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NAT·IONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträ.de den lO januari J906.

Ordförande: Direktören S. PALME.

Till ledamot af föreningen invaldes Herr Professorn P. Fahlbeck.

Sedan den af herrar revisorer afgifna berättelsen angående verkställd

granskning af 1904 års räkenskap föredragits, blef i enlighet med revi

sorernas tillstyrkall ansvarsfrihet beviljad för nämnda års förvaltning.

Till reVIsorer för granskning af 1905 års räkenskap utsägos Herr

vice Häradshöfdingen P. R. Babe och Herr Byråassistenten G. A. Drysen.

Herr vice Häradshöfdingen M. Wallenberg höll härefter ett före

drag OU1:

En ny industri' för Sverige.

I statistiken för de senare åren öfver Sveriges införsel finner man

under rubriken »natron salpetersyradt (chilesalpeter)>> en post å cirka

20,000 ton. Valveras . denna import i pengar, så får man efter ett pris

af kronor 187 per ton en summa af kronor 3,740,000.

Detta är ju visserligen ej någon stor siffra i jämförelse med hel~ vår

införsel, för 1904 angifven till kronor 578 lnillioner, men många bäckar

små göra en stor å\ och om man kunde undvika denna utgift, så vore det
1
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lika välkommet som att få bort en annan ungefär lika stor irnportpost,

nämHgen ägg, hvilken bör och äfven skall försvinna.

Då jag angaf värdet af den införda saltpetern till kronor 3,740,000,

så var det ingalunda för att framhålla, att denna import var för stor.

Tvärtom, fackmännen på jordbrukets olnråde äro nog ense därom, att

dessa 20,000 ton borde .flerdubblas, och att detta, äfvenvid ett pris af

kronor 187 per ton, skulle löna sig. Afkastningen af vårt jordbruk skulle

genom rationella metoder kunna väsentligt höjas och sannolikt, såsom

en stor industriidkare häromdagen yttrade under en diskussion på Runan,

stegras med åtminstone 10 :%, så att vi icke praktiskt taget skulle be

höfva för vårt behof af jordbruksalster alls vara hänvisade till utlandet.

Ett af de förnämsta rnedlen att höja jordbruket är såsom bekant att

tillföra jorden kväfve. Detta sker genom den vanliga gödslingen. Det

kan äfven ske genom odling af baljväxter och dessas nedplöjning, grön

gödning, samt slutligen genom konstgödning medelst kväfvebaltiga ämnen

af olika slag. Det allmännast förekomInande af dessa är chilesalpeter,

som innehåller 15 a 16 X kväfve.

Herrarna känna alla, att det är från två håll, sonl världen för när

varande hämtar sina viktigaste artificiella kväfvesu bstanser: från gas

verken i form af ammoniumsulfat och från Chile i form 'af salpetersyradt

natron.

Mängden af det förra ämnet, ammoniaken, angafs för 1904 till cirka

ton 500,000.

U ppgifterna angående från Chile utfördt salpeter variera, men torde

1904 års export häraf icke hafva understigit 1,500,000 ton. Den årliga

stegringen har på senaste åren utgjort cirka 60,000 ton igenomsnitt. Tager

Inan en 10-årsperiod, så blifver det 40,000 ton.

Då man nu betänker, att ett land ensamt, rrysklalld, konsumerar

500,000 ton salpeter, och då man vet, att salpeterlagren i Chile ic.ke kunna

räcka nler än i 30 a 40 år, så kan man förstå, att skriket öfver kväfve

nö'den hittills varit berättigadt.

Det har ju yttrats, något drastiskt, att hvarje skott, som lossas för

intar ett lif, äfven om det ej träffar.

En engelsk vetenskapsman har vältaligt förliknat människosläktets

förhållande till behofv'et' af kväfve vid en på världshafvet kringirrande

båtbesättnings begär efter dricksvatten. Den är omgifven af vatten så
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långt ögat når, men kan ej använda det. Vi äro omgifna af enorma

kväfvemassor, men kunna ej nyttiggöra dem.

Under sådana förhållanden var det klart, att människoanden, som

aflockat naturen så många hemligheter, ej skulle hvila, förrän den lyckats

att tillgodogöra sig någon del af luftens kväfveförråd.

Som bekant beror svårigheten att lösa de-tta problem på kväfgasens

indifferentism.

I själfva verket har emellertid Cavendish redan för 100 år sedan er

hållit salpetersyra genom att låta elektriska gnistor slå igenom en af vatten

eller lut afspärrad luftmängd.

I våradag~r bar det på flera håll energiskt arbetats på att i indu

striell väg ur luften framställa kväfvehaltiga produkter.

Jag skall tillåta mig att nämna några af de mest bekanta.

r Förenta staterna Bradley & Lovejoy, hvars patent exploaterats af

Atmospheric Products Co. medelst kraft från Niagara. Så vidt kändt är

utan ekonomiskt fördelaktigt resultat.

I Europa bafva v. Kowalski & Moseicki i Freiburg framställt en metod,

som dock ännu ej blifvit fabriksmässigt tillämpad. Detta är därelnot för

hållandet med den af doktor Ifrank i Berlin gjorda, af Siemens & Hals}{e

protegerade uppfinningen. att framställa cyanamid eller karbidkväfve, som

innehåller 35 ~~ kväfve. Råprodukten dock· endast cirka 20,%. För·

faringssät.tet består däri, att kalciumkarbid under stark värme' behandlas

med luft, som befriats från sitt syre genom att ledas öfver glödande

kopparplåtar.. För tillverkning af dylikt karbidkväfve finnas fabriker j

Tyskland och Italien.

