 kronor

kv.-foten och behållit den i, två år för att sedan sälja den för 30

kronor. Detta är ju alldeles ohyggligt. När man hör sådant, förstår

man också värdet af den invändningen, att tomtprisen, icke spela någon

roll. Tomtprisen spela en stor roll.

Jag skall bedja att få framkasta för herrarna en tanke, SOln jag förut

någon gång sökt föra fram, nämligen att vi skola se ut icke endast öfver

'Stockholms utan öfver hela landets bostadsnöd och. undersöka, om man

icke kunde göra något i stor stil. Jag anser, att ~tatsverket skulle kunna

bilda en kolossal fond för bostadsfrågans lösning och andra humanitära

ändamål, från hvilken fond penningar skulle utlånas till kommuner, som

i sin tur under vissa garantier skulle lämna lån till bostadsföreningar

,eller vidtaga andra dylika åtgärder.
,'Jag skall nu sluta mitt anförande, hvilket icke blifvit så genornar

betadt, som jag skulle velat, med att olntala en liten episod, hvilken till·
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drog sig på den senaste tekniskt-hygieniska kongressen i Köpenhamn..

Där var en läkare,. som förebråddes för att han sa~te sina fordringar för

högt, och då svara.de han: »Jag ställer mina fordringar högt, emedan

erfarenheten ju säger oss; att man i praktiken alltid träffar något lägre·

än man siktat.», Jag tycker, att detta är ett särdeles bra yttrande, hvars,

tendens borde ligga till grund för hvad som göres i bo~tadsfrågan. Vi
böra sikta högt, ty vi träffa alltid litet" lägre.

Herr Redaktören G. H. von Koch: Herr Wallenberg har ansett sig:

uppfordrad att yttra sig i anledning af att inl~daren tillät sig kritisera_

de bestående bostadsförhållandena '. här i staden. Det kan icke nekas till,

att herrar Wallenberg och Fjällbäck bär sökt gjuta olja på det arbete,.

som ovillkorligen borde äga rum för att råda bot på bostadsnöden. Som;

jag h.ar varit i tillfälle. att tämligen noggrant studera en hel mängd

bostäder i Stockholln, ber jag att för 'min del få betona, att såväl inle

darens som doktor Guinchards framställningar icke på något vis kunna

kallas för svartmålningar, utan att de tvärtom icke uppgå mot verk

ligheten.

Herr Wallenbergs påstående, att stadsfullmäktige sedan lång tid till

baka känt till den rådande bostadsnöden, tillåter jag mig i ödmjukhet

att betvifla. Jag tillåter mig att tro, att, om. vederbörande vetat, huru.

förhållandena gestaltade sig, så hade helt säkert bostadsnöden aldrig blif

vit så ohygglig, som den verkligen blifvit. Med kännedom om herr Wal

lenbergs energi och intresse för saken, tror jag, att, om han hade besökt

våra logihus eller allra helst tillbringat någon natt där, så hade det nog

icke dröjt länge, förrän åtgärder blifvit vidtagna till en· förändring af

förhållandena.

Herr Fjällbäck sökte bevisa, att bostadsbristen inom den allra när

maste tiden skulle vara öfvervunnen, och att bostadsförhållandena snarare·

vora gynnsammare i Köpenhamn än i Stockholm. Detta senare omdöme·

är grundadt på några besök, SOUl han gjort, och några intryck, som

ban fått i 'Köpenhamn, men som jag tror man är berättigad att tills

vidare bestrida på grund af de motsatta resultat, SOln andra studieresor

lämnat.

I likhet med herr Tengdahl tror jag, att man i flera punkter är be

rättiga9. att anställa jämförelser mellan Stockholm och Köpenhamn, och
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:att_ -bostadsförhållandena i Köpenballln i flera afseenden äro bättre för

.arbetarna än i Stockholm, och att förhoppningarna,' att bostadsbristen här

i staden snart skulle vara öfvervunnen, llelt säkert är en dröm, som föga

·öfverensstämmer med verkligheten. aln vi t. ex. skulle börja anordna

·en inspektion öfver bostäderna, så skulle åtskilliga tusental sådana komma

.ntt förkastas.

Jag ber på det liSigaste· att få ansluta mig till den tanke, som herr

-Östberg fraInlade till en lösning af bostadsfrågan genom arbetarnas med

verkan.. Det torde' vara få tan~ar, som äro så naturliga för, eller så sam

'manvuxna med samhället SOln egna-hemstallken. Om denna tanke i

någon mån understöddes af stat, eller kommun, skulle det säkert kUI~na

:gå för sig att här få till "Stålld bostadsföreningar efter danskt eller tyskt

mönster. Herr Östberg nän1ude, att svenskarna äro så olika danskarna,

'men jag vill påpeka, att den nuvarande lifljga föreningsrörelsen i I{öp~n

hamn närmast· är en följd af ett statslån på 2 ll1illioner kronor, SOln 1898

lälnnats bostadsföreningarna. Det har direkt eller indirekt gifvit upphof

till det BO-tal bostadsföreningar, som för näryarande finnas i Köpenhamn.

·Säkert skulle ett realiserande i stor skala,af egna-hemsiden verka fördelaktigt

ur lnånga synpunkter. Den skulle minska den förfärliga klyfta, som här

i Stockllolm förefinnes lnellan 11yresvärdar och hyresgäster, och hvilken

.är en bland städernas största faror. Den skulle leda till' att arbetarna

finge trefnad i sina hem, såsom sYlles vara fallet för många svenskar i

Alnerika, och den sk'ulle äfven' motverka emigrationen. Frågan är en1el

lertid, huruegna-hemsidell skall realiseras i Stockholm. Den frågan är

:svår, Inen jag skall tillåta mig framkasta en plan, som jag tror vara

-den bästa, nämligen att norra Djurgården användes till en egna-llemsan

läggning i stor stil. Denna blifvande stadsdel är ju frisk och sund samt

ligger vackert och har fralnför allt den fördelen, att den -icke är i en

:skilda händer, utan att konungen har dispositionsrätt öfver dellSalTIlua.

Här skulle kunna uppstå en egna-hemsstad, som borde kunna blifva' en

.1nöllsterstad i bostadsafseende. Jag tillåter mig dock påpeka, att ett vill

kor för att den skulle blifva detta är, att man icke säljer tOlllter på det

:sätt, »Djurgårdskommitten }) tänkt sig, och hvilken' skulle åstadkolnn1a

tomtspekulationer, utan marken skulle för all framtid bibehållas i statens

eller stadens ägo och p~ lämpliga villkor utarrenderas till dem, som där

ville bilda egna hem. Denna tanke är icke ny. I Tyskland är den reali-
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serad genom den s. k. arfsbyggnadsrätten. Den bar trängt sig fram

äfven till England och andra länder och tillämpas äfven, ehuru ofullstän

digt, i vårt land, dä~ det dock kräfves en ny lagstiftning för att göra

den användbar i stor skala. Därigenom skulle vinnas dels den stora

fördelen, att all spekulation skulle förhindras, och dels att den värdetill

växt, som under tidernas lopp uppstår, skulle bevaras åt det allmänna.

Jag vill icke upptaga tiden längre, då den är längt framskriden. Jag

har endast velat framkasta den tallken, att af norra Djurgården - detta

VvTasaarf, som varit oss stockholmare till sådan nytta - skulle kunna

skapas en härlig villastad, en modern »trädgår~sstad», för Stockholms

arbetare och på detta sätt bostadsfrågan skulle kunna lösas.

Herr Fil. Doktorn K. Hildebrand: Herr Fjällbäck nämnde, att tomter

borde af staden utbjudas åt den högstbjudande och sålunda öfverlämnas

åt spekulationen. ~1ed anledning däraf vill jag påpeka, att det visser

ligen finnes en god, nyttig och nödvändig spekulation, men att det också

finnes en spekulation, som måste anses hafva bidragit till att förvärra

förhållandena i Stockhohn uti ifrågavarande afseende. En mängd upp

gifter ha insamlats, men jag vill blott framhålla ett par exempel. En

fastighet, som gått ur hand i hand, bytte år 1902 tre gånger ägare.

Första gången såldes den för 190,000 kronor, andra gången för 202,000

kronor och tredje gången för 212,000 kronor. En sådan förhöjning af

priset bidrager naturligtvis att betydligt öka hyrorna. En a~nanfastighet

såldes under åren 1897-1902 tre gånger. År 1897 såldes den för 315,000

kronor, år 1902 för 400,000 kronor och samma år för 414,000 kronor.

Utan att bafva undergått någon genomgripande reparation hade den på

5 år stigit med 100,000 kronor. Frågan kan bär blifva, om icke en

dylik spekulation. skulle på något sätt kunna hejdas, eventuellt genom

beskattningsåtgärder.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sanlmanträde den 26 november 1903.

Ordförande: Bankdirektören TH. FRÖLANDER:

Till ledamöter i föreningen invaldes:

Herr Fil. Doktor A. Lille och

) Bankdirektören O. Jansson.

Herr Direktör~n S. Palme höll härefter" ett föredrag om:

Ett tullpolitiskt närmande mellan de tre
. skandinaviska folken.

1874 års mellanrikslag hade ägt bestånd i 15 år, och det hade där

under visat sig, att åtskillig"a detaljer tarrvade ändring eller förtydligande.

Det var därför så godt som en ny mellanrikslag, hvilkeIl förelades och

antogs af 1890 års riksdag och storting. Stora förändringar hade en1el

lertid lInder denna tid inträffat i den handelspolitiska uppfattningen hos

dem, som länkade vårt fosterlands öden, tullar hade lagts på lifsmedlen,

och ett fullständigt protektionistiskt system höll på att genomföras.

Trots den tullvind, som vid denna tid så starkt plåste, gjordes dock

intet attentat på rnellanrikslagen såsom sådan, lltan dess stora nytta er

kändes fastmer på de mest kompetenta, ledande håll. Så uttalade det

nya systemets förste finansminister, beträffande grundsatsen om ömsesidig
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tullfrihet för inhemska naturalster och tillverkningar, några tänkvärda

·ord, som nästan kunna anses såsom ett uppslag för det ämne, som är

föremål för denna aftons förhal1dlingar. Han ~yttrade:

»Den utvidgning af det inhenlska Ilandeisamrådet, som härigenom

vinnes, n1edför icke allenast ökad och lättad afsättning för hvartdera

landets produkter, utan möjliggör äfven en fördelning af arbetet mellan

de båda läuderna, därigenom att fabriker, som tillverka samma grupp af

varor, kunna i hvartdera landet illskränka sig till tillverkningen af de

särskilda varor eller klasser af· varor, hvilkas frambringande mest lälnpar

sig för landets egendomliga förhållanden, 11varemot med ett inskränktare

afsättnlngsområde salnma fabriker icke skulle kunna påräkna afsättning

för hela sin tillverkning, därest den vore till arten sålunda begränsad,

utan skulle nödgas Ined väsentligt ökade produktionskostnader tillverka

en nlängd olika varor, tillhörande saInllla' grupp.»

1890 års förnyade nlellanriksl~g skulle emellertid icke länge äga be

:stånd. Ropen på dess uppsägande blefvo allt ifrigare, och de, som alls

ingen mellanrikslag ville ha, maskerade sig bakom dem, som blott ville

en reforln, Iuen ansågo en sådan bäst kunna vinnas genom en så radi·

kal åtgärd SOIU uppsägning. Jag minnes lifligt den kvafva luften i andra

kammaren den 1 n1aj 1895. Det varSOll1 att känlpa mot ett oundvik·

ligt öde. ~Iellanrikslagen måste uppsägas, och den blef uppsagd.

11e11 -äfven vid detta tillfälle föllo ord, hvilkas bärvidd nådde ut

öErer stunden, ord, som förebådade kommande tiders lösen. Det för upp

sägningen skarpt och liflig~ pläderande utskottet yttrade:

»Det måste, från hvarje synpunkt sedt, befinnas öfverensstän1ma

lned de förenade rikenas ömsesidiga fördel ~tt ordna sina inbördes ha~

dels- och sjöfartsförhållanden på grundval af en i möjligaste mån' ömse

sidigt gynnad behan.dling, så att afsåttningell af hvartdera landets pro·

dukter och industrialster bland de båda folkell underlättas och befordras.

Den omständighet, att Sverige därvid erbjuder en större utvidgning af

det inhemska afsättningsområdet än Norge, Inåste visserligen under alla

förhållanden bereda Norge en större' fördel 'af mellanrikslagstiftningen än

Sverige, hvilken fördel i beaktansvärd grad ökas därigenom, att Sverige

. till följd af siua högre tullsatser har att upplåta en bättre skyddad mark

nad än Norge, på samma gång de llögre tullarna i Sverige å råämnen

och halffabrikat bidraga 'till att minska den svenska konkurrensen å den
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norska marknaden~ Detta oaktadt kan d.et icke betvifias, att en på rik

tiga grunder ordnad mellanrikslagstiftning länder äfven Sverige till gagn
genom ökade afsättningstillfällen för dess näringar.»

Den 11 maj 1895 var uppsägningsbeslutet ett faktum.

*
* *

Med mellanrikslagens uppsägning var kronan satt på verket, alla hål

och öppningar, genom hvilka frihandeln kUllde titta in, voro tilltäppta.

D~t var alldeles som man understundom ser en' för hvarje luftdrag

rädd person noga stänga till om sitt enda lilla rum. Fönstren klistras

och föl';ses med tätlister, dörrarna tilltäppas Ined förhängen, ytterväggarna

madrasseras, och till sist afstänges alldeles en korridor, som leder till ett

annat rum, där luftväxlingen är friare. Men så händer det, att det blir

kvaft i det lilla rummet, syremängden förbrukas, tillförseln af frisk luft

är hämmad, och småningom börjar det bli svårt att andas. Man tillråder

upptagandet 'af en velltil. Omöjligt. Rummets inbyggare tror sig skola

dö på kuppen. Förgrymmad är han också på sina grannar, till skydd

mot hvilka ban uppsatt fönsterluckor och, försett fönsterna med galler.

Blott en af grannarna har alltid förefallit gästvänlig och tillmöteskom

mande. Men nu .synes denne planlägga uppförandet af en hög mur, som

alldeles skulle stänga nästan den enda vackra utsikt, lägenheten har.

»Hvad är att göra?» Han börjar öfverväga. »Om jag blott kunde

få ökad luftrymd, så att jag friare kunde andas,» tänker han, men

han öfverger tanken, ty då måste llan ju öppna sitt tilltäppta rum. Då

erbjuder honom hyresvärden att för en jämförelsevis billig penning få

11yra två angränsande rum, bekvämt förbundna 111ed hans eg~t,' och så

skulle han få dubbelt så stor areal, som han hade förut. Och därtill

lofvar honom värden,. att tre-rums-lägenheten på omsorgsfullaste sätt

skall' bli skyddad och ombonad utåt. Ja, de erbjudna två rummen äro

nog så bekväma och trefliga och komplettera i vissa afseenden hans

första rum i och byresökningen är jämförelsevis obetydlig. »Nå, skref

han under kontraktet?» frågen I, mina herrar.. Jag vet inte. Jag tror

inte ens, att han allvarligt börjat reflektera på och undersöka saken ännu.