Priset på den framställda varan beror i främsta rummet af priset å

karbiden· och detta ju i sin ordning af priset å den elektriska kraften.

Tekniskt sedt lärer utbytet af denna metod i hög grad vara beroende af

jän1nheten i temperaturen under processen.

Att denna process är att betrakta såsom ett 'stort steg emot kväfve·

problemets lösning lider intet tvifvel.

Jag kommer så till den andra industriellt tillämpade metoden att ur

luften framställa kväfveföreningar, nämligen- K. Birkelands och Eydes

uppfinning »att medelst den elektriska ljusbågen framställa olika kemiska

föreningar ur gaser -eller gasblandningar, äfvensom därför afsedda anord

ningar». Å denna uppfinning h.ar patent erhållits i de flesta länder.
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Det svenska patentet, som söktes den 14 september 1903, beviljades den

18 nc>vember 1905.

Det är på .denna uppfinning, som jag menar, att en ny industri för

Sverige skulle kunna uppbyggas.

Det kan vara· intressant· att för uppfinningarnas historia bevara

de närmare omständigheter, under hvilka denna uppfinning väcktes

till life

Förloppet bar berättats på följande sätt. Birkeland, som är professor

i . fysik vid Kristiania universitet, hade under sina experiment för andra

ändamål iakttagit uppkomsten af en elektrisk båge med särskilda egen

skaper. Han spekulerade i förbigående öfver dessa iakttagelser men var

för sysselsatt att fullfölja sitt hufvudproblem för att då följa det nya

uppslaget. Emellertid sammanträffade professor Birkeland vid en middag

lned ingenjör Eyde. Under loppet af festen föreslog .någon af de närva

rande; att hvar OCll en i tur och ordning skulle angifva hvad han helst

önskade. Ingenjör Eyde, som förvärfvat ett större vattenfall i Norge och där

för sökte anvä~dning, uttalade då, att han önskade en gnista, hvarmed

kväfvet i luften kunde bindas. Då .utbrast ?en lärde professorn: »Jag

har' den flamman.» Resultatet blef, att de två herrarna började att ex

perimentera tillsammans, först i mycket liten skala vid Frognerkillen vid

Kristiania. och sedan i ett större särskildt byggdt laboratorium. vid

Ankerlökken i samma stad. Medlen till experimenten anskaffades af

Eyde, förnämligast genom hans svenska vänner. Detta var 1903 på

våren.

Då ingenjör Eyde insåg, att llppfinningens praktiska värde ytterst

berodde af möjligheten att kunna förfoga öfver stora och billiga kraft

källor, så bildade han, jämväl till väsentlig del med hjälp af svenskt

kapital, häradshöfding Tillberg m. fl., ett konsortium, som förvärfvade och

tog på hand några af de största vattenfallen i Norge.

I samband härmed. måste konsortiet utvidgas, och under slutet af

1903 intresserade sig ytterligare svenskt kapital i företaget, som därjämte

kräfde mycket ansenliga medel f~r fullföljandet af de på en särdeles bred

basis anlagda experimenten.

Det var vid denna tid som min bror o~h ja.g blefvo intresserade i

detta företag, och jag glömmer aldrig det öfverväldigande intryck, som

det första besöket i laboratoriet vi9 .t\nkerlökken gjorde på mig. Oaktadt
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man då förevisade allenast en ganska liten ugn om 40 kilowatt, så fyll

des rummet på några minuter af salpeterluktande rödaktiga· gaser. Man

fick äfven se den utspädda salpetersyran rinna ut från absorptionssy

stemet.

Det faller af sig själf, att vårt inträdande i denna affär föregicks af

fackmässiga undersökningar, bvilka utfördes af direktör Edström i AlI-

. männa Svenska och doktor Albert Petersson vid Alby karbidfabrik.. Jag

erinrar mig äfven, att doktor Petersson, när ja.g frågade honom, om han

ville åtaga sig denna expertis, svarade, att det ville han med nöje göra,

men han ville dock på förhand förklara, att kostnaden för en dylik under

sökning vore bortkastad.

Det öfverenskoms elnellertid oss emellan, att doktorn skulle först be·

söka Kristiania och efter en kort vistelse där, försedd med lämpliga in·

troduktionsbref, b~söka de förnämsta vetenskapliga auktoriteterna i 'l'ysk

land, Schweiz och Frankrike samt därefter, utrustad med kontrollerade

mätningsinstrument, fortsätta sina undersökningar i Kristiania.

Vid sin återkomst från det förberedande besöket i Kristiania sam

manträffade jag med doktor Petersson, som hade gripits af större en

tusiasm än jag. Detta helt naturligt beroende på att doktor Petersson

kunde granska sakell nled ett annat öga än lekluannen. Jag erinrar

mig från detta samtal, att doktor Petersson uppmanade mig att ej

låta denna stora uppfinning 11elt och hållet glida öfver i utlänningarnas

händer.