Just så är det med vårt land under det väl igenmurade tullsystem,

som 'afskiljer detsamma från yttervärlden. Sten har murats till sten, och

därvid 'har också igenmurats den betydelsefulla förbindelseled, söm för:
7
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enade oss 'med vår västra granne' och unionsbroder. Denna period af

vårt lands historia har sammanfallit med en sällspordt' liflig ekonomisk

verksamhet inonl hela världen och därmed äfven inom många områden

af vårt lands näringslif. Särskildt h'ar industrien, j synnerIlet .vissa slag

af den stora industrien, vunnit ett uppsving, som tvingar dess alster att

söka sig ut på en större marknad. Men världsmarknaden är till största

delen stängd genom tullar, och på de jämförelsevis rå fria marknåderna

mötas vi merendels af en ,öfvermäktig konkurrens från de större länder..

nas kapitalstarka industrier, SOlU oftast, i alla afseenden arbeta under

gynnsammare betingelser. Och så kommer nu härtill tanken på möjlig

heten af ett genomfö'rdt skyddstullsystem i Storbritannien, detta sista bål·

verk för frihandeln. Att det under dessa förhållanden börjar bli skäli

gen kvaft för vår kraftigt växande iridustri, som så väl borde kunna ut

vecklas till -en' storartad exportindustri, är tydligt nog.

Naturligt är också, att tankar under sådana 'förhållanden snart upp

stå 'på en utvidgning af marknaden. Och då ligger närmast tanken på

de två andra skandinaviska länderna, Norge och Danmark, med hvilka

en tullöEverenskommelsesäkerligen lättast och fördelaktigast samt med

minsta uppoffringar' skulle kunna träffas.

* *
*

Denna tanke är ingalunda ny. Den har liksom varit en af dessa

många afiäggare, som den gamla ungdomsidealistiska skandinavismen

afsatt i det praktiska' lifvet, dessa späda plantor, som lefva ett nästan

latent lif, som under långa tider synas liksom döda för att stundom på

en gång skjuta gröna skott och visa en lifskraft, som ingen död kan nå.

Det har särskildt ·varit de nordiska nationalekonomiska mötena, som

främst uppburit den tullpolitiska samlingstanken.

.,Denna fråga intog ett afsevärdt rum på programmet för mötet i

Göteborg 1863, medan ännu skandinavismens kvällsol glödde starkt. Den

föranledde vid mötet i Stockholm 1866 resolutioner dels angående ge

mensamt uppträdande' i fråga om handels- och sjöfartsintressen, dels an

gående önskvärdheten af en kOlnmitte för' att öfverväga tullförhållandena

och föreslå, hvad som kunde åtgöras för att efter likartade grundsatser

befordra en lättad omsättning och ett rikare utbyte. På Köpenhamns

mötet 1872 föll visserligen förslaget att tillsätta en kommitte för behand-
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lingen 'urgemensam synpunkt af tullspörsmål, men frågan 'väckte dock

stora sympatier och föranledde en enhällig resolution med angifvande af

de .åsyftade tullreformernas mål: tullfrihet de tre länderna emellan för dels

råprodukter, dels redskap viktiga för industrien, dels lifsförnödenheter..

År 1881 upptog presidenten V\Trern 'på mötet i Malmö sammanslutnings:."

frågan, ·och den öfvervägande majoriteten enades om Wrerns resolutions·

förslag rörande en anmodan till de tre ländernas regeringar att öfver

väga, huruledes de afgifter, som betunga varuutbytet mellan de skandi·

naviska rikena, måtte kunna upphäfvas eller nedsättas.

1881 års resolution ledde visserligen icke till någon regeringsåtgärd,

men frågan hölls alltjämt vid lif, och den dryftades dels redan påföl·

jande år vid Sveriges allmänna bandelsförenings årsmöte och vid handt

verks- och industrimötet i Köpenhamn, dels ock år 1885, då Tietgen på

det -danska handelsmötet inledde frågans behal1dling, och det enhälligt

beslöts en hänvändelse till danska regeringen om initiativ till en skan·

dinavisk tullförening. Och härunder hölls den tullpolitiska sammanslut

ningstanken vid lif äfven 4 Norge, där frågan vid upprepade tillfällen

bragtes på tal och af den intressera~e allmänheten möttes med sympatL

Anslutningen till denna tanke kulminerade dock vid det stora nor:

diska nationalekonomiska mötet i Köpenhamn 1888, där den talrika för·

samlingen efter en synnerligen intressant och uttömmande debatt enhäl

ligt - protektionister såväl som frihan,dlare - fattade följande otvety

diga resolution:

»Med erkännande att såväl det nuvarande allmänna ekonomiska till

ståndet som särskildt de nordiska ländernas egna produktionsförhållanden

göra' ett handelspolitiskt närmande denl emellan önskligt, uppfordrar mö·

tet de nordiska rikenas regeringar att nedsätta en gemensam kommitte för

att undersöka hithörande förhållanden.»

Den uppfordring till 'regeringarna, som återfanns i denna resolution,

hade kunnat vara och hade bort vara uppslaget till ett öfverförande af

planerna på en skandinavisk tullsammanslutning från mötesresolutiöner

nas område till den praktiska politikens. Men denna resolutio? blef för

dessa planer i stället ett af de sIsta mera betydande offentliga lifstecknen.

Tiden har icke ägnat sig för deras npptagan.de på praktisk·politisk dag

ordning. Fältropet:»Sverige åt svenskarna» var den direkta negationen
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af samlingstankens framtidsmål och lösen: »en gemensam svensk-norsk

dansk marknad för svenskar, norrmän och danskar».

Sedan dess ha mer än femton år förflutit, och frågan har knappast

·tnera än då och då vidrörts i tidningspressen. Peschke-Koedt i Danmark

har icke förtröttats utan hållit frågan vid lif ,inom sitt land och äfven

utom dettas gränser. Jag' skref· i all ödlnjukhet för en del år sedan några

tidningsartiklar i ämnet, och nu nyligen är frågan på allvar upptagen i

Norge af professor Morgenstierne. Inledare från norsk sida i denna

fråga vid 1888 års Köpenhamnsmöte har professor Morgenstierne under

hela denna tid varit en varm vän af tanken på en tullsammanslutning,

om han också först nu ansett tiden inne till att. åter upptaga planerna
på effektiva åtgärder. Och det måste också verkligen medges, att just

nu synes tiden vara inne att, såsom Morgonstierne härom dagen skrifver
i ett bref till mig: »forsöge at gjöre et' skridt framaad til dess Klargjö

relse, det viI tillige sige: til dess Realisation».

Tiden är inne: vår industri tränger till vidgad marknad, England

rustar till eventuell öfvergång till tullsystem, det politiska förhållandet

mellan de bägge folken p.å vår halfö är just nu mera ägnadt för för

handling än under 'decennier, som gått.

Därför skulle måhända just nu en uppfordran till regeringarna mötas

med större uppmärksamhet än' under gångna tider och sålunda en ut

redning af detta viktiga spörsmål ändtligell komma till stånd. Endast

efter en allsidig utredning kunna de nordiska länderna afgöra, om de med

sammanslutningen förenade olägenlleterna och uppoffringarna kunna upp

vägas af det vidgade handelsområdets fördelar.

*
*

*

Denna fråga om tullområdenas utvidgning är en gammal fråga, som

i utlandet dryftats under långa tider. Utvidgning af tullområdena är för
öfrigt ett led i en helt naturlig utveckling.

\'

Unde.r forna tiders enkla lefnadsförhållanden och små behof, då dels

handelsförbindelserna voro svåra, dels menige man af hemmets. pro

dukter fick nästan allt. ha:p. behöfde och blott den rike sträfvade efter

något därutöfver, betydde tullområdenas ririga utsträckning högst obe

tydligt. Mångenstädes funnos tullgränser mellan olika provinser, så godt
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som alltid mellan stad och land. bet klagades nog ibland, när detta

system gick, alltför långt, men man fann sig däri som i en naturlig· sak.

. .. Småningom ökades handeln i omfattning, beröringen blef lifligare

mellan olika trakters och länders människor, behofven stego med ökadt

välstånd och ökad kt~.ltur. Nu började' tyngden af de små tullområdena ,

kännas, och sträfvanden gjorde sig gällande att öka dessa, och denna sträf

van understöddes af den politiska rörelsen fram emot större statsenheter II

Så till exempel ·hvad Storbritannien angår. Skottland OCll England

hafva gemensam tullagstiftning allt sedan 1707. Irland inbegreps däri först

1801 eller fullständigt först 1826.

. Schweiz vacklade länge mellan enhetssträfvandena och principen Oln

.kantonernas suveränitet. Det var först år 1848, som edsförbundets tull
gräns utåt blef gemensam. .

I början af 18öO-talet föll tullgränsen mellan Österrike och Ungern,

men hvad Italien beträffar var det först efter genomförandet af landets

politiska enhet, som alla inre tul1gräriser bortföllo.

Jag talar här icke om oktrojen, hvilken i såväl Italien som Frank~

rike och 'annorstädes helt eller delvis, bibehålles. I vårt land upphörde

densamma -, dell kallades här lilla tullen~ sena.re äfven landstullen 

först 1810.

Intressantast måhända och i 11varje fall för oss lnest lärorikt är det

att· undersökå förhållandet i Tyskland. Jag vill därför tillåta mig 'att

något närmare ingå på detta lands öfvergång från att vara det mest

söndersplittrade lalld till en tu~lpolitisk enhet.

Att vårt land fordom var, sönderdeladt i en hel 'mängd sinsemellall

stridiga ekonomiska intressecentra, och att tll11ar ännu i en tämligen sen

tid skilde städer från landsbygd,' är nogsamt bekant. I Tyskland. räckte

snarlika och vida värre förhållanden ännu mycket längre än hos oss.

Och dessa förhållanden voro så mycket mera kännbara, som Tyskland var

söndradt i ett stort antal om hvarandra blandade och stundom i hvar..

andra enklaverade, sjalfständiga stater, medan Sverige dock var en· po

litisk enbet.

När efter kontinentalsystemets uppbäfvande den engelska handeln

tenderade att öfversvämma den ellropeiska marknaden med alster af

Englands indust~i, voro samtliga de tyska småstaterna hvar för sig kring...

gärdade af mer eller 'mindre stränga tullgränser. Och icke blott hvar
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stat hade sin tullinj.e, utan en och samma stat hade ofta flera, Preussen

exempelvis ända' till 60, hvar med sitt särskilda tllllsystem. Land var

skildt från land, provins från provins, protektionism bärskade i vissa pro

vinser, frihandel i andra.

Under trycket af de öfvermäktiga utländska och de olidliga inhemska

förhållandena tog Preussen år 1818 ett kraftigt steg till ett bättre sa

kernas tillstånd genom införande utan vidare af en för hela la\1det· gä~
lande tullag. Denna var grundad på handelsfrihet genom att borttaga

inre skrankor och sålunda å ena sidan lätta omsättningen i själfva landet
och å andra sidan oförbehållsamt etablera fri inbördes konkurrens mellan

landets egna. Utåt lättades omsättningen genom borttagande af alla för
bud, medan genom måttliga tullar dels staten fick inkomster, dels den

egna industrien sattes mer i stånd att på inhemsk marknad täfia med

den utländska. En sund konkurrens såsom utvecklingens sporre gynna

des, medan samtidigt monopolisering undgicks.

Huru stort framsteg i tullpolitiskt afseende den nya preussiska tllll

lagen än företer, hälsades densamma dock med en storm af ovilja inom

så godt som hela det öfriga Tyskland. Stora inre och yttre olägenheter

medförde också denna lag, ej minst med hänsyn till såväl Preussens som

det öfriga landets osammanhängande gränser. Den stämplades dessutom

af företrädarna för de tyska enhetssträfvandena såsom den argaste sepa

ratism. Förtrytelse rasade mot Preussen, som blott kallblodigt förklaradet

att, ville man ha större omsättningsfrihet i Tyskland, vore man hänvisad

uteslutande till öfverenskommelser de särskilda staterna emellan, hvilket

ock blef den väg, hvarpå man nu slog in.

Underhandlingar om sammanslutningar och tullförbund vidtoga ome

delbart. I början mötte det stora svärigheter att ena de stridiga intres

sena och viljorna, men efter band bildades under 1820-talet dels olika

grupper af tullsammanslutningar mellan småstater, dels en grupp af

Preussen och några dennes tullförbundna småstater. Denna senare grupp

blef efter Iland allt starkare, och så afslöts den tyska tullföreningen, »der

deuts~he Zollverein», som trädde i kraft den 1 januari. 1834. Sedan

ytterligare flera stater tillträdt detta förbund, slutratificerades traktaten

år 1836. Ehuru ännu Hannover, Oldenburg, Mecklenburg, Braunschweig,

Hansestäderna 'och ett par småfurstendömen stodo utanf.ör tullförbundet,

omfattade detsamma dock en befolkning af 25 millioner invånare.
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-_ .Tyskland var sålunda i ~et närmaste bragt till en tullpolitisk enhet

med så gndt sonl fullständigt fri omsättning i det inre och måttliga tullar

utåt. Från den allmänna regeln och fri omsättning i det inre undan

togos. en del artiklar, som voro föremål för regaler eller patenter,

äfvensom sådana artiklar, som i de särskilda staterna vara beskattade

med produktions- eller 'förbrukningsafgifter. Så fanns i Preussen afgift

på brännvin, malt, tobak m. m., i Bayern på brännvin m. ill. jälnte en

särskild, med' afseende på storlek och upptagningssätt från afgiften i

Preussen skild nlaltskatt, i Wiirtemberg och Hessen vissa förbruknings

skatter o. s. v.

Enhvar stat uppbar tullen på sin sträcka af' gränsen, omkostnaderna

och tullintäkterna delades per inbyggaretal. Årligen sammanträdde för

bundsmedlemmarnas Olnbud till en generalkonferens, vid hvilken enhvar

stat hade en röst, och alla beslut måste vara enhälliga för att blifva vid

tagna. Den gemensamma tulltariffen var baserad på den preussiska

af 1818.

Då de inre tyska tullskrankorna nyårsnatten till 1834 föllo, hälsa

des detta med en jublande känsla af befrielse från befolkningens sida.

Det uppfattades, säger en författare, såsom ett lefvande tecken på den

första seger, som den nationella sa,ken i 'l'yskland med hela makten af

de ekonomiska förhållandena vunnit öfver den rent politiska hänsynen.

Den förra, ofta förtviflade synen på tingen vek för framtidshopp och

en frejdig stämning, som för visso icke var utan sin andel i den verk

samhetslust och den företagsamhetslust, hvaraf det tyska folket, med det

vidt utsträckta arbetsområdet för ögonen, genomströmmades.

Med hänsyn till den inre omsättllingen supplerade hvarandra de

olika staterna i tullförbundet på ett synnerligen lyckligt sätt. Vissa sta

ter försågo andra med säd, andra hade mera ladugårdsprodukter som

bytesmedel. Preussen tillhandahöll ull och kol, Rhentrakterna vin. Inom

vissa stater blomstrade den ena industrien, medan inom andra stater andra

industrigrenar voro förhärskande. Detta, att den inre omsättningen var

fri, gjorde, att åtskilliga varor, som tillförne den ena eller andra staten

exporterat, nu stannade inom landet, hvilket åter hade till följd, att den

varuutförsel, llvarmed de utländska importartiklarna likviderades, i vissa

afseenden till landets fromma bytte natur.

Sammanfattar man följderna af 1834 års tullförening, så kunna de
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i kortllE~t angifvas så: allmän kraftig up-pblomstring därigenom att på

en gång den utländska konkurrensen försvårades och den inhemska

marknaden starkt utvidgades. Och uppblomstringen ledde till välstånd,

och så skapades -efter hand det Tyskland, -som nu i så många afseenden

är ledande -inom handelns och industriens områden. Jag vill visst icke

påstå, att Tysklands uppblomstring i ~in helhet är att 11ärleda från ute

slutande tullförbundet, mell säkert· äi--,; att· lnånga af de faktorer, som

medverkat till landets ekonomiska framgångar, just satts i gång eller

påskyndats af tullförbundets genomförande.

Gifvetvis kunde ett förbund a.f så många olika stater med stridiga·

intressen icke fortgå utan meningsskiljaktigheter och strider. Sådana
förekommo ock af olika anledningar. I b-egynnelsen af 1840-talet började

en skarp strid mellan frihandels- och skyddstullssystem att rasa, men

förbundet gick ur denna strid med orubbad styrka, sedan några mindre

tullförhöjningar gjorts.
Värre voro. striderna om Österrikes anslutning till förbundet, hvilket

detta land, med dolda politiska syften, efter 1848 lifligt önskade. Preus

sei), rädd om sin maktställning inom förbundet, motsatte sig Österrikes

planer och stod en tid ensamt lnot. så godt som alla de. andra staterna.,
af hvilka särskildt sydstaterna voro böjda för en öfverenskolnmelse med

Österrike. Preussiska regeringen var rltstad för att sätta hårdt mot hårdt
och i nödfall låta föreningen sprängas. Men fruktan för allmän ekono

misk tillbakagång, ja, ruin som följd af föreningens upplösning födde

då en stark folkopinion, som i förening med andra omständigheter

förmådde Preussen att ge efter och medgifva en slags lnellanrikslag med

Österrike.

Nästa gång, föreningen höll på att gå sönder, var 1860, då engelsk-o

franska handelstraktaten inledde frihandelsperioden. Preussen ville orne.,

delbart söka få förändringar i den tyska tulltariffen och öppnade' under·
handlingar med Frankrike saInt afslöt .slutligen en handelstraktat med

detta land. Trots Österrikes och flera andra staters protester genomdref

Preussen denna gång sin vilja, och föreningen hade öfverl~fvat äfven

denna kris.

.Ännu ett hårdt prof sklllle föreningen .bestå, kriget 1866. Tullför·

eningen erbjöd då den märkeliga synen af ,öppet krig mellan olika

förbundsstater. Men midt under brinnande krig fortfor föreningen att
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bestå, tullar utkräfdes alltjärnt i föreningens namn, och efter kriget gjordes

en afräkning med fördelning af tullinkomsterna, som om intet passerat.

Följde så 1867 års förändring af tullföreningens organisation och

1871 dess öfvergång i en högre enhet såsom en del af det tyska rikets
organisation~

Af hvad jag nu haft äran yttra framgår mången lärdom, väl värd

att af 'oss skandinaver tillvaratågas. "

Vi hafva sett ,ett flertal stambesläktade folk lefva politiskt och eko

nomiskt åtskilda, till trots för gemensamt ursprung och historia och

gemensamt språk. Vi hafva sett 'dessa folk allt mer försvagas och nästan

hålla på att ekonomiskt gå under på grund af sin splittring. Vi hafva

sett dem slutligen af händelsernas makt tvingas till ett tullförbund. Och

vi hafva sett, huru detta förbund' ledt dem, fralu till en förut icke anad

utveckling, och huru detsamm'a alltmera växte sjg fast i det .allmänna

medvetandet såsom en nödvändigIlet, och huru intet, kunnat spränga det,

icke de, våldsammaste meningsskiljaktigheter, icke politiska och' ekona..

miska' kriser, icke ens ett blodigt krig mellan förbllndsmedlenllnar. '

Man bar sagt, att dessa nu omtalade tyska' förhållanden. icke äro

tillämpliga på nordiska länderna, hvilka hafva helt andra' geografiska

,förhållanden än Tyskland, där ju åtskilliga enklaver i andra stater funnos

och i allmänhet ett högst inveckladt gränssystem. ' Tyskland hade dess·

utom, i förbundslagen en politisk förbindelse, och det nationella enhets..

sträfyandet spelade redan då en ganska stor roll.

Hvad den geografiska sidan af saken beträffar, så är anmärkningen

nog riktig rörande dussinfllrstendömena, men Preussen och de större

tyska staterna vorb geografiskt fullt lika mycket åtskilda som Sverige

och Norge. H vad åter angår invändningen oin förbllndslagen', såafslöts

tullföreninge~ fullkolll1igt ,oberoende a~ densamma, och Österrike, som

på förbundsdagell presiderade, 'fick'alls icke v·ara lned om tullföreningen.

Hvad slutligen beträffar de natiollel~a 'enhetssträfvandena,' så voro de nog

till sina mål andra än ,de. mera ideella skandinaviska sträfvanden,. som

nu åter lefvat upp till ~nytt life ~lell jag erinrar dock, om, att'dessa vår~

nordiska sträf,randen ingalunda ensamt äro ideella. Därom', vittnar ge~

mensamt myntsystem, hvilke.t icke' .rådde i Tyskland 1~34, därom vittnar

våra, 'arbeten, för åstadkommande afgemensambet~ l' fråga.om civillag"
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försäkringslag o. s. v., att icke nämna' en hel rad af andra gemen

samma arbeten, af hvilka de tre länderna ömsesidigt funnit sig väl. '

,Lärdomar kunna vi sålunda i rikt mått draga af den tyska tull

föreningens uppkomst och utveckling, OIn det också icke eo ipso, är

kla.rt, att vi alldeles direkt kunna tillämpa dessa lärdomar på våra för

hållanden.

* *
*.

Man har sagt, att antingen måste ett tullförbund mellan de tre skan

dinaviska folken hvila på protektionistisk grund eller måste hela frågan

förfalla. Och jag måste erkänna, att, hllru varm fribandiare jag än är,

så tror jag dock, att denna sats för närvarande är riktig. Med den nu

varande handelspolitiska situationen i världen tror jag, att enda sättet

för oss att lösa frågan om ett tullpolitiskt närmande ,mellan Skandina

viens tre folk är att göra försöket under protektionismens baner. Och

för öfrigt är det ett frihandelstekniskt axiom, att ju mindre ett område

är, desto farligare är det att kringgärda detsamma med protektionistiska

skrankor. Å andra sidan: ju större ett område är OCll ju mångsidigare

dess produktion, med desto lättare sinne kunna frihandlarna göra pro

tektionistiska medgifvanden. Denna sats, drifven till sin spets,' är ju

detsamma som, att vL frillandiare skulle vara allra nöjdast, om det pro

tektionistiska området vore så stort, att det omfattade hela jorden l

Tanken på stora, af mer eller mindre protektionistiska skrankor om

gifna tullområden är ingalunda ny. På 1870-1880-talen framkom den

än i 'ryskland, än i Schweiz, än i Italien, än allnorstädes, och den

väcktes än af frihandlare, ,än af protektionister. År 1879 upptogo tysken

Bergman i Strassburg ?Cll belgiern Molinari i Paris frågan om större

tullförbund. Den senares förslag, som i synnerhet blef mycket debatte~

radt, åsyftade ett centraleuropeiskt tullförbund, grundadt efter mönster

af den tyska tullföreningen och omfattande Frankrike, Schweiz, Tysk

land, Österrike, Belgien, Holland och Danmark. Under de därefter föl

jande åren voro dylika för.slag ofta å bane, framkastade stundom af den

ekonomiska vetenskapens män och stundom af praktiska politici. Ja,

man. har till och med talat om en delning af vår jord i ett fåtal stora

tullområden. Man har sålunda talat om särskildt följande områden,

Amerika, Storbritannien, Centraleuropa, ryska väldet. OCll man har
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vid .. alla dessa funderingar utgått från den förutsättningen, att de stora

tullområdena å ena sidan skulle hafva ungefär geulensamma ekonomiska

intressen 11tåt, medan de olika, förbundna staterna å andra sidan i det

inre dels skulle kunna trifvas tillsammans utan att »trampa hvarandra

på fötterna», dels rent ut supplera hvarandra med afseende på produk

tionen. Mot Molinaris förslag uppträdde Paul Leroy-Beaulieu dels af~

finansiella skäl, dels och än mer med hänsyn till de politiska motsätt

ningarna mellan de folk, som det centraleuropeiska förbundet skulle

omfatta. Enligt mitt förmenande Ilar han rätt så till vida, att de stora

tullsammanslutningarna afsevärdt försvåras, ifall politiska motsättningar

blanda sig i spelet.. Därför är det af vikt för åvägabringandet af hvarje

tullförening, att de beträffande staterna i politiskt afseende stå på fullt

. vänskaplig fot med hvarandra, detta icke blott officiellt, utan reellt, fol

ken emellan.

Frågan om ett centraleuropeiskt tullförbund är tillsvidare nedlagd,

och det står i vida fältet att se, om den åter skall tagas upp - må

llända af någon modern spekulatör i kontinentalsystem gentemot eventuella

tullspärrningsåtgärder från Storbritanniens sida.' Men frågan om ett

skandinaviskt tullförbund har däremot lefvat upp på nytt, understödd af

den lyckligt vänskapliga stämning, som i politiskt afseende inträdt på

den skandinaviska halfön.

Om sålunda dell tredje förutsättningen af dem, jag nyss framhöll,

den politiska synpunkten, det vänskapliga förhållandets synpunkt, eller

hvad man vill kalla den, kan anses uppfylld med afseende på våra tre

folk, så gäller det att efterse, om äfvell de bägge andra förutsltttningarna

äro för handen.

Utan tvifvel hafva vi llngefär samma ekonomiska eller. rättare ut

tryckt åtminstone snarlika tullpolitiska intressen utåt. Hvad vi absolut

icke kunna producera inom landet, exempelvis kolonialvaror och dylikt,

det är ungefär lika inom alla tre länderna. Detsamma gäller delvis om

det, vi visserligen kunna producera, ehuru icke i tillräcklig mängd eller

i allo lämpliga kvaliteter.

Så finnes det en hel del artiklar, som höra till det ·ena landets

naturliga produkter, IDen som icke i samma mån produceras inom det

€ller de andra. Och därmed äro vi inne på frågan om den andra af de

ofvan framhållna förutsättningarna för att en tullförening lnellan nordens
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tre länder skall kunna genomföras. Det gäller att efterse, om en sådan

sammanslutning kan genomföras, utan att alltför stora intressekonflikter

upps'tå Det· gäller att undersöka, om icke n1åhända de tre länderna med

afseende ·på sin produktion i viss mån supplera hvarandra.

* *
*,

En af de förnämsta anledningarna till. den tyska tullföreningeris

framgång låg däri,' att produktionsförhållandena i Tyskland just med

gåfvo en dylik supplering. Skulle detta vara förhållandet med de skan

dinaviska länderna, så hafva vi också en alldeles bestämd anledning att

direkt på oss tillämpa åtskilliga af lärdomarna från Tyskland.

För 'att till, fullo' undersöka' detta erfordrades en grundlig statisti'sk·· ,

ekonomisk utredning af de tre ländernas näringar och produktionsför

hållanden samt befo1kn'ingarnas konsuintion m. m. Att här ingå på en

dylik undersökning kan emellertid icke ligga inom ramen för detta an

språkslösa föredrag, och jag skulle i hvarje fall icke drista mig på en

dylik synnerligen svår ulldersöklling. 'Jag vill emellertid tillåta mig fram

bålla några omständigh'eter, som' kunna vara af intresse för fi'ägans

bedömande. '

Jag ber att därvid få hällvisa till bifogade tabeller (se bilagorna I t

II, och III) öIver de värden, hvartill llvartdera landets inlport från de

bägge andra länderna uppgår. Jag har från de officiella uppgifterna

uteslutit åtskilliga poster. Så har jag uteslutit allt, hvad jag bestämdt,

vetat vara af utländsk, d. v. s. icke-skandinavisk produktion, kolonial~

varor, lysoljor, amerikanskt fläsk, och en hel 'del andra artiklar, som vis

serligen komma t.· ex. till Sverige från Danmark, men som i sistnämnda,

Jand endast varit transitogods. Vidare har jag uteslutit sådana poster

som mynt och litterära alster m. m., hvilka ju icke rätteligen pöra tagas

med, 'då det gäller att efterse, huru en tullsammanslutningskulle te sig.

Med afseende på de särskilda posterna har jag sammanfört mindre

betydande poster under större hufvudrubriker och af de öfriga endast

spe'cificerat dem, som till sitt importvärde 1.1ppgå till 100,000 kronor eller

därutöfver. Alla öfriga .poster har jag' sammanfört till en enda klump~

summa under rubrik »andra' varor». '

" H vad först ·Sv·erige och Norge beträffar, visar sig, att, medan vi år 190l
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till Norge exporterade för 'kr. 23,553,000

importerade vi därifrån ... ... » 19,339,000

Allt.så en balans oss till favör af ..0... kr. 4,214,000

'Gentemot Danmark ställde sig vår balans på följande sätt:

Vår import från Danmark kr. 47,769,000

Vår export till Danmark » 46,205,000

Balans oss till last , kr. 1,554,000'

Mellan Norge och Danmark var förhållandet följande:

Frän Danmark till Norge kr. 15,179,000

Från Norge till Danmark.. » 8,141,000

Balans Norge till last kr. 7,038,000

Betraktas uteslutande dessa klllmpsiffror, så skulle Sveriges ställning

med afseende på, den interskandinaviska handelsomsättningen kunna be

traktas såsom synnerligen god. På våra aff~rer med Norge hafva vi j'u

i stort. sedt en afsevärd vinst, och beträffande Danma'rk' hys~r jag den

öfvertygelsen, att, om m~n noga, i detalj, ku~de kontrollera de särskilda

posterna, så skulle däraf framgå, att ännu flera borde utgå än dem jag,

på grund af bestämda uppgifter uteslu~it. ~ag menar': det skulle visa

sig, att ännu flera af de från Danmark officiellt och närmast hit impor

terade varorna voro af utländsk tillverkning, lnedan de från Sverige t~ll

Danmark exporterade varorn~ säkerligen till vida större del vora inhemska.