Härtill lnåste jag svara, att redan före mitt inträdande i affären

underhandlingar blifvit inledda med den största kemiska fabriken i Tysk

land, och att i öfrigt det. vore otänkbart att i Sverige uppbringa medel

till en så stor affär, isynnerhet då den, såsom grundad på en uppfinning,

innebure synnerligen stora risker.

Efter sin utländska resa, under 11vilken doktor Petersson var i till

fälle att konferera med doktor Seiffert i Troisdorf, herr Gall, chef för

Societe d'Electrochimie, professor \Vitt i Berlin In. fl., anställde doktor

Petersson, såsom aftaladt var, förnyade prof och mätningar i Kristiania.

Resultatet häraf blef, att doktor Petersson tillstyrkte oss att inträda i affären,

hvilket äfven skedde i november 1903.

Ett af de flera utlåtanden, doktor Petersson afgifvit, innehåller följande

resume, som jag tillåter n1ig att· ordagrannt återgifva:
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1) Birkelands & Eydes uppfinning att af luftens kväfve framställa

kväfvehaltiga produkter är ny.

2) Uppfinningen är patentabel.

3) Af de undersökningar, jag gjort, har jag kommit till den uppfatt

ningen, att processen ifråga är industriellt tillälUplig i stor skala och bör

vid användning af billig vattenkraft gifva kommersiellt tillfredsställande

resultat.

4) Uppfinningen fyller ett kändt behof, enär världen snart står inför

brist på kväfve.

5) Metoden att på elektrisk väg ur luften direkt alstra salpetersyra

skall åstadkomma en revolution i hela den del af den kemiska industrien,

som framställer kväfveförellingar. Denna industri skall förläggas till gynn

samt belägna större vattenfall och i de länder, som disponera sådana, skapa

andra _nya ind~strier.

De pågående underhandlingarna med det mäktiga tyska konsortiet

strandade på grund af tysk-arnas öfverdrifna pretentioller. Så uppställdes

bland annat från deras sida såsom villkor för anskaffande af ett i och

för sig otillräckligt kapital för utbyggandet af ett vattenfall om cirka

30,900 hästkrafter, att tyskarna skulle hafva monopol på försäljningen

till Tyskland och några andra länder och därför åtnjuta en provision

af 10 /t.
Underhandlingar -med en annan mäktig grupp i samma land ledde i

december 1903 till afslutandet af ett preliminärkontrakt på fördelaktigare

villkor. Denna grupp hade genom den mycket framstående professorn

i Miinchen Muthmann låtit anställa vidlyftiga experiment angående nle

todens beskaffenhet, och professorn besökte vårt .laboratorium i I{ristiania

två gånger.

I januari 1904 förklarade tyskarna emellertid, att de ej ville full

borda aftalet. Afslaget beledsagades af ett längre bref från Muthmann, i

hvilket han förklarade, att efterforskningar efter salpeter pågingo feber

a.ktigt, och att man vid -Bernardino och Jugo i Kalifornien upptäckt

stora salpeterfyndigheter.

Af dessa har det sedermera ej försports någon inverkan å salpeter

marknaden. - Vidare förmenade Muthmann; att, trots' det allenastående

prof på uppfinnarförmåga son1 Birkeland och hans medhjälpare lämnat,

det likväl vore stora tekniska svårigheter attöfvervinna, enkannerligen
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beträffande absorptionen af de oerhörda gasmängder, hvilka skulle alstras

i en större fabrik.

Härefter beslöts på min brors och mitt förslag, att alla vidare under 4

handlingar angående patentens afyttrande eller affärens finansiering skulle

inställas, och åtogo vi oss att anskaffa de medel, som erfordrades dels

för experimentens fortsättande'i stor skala, dels för byggandet af en ordent

lig . fabrik, där salpetersyra och kalciumnitrat kunde framställas på in

dustriellt sätt.
Arbetena å denna fabrik, som förlades till Notodden i Telemarken,

påbörjades i augusti 1904. Den kunde sättas i gång den 2 maj 1905.

Kraft Olll 2,500 hästkrafter förhyrdes från ett närbeläget vattenfall.

Då denna lilla fabriksanläggning antagligen kommer att hafva ett

världshistoriskt intresse, så torde det ej vara ur vägen att ägna densamma

en kort skildring.

Fabriken består af tre delar i tre särskilda byggningar: ugnshuset, ab

sorptionshuset och koncentrationshuset. Ugnshuset innehåller tre elektriska

ugnar om 5-700 kilowatt. Dessa ugnar kan man föreställa sig som smala

järnlädor, inuti klädda med eldfast sten och försedda med två stycken midt

elTIot hvarandra stående kopparstafvar, elektroderna, för strömtillförseln.

1tlellan elektroderna, som äro ihåliga för vattenafkylning, bildas ljusbågen;

hvilken af två utom ugnsrummet belägna elektromagneter utbredes skif

formigt, sålunda för ögat fyllande nästan hela ugnsrummet. Till bildandet

af bågen användes växelström med 50 perioder och 6,000 volts spän- .

ning. Till magnetismens uppväckande användes likström.

Genom talrika hål i ugnsrummets omkrets inblåses luft mot 'centrum,

hvarpå luften genom andra öppningar lämnar ugnen. Den har nu en

temperatur af omkring 6500 och håller mellan 1 och 2 J{ kväfoxid

samt är blandad med oförbrukadt syre.