,Granskar man närmare importsiffrorna och efterser de mera bety

dande posternas beskaffenhet och ursprung samt ser det hela i belysningen

Befolkningens procentiska fördelning.

1

Sverige
I

Norge I
Danmark

1. Jordbruk och fiske ..... , ........................ 1 56
I

58
I

,50

2. Indust~, skog~ och bergsbruk ~ ......·..··I 27
I

23
I

25

3. Handel och transportVäsende .: ............. , 10 -[ 15
.\

11

4. Annan sysselsättning........................... , 7
I

4
1

15
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af de tre ländernas naturliga förhållanden, finner man, hurusom hvart

dera landet har sina naturliga specialiteter.

Väl kan lnan· af de· tre ländernas beEolkningsfördelning icke draga

några bestämda slutsatser, Inen granskar man arealens fördelning visar

sig genast en afgjord olikhet.
Rörande Norge är den med skogsbruk sysselsatta befolkningen inbe

räknad bland jordbrukarna. Däraf uppstår en mindre oriktighet.

Arealens procent1:ska fördelning.

1

Sverige
I

Norge
I

Danmark

Åker och äng............... .......................... 1 12 (60)
I

1t
I

75

Skog ............................................... ·.· .... 1 49 (24)
I

21
I

8

Annan lnark ............. ; ............................ \. 39 (16)
I

68
I

17

De .inOlTI parantes angifna siffrorna för Sverige utmärka förhållandena

Skåne.

Redan en flyktig blick visar här på en arbetsfördelning mellan de

tre länderna. Naturen själf bjuder Danmark att lägga hufvudvikten af

SIn produktion på jordbruket med därtill hörande intensiva förädiing af

jordbrukets alster, en högt utvecklad mejerihandtering.

De öfriga bägge ländernas llaturförhållanden, beträffande såväl Yt

beskaffenhet som klimat, medgifva icke samm.a utveckling af jordbruket,

d. v. s. frälllst sädesproduktionen, om ock goda och rikliga betesmarker

inbjuda till en mera extensiv kreatursskötsel. Men dessa bägge länder,

i synnerhet Sverige, hafva i stället sina rikliga skogstillgångar, hvarjämte

naturen gynnar dem med malmtillgångar af största utsträckning och

bästa beskaffenhet. Hvad Norge beträffar, har detta land, liksom till

ersättning för att impedimenta upptaga mer än 2/8 af arealen, att fram

visa ett fiske, som täcker en högst väsentlig del af landets utländska

handelsbalans.
Innan jag går vidare, vill jag blott i förbigående påpeka, att man

naturligtvis äfven måste se de nyss angifna procenttalen ur synpunkten

af de olika ländernas absoluta arealer. Göres detta, framgår exempel..
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vis,- att åker och, äng i Sverige upptaga 5' millioner hektar,' men i Dan~

mark endast 2,8 millioner hektar, hvadan den danska öfvervikten här~

vidlag icke är så skrämmande utan förhållandena mera proportionerade

efter befolkningsförhållandena.

Beträffande de tre ländernas inbördes utbyte vill jag, under hän· ,

visning till tabellerna, erinra om följande:

En tredjedel af bela vår ilnport från Danmark utgÖres, såsom kunde

vara att vänta,' af ladugårdsskötselns' oell åkerbrukets produkter.. Vi

återigen exportera en högst betydande och al~tjämt växande kvantitet

smör till Danmark, därifrån dock det mesta går till England. Produkter

af skogar och sågverk exportera vi för nära' '13 millioner, medan vår

boskapsskötsel lämnar öfver 5 och våra byttor OCll metallverkstäder nära

3 millioner.

Frän Norge importera vi stora kvantiteter ,fisk, uppgående'värdet af

fiskimporten till 11 1/s millioner kronor eller nära 58 :{ af hela vår import

från broderlandet. Till Norge exportera vi ladugårdsprodukter, produkter af

vår textilindustri samt af vår järn- och stålindustri. De icke obetydliga

kvantiteter trävaror. och pappersmassa, SOlU upptag~s i de;n svenska im

por~en till Norge, gå till en väsentlig del ut igen, transito via Trondhjem.

Hufvudposterna af varuutbytet mellan Norge och Danmark äro från

Norge i främsta rummet fisk, skogsprodllkter, trämassa m. m. oell från

Danmark ladugärdsprodukter, Säd, talg ID. In.

Danmark säljer rätt mycket ång1åtar både till Sverige och Norge,

medan detta senare land. tillhandahåller seglande träfartyg.

Detta är emellertid endast omsättning inom de tre Akandinaviska

länderna. För att få en bild af hvarje lands specialiteter bör naturligt.

vis undersökas dess import och export i allmänhet. Först genom' att

noga und~rsöka särskildt, de alster, hvarmed hvarje land likviderar sin

handelsbalans i dess helhet, kan man bilda sig ett omdöme om hurtl

och, i hvad mån de tre länderna kunna supplera hvarandra.

En sådan undersökning är gifvetvis synnerligen svår att utföra, och

jag tillror mig blott att kunna lämna några helt obetydliga antyd~ingar

i ämnet. Jag har därvid utan vidare tagit siffrorna i de tre ländernas

officiella statistik för år 1901 såväl rörande export som import, medan

gifvetvis, beträffande den interskandinaviska rörelsen, det blott är import

siffror, som användts. När exporten öfverstiger importen och sålunda
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€xportöfverskott föreligger, tjänar gifvetvis ifrågavarande artikel såsom

,betalningsmedel för importöfverskotten. Sådana artiklar äro:

för Sverige

matvaror af djur med ett öfverskott*) af 12.779 millioner.

trävaror » » »171.543»

papper.................. »» » »·12.059 »

mineralo. metaller »» » »17.777 »

för Norge

matvaror af djur med ett öfverskott**) af 4~.319 millioner.

trävaror· ...............»» »59.093»)

papper och dylikt» » » ) 8. 042 »

för Danmark

lefvande djur ...... med ett öfverskott af 17~'51o millioner.

fläsk, kött m. ID. » » » » 55.704 »

smör ..................... » » » » 138.115 »

andra matvaror ... » » » » 3.612 »

Om och i hvad" mån de. bägge andra länderna behöfva frukta att se

sina egna näringar blifva lidande af att det e~a landets exportöfverskott

slungas in på deras hemmarknad, är omöjligt att säga utan att först

efterse, dels 'till hvilken grad ~etta exportöfverskott behöfver användas

för täckandet af det egna landets l1andelsbalans, dels huru pass kon·
, .

kurrenskraftigt det är" på de bägge andra ländernas hemmamarknader.·

Gifvetvis går naturligtvis exportöfverskotten i främsta rumme~ till be

talande af kolonialvaror m. m., kaffe, te, kryddor, bomull, vissa väfnader,

vin, kol, koks o. s. v. Först hvad därefter återstår, kan utgöra" ett ämne

för betänksamhet för de bägge andra folken.

Och· då gäller det fr~mst att efterse, Oln icke det ena landets export

öfverskott uppkommit just på grund af kraftig inhemsk produktion af

särskildt sådana artiklar, som i det. eller de andra länder~a icke till hus

behof kunna tillverkas.

Att så åtminstone delvis är förhållandet, är tydligt n~g; men det är

icke möjligt att utan en synnerligen ingående un~ers.ökning kunnå komma

*) Öfverskottet uppkommet genom smörexporten.
**.) Öfverskottet uppkon1met genom :fiske~porten..
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till fullt säker kunskap däroln. I hvarje fall är det klart, att, aln en

tllllförening skulle existera,ett hvart af de tre 'länderna, skulle upptaga

den skarpaste, eventuellt af gemensamma tullar understödda täflan med

utlänningar - icke-skandinavier ~ för att förse sina skandinaviska bröder

med just de ämnen, af hvjlka den elle eller andre af dessa måste im

portera utöfver produktionen.

Tydligt är också, att, i samma mån som tullskrankorna länderna

emellan borttagas, sklllle inträda mera naturliga produktionsfÖrhållanden

och en ännu längre än nu gående naturlig specialisering. Jag vill i detta

afseende citera l1ågra' ord i »Farmand», för 1901.

Författaren beklagar mellanrikslagens uppsägning och tillägger: »Inom

många branscher höll, till lycka för bägge ,folken, en, supplering på att

utveckla sig, och otvifvelaktigt skulle _förhållandena hafva framtvungit än

vidare utveckling i denna riktning.» .

H vad som redan under mellanrikslagens dagar naturligt höll på att

utveckla sig, skulle gifvetvis frainträda ännu mera uppenbart och, jag

vågar tro det, ännu mera lyckligt, ifall en tullförening länderna emellan

åvägabragtes.

Att af denna korta 9ch flyktigt gjorda expose draga några alldeles

bestämda slutsatser är icke rådligt. Men ~ig synes, som om man likväl

skulle, kunna sluta därtill, att en viss specialisering föreligger, och att,'

åtulinstone i någon mån och beträffande vis~a produkter, de tre länderna

supplera hvarandra, äfvensoln att" ifall tullskrankorna de skandinaviska

lä:nderna emellan fölle Dled iakttagande af nödigt skydd utåt, så skulle

denna' specialisering, denna supplering i· ännu högre grad än nu göra

sig gällande.

* *
*

De flesta af de syenskar, SOln hafva en skeptisk syn på tanken

rörande en tullsanlmanslutning inellande tre folken, medge visserligen,

att till och med tullgränsens borttagande mellan Sverige och Norge icke

under vissa villkor skulle vara att frukta, men de förmena,att Danlnarks

öfvermäktiga åkerbruk och boskapsskötsel skulle högst betänkligt' inverka

på de svenska jordbrukarnas näring. Därpå vill, jag svara' först och

främst, att förutsättningen för hvarje skandinavisk tullförening är gemen..

samt skydd utåt, och vidare att, om de svenska jordbrukarna under
8
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gångna .tider kunnat existera utan något ~om helst skydd mot hela världen;

så måste de väl icke behöfva alltför mycket frukta ett af samma tull

satser som Sverige kringgärdadt Danmark. Vidare synes mig ett detaljeradt

studium af det dansk-svenska utbytet af åkerbruks- och ladugårdsprodukter

icke gifva stöd åt dessa farhågor. Jag har på en särskild tablå (bil. 'IV)

specificerat de två ländernas utbyte af åkerbruks- och ladugård-sprodllk

ter. Sllltsummorna visa ju ingen för oss synnerligen skrämmande balans.,

Men jämvikten upprätthålles endast af den högst betydande exporten.

af svenskt BInör till Danmark, där det dock i regel icke stannar utan

går, försedt med dansk stämpel" till England, enligt mitt förmenade en

för vårt land' ganska nedsättande omständighet, äfven om det just är

8ärigenom, som vi ,ku,nna utjämna vår balans.' Borttages Slnöret på "båda

hållen, stå vi där med våra ej fullt sex millioner mot danskarllas öfver 1&
lnillioner. Men äfven detta behöfver ,icke komma oss att förlora modet,.

Granska vi' närlnare den danska exportens största siffror, d. v. s. för de·

olika spannmålsposterna, och se dem u~ belysningen af Danmarks iln~

port iallmännhet, observerar man ett ganska öfverraskande faktum:

Danmarks spannlnålsproduktion är icke tillräcklig för landets eget bel1of..

Danmark in1porterade 1901 för '61,390,000 kro?or omalen spannmål och

exporterade blott för 12,217,000. Och detta var ingalunda en tillfällighet.

för sagda år. Detta vill med andra ord säga; att, om för Dann1ark

gällde samma spannmålstullar som för Sverige, så skulle helt enkelt den

stora danska spannmålsimporten till Sverige upphöra eller åtminstone

reducerRs till en obetydlighet.

Jag har hört någon säga: »Ja, det är sant, men danskarna impor

tera mest majs, och till o~s exportera de hvete.}) Af de nyss nämnda

61 millionerna import voro eIneIlertid ej fullt 27 millioner majs mot.

nära 17 lnillioner hvete och inemot 10 millioner råg, alltså' ullgefär lika.

mycket brödsäd som majs. Frånräknas m.ajsen, finner Inan sålunda, att

Dallmark importerar för inemot 27 millioner hvete och råg, medan blott

något öfver 121/2 millioner exporteras. Och detta gällde ett för Dan

mark så godt sädesår som 1901. Den danska spannmålsimporten be

höfva vi således icke vara rädda för.

Sämre stå vi oss i fråga Oln ladugårdsprodukte:rna. Menäfven

där äro åtskilliga fakta att observera. Först och frän1st lär, enligt mig

lämnade uppgifter, posten ull kunna till väsentlig del elimineras, allden-
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stund den endast i ringa mån lär :vara en dansk produkt. Vidare kan

en del, jag vet ej hur mycket, af det från Danmark komna fläsket kunna

utgå, alldenstund en del af fläsket utgöres af amerikansk vara. Differen

sen på cirka en million mellan de båda länderna i fråga om skinn OCl1

hudar betyder ej luycket, emedan 'denna post i båda länderna är tull- /

fri. Göras de af mig nu antydda reduktionerna, synes just icke så

mycket återstå af det fruktade danska öfverväldet.

Sant är ~visserligen,att,. om England nu stänger sin marknad för

danskt smör och andra produkter af Danmarks boskapssköts·el, så skulle

det kunna hända, att Danmark, där utvecklingen på det rena åkerbrukets

beko~tnad nu länge gått fram emot allt större specialisering på området

för boskapsskötsel, skulle kunna öfvergifva denna utvecklingslinje oell

åter upptaga ett mera på sädesproduktion riktadt·landtbruk. Men en

.sådan öfvergång är ingalunda så lätt gjord, särskildt om man tar hänsyn

till, att de danska småbruken otvifvelaktigt lämpa sig vida bättre för in

tensiv boskapsskötsel än för sädesproduktion för export. Denna fruktan

för omkastning af det danska jordbruket är därför nog hufvudsakligen

att härleda från ovissa förmodandens dimmiga område·..

* *
*

Genom de siffror, hvarmed jag nu vågat trötta herrarna, tilltror jag

lllig ingalunda hafva lämnat positiva bevis för att ~e tre länderna med

afseende på sin produktion supplera hvarandra. Men mig förefaller det

dock, som skull~ därur kunna framdragas vissa sannolikhetskäl för den

åsikten, at~ så är förhållalldet, liksom ock för att de icke skulle alltför

mycket trampa hvarandra på fötterna, ifall tullarna dem emellan bortt?gos.
Då uppställer sig den frågan: hvilka olägenheter lnåste öfvervinnas

och hvilka fördelar kunna vinnas af ett tullpolitiskt närmande mellan

de tre skandinaviska folken?
Ett sådant närmande kan ske på olika sätt, antingen genom en

verklig »Z'ollverein» af snarlik natur med den tyska" eller genom en eller

aunan form af mellanrikslag.
Hvad en lnellanrikslag vill säga, veta vi af erfarenhet, ell~r rättare

vi veta det icke, ty" den mellanrikslag, ~om år 18~5 uppsades, var be

häftad med allt för nlånga ofullkomligileter för att k~nna tjäna som
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lnadell för ett nytt försök i samma riktning. Många och stora för

ändringar måste göras, för att en sådan lag skall operera till belåtenhet.

Att den galnia mellanrikslagen, trots dess ofullkomligheter, dock var af

ett alltför stort gagn tör att utan vidare slopas, ådagalägges bäst af den

saknad, hvaraf man inom kompetenta kretsar på båda sidor om Kölen

har gri'pits, när nu upphäfvandet engång var ett »fait accompli»..

Bättre än intet är ·därför en mellanrikslag af snHrlikt ehuru gifvet

vis något modifieradt och bättradt skaplynne. .Men äfven efter sådana

förbättringar skulle dock många svårigheter uppstå af en mellanrikslag

mellan tre i tullpolitiskt afseende hvarandra så olika land som Sverige,

Norge och' Danmark, eri mellanrikslag, byggd på ett system med tull

frihet de förenade länderna emellan beträffande deras egna produkter

men med .olika tu1rr utåt. Åter skulle uppstå försök att kringgå lagen,
åter skulle födas afund och misstro mellan folken.. Ty huru man än

definierade och beskref, så' skulle tvetydigheten i uttrycket »inhemsk till·

verkning» alltid· kvarstå och därmed en perlnanent inbjudan till olika

tolkningar och misstolkningar.
I stark känsla af dessa svårigheter har man vid olika tider fram

lagt åtskilliga förslag till lner eller mindre genomgripande ändringar

beträffande. den svensk-norska mellanrikslagens grundprincip, det fria

utbytet' af den inJ:1emska produktionens alster. De flesta af dessa för

slag gingo' som bekant ut på införandet, uti en eller annan form, af

skillnadstullar, d. v. s. en skarp' tullgräns skulle gifvetvis upprätthållas

länderna emellan, och på olika sätt graderade tullar skulle med bibe

hållande af grundprincipen upptagas, beroende på t. ex. den mängd ut

ländskt stoff, som ingick i det för öfrigt inhemska fabrikatet. Lätteligen

inses, hurusom dylika' system motverka en mellanrikslags hufvudsyfte,

som jll måste vara utbytets underlättande, ty alla eller flertalet varor

måste i bvarje fall underkastas besvärliga ttlllb'ehandlingar. Därtill kom

mer andra oms~ändigheter att observera, främst de nästan olösliga svå

righeter, som lätt upp~tå, då det gäller att fullt rättvist proportionera ut

~killnadstullsatserna, samt vidare svårigheten att så sammanföra och

uppställa dessa ~ullsatser och så formulera själfva lagen, att nödvändiga

ändringar kunna göras, utan att för hvarje gång de betänkligaste kon

flikter s~<?la uppstå. Många. andra ,svårigheter kunna dessutom lätt
t(ähkas. Se här en:' Det -ena landet har hög tull på de lnaskiner~ som
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behörvas för en viss tillverkning, det andra ingen sådan tull. Följden

blir gifvetvis, att det senare landets produktion af ifrågavarand~ vara

blir billigare och varan sålunda får ökad konkurrenskraft. En annan

svårighet är det kringgående, som kan ligga däri, att all inhemsk pro

duktion af en viss vara exporteras frå~ det med afseende på denna vara

mera frihandelsvänliga landet till det protektionistiska och därför dyrare

landet, -hvarefier det egna behofvet - tullfritt och därför billigare 

fylles af utländsk vara.

Alla de olägenheter, som vidlåda lnellallrikslagar, af hvad natur de

vara må, undvikas emellertid, om en ren. tullfören1:ng åvägabringas.

En sådan innebär ett' ömsesidigt fördrag, ..hvarigenolll de tre länderna

skulle komma att i tullpolitiskt hänseende utåt bilda ell enhet med lika och

gemensalnma tullsatser rörande alla de varor, som blifva från andra

länder införda, och med upphäfvande af alla tullsatser vid varuutbytet

de tre länderna emellan.

Om ett system med mellanrikslagar har sina ganska svåra olägen

heter, så är å andra sidan organiserandet och upprätthållandet af en

tullförening ingalunda utan alla svårigheter. De svårigheter, man har

att öfvervinna, äro llufvudsakligast tre, nämligen

bestämmandet af de gemensamma tullsatserna utåt,

fördelningen, förbunds.staterna emellan af de gelnensamma tullin

komsterna samt

sättet för den gemensamma representationen för afgörande af frågor

rörande tullföreningen.

Att träffa en öfverenskommelse rörande gemensamma tullar utåt är

förvisso icke lätt. Denna fråga sammanhänger ju med så många andra

djupt ingripande frågor, att det fordras en stor portion af god vilja för

att åstadkolnma en sådan öfverensko'mmelse. Främst bör beaktas, att de

tre 'ländernas tullpolitiska system förete högst betydande principiella och

faktiska olikheter, och att, om ettdera landets tullsystem skulle antagas,

betänkliga rubbningar skulle kunna uppstå beträffande de andra länder

nas fiskala intressen och nationella, hushållning.

Jag vill, innan jag går vidare, betona, hurusom med en tullförening

lnycket väl låter förena sig en utsträckt frihet för de enskilda förbunds

staterna att efter eget skön bestämma öfver regaler, såsom kortstämpel

skatt, eller beträffande produktionsskatter, såsom brännvinsskatt eller malt-
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skatt, eller "förbrukningsskatter, såsom punschskatt. ·Som jag i fråga om

den· tyska tullföreningen hade äran nämna, undantogas sådana skatter

från tullfrihetsstadgandet, och de enskilda länderna tillämpade sinsemel

lan difierentialtullar, beroende på de med produktions.. eller förbruknings

skatt belagda artiklarna·s olika skattebeläggning eller skattefriilet i olika

land~ Af denna anledning bör, äfven om en skandinavisk tullförening

bildas, däraf icke uppstå någon svårighet, hvarken i det praktiska till

vägagåendet eller lned afseende på de tre ländernas statshushållning.

Det är af stort intresse att efterse den roll, tullintraderna spela i de

tre ländernas ekonomi, och man blir förvånad, om mall, utan att ·ana

något på förhand, får sig uppgifter därom förelagda..

.L~f samtliga statsirlkomster bidrogo tullintraderna år 1901·

i Danmark med 45-46 J{,

i Norge med 34-35 X och

i Sverige, det protektionistiska Sverige, endast med 33-34%.

För alla tre länderna lltgör alltså tullell en ytterst betydande in

komstkälla, och skillnaden mellan nyss anförda procenttal är icke större,

än att man skulle tycka, att en sammanjämkning lätteligen skulle kunna

ernås. En sådan underlättas äfven däraf, att den mest betydande delen

af tullintraderna härflyter af sådana varor, som till alla tre länderna

måste införas lltifrån, kolonialvaror och dylikt. Den betydelse för statsfi

nanserna, som tullinkomsten af vissa bland skatteartiklarna, tobak, kaffe,

socker, te m. fl., hafva, samt den gallska olika tullbeskattning, hvarmed

de af de tre länderna beläggas, förorsakar dock, vid utförandet af den

för gemensamt tullväsende nö~vändiga sammaI;ljämkningen, ganska stora

svårigheter med afseende på förbundsmedlemlnarnas fiskala intressen.

Om man elnellertid icke kan .öfvervinna just denna svårighet, finnes

det enligt mitt förmenande intet afgörande binder för att äfven de tre

länderna emellan bibehålla dessa finanstullar å· en del noga begränsade

artiklar enligt samma grullder, som jag nyss framhållit beträffande vissa

produktions- och förbrukningsskatter..

Med detta medgifvande föreställer jag mig, att det icke· borde möta

alltför stora svårigheter att komma till ett ·samförstånd rörande de ge

mensamma tullsatserna för öfrigt. Svårast skulle helt visst bli salnman

jä~kningen beträffande lifsmedelstullarna, särskildt spannmålstullarna,

med afseende på hvilka de tre länderna, som bekant, tillämpa högst
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<>lika system. Emellertid hafva starkt skyddsvänliga tendenser yppat sig

i Norge och äfven i Danmark, där. hållningeJ? nog ~ detta afseen,de vä

:sentligen kommer att bero på utgången af den ·tul1politiska striden i

England.

Situationen' med afseende på en nlöjlig sarnmanjämkning rörande ag- ,

-rartuIlarna synes- just nll vara gynnsammare än förr. För att lyckas i

.dylika sammanjämkningar. är det emellertid nödvändigt, att de tre folken,

såsom en gäng yttrats, »bibringats en liflig känsla af behofvet eller nöd":

vändigheten af en· närmare sammanslutning mellan länderna och på

~amma gång en klar insikt af att vinsten däraf vore uppoiIringell värd.»

Jag tror, att det fordras, att de tre länderna ren-tJut ställas inför en ge

mensam fara af ena eller andra slaget. Och jag gör mig den frågan,

{)ffi det hot, som nu mullrar från Storbritannien, kan innebära en dylik

samlande· fara, samlande i ekonomiskt hänseende, liksom' faran österifrån,
verkat politiskt samlande på den skandinaviska halföns folk.

Antag nu elnellertid, att denna sammanjämkning af tullsatserna vore

gjord, och att organisationen börjat verka.' Då frågas:· Huru skola de

.gemensamma tullinkomsterna fördelas? Att denna fråga är svårlöst,

inses lätt, då man betänker den väsentligt olika förbrukningen inom de

·olika länderna af vissa varor. Då nu förbrukningen af de flesta import~

:artiklar gifvetvis är mindre i ett fattigare land än i ett rikt - af tobak

.exempelvis, endast hälften så mycket i Norge som i Danmark ~, så

blir en .. fördelning af tullinkomsterna efter hufvudtal en orättvisa mot

.(let rikare landet, ett gynnande af det fattigare. Man har därför före:.

slagit fördelning efter ~onsumtion, .men det är mycket svårt att exakt

"€rhålla kännedom om åtgången af en viss vara. Och för öfrigt, det

'.ena landets konsunltioIl af en vara kan' stiga, medan det andra landets

.är i fallande, och förhållandena växla i hvarje fall rätt mycket, hvarför

·det gifvetvis vore nödvändigt att dels håfva en hel ~pparat för att mäta

förbrukningen, dels med' ledning af denna mätning tidt och ofta göra

jämkningar i fördelningsproportionen. Enklare och mera praktiskt vore

DOg fördelning på de tre länderna i proportion till deras invånaretal.

De orättvisor, som genom detta lätt tillämpliga system kunna uppkomma,

~ku,lle nog ej vara alltför stora, ,och det kan dessutom lätt 'hända, att

tullföreningen och den fria samfärdseln de tre länderna emellan i :detta

afseende skulle utöfva en nivellerande inverkan, så att förbrukningen
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blefve mera jänln och därmed fördelningsprincipen mindr~ lämpad för

alstrande af orättvisa. För öfrigt, då det sagts, att Danmark 'skulle

kon1ma att skörda största fördelarna af en tullföreniug, ehuru jag icke

fullt förstår, hur detta påstående kan motiveras, så skulle deIl:na orätt

visa kunna bli kompenserad genom att det rika, högkonsumerande
Danmark mindre gynnades genom fördelningsmetoden.

Invändningep. beträffande nödvändigheten af ett slags beslutande,
gemensamt tullparlament förstår jag icke fullt. Om tullföreningen

afslutas på vissa år - den tyska tullföreningen började med en 8-års

period och öfvergick så till 12-årsperioder - behöfva' ju. endast i god.

tid före h\Tarje förnyelse de tre staterna enligt vanliga grunder öppna
underhandlingar med hvarandra. Äro alla ense om en förlängning af

öfverenskommelsen,. undertecknas densamma, eljest upplöses föreningen.
Sak samma med ändringar eller tillägg under pågående period. Vinnes

ej samstämmigt beslut, är gifvetvis ett framkastadt ändringsförslag för

fallet. Så var det i Tyskland ända till 1867. En generalkonferens, be

stående af' delegerade från hvarje förbundsstat, sammanträdde årligen

med. uppgift att granska afräkningen rörande tullinkomsterna, att afgifva

autentiska tolkningar. rörande' föreningsl{ontraktet, att afgöra beträffande

tullsatser' och tullväsendet sanlt att förhandla och besluta om tullförenin

gens vidare utveckling. Hvarje stat hade vid dessa· öfverläggningar en

röst, och intet giltigt beslut kunde fattas utan full
l

ellstämmighet. Jag

föreställer mig, att väl näppeligen vår riksdag skulle vilja afhända sig

sin Inakt öfveJ; tullstadgan, och jag ~ror' därför icke, att detta tyska sy

stem fullt passar oss. Men delegerade kunna ju ·förhandla, så få de tre

riksqagarna efter fra~ställd proposition besluta..

* * *

Den flyktiga granskning, som vi nu gjort af dessa lned införandet

af ett tullförbund förenade olägenheter, ådagalägger visserligen, att sådana
olägenheter faktiskt föreligga,. Me:q. enligt min uppfattning föreligga åt

minstone sannolikhetsskäl för, att de dock icke äro af den betydenhet,.

att tanken på en tullförening, ~m den eljest anses- kunna medföra för

del~r för vårt land, därför bör· få falla.
. D.en förnämsta af dessa fördelar är gifvetvis. lnarklladens utvidg

ning, dess fördubbling för oss, dess fyrdubbli;ng för Norge qch.Danmark.
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Sträfvandet efter utvidgning af handelsområdena står i. det 'närmaste

samband med naturen af vår tids produktion.. Detta har af alla de stora,

handlingskraftiga nationerna så klart insetts, att vi alltjämt få bevittna.

en verklig kapplöpning i' detta afseende. Det är ej främst politiska utan,

hufvudsakligen handelspolitiska anledningar till stormakternas intresse-- .'

~onflikter i .A.frika, till Tysklands och Rysslands jaltlsi beträffande järn

baneanläggningar i Mindre Asien, till Englands och Rysslands rivalise
ring i Persien, Afganistan och Thibet, till spelet i den fjärran östern..

Det är ur handelssynpunkt, som i det gamla frihandelslandet England en,
systemförändring förberedes under baneret »Greater Britain».

Skola vi - de sniå folken i norden - blott sitta som åskådare i.

denna kamp'om utvidgade marknader? Skola vi, såsom en gång yttrats,

nöja oss lned rollen att nedsjunka till blott ett vasallskap under de stora

folken?