Det kan tyckas, som om denna mängd kväfoxid vore alltför liten

för att kunna bearbetas till salpetersyra, men så är ej fallet. För detta

ändamål ledes luftblandningen först till behållare, där den får svalna,

samt upptager under de 6 minuter, den beräknas uppehålla sig i be

hållaren, syre och öfvergår till de rödgula di- och trioxiderna. Detta

synes ock tydligt för ögat, i det att den färglösa gas, som lämnade ugnen,

numera är tydligt rödfärgad. Från oxidationstornen, hvilka äro af järn,

klädda med eldfast sten för att icke anfrätas, vandra gaserna in i fa-
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brikens andra hllfvuddel, absorption\ssystem€t, som består af en serie

stora torn af granit eller sandsten,' fyllda uled kvartsbitar. Öfver denna

fyllning strilar oafbrutet en strörn af vatten, hvilken genom en särskild

apparat i toppen fördelas likformigt öfver tornets hela genomsnittsyta.

Vattnet suger upp gaserna, och utspädd salpetersyra b~ldas. Denna tryckes

upp igell genom en Montejus och mötel~ på sin väg nedåt ånyo kväf

oxider och blifver därigenom starkare. SOlU denna oxidation går lång

sanlt, finnas flera sådana torn efter hvarandra, i hvilka man i de första

får den starkaste syran och sedan allt sVR,gare och svagare sådan i de

efterföljande tornen. Dessa svagare syror förstärkas sedan genom att upp

taga mera salpetersyra från gasblandningen i de första tornen o. s. v. Det

är en kontinllerlig process, hvarvid man dock nöjer sig lued en koncentra

tion till 50 % syra.

Den lilla del af kväfoxiderna, SOlU ej lIpptages i de nälunda syre

tornen, bindes vid kalk i andra torn, för besparingens skull gjorda af trä,

genom besprutning med kalkmjölk.

Den 50 %-syran ledes därpå till fabrikens tredje del, koncAntrations

huset, där den i stora kar af sten neutraliseras lTIed kalksten till kalciuln

nitrat. Luten inkokas tillsammans med den, som komlner från kalktornen

Man erhåller kalciumnitrat i smältande tillstånd, och gjutes denna i bleck

cylindrar, särdeles lälnpliga för transport.

Den erforderliga värmen alstras för närvarande medelst stenkol. I den

nya fabriken komma ugnsgaserna att generera all den värme, som erfordras

för koncentrationen.

Såsom jag förut nämnt hade Cavendish redan för 100 år sedan på

elektrisk väg fralllställt salpetersyra. Andra forskare hafva beskrifvit lik

nande fenomen; och förklarades äfven på den grunden vid förpröfningen

af den tyska patentansökningen uppfinuingell i fråga icke vara ny.

.Öfver gnistans verkan har man hittills ej vetat något med säkerhet

Man antager emellertid nu Nernsts hypotes, att den elektriska ljusbågen i den

Birkeland-Eydeska processen verkar rent termiskt, d. v. s. genom sin

temperatur. Kväfoxiden är en endotermisk förening, d. v. s. en sådan

sonl bildas. under upptagande af värme, och för att kväfve skall kunna

förenas med syre, måste alltså värme tillföras blandningen. Kväfoxiden

tål emellertid icke alltför höga temperaturer,. emedan den då åter sönder

faller i kväfve OC11 syre.
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.På dessa fakta har Nernst grundat sina experiment. Han upphettade

rör af iridiuln till 1900° och förlängde dem med andra afkylda rör. Led

des nu luften in genoln de varnla rören och uttogs genom de kalla, så

visade' sig, att en del af 111ftens kväfve omsattes till kväfoxid. . Fick

luften enlellertid icke hastigt afkylas, så aftog kväfoxidbildningen eller

upphörde alldeles. Häraf skulle alltså framgå, att u:pphettningen förorsakat

bildningen af kväfoxiden, och att en hastig afkylning af reaktionsgaserna

är. nödvändig för att kväfoxiden ej åter skall sönderfalla i sina be

ståndsdelar.

Genom dessa resultat skulle verkan af den elektriska gnistan i den

Birkeland-Eydeska ugnen kunna förklaras. Gnistans temperatur är hög 

mall har skattat dell till 3 Et 4,000° -, och den luft, som blifvit utsatt

för densamnla, afkyles jll hastigt, när gnistan, som ju är ögonblicklig,

slocknar. Emellertid anse Birkelal1d och Eyde, hvilka sluta sig till Nernsts

uppfattning, att sanllolikt äfven själfva det elektriska fenonlenet spelar

en roll, ty den luft, som strömmen direkt genomslår, blir så' uppfylld af

söndersplittrade atomer och elektriska partiklar, att den knappast torde

val~a identisk 111ed vanlig upphettad luft.

.Lttskilliga personer bafva arbetat lned ljusbågar för att framställa

kVäfveföreningar - redan innan Nernst frau1lade hypotesen Oln orsakernå

till gnistans verkningar -, mell det är allenast Birkeland och Eyde, SOITI

fått goda utbyten af salpetersyra, hvilket förhållande får' tillskrifvas den

egendomliga form, de gifvit åt sin ljusbåge.

Genolll att olngifva den högspända ljusbågen med magneter blåses

denna ut halfcirkelformigt längs elektroderna. Göres samlua experiment

med en ljusbåge, SOln lllatas med växelström, bildar ljusbågen en cirkel

formad skifva. På detta sätt hafva nämnd'a uppfinnare lyckats framställa

skifforlniga ljusbågar lned en energimängd af ända till 1,000 !:ästkrafter.

Genom att ljusbågen får en dylik form, kan dell naturligtvis påverka

en större procentsats af en förbidrifven luftström, än om bågen hade lineär

utsträcknjng. Den har visat sig vara fullständigt okänslig' äfven för de

häftigaste luftströmningar.

Hvad som alltså utgör de viktigaste industriella framstegen i den

nya uppfinningen är, att en relativt låg spänning kan användas (5,000

volt mot 50,000 hos Kovvalski) och ·d·en stora -energimängd, som kunnat

anbringas på ett enda par elektroder.
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Härtill kommer. ugnarnas praktiska konstruktion, ,hvarigenom under

hållet af dem ställer sig relativt billigt - efter VUDna resultat torde de

behöfva omklädas 3 gånger om året -, användningen af ihåliga koppar.

elektroder, hvilka stå vid i 300 timmar och hastigt kunna utbytas utan

nämnvärdt uppehåll i driften m. fl. fördelar.

Men uppfinnarna hafva icke stannat vid att konstruera sin ugn. Jäm

väl vid den kemiska delen af processen hafva de beträdt nya vägar. De

hafva konsulterat de mest framstående kemister, som finnas i utlandet,

och de hafva därjämte omgifvit sig med en stab af unga begåfvade män,

11vilka önskat att förtjäna sina sporrar. Resultatet har ock blifvit, att så

dana auktoriteter 80m professor' Witt i Berlin, Grandeau och Schlcesing i

Paris och Silvanus Thompson i London, efter ingående undersökningar'

sistlidne sommar på platsen, under loppet af ett par veclror kunde uttala
sig på det sätt, de gjort.

De tre förstnämnda herrarna yttra nämligen i slutet af sin rapport, som

upptager 29 maskinskrifna 4:0 sidor, följande:

}) Vi hafva här ofvan beskrifvit Birkeland & Eydes process. Denna

beskrifning ansluter sig till en fabrikation, som praktiskt drifves vid

Notodden, och hvilken fabrikation vi själfva varit i tillfälle att kon·

statera.

Det' är sålunda fastställdt, att det finnes en fabrik enligt vår gjorda

beskrifning, att den innehåller elektriska ugnar, genom hvilka luftens

kväfve syrsättes, anordningar för de nitrösa gasernas absorption, neutrali

sering och koncentration för framställ~nde af salpetersyra och kalknitrat,

att allt detta funktionerar, och att fabriken~äljer det sålunda tillverkade

kalknitratet.

Huru mycket tillverkas då per enhet af kilowattår, en enhet, som

från början antagits till mätare? Vi hafva själfva uppmätt produktionen

på olika sätt. Genom att undersöka gaserna hafva vi kommit till 557

kilogram koncentrerad salpetersyra per kilo~rattår llnder den tid i juli

månad vi vistades i Notodden; denna siffra är nodvändigtvis för hög,

därför att den icke tager i beräkning vissa små förluster.

Genom den af oss föreslagna praktiska metoden, grundad på upp

mätande af de utgående produkterna och bestämmande af förändringarna

i den kvantitet syra, som befinner sig i de olika apparaterna, har man
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konstaterat" under tiden den 19 juli - 15 augusti ett utbyte af 515

kilogram.

Slutligen hafva vi genom ytterligare en annan metod för mät

ningen, nämligen genom att taga hänsyn till allt, som blifvit produ

ceradt från fabrikens igångsättande till den 19 juli, erhållit siffran 509

kilogram~

Dessa olika resultat tillåta oss att säga, att det icke torde vara oför

siktigt att basera kalkylerna på ett utbyte af 500 kilogram per kilo

\vattår. Vi äro böjda för att tänka, att detta utbyte kan ytterligare ökas.

Den Birkeland-Eydeska processen kan användas för framställandet

af olika kväfveföreningar. Vi anse det emellertid lämpligt att grunda

kalkylerna på framställandet af kalknitrat för gödningsändamål : detta är

den produkt, som är säkrad den största afsättningen. Andra produkter

skola tillverkas, om man anser, att det kan ske med större vinst.

Om man till utgångspunkt för sina kalkyler tager kalknitrat, så är

man förvissad om att hafva ett ämne, som alltid är efterfrågadt, och som

lämnar ett lninimum af vinst. '

Nitratet, pulvriseradt och hållande 13,2 - 13,3 % kväfve, synes oss

vara lämpligast att tillverka.

Om, såsom det är ~öjligt och äfvell troligt, detta pulver visar sig

vara för deliquiescerande, hygroskopiskt, kan Inan ersätta det med ett

basiskt nitrat med en ungefärlig kväfvehalt af 10 %; denna lägre kväfve

halt kommer sannolikt icke att utgöra hinder' för försäljningen; åtskilliga

gödningsämnen ännu mindre kväfverika, säljas i dag på grund af sin

kväfvehalt (så t. ex. organiska gödselmedel) och på mycket goda villkor.