Intet af de tre skandinaviska länderna är tillräckligt stort eller ,har

ett tillräckligt utveckladt och omfattande näringslif för att, som det sagts,.

»vmre sig selv nok». Våra tre länder äro hv~rt för sig af naturen hän

visade till vissa' näringsgrenar" alltför begränsade' för att kunna tillfreds-

ställa befolkningens behof, och befolkningen i hvartdera af dessa tre land
är' icke i stän-d att upprätthålla, att bilda underlaget för den lifskraftiga,

i rask utveckling varande produktion, hvaråt vi alltmera kunna glädjas..
Ilnport och· export äro därför lifsvillkor för våra tre folk., Men å andra

sidan" är det ju så, som jag sökt visa, att' dessa tre folk med afseende

på sin produktion i viss mån supplera hvarandra. Hvad ligger vid

detta förhållande, och då hela den öfriga världen är stängd för oss eller-

-hotar att bli det, närmare till hands än en sammanslutning o~s eineilan ?"

Detta är enligt min me:t;ling det enda sätt, hvarpå vi för närvarande -"

med iakttagande af gemensamt skydd utåt - kunna vinna större mark
nad utan e]l dödande. konkurrens.

På så sätt kunna våra näringsidkare vinna .möjligheten att anpassa.

sig efter det moderna näringslifvets karakteristikum, nämligen masstill

verkning' och därmed sammanhängande specialisering, såsom villkor för

framgången~

En sådan anpassning är en naturlig följd af hela det ekonomiska,
system, SOIn ,jag fö'rmenar borde' ,efterträda det nu härskande. Olnrådets

skyddande utåt håller den utländska konkurrensen på mattan. Men: skyd~
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'det blir icke, såsom under små förhållanden stundom inträffar, en mono

polisering- för enskilda, särskildt gynnade. Ty den inhemska, skandi

naviska marknadens relativa storlek åstadkommer en inländsk konkur

-rens, som å sin sida verkar såsom en mäktig bäfstång i utvecklingen.

Det var dessa synpunkter, som - om de också icke voro de när

maste anledningarna till den tyska tullföreningens tillkomst - dock inne

buros uti de tyska sammanslutningssträfvandena. - Gynnsamma ekono

miska betingelser skapades, produktionen upplifvades, omsättningen öka

des, och så lades_ grunden till Tysklands storartade materiella utveckling

och dess nuvarande maktställning på det ekonomiska området.

I hvad mån verkningarna af en skandinavisk tullunion för oss skulle

bli så gynnsamma, som det tyska exemplet vill låta oss hoppas, är icke

lätt att säga. - Min lifliga öfvertygelse är emellertid, att äfven för nordens

vidkommande· den marknadsutvidgning, som genom en tullförening vin

nes, skulle utöfva ett stort och öfvervägande lyckligt inflytande på de

tre ländernas näringslif.

.En enhet på tio -lnillioner lnänniskor i stället för tre splittrade folk,

€n sådan enhet hör för visso icke till ~les quantites negligeables» i våra

dagars internationella, ekonomiska spel. Att i en traktatunderhandling

bjuda ett medgifvande från ett enda land af de tre kan vara af så obe

tydligt värde, att man därför måhända icke kan vinna någon enda, mera

betydande fördel. Men en ekonomisk enhet på 10 millioner människor

.kan pretendera, att afsevärd hänsyn skall tagas till dess önskningar.

Denna större pondus vid internationella underhandlingar och de förde

lar, som därigenom kunna ,vinnas, är ingal~nda det minsta gagn, som

_man af en skandinavisk tullförening kan förvänta. Måhända kunde en

sådan statssammanslutning- betinga sig ell und.antagsställning vid Eng

lands eventuella öfvergång till skyddssystem, ell undantagsställning, som

intet af de tre länderna ensamt skulle kunna ernå.

* * *

Jag har nu, mina herrar,. sökt att framlägga några af de -skäl, som

.kunna tala för ett tullpolitiskt närmande mellan de tre nordiska länderna,

()ch' jag bar sökt- franlställa de grunder, på hvilka jag personligen byg

ger mina förhoppningar om att ett 'dylikt närmande icke. hör hemma

blott i fantasiens' diro.miga blå.
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Låt vara, att jag se'r på denna fråga med väl optimistiska ögon, att

jag låter, hvad jag önskar, förleda mig att hoppas något mera, än hvad'

stunden praktiskt kan bjuda. Jag erkänner, att jag icke ens kunnat bilda

mig själf en på positiva, så att säga, matematiska bevis grundad öfver

tygelse. Men saken är ju den, att jag icke haft någon som helst till

förlitlig utredning att stödja mig på.

En utredning! Det är just, hvad som erfordras. En utredning har

begärts af nationalekonomisl(a möten och af handels- och industrimöten,

en utredning har begärts i tidningspressen och af enskilda män af de

mest olika tullpolitiska öfvertygelser.·

Och denna fråga, som oupphörligen kommer igen, som så ofta mot

tagits med sympati, SOlll, hvad man än må tro om dess utförbarhet, dock

innebär så mycket, som, jag är viss därom, de flesta innerst önska, denna

fråga måste ju allses vara af den vikt, att den är .väl värd en utredning.

Det är en stor och allvarlig, för hela Nordens fralll:tid betydelsefull fråga,

Oln den än från åtskilliga håll betraktas såSOln' e11 chimär och de even

tuella fördelar såsom illusioner.

»Lika .farligt,» sade en talare vid 1888 års möte, doktor Carl .Hers

low ~ »lika farligt som det är att låta sig lockas af en illusion, lika far

ligt är det att låta sig skrämmas från någonting blott därför, att det ser

ut som illusioner. Ty alla stora tankar hafva vanligen i början sett ut
som illusioner.»

- Det är, synes mig, nödvändigt att undersöka, ifall tanken på ett

nordiskt tullförbund är en illusion. Endast en grundlig undersökning

kan därpå lämna svar, ·ty de, som a priori äro intagna af denna åsikt,

kunna lika litet som jag fra Indraga afgörande skäl för sin mening. .De

likasom .j~g måste på frågan: »Hvarför säger dll: jag tror?» svara, att

de blott hafva antaganden och sannoli.khetsgrunder att stödja sig ·på.

l\1åhända skulle en utredn.ing visa, att en t~llsammanslutning mellan

de tre länderna är omöjlig att genomföra eller ofördelaktig i sina verk

ningar. Nåväl, då har genom denna utredning bragts ur världen en

fråga, som eljest icke skolat lämna oss någon ro utan oupphörligen hafva

återkommit.

Måhända skulle utredningen ådagalägga, att ett tullförbund väl är

möjligt mellan Sverige och Norge men icke mellan alla tre länderna,

eller' att en annan fOrlTI är lämplig för en tullöfverenskomlnelse mellan
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de: två unionsstaterna än mellan oss och Danmark. Ja, äfven då har

man rörande denna lika segslitna som. viktiga fråga kommit till ett po:.

sitivt, om än preliminärt resultat..

I hv.arje fall -- resultatet må blifva hvilket som helst - bör af en

lltredning, d. v. s. af ett opartiskt, allsidigt studium af· denna fråga,

komlna fram såsonl biprodukt en sannare kunskap om de tre· nordiska

ländernas produktions.. och konsumtionsförhällanden, deras IlandeIoch

sjöfart,. korteligen alla deras materiella förhållanden. Redan med en

sådan kunskap vore mycket vunnet för det ekonomisk-a samfundslifvet i

Norden. »Kunskapen·)), så slutar' doktor Arnberg ett föredrag i detta

ämne,. »kunskapen är dock och förblir den enda makt, som förmår att

undanrödja de fördomar, hvilka af okunnigheten fostras.»

Mina herrar! Jag har helt visst icke med min framställning kunnat

förmå någon. af eder, som icke förut hyst denna öfvertygelse, att fattas

af. min tro på fördelarna och genomförbarheten af en tullförening mellan

Nordens tre folk. Men jag vore lycklig, om bland eder understöd kunde

vinnas för en liflig önskan om utredning~ en snar, grundlig, allsidig och

opartisk utredning. af frågan om ett tullpolitiskt närmande af den ena

eller andra formen - mellanrikslag eller tullförening ~ mellan de tre

skandinaviska folketl ..

I anledning aJ föredraget yttrade sig:

Herr Bankofullmäktigen Friherre' K. Langenskiöld:' Föredraganden

har i dag lämnat en likaså innehållsrik som varm framställning af de

åsikter, han hyser Oln önskvärdheten af en .närmare förening \tf de' tre

nordiska länderna med afseende på deras tullfrågor och ekonomiska lif.

Det var ett så utförligt föredrag, och det innehöll så många värderika

statistiska uppgifter, att det icke torde erfordras för dagen att här söka

komplettera detsamma. Men det vore ledsamt, om det skulle få utseende

af att ingen annan af 'denna jämförelsevis stora församling skulle hysa

samma uppfattning som föredraganden angående denna· fråga, och jag

ber därför att för min ringa del få framhälla, att jag lifligt ansluter mig

till de allmänna åsikter och det förslag, som föredraganden i ämnet uttalat.

Herr Direktören S.. Palme: Jag glömde påp-eka under föredraget,

att, som herrarna nog känna, denna fråga är på dagordningen i Norge,
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där den för öfrigt länge varit föremål för behandling i den statsekonomiska

föreningen. Vid ett' första sammanträde inom' denna förening var det

mera de norska tullförhållandena i allmänhet. som ,det var fråga om,

medan den skandinaviska tullfrågans diskuterande uppsköts 'till ett kom

mande sammanträde, som, tr9r jag, i dessa dagar skall gå af stapeln.

Det vore helt visst af stor betydelse, om det äfven från svenskt håll

kunde visas fram, att något intresse förefunnes,- och att något gjorts i

ämnet. Jag vill icke försöka förleda herrarna att diskutera detta ämne

lika länge som i det statsekonomiska samfuridet, där de höllo på med tull-

frågan till litet öfverkL 12 på natten, men 'jag tror, att det vore af' vikt

för denna fråga, som vi måste erkänna vara en viktig fråga, om en dis

kussion komme till stånd och om några. af de här närvarande ville ·llt..

tala sin' åsikt, så att man åtminstone kunde hänvisa därpå'l Lyckligast

vore helt visst, synes ,mig, ifall af dessa yttranden framginge, att min

vädjan till en utredning i ämnet yunnit någon anklang och anslutning.

Herr Kamrern V.' Moll: Den fråga, som' här af föredraganden

bragts, på tal, kommer utan tvifvel' att från många' håll möta den invänd

ningen, att åstadkommandet af en tullpolitisk sammanslutning mellan

de tre skandinaviska .länderna kommer att möta alldeles oöfvervinnliga

svårigheter. Säkert är, att stora svårigheter måste öfvervinnas, innan en

dylik öfverenskommelse kan' komma till stånd. Men då det gäller ett

stort nytt företag,' är det icke en lämplig utgångspunkt att .ensidigt be

grunda svårigheterna, utan vida lämpligare är att väga svå,righeter och

fördelar mot hvarandra. Om man förfar på' detta sätt med .den af före

draganden å bane bragta frågan, tror jag föt' min del, 'att fördelarna

komma att visa sig så stora, att svårigheterna måste öfvervinnas. Men

för att få klarhet härutinnan är det nödvändigt .att få till stånd en all..

sidig och opartisk utredning, och jag vill för min del på det lifligaste

instämma i det slut, hvartill föredraganden kommit i sitt anförande.

Herr Fil. Doktorn A. Lille: Jag tror, att denna fråga, som blifvit för

()SS i afton så sakrikt utvecklad, är en af de viktigaste frågor, som de

skandinaviska länderna på långa tider förIlandlat om, den viktigaste, se..

dan den gemensamma myntunionen antogs. Herr Palme nämnde, att,

om en tullförening mellan de tre nordiska länderna skall blifva 'möjlig,
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lnåste den ske, för ögonblicket åtminstone, på prot~ktionistiskgrund, och

som ställningen nu är i Sverige, tror jag, att han delvis har rätt, men

man kan också tänka sig, att möjligheten af en sådan förening skulle

bero därpå, att Sverige mer eller mindre frångår sitt protektionistiska

system, speciellt från systemet om tullar på spannmål och lifsmedel. Det

är visserligen sant, att tullfrågan för ögonblicket icke spelar en så genom~

gripande stor roll i vårt politiska liE. . Vi 11afva närmast att lösa röst

rättsfrågan, men, så snart denna blifvit löst, tror jag, att tullfrågorna åter

komma att upptagas med all kraft och komlna fram under tryck af en folk

opinion, "ty dessa spannmåls- och lifsmedelstullar - man må säga hvad

som helst om de synpunkter, som vid deras genomförande hos landtbru

karna gjorde sig gällande - lägga dock för" närvarande en för stor börda

på den öfvervägande delen af vårt lands befolkning." Den fördyrar lef~

nadsförhållandena, och vi få vara beredda på att de därför i en nära

framtid möjligen kunna komma att upphäfvas. Under sådana förhållan

den kan det vara fråga om, huruvida det kan vara så lyckligt att b"ygga

en tullfÖrening uteslutande på protektionistisk grurid,en tullförening, som

sklllle binda den lagstiftande församlingens bänder i Sverige för ett antal

af 8-10-12 år framåt. Jag tror, att det är en synpunkt, som lifligt

bör tagas under öfvervägande, då denna fråga diskuteras, huruvidanäm

ligen det är fördelaktigt för frågans lösning att utgå från förutsättnin-

_gen att skärpa det protektionistiska systemet i Sverige i stället för att

minska det. Äfven denna synpunk"t är ett skäl för att frågan allvarligt

förberedes, allvarligt granskas och utredes, innan man tager något vidare

steg, och i det afseendet ber jag få förena mig med föredraganden.

Herr Grosshandlaren H. Axelson: Den ärade föredraganden har på

ett synnerligen förtjänstfullt sätt sökt att väcka intresse för en ekono

misk sarnmanslutning emellan de tre skandinaviska länderna på basis af

gemensam tullagstiftning eller på tillämpliga kon~entioner. Lämnande

detta stora och helt visst tänkvärda spörsmål för ett ögonblick åsido, vill jag

endast uppehålla mig vid frågan om 1nellanrikslag emellan Sver.ige och Norge.

Då den förutvarande mellanrikslagen föll, skedde detta såSOln bekant

därigenom, att de protektionistiska ledarna inom riksdagen påverkade

sina meningsfränder särskildt inom landtbruksidkarnas krets genom att

»må]a hin på väggen». Det torde därför icke vara ur vägen att påvisa
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hvilka förluster som de svenska jordbruksidkarna hafva gjort genom mel

lanrikslagens upphöran'de.

De ,anförda sifferuppgifterna, hvilka äro hämtade ur Norges officiella'

statistik, tala sitt eget språk och lyda som följer:

, Norges i,mport ifrån Sverige
1896

Smör ~-------- ~76,060 kg.
Ost 422,480 »

Ägg 558,960 »

Hafregryn . 183,760 »

Potatismjöl 702,270 »

1901

32,480 kg.