Det genom Birkeland·Eydeska processen erhållna kalknitratets värde

såso,m gödningsämne synes oss ställdt utom hvarje tvifvel, och försälj

ningen af detsamma bör till följd bäraf baseras på värdet af det däri

innehållna kväfvet jämfördt Ined värdet af kväfve i chilesalpetern. Här

vid må det möjligen göras en reservation för prisb~ldningar, uppkom.

na genom karteller, hvilket förhållande det icke tillkommer oss att un

dersöka.

Det kväfvehaltiga gödningsänlne, som benämnes cyanamid, synes

icke såsom sådant älnne taga försteget framför kalknitratet. Då cyana

miden verkar genom den ammoniak, som den tillför jorden, kommer

dess halt af kväfve att prissättas efter ammoniumsulfatets kväfve; de.tta



12 1906 den-lO janua.ri.

senare är -för närvarande något dyrare än d~t, som försäljes i form af

chilesalpeter.

Vi hafva ingell anmärkning af betydelse att göra vid det oss före

visade förslaget till en fabrik å 28,500 hästkrafter. De egentliga modi

fikationer häri, som föranledas af erfarenheten från den nuvarande fa

briken, bestå i en proportionell ökning af tornens absorption~förmåga

äfvensom att åstadkomma kalknitratets koncentrering förmedelst den värme

från ugn~rna, hvilken nu går förlorad.

Den förra _åtgärden kan endast vara till nytta; den senare, hvars för

del är påtaglig, tillåter en besparing, då stenkol ej vidare kOllIna att

behöfvas.

De olika apparaternas varaktighet varierar efter deras olika natur.

Hänsyn har tagits härtill i den af oss uppgjorda tablån.

I en rapport sådan som denna skola frågor skärskådas från deras

vetenskapliga och praktiska sida. Det är knappast rätta platsen för per

sonliga eloger. Emellertid synes det oss svårt att afsluta vårt arbete utan

att framhålla, på hvilken fruktbärande uppfinningsförmåga, hvilken ovan

lig energi och hvilken lycklig djärfhet upphofslnännen till den nu llnder

sökta n1etoden, deras lnedarbetare äfvensom _de, hvilka finansiellt under

stQdt dem, bafva visat prof, då· det gällt att lösa ett så storartadt problem

och att på _så kort tid uppbygga ett _så betydande verk.

Och utan att gripa h~ndelserna i förväg torde lnan kunna säga, att

dylika egenskaper icke äro att förakta vid den vidare utvecklingen af

denna sak.»

Professor Silva'nus ThomlJS01~ från London kom till Norge i somras,

. då de -franska experterna redan lämnat Notodden. Jag hade ej tillfälle

att få träffa honom, IDell jag har haft tillgång till hans vidlyftiga rapport,

ur hvilken jag tillåter mig citera följande:

»1 samluanfattning af dessa allmänna anmärkningar och lTIed hänvis

ning till de erinringar, hvilka kunna göras i den tekniska afdelningen- af

denna rapport, får jag påpeka", att vi här stå inför ett företag af synner

ligen märklig beskaffenhet. Detta består i en helt och llållet ny industri,

som redan bragts till ekonomiskt goda resultat, och sonl därjämte är

i högsta gr,ad intressant, såsom varande _den första lyckade, med

konst gjorda syntesen af luftens båda hufvudbeståndsdelar - i. form af

nitrater.
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Den intager genast sin plats som en stor industri på grund af den

ofantliga afsättning, som nitrater såsom gödningsämne redan vunnit hos

landtbruket. Den nya produkten kan säkerligen framställas till pris, som

förskaffar densamma afsätt_ning för allt, som kan produceras, och den

kan icke utestängas genom någon manipulation af världsmarknaden, enär

de mängder, som beräknas kunna framställas under åtskilliga år framåt,

äro så små i jämförelse med hela världsbehofvet, att de knappast kunna

antag~s täcka mer än den årliga tillökningen i efterfrågan på nitrater.

Jag bar blifvit kraftigt impressionerad af det ingående och fullstän

diga sätt, hvarpå det uppställda stora programmet på hvarje stadium har

blifvit utfördt. Ingen möda har sparats att uppnå visshet. Gjorda rön

hafva uppenbarligen omsorgsfullt skärskådats från hvarje synpunkt. Alla

resultat, som erhållits såväl i laboratorium som fabrik, hafva systematiskt

antecknats och tabellerats. Ingenting har fördolts eller mystifierats. . Det

är påtagligt, att den högsta grad af vetenskaplighet, elektrisk såväl som

kemisk, har tillämpats å de föreliggande problemen; och det är en källa

till beundran, hurusom med framgång unga män med begåfning och

vetenskaplig träning hafva uppsökts och användts till olika befattningar.

Jag har tillåtit mig att använda entusiastiska uttryck, därför att

det varit mig en glädje att se, hurusom en uppfinning af stort värde

redan från dess början behandlats på ett sätt, som är värdigt dess be

tydelse. '>

Sedan jag nu sökt klargöra för föreningen, att vi här stå inför

något helt annat än en vanlig uppfinning, som ofta har en lång väg att

tillryggalägga, innan dess utöfvande kan ske i större skala eller med

andra ord blifvit industriell, skall jag undersöka, under hvilka förutsätt

ningar uppfinningens utöfvande ekonomiskt lönar sig.

I de kalkyler, som lagts till grund för det nu i Norge startade bo

laget ») Norsk hydro-elektrisk kväfstofaktieselskab», har man utgått ifrån

ett lltbyte af 500 kilogram koncentrerad salpetersyra per kilowattår. Man

har. vidare beräknat, att vattenkraften skall komma att kosta 11 a 12 kro

nor per hästkraft. Slutligen har man förutsatt, att hela produktionen

skulle utgöras af kalciumnitrat, som borde· kunna säljas efter sin kväfve

halt till ett pris per kilogram kväfve af kronor 1:10, levereradt i Ham

burg. Och .under dessa förutsättningar har det visat sig, att affären bör

gifva en nöjaktig industriell afkastning å aktiekapitalet.
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"Då jag uppgaf ett pris af 1:10 per kilo kv"äfve, levereradt i Hamburg,

bör jag tillägga, att denna siffra motsvarar priset per kilo kväfve i chile

salpeter, minskadt med 10 ~%.

Det torde nll vara lämpligt att något redogöra för de närmare om

ständigheter, hvilka influera på chilesalpeternas prisbildning..

Såsom bekant är Ha.mburg den största marknaden för chilesalpeter,

OC11 den där gjorda noteringen är följaktligen den tillförlitligaste. Under

de senaste sju åren har priset å denna artikel ständigt varit i stigande.

Under de senaste fem åren har priset icke vid något tillfälI~ understigit

8 ll1ark per 50 kilo. Detta torde närmast tillskrifvas st.iftandet 1901 af

en kartell mellan samtliga producenter af chilesalpeter. Denna kartell

understödes af chilenska regeringen och har till uppgift att reglera priset

å varan dels genom begränsande af produktionen, dels genom propa

ganda för afsättningen. För detta senare ändan1ål läl11nade chilenska re

geringen vid kartellens bildande en summa af cB 20,000.

Resultatet af sammanslutningen har motsvarat förväntningarna, oell

konsumtionen har hållit jämna steg med den växande produktionen.

Af en af medlemmarna i kartellen har jag erhållit följande uppgifter,

af hvilka det framgår, att priset å chilesalpeter icke varaktigt kan under

stiga 250 francs per ton, ett pris som är cirka 10 francs lägre än det

nu gällande~

Tillverkningskostnad med frakt till kusten . ". _

Afgift till cllilenska staten ~_~ . "--- __ ---------_-_'-.------------
Frakt till Europa ~ _

Diverse omkostnader, propaganda . "0 _

Vinst ~ _

Francs 110

62

23
10

45
Francs 250

Om nyssnämnda vinst 45 francs väsentligt reduceras, så kommer sal

peterpapperen att falla i pris, och en del af de sämre administrerade före

tagen bära sig ~j längre, hvilket har till följd, att produktionen inskränkes.

Emellertid är det sannolikt, att kartellen, som utlöper den 31 mars 1906,

blir förnyad .

., Då konsumtionen af chilesalpeter under de senaste 10 åren ökats

med i genonlskärning 40,000 ton om året, så föreligge~ ingen fara för
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att marknaden skall öfverfyIlas genom det på artificiell väg framställda

kväfvet.

li"'örst om 2 år kan tillverkningen börja och då med en årstillverk

ning af 16,800 ton af 13,2 ?{ kväfvehalt, sålunda motsvarande 14,300

ton chilesalpeter. Äfven om åtskilliga 100 tusen hästkrafter toges i bruk,

.skulle under den tid, som erfordras för deras utbyggande, konsumtionen

hinna växa i motsvarande gråd.

Och konsumtionen kan och bör ökas, särskild t för jordbrukets vid-.

kommande.

Vid afsättningen har konstkväfvet dessutom en öfverlägsen trumf;

det behöfver ej och kommer ej att uteslutande säljas i form af kalk

kväfve. Denna fabrikations alster kan afyttras i andra former. Först

och främst såsom salpetersyra, hvilken nu tillverkas af salpetern. Så

ledes en genväg. Vidare i form af nitriter af olika' slag, hvilka finna en

oerhörd användning i färgämnesindustrien, slutligen såsom sprängämne·

ID. m. Såsom bekant intager salpetersyran en central ställning i den

kemiska industrien Jag anmodade i våras en kemist att däröfver upp

rätta ett diagram, hvilket åskådliggör, hurusom denna syra bland annat

användes för framställandet af:

Tjärprodulcter med dess underafdelningar: fäl'ger~ medikamenteT,

parfYlner;

..4rnn~onialc, hvaraf an1tnoniumsulfat, allln, cyanförbindelser ;

Nitroglycer~~1~ för tillverkning af cordit, ballistit, dynamit, spränggela

tin och en del andra behagliga saker;

OellulosalJrodukter, celluloid, kollodium, konstgjordt silke;

Salpetersyra för tekniska bruk, silfvernitrat för fotografiska ändamål:

svafvelsyrefabrikation etc.;

Nitraternas stora grupp: saltsyra, natrillmnitrat, kalciumnitrat, bariu1l1

nitrat, strontiumnitrat, amlnoniumnitrat och kaliumnitrat.

Beträffande kalkkväfvets användbarhet såsom gödningsämne torde

ej någon gensaga kunna göras.

Redan den 17 oktober 1904 har professor H. G. Söderbaum i sitt.

föredrag Oln »nyare metoder att i jordbrukets tjänst tillgodogöra luftens

kväfve» publicerat de rön~ som med norskt kalkkväfve verkställts såväl

vid Experilnentalfältet och i större skala vid Väsby och' Vallox-Säby..