2,410' »

7,114 »

5,270 '>

20 »

Voro jordbrukarnas offer de enda i denna bedröfliga och kortsynta

politik? Förvisso icke. I den officiella statistiken läsa vi bland annat

följande:

Norges imlJOrt t~från Sverl:ge
1896

Bomullsvaror 1,102,080 kg.

Ljus, tvål, såpa 459,019 »

Glasvaror 1,790,511 »

Mursten ~ ~________ 898,801 »

1901

136,900 kg.

35,217 »

124,1,20 »

lR7,012 »

Dessa siffror äro tagna ur högen af den officiella statistikens kraftigt

talande faktorer. Hvilket politiskt parti man än, må tillhöra och hvilka

förutfattade meningar, som än må skymma blicken, då det gäller att be-

.döma, hvad vårt lands ekonomiska välfärd kräfver, måste dock dessa

siffror stå såsom ett kraftigt manande gif akt. En utredning måste göras.'

Ehuru jag ej har något egentligt emot en utredning på den breda bas,

den ärade föredraganden föreslagit, anser jag mig dock böra, framhålla

önskvärdheten af en utredning i syfte att åstadkomma en 'på praktiskt

ekonomiska grunder fotad 'ny mellanrikslag emellan Sverige och' Norge.

'Herr Kommerserådet E. Giinther: Det är väl ingen, som vill förneka

eller bestrida, att, såsom af föredragshållaren ock framhållits, en sådan

tullunion som den här föreslagna skulle vara till stor fördel för oss sven

skar, därigenom att vår omsättningsmarknad skulle ökas.
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Det bar sagts., att en sådan tullun"ion skulle baseras på protektioni

-stiska grunder, och jag vill också hålla för troligt .att så skulle komma

.att ske. Det vore för öfrigt från vår svenska synpunkt nog också det

.enda sättet, såsom förhållandena nu äro. Men. om man med protektio-

nistiska grun4er menar, att vi skulle behålla våra tullar på lifsmedel, så'

tror jag, att svårigheter komma att möta; då Sverige för en helt annall

-näringspolitik, än hvad Danlnark gör. Danmark saknar visst icke tullar,

·och det finnes i Danmark artiklar, som draga högre tull än hos oss, men

-där finnes särskildt, såsom alla veta, icke tull på lifsmedel. Detta är en

väsentlig skillnad mellan Sveriges och Danmarks handelspolitik.

Då blir emellertid spörsmålet: »Hvem skall uppgifva sin IlandeIs

politik? Hvern skall uppg~fva sin ståndpunkt i denna f~'åga ?» En af

.Je båda ländern.a måste göra det, och då herrarna utgå därifrån, att en

.sådan union bör ställ~s på grund af lifsmedelstul~arnas,bibehållande, må

~ste det blifva Danmark, som skall uppgifva sip ståndpunkt. D~t har af

föredragshållaren yttrats,. att detta icke .är någon omöjlighet, och att

~därtill endast fv!dras god vilja. Ja, det är just precis, hvad som fordras.

Det måste blifva så, att det ena landet - jag tänker nu särskildt på

DannJark - måste uppoffra sin nu förda handelspolitik och införa lifs

medelstuIlar för att nu jämföra förhållandena, sådana de äro i dag. Jag

-tror emellertid för min del, att en sådan god vilja inoIn det ena landet

icke kan framkallas blott därigenom, att man för detta land pekar på

;siffror och säger: »Här ser ni, hvilka fördelar det skulle medföra att få

·dessa tullar.» Jag tror, att på detta område, på det handelspolitiska och

·det ekonomiska olnrådet, den .ene. icke kan öfverbevisa den andre, som

har sin ståndpunkt fast, att denne bar en fördel af att öfvergifva denna

·~tåndpunkt. Det skulle vara ett mycket öfverraskande fenomen,. om så

-ske~de, och jag tror, som sagdt, för min del icke därpå. Om en utred

p.ing endast går ut ~å att undersöka, huruvida denna goda vilja finnes

-j Danmark, då är kanske utredningen snart gjord. Men skall utrednin

;gen gå ut på att lned siffror öfverbevisa Danmark, att detta land bör

.införa spannmålstullar, tror jag för min del icke, att utredningen tjänar

mycket till,.

Därelnot tror jag, .att första villkoret för genomförandet af en sådan

tanke som den här ifrågasatta är, att union skall ske med dem, som

.llafva samma å~kådning i handelspolitiskt afseende, och i detta afseende
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stå vi Norge närmare än Danmark. Skall vår marknad' kunna utvidgas

på det sätt, som här ifrågasatts, så tror jag det vore klokt att redan från

början inskränka denna tanke till' att omfatta endast Norge. Norge har

nu på, senare tiden alltmera närmat sig vår ståndpunkt, och det är detta'

förhållande, som enligt min mening skulle möjliggöra en tullunion med
detta land.

Jag vill med detta icke säga, att icke en sådan utredning som den

nu föreslagna ändock skulle kunna hafva sin nytta Ined sig. Om den

också icke leder till afsedt resultat, så är ett dylikt arbete därför visst
icke bortkastadt. Från andra synpunkter kan det vara' nyttigt att få en

sådan utredning till stånd, och för den skull kan det icke falla mig in

.att motsätta mig en sådan. Men, om man tänker sig vilja komma til~

€tt resultat i denna fråga, så tror jag, att man under nuvarande förhål

landen redan från början k~n alldeles bortse från Danmark och att man

.endast bör tänka på en tullunion i den ena eller andra formen med Norge.

Herr Generaldirektören R. Åkerman: I hufvudsak instämmande med

den siste talarell vill jag gå ett steg längre än han och i någon mån

söka antyda, hvad följden enligt min tanke skulle blifva, om Danmark

med öfvergifvande af sin nuvarande frihandelspolitik skulle ingå på en

tullunion med de båda andra skandinaviska länderna.. Ett uppoffrande af

dess fria införsel af spannmål skulle enligt mitt förmenande för Danmark

medföra ett omslag af hela dess nuvarande sätt att s~öta sitt jordbruk.

Danmarks export består ju nämligen för närvarande egentligen af smör,

fläsk, ägg och slaktkött. Dess bufvudindustrier' utgöras lned, andra ord

af omvandling till nyss nämnda varuslag så väl af dess egna sädes- och

andra landtmannaprodukter som ock af en mängd från andra länder in

förd säd. Det har af föredragshållaren redan framhållits, hvilken bety..

dande sädesimport Danmark har, men det skulle sannolikt snart blifva

slut därmed, om Danmark inginge en tullunion med Sverige och Norge

på hufvudsakligen samma grunder som de Sverige nu står på. Danmark

finge i så fall nog öfvergå till att producera spannmål för att till Sve

rige sälja sådan, och Sverige skulle då få känna ett helt annat inflytande

af .en tullförening med Danmark än det, som föredragshållaren framhöll.

Han stödde sig på Danmarks nuvarande sätt att sköta sitt jordbruk, näm

ligen att producera en mängd färdiga födoämnen. Men blefve det en
9
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t\lllunion med Sverige på grundval af gemensamma spannmålstullar, jar

då skulle nog Danmark snart komma att finna, att detta icke lönade sig

lika bra som förut, uta~ att det blef mera inbringande att sälja spann

mål till Sverige, som i alla händelser behöfver sådan. Men då vore det.

också slut med den verkan af spannmålstullarna, som Sverige därmed·

afsett, ty de svenska landtbrukarna finge då icke sälja sin vara till så

dana pris, som de nu få.

Jag tror således för min del, att det vore ännu orimligare, än hvad

den nästföregående talaren framhållit, att tänka sig ett sådant tullför-·

bund med· Danmark.

Hvad åter beträffar en tullförening med Norge, så vill jag instämma

med den föregående talaren i att det kan sättas i fråga, om icke tiden

snart må vara inne att åter få .till stånd en sådan förening; men möj

ligheten därför beror naturligtvis mest på graden af Norges beredvillig

het att vidare fortgå på den protektionistiska bana, hvarpå det under

senare år i viss mån inslagit.

.1
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Bil. I.

Från Sverige till Danmark.

Åkerbruk ------ --- ---__ o - - ~ .:.

Produkter af textilindustri _

Papper --- ---------- -- ------- .. ----------- .
Cement -- ~ ~ ~ - --- ---

Fartyg -- --- --- ------ --------- --- --- --- --- ------------------
Instrumenter --- --- -- ~ - -_ - ------ ------ ------

Smör _-_ --_ --- --------- --- --- --- ------- _

Produkter af skogs- och sågverksindustri _

Boskapsskötsel .--- --- . _

Produkter af metallindustri . _

Sten --- ------- -- ------------ --- ----- , .__ -- _
Fisk o. d. -; _

Produkter af tegelindustri _

Trämassa--- ------- -------------- --- ------- ' -- _

16,189·

12,937, .

4,963

2,766

1,752

1,226

1,224

838

844

626
476 .

322

255
203

44,621

Andra varor 1,584

Summa 46,205

Från Danmark till Sverige.

Boskapsskötsel - 9,210
Åkerbruk 6,601

Produkter af textilindustri 4,372
Maskiner 4,151

1ietaller, metallarbeten 4,052
Sirup, melass ,____ __ 1,534

Ångfartyg ' 1,444

Oljekakor --. 1,292
Frö 1,188

Fisk och tran .. -- 981

Kläder, band ill. m.____________ 761

Transport 35,586

Transport 36,586
Superfosfat____ __ 528

Frukter, bär, växter, blommor
ill. m. 513

Oleomargarin_____________________ 446
Tobak, arbetad ~___________ 407

Instrumenter 377

Trävaror_~_________________ 322

I{onserver ~__________________ 318

Flyttsaker 294

Glas 242

Transport 39,033
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Tra~sport 39,033
Brännvin, sprit .. _.______ 233
Lervaror ._______________________ 216

Korkar 193

Papper __ .________________________ 191

Färger 180

Sten ,' 174

Schoddy . ' 157

Säckar 156

Affall ._. ~_______ 155

Transport 40,688

-Transport 40,688
Litografiska arbeten 152

I{reatursfoder 142

Symaskiner .__. ._____ 129

Järnvägsmateriell .. 116

Apoteksvaror 113

Skodon 111

Paraffin 104

41,555

Andra varor 6,204

Summa 47,759
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Bil. II.
Från Sverige till Norge.

Produkter af skogs- och sågverksindustri 4,650
Boskapsskötsel ~___ __ 4,418

Produkter af metallindustri ~ ----- 2,499"
Trämassa ~ ~ 2,385

Produkter af textilindustri __ 1,816

Redskap och verktyg .. 1,054

Papper .. -----,- ----------__ 963

Åkerbruk o. ' ----------.----- - - --__ 734
Maskiner - -__ o. 700

GUlllmivaror . o. 262

F~sk ~-:-__ ~~:- -- --- ------ --- --- . ~ -- ---. ----- --- --- 137
Klo!syr. kali __ o .:. '-__ __ 136

F'artyg ___ ___ ___ _ _ __ __ 131

19,885

Andra varor 3,668

Su~ma 23,553

Från Norge till Sverige. .
Fisk och tran ., _

Mineral och produkter af metallindustri _

,Boskapsskötsel o. - ---------- _

Maskiner -- ~ _

Lervaror o. - o. _

Fa~tyg ~ ... _

Trävaror -__ ---- -- ---- .- _

Åkerbruk ------ ------- _

Trämassa

1l,361

2,141

1,155

724

587
498

313

287

205

184

175

175

116

17,921

Andra varor 1,418

Summa 19,339
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Bil. III.

1903 den 26 november.

Från Norge till Danmark.

Fisk _-- _- --- -__ --- --.- -'-- ------. -- --- - . .__ 2,727

Margarin - ------- -------- --- .. __ 1,166
BoskapsskÖtsel .. - -__ - o • 902

Produkter af skogsindustri --------- . 852

'J..'rämassa _. _- . --. --- -- - ---- --- --- --- ---- -- 849
Fartyg ..; --- .. __ 257

Svafvelkis ... .. ._ 194

Kli ._. __... __ 113

7,060

Andra varor 1,081

Sumrq·a 8,141

Från Danmark till Norge.

Boskapssköts~l --- ---- __ --_. -- ------ ------------ ---------- -______________ 3,832
Åkerbruk o ----------------_____________ 1,853

Talg, margarin ---------- __ -__________________________ 1,126

Ångbåtar ---~-------_______ __ 896

Oljor. -- --------- ------ -___________ 884

Yllevaror --- --- --_- -- --------- ------ --- --____ __ 863
.Sirup, melass " - '_0 :-_____ 525

Produkter af metallindustri -----------------__________________________________ 329
Malt - .. --- ------- --'- -- -----___________________ 316
Maskiner .- -- 0__ 301

Fisk __ e -- ~-- .. -~ - - ---- - - -----. ------.-----~-------- ---____________ 250
Schoddy, affall o. d. ., ~_______________________________ 167

Korkproppar --_ --_ --- --- -- ---_______________ 140

Sten . -- ----------------- --. - -----------______ 109.
Redskap och verktyg ~-----------------------------______ 108

11,699
~

Andra varor 3,480

Summa 15,179
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Bil. IV.

157

2,963

626

828
389

Från Sverige till .

Danmark.
S'Jnör 16,189

Boskapsskötsel:
Kreatllr . _
Fläsk _

Kött ~ _

Ost , _

Ägg _

Hudar och skinn _
Ister, flott, talg _
Ull _

Ben _

Åkerbruk:
H vete _

Råg __~______________________________ 25

Hafre 422

Annan omalen säd 32

Förmald spannmål -________ 224
Kli . ___ ___ ___ ___ 141

Hö _

Potatis _

Från Danmark till

Sverige.

649

194

1,528

155

34

727

4,057

1,118

639

109

4,408

192

108

95

232

1,350

130

86

Smör

21,996

16,189

5,807

15,811

649

15,162
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ERNBERG, J., assessor.
ESSEN, F. VON, friher~e, riksmarskalk•.
EWERLÖF, .J., v. häradshöfding.

F AHLCRANTZ, G. E., v. häradshöfdin~.

FAHNEHJEL1tl, O., civilingenjör.
FALK, M., landssekreterar·e.
FAXE, C". grosshandlare.
FLODSTRÖM, I., aktuarie.
FRJENKEL, L., bankdirektör.
FRANCKE, O., grosshandlare.
FRANCKE, R., grosshandlare.
FRIBERG, F., f. d. bankokommissarie.
FRIEDL.Ä.NDER, H., grosshandlare.
FRISK, O.., v. häradshöfding.
FR.Ä.NCKEL, E., generalkonsul.
FRÖLANDER,H. T., bankdirektör, förenin-

gens ordförande.
FÖRSELIUS, G., direktör.

GAGGE, A., bankdirektör.
GEBER, M., bankir.
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"GEBER, P. A., bankir.
"GEORGlI, A., generalkonsuL
'GERLE, C. J. H., f. d. departementschef.
'GIHL, C. H., bankdirektör.
"GIRL, G., bankdirektör.
GLOSEMEYER, A., grosshandlare.

·GB,ANROLM, H., direktör.
GRANSTRÖM, G., grosshandlare.
GRILL, B., direktör.

'GRIPENSTEDTj C., v. häradshöfding.
GRÖNVALL, E., bruksägare.
'GRöNWAIJL, F., fil. doktor.
'GUINCHARD, J., fil. doktor.
·GUMPERT, M., grosshandlare.
-GUMJELIUS, A., direktör.
GUNTHER, E., kommerseråd.
"GÖRANSSON, E. F., ingenjör.

HlEGGSTRÖM, A. W. T., kapten.
.HALLBERG, F., bankdirektör.
HAMILTON, H., grefve, landshöfding.
HAMMARSKJÖIJD, H. L., president.
HAMMARsTRöM, A., byråchef, ledamot af

redaktionskommitten.
HAMRIN, H., direktör.
RANSEN, H., grosshandlare.
HASSELROT, C. B., häradshöfding.
HECKSCHER, E., bankdirektör.
HECKSCHER, I., generalkonsul.
HEDERSTIERNA,C., expeditionschef.
.HEDLUND, H., redaktör.
HEGARDT, I., grosshandlare.
HEILBORN, O.,,generalkonsul.
HELLNER, J., byråchef, föreningens vice

ordförande.
HELLSTRAND, C. A., ingenjör.
HERLITZ, K., v. häradshöfding.
HERSLOW,C., fil. doktor, redaktör.
HERZOG, P., generalkonsul.
HESSLER, I-1., grosshandlare.
HILD~BRAND, H., riksantikvarie.
HIRSCR, E., civilingenjör.
HIRscn, I., grosshandlare.
HIRSCR, O., ingenjör.
HOFFSTEN, E., byggnadsingenjör.
HOLM, G. B. A., v. häradshöfding.
HOLMERZ, C. G. G., direktör.
HORN, R. P. von, e. o. hofrättsnotarie.
HORNGREN, L. H., konsul.

* Ständig ledamot.

HULTGREN, C.,' notarie.
Huss, M. W., justitieråd.
HUBNER, E. L. F., sekreterare.
HÅKANSSON, J., bankir.

. H.Ä.GGLÖF, R., v. häradshöfding.
HÖGLUND, O. M., fil. doktor, grosshandlare.
HÖJER, M., lektor.

ISAKSON, A., skeppsbyggeriinspektör.

JANSSON, C., bankdirektör.
JANZON, O., direktör.
JENTZEN, e., med. doktor, bankir.
JOHANSSON, B. B., direktör.
JORNSON, A., generalkonsul.
JONSSON, O., bankofullmäktig.
JOSEPHSON, S., grosshandlare.
JUHLIN, J. M., byggmästare.

KASTENGREN, C. O. F., kamrer.
KENNEDY, J., kammarherre,
KEY, H., fil. doktor, redaktör.
KEYSER, C. T. G., f.. d. kommendörkapten.
KEYSER, S., konsul.
I{EY-ÅBERG, K., aktuarie..
KINANDER, E., v. häradshöfding.
KINBERG, E. G., byråchef.
KINBERG, L. O., grosshandlare.
KINNANDER, O., v. häradshöfding.
KJEI4LANDER, A., byråchef.
KJELLBERG, C. O., grosshandlare.:1:
KJELLBERG, J., bankdirektör.
KOERSNER, A., e. o. hofrättsnotarie.
I{RuHs, K. F., bokhandlare.
KRUSENSTJERNA, J. E. VON, generaldirektör.
KULLBERG, H. AF, kapten.
KÖHLER, S., kanslisekreterare.

LAGERBRING, E., advokatfiskal.
LAGERHEIM, A., minister för utrikes ären-

dena.
IJAGERWALL, B., v. häradshöfding.
LAMM, H., grosshandlare.
LANCKEN, C. E. VON DER, underståthål1are.
LANDIN, J., handelskemist.
LANGENSKIÖLD, K.;, friherre, bankofull-

mäktig, ledamot af redaktionskommitten.
LARSON, A., grosshandlare.
LARSSON, E. F., grosshandlare.
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LAVAL, G. DE, fil. doktor, civilingenjör.
LEFFLER, J. A., fil. doktor.
LEMAN, PH., fil. doktor.
LEWENHAUPT, C., grefve, f. d. envoye.
LEwENHAuPT, G. E., grefve, godsägare.
LILJEWALCH, T., f. d. stadsmäklare.
LILLE, A., fil. doktor.
LILLIESKÖLD, E. W., kamrer.
LILLJEKVIST, F., slottsarkitekt.
LILLJEQVIST, R., civilingenjör.*
LINDEBERG, K. M., kansliråd.
LINDER, C. G., v. häradshöfding.
LINDHAGEN) D. G., professor.
LINDROTH, C. A., grosshandlare.
LINDSTEDT.I A., professor.
LINDSTEDT, A. W., kamrer.
LTNDS'fRÖM, A., kontorschef.
LJUNGBERG, E. J., direktör.
LJUNGGREN, C. J., V. häradshöfding.
LJUNGGREN, C. J. F., konsul.
LJUNGLÖF, K., grosshandlare.*
LOVEN, J., grosshandlare.
LUBLIN, J., grosshandlare.
LUNDBERG, K., direktör.
LUNDEBERG, C., bruksägare.
LUNDSTRÖM, C. F., godsägare.
LÖF, N. Y'V., kassör.
LÖFGREN, B., kamrer.

MALMSTRÖM, C. G., f. d. riksarkivarie.
MARTIN, B., jägmästare.
MARTIN, E., auditör.
MAY, J., öfverdirektör.
MEULLER, F. LAMBERT-, amanuens.
ltiEVES, J. S., byråchef.
MITTAG-LEFFLER, G.~ professor.
MOLANDER, A., direktör.
MOLANDER, C. A., grosshandlare.
MOLL, F., varumäklare.
MOLT.., I., bankdirektör.
MOLL, V., kamrer.
1\1:0NTAN, C. O., f. d. assessor.
MONTAN, E. V., professor.
MONTELIUS, W., v. häradshöfding.
1\iUNTHE, G., expeditionschef.
MÖRK, A., bankkassör.
MÖRNER, K. Å. G., grefve, t. f. kanslisek

reterare.

* Ständig ledamot.

NORDSTRÖM, C. F. T., generaldirektör.
NORIN, C. A., v.· häradshöfding.
NORSTEDT, E., bruksägare.

ODENRICK, J. F., grosshandlare.
OLBERS, L., v. häradshöfding.
OLIVECRONA, A., v. häradshöfding.
OLROG, T., grosshandlare.
OLSSON, T., bergmästare.
OXENSTIERNA, B. G., grefve, t~ f. kansli

sekreterare.
OXENSTIERNA, E., grefve, major.

P ALM, L, bankdirektör.
p AL~LER, C. W., bruksägare.
PALME, J. H., bankdirektör.*
PALME, S. T., direktör.
PALMGREN, H., v. häradshöfding.
p ALMQVIST, G., direktör.
PERSSON, N., konsul.
PE'TERSEN, A. F. SKOW-, bankdirektör.
PETERSENS, H. af, kansliråd.
PETERSSON, P. A. G., rådman.
PEYRON, A., grosshandlare.
PEYRON, L., grosshandlare.
PHILIPSON, M., bankdirektör.
PHILIPSON, W., v. häradshöfding.
PHRAGMEN, E., professor.
PIHLGREN, A., yrkesinspektör.
PLATEN, L., friherre, aktuarie.
PRINTZSKÖLD, O., förste hofmarskalk.

BABE, P .. R., v. häradshöfding.
RAMSTEDT, V., grosshandlare.
RAMSTEDT, W., fil. doktor.
RAPRAEL, A., fil. doktor.
REHBINDER, H., friherre, kommerseråd.
RENHOLM, G., kungl. sekreterare.
RENSTRÖM, A., hofrättsfiskal.
RETTIG, G., generalkonsul.
RETTIG, H., kanslisekreterare.
RETTIG, J., grosshandlare.
RETZIUS, G., professor.
REUTERSVÄRD, P., hofmarskalk.
RIBBING, G., hofrättsråd.
RICHTER, F., förste intendent.
RICHTER, F., sekreterare.
RINMAN, C., bruksägare.
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RISING, H., mäklarebokhållare.
ROSEN., C. G. VON, grefve, öfverstekammar-

junkare.*
ROSEN, E. VON., grefve, juris kandidat.*
ROSEN, G. VON, grefve, hofrättsråd.
ROSSANDER, J. F., grosshandlare.
RUBEN, L. M., bankdirektör.
RUBENSON, L., disponent.
RUBENSON, M., sekreterare.
RUDBECK, J., friherre, audit~r.

RYDIN, H. L., f. d. professor.

SACHS J., direktör.
SAHLIN, M., generaldirektör.
SAMSON, E., direktör.
SANDEBERG, F. AF; kamrer.
SANDEBERG, H., löjtnant.
SANTESON, H., v. häradshöfding.
SCHEDIN, E., bankdirektör.
SCHNELL, C.~ grosshandlare.
SCHUMACHER, C. W., fabrikör.
SCHUMACHER, G. W., kontorist.
SCHUMACHER, J. 'V., ingenjör.
SCHUMBURG, R., konsul.
SCHWERIN, W. G. VON, friherre, godsägare.
SEBARDT, C. W., hofapotekare.
SEDERHOLM, E., bruksägare.
SEGERSTRÖM, Hj., fondmäklare.
SETTERVALL, C., grosshandlare.
SIDENBLADH, E., f. d. öfverdirektör.
SJÖGREEN, C. M.., jägmästare.
SJÖGREEN, O. A., f. d. kansliråd.:te
SKOGLUND, F., bokförläggare.
SKOGMAN, C. J. A., friherre, f. d. kommen-

dörkapten.
SMERLING, G. W., v. häradshöfding.
SMITH, L. O., grosshandlare.:I:
SMITH, O., fil. doktor.
SMIT'!', J. W., f. d. generalkonsul.
SOHLMAN, H., redaktör.
SP'ARRE, N. G. A., grefve, kammarherre.
STARCK, A., generalkonsul.
STEDT, C. A., ryttmästare.
STEDT, N., lifiörsäkringsinspektör.
STERNER, E., bankdirektör.
STJERNSPETZ, H., major.
STOCKENBERG, J., v. häradshöfding.
STOCKMAN, G., grosshandlare.
STOLPE, C. M. G., direktör.

• Ständig ledamot.

STRANDBERG, G., fondmäklare.
STROKIRK, G., bruksägare.
STUART, J., riddarhussekreterare.
SUNDBÄRG, G., förste aktuarie.
SUNDSTRÖM, H., grosshandlare.
SWARTLING, A., konsul.
SwARTLING, J., bankdirektör.
SVEDBERG, C., grosshandlare.
SVEDBoERG, O. J., grosshandlare.
SVEDELIUS, A. G., landshöfding.
SVENSEN, E., skriftställare.
SYBERG, F., ,kOlisul.
SYDOW, E. G. von, bankkamrer.
SYDOW, HJ. VON, sekreterare.
SYDOW, O. VON., e. o. hofrättsnotarie.
SÖDERBAUM, B., bankdirektör.
SÖDERBERG, B., bokhandlare.
SÖDERBERG, J. E., förste aktuarie.
SÖDERSTRÖM, C., grosshandlare.
SÖRENSEN, N. G., grosshandlare.

TAMM, A., kontrolldirektör.
TAMM, C., hofintendent.
TAMM, C. G. A., friherre~f. d.öfverståthållare~
TAMM, G., stallmästare.*
THIEL, A., grosshandlare.
THIEL, E., bankdirektör.
TROREN, J., kamrer.
THULIN, C. F., generalkonsul.
THYSELIUS, E. J. A., skriftställare.
THYSELIUS, P., kanslisekreterare.
TIGERSCHIÖLD, H., kanslisekreterare.
TILLBERG, K., v. häradshöfding.
TITZ, C. A., konsul.
TROlLlUS, C. R., v. häradshöfding.
TROlLlUS, H., grosshandlare.
TÄGTMEIJER, F. A., skeppsklarerare.
TÖRNEBLADH, C., e. o. hofrättsnotarie.
TÖRNEBLADH,!., f. d. landskamrer.
TÖRNEBLADH, R., lektor, bankofullmäktig..

lJDDENBERG, E., v. häradshöfding, general
konsul.

W ACHTMEISTER, H. I-I:soN, grefve, general-
direktör.

WADSTEIN, T.; kamrer.
W lERN, M. E., grosshandlare.*
WAHLIN, C. A., amanuens.
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WAHLIN, e. A., grosshandlare.
VALENTIN, I., direktör.
WALLDEN; W., godsägare.
WALLENBERG, A., löjtnant.

. WALLENBERG; G. O., kapten.
WALLENBERG, K., bankdirektör.
WALLENBERG, M., v. häradshöfding, leda-

mot af redaktionskommitten.
WALLENSTEli~N, J. A.) f. d. kammarrättsråd.
W ANCKE, F., kamrer.
W ARBURG, S., grosshandlare.
WEBER, O. A., bankofullmäktig.
WELIN, G., byrådirektör.
WERNER, T., dockmästare.
WESTRING, H. G., statsråd.
WICKSELL, K., professor.
WIDEEN, A. R., kassör.
WIKBLAD, S. H., president.
WIKSTRÖM, e., grosshandlare.
WIKSTRÖM, P., grosshandlare.
WILLBORG, W. R., kapten.
WINBORG, T., fabriksidkare.

* Ständig ledamot.

'VINROTH, A. O., professor.
WRETMAN, F., fil. doktor.

YTT:H{RMAN, J., grosshandlare.

ZELLEN, J. O. AF, byråchef.
ZETHELIUS, E. G., kanslisekreterare.
ZETHELIUS, ~., t. f. byråchef.
ZETHELIUS, W., revisionssekreterare.
ZETHR1EUS, A. H., fon.dmäklare.
ZETHRlEUS, F., direktör.
ZETTERLUND; e. R., kontorschef.

ÅKERHIELM, L., friherre, president.
ÅKERLUND, E., godsägare.
ÅKERMAN, H., env~ye.
ÅKERMAN, R.) generaldirektör, ledamot af

redaktionsko'tnmitten.
ÅSTRÖM, A., docent.

ÖHMAN, E., grosshandlare.
ÖHMAN, E., direktör.
ÖRTENBLAD; T., direktör.
ÖSTBERG, G. F., direktör.
ÖSTBERG, J., kammarrättsråd.

Korresponderande ledamot:
MALARCE, A. E. DE, Secretaire perpetuel de la Societe des institutions de prevoyance

de France.
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