Professor Söderbaum yttrar följande: »Slutresultatet af de här anförda.
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såväl kärl- som fältförsöken kan sammanfattas i det omdömet, att både

karbidkväfvet och kalksalpetern visat sig vara förträffliga gödselmedel,

som till sina verkningar närmast äro att jämföra med de kraftigast ver

kande af våra hittills brukliga kväfvegödselmedel: chilesalpeter och am

moniumsulfat.

Frågar man sig nu, hvilkendera produkten, kalksalpetern eller karbid- .

kväfvet, som förtjänar att föredragas framför den andra, eller hvilken-

·dera som har den största framtiden för sig, så är detta spörsmål icke så

alldeles lätt att besvara. Ytterst torde det samluanfalla llled frågan: hvil

kendera låter framställa sig till billigaste pris?

För karbidkväfvets vidkolnmande ligger ett afgjordt företräde uti

dess höga kväfvebalt; denna håller sig uti de nyaste proftillverkningarna,

såsom redan är nämndt, omkring 20 procent, men kan enligt uppgift

stegras ända till 24 procent.

Bland karbidkväfvets olägenheter ligger den förnämsta utan tvifvel

uti de giftverkningar, som preparatet i en del fall faktiskt har visat sig

kunna utöfva, och som sannolikt stå i samband med dess balt af lösliga

cyanföreningar.

Slutligen bör också framhållas,. att karbidkväfvet på grund af sina

fysikaliska och kemiska egenskaper mindre väl lämpar sig att användas

som öfvergödsling. Detta är däremot i hög grad fallet med den i vatten

lättlösliga' kalksalpetern, som i detta hänseende fullkomligt öfverensstäm

mer med .chilesalpetern. Kalksalpetern har dessutolll det obestridliga före

trädet, att den under alla förhållanden, som kunna ifrågakoillllla vid dess

praktiska användning, är fullkomligt oskadlig för växterna, och att 

~elvis på grund häraf - dess anv"ändning i praktiken också bör blifya

mera obegränsad.

Kalksalpetern, som till sina kemiska och fysikaliska egenskaper på

det närmaste öfverensstämmer med chilesalpetern, kommer antagligen

att i hufvudsak verka. på samma sätt som denna, medan däremot

karbidkväfvet snarare torde förhålla sig på samma sätt som ammo

niumsalterna, redan af det skäl, att dess kväfvebalt i marken måste

undergå en omvandling till ammoniak, innan den kan tjäna växterna till

näring.

Förmodligen kommer därför såväl. karbidkväfvet som kalksalpetern

~tt vid den praktiska användningen så småningom .eröfra sina särskilda
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områdell med gränser, betingade af hvardera preparatets egenartade verk

ningar. Och härvid är det ju alltid möjligt) att det ena området kan

kOlnma att blifva något vidsträcktare än. det andra.

Kalciumnitrat har i rent tillstånd vid kärlförsök med hafre gifvit un

gefär lika stor skördestegring som chilesalpeter: iakttagna differenser öfver

skrida icke försöksfelens gränser.

Kalcillmnitrat innehållande nitrat i olika mängder, från 1 ända upp

till 20 procent, har i jämförelse med nitratfri salpeter å,stadkolnmit fullt ut

lika god om icke bättre gödslingsverkan. Försöksväxt hafre.)

Af professor Söderbaums uppgifter framgår, att nitriten icke haft

skadlig inverkan på växterna. Det har nämligen alltid ansetts, att nitriten

vore ett plantgift.

I ett till franska vetenskapsakademien den 14 l10velnber 1905 gjordt

11leddelande yttrar professor SchlCBssing, att han under s.ommaren anställt

kulturförsök med kalknitrat från Norge och äfven pröfva~ kalk1~itritet8

inverkan på plantorna. Det framginge ur dessa försök, att, vid samrna

mängd kväfve, såväl kalknitratet sonl kalknitritet visat sig fullkomligt

lika effektiva som salpetern. Man kunde därför, enligt professorns åsikt,

i stället för med chilesalpeter göda fältell med kalknitrat, vare sig detta

ämne innehåller nitrit eller icke.

Jag öfvergår 1111 till skärs~ådandet af de möjligheter, som finnas i

Sverige för den nya kväfveindustrien.

Då mall har beräknat, att' vid dell fabrik, som nu är under upp

förande vid Notodden, med ett kraftbelopp af cirka 29,000 hästkrafter,

det skall kunna (efter nödiga af experterna föreslagna säkerhetsreduktioner)

erhållas 15,040 ton kalknitrat a 13,2 ,% kväfve, ,så får Inan således per

hästkraft 0,52 ton kalknitrat. Vid ett pris å nitratet af kronor 145 per

tall visar det sig, att, on1 hästkraften kostar 15 kronor per år, en fa

brik, som disponerar öfver 20,000 hästkrafter, kan bära sig, IDen ej gärna

därunder.

. Häraf finner man, att på metodens nuvarande ståndpunkt det är

ganska få vattenfall i Sverige, SOlll hafva för ändalnålet nöjaktiga kraft

belopp. Men af dessa få fall kunna endast de användas, som kunna så

billigt utbyggas, att kraften ej ko.star mer än 15 kronor per hästkraft

och år.

Går lnan till vattenfal1skommittens betänkande, så får. man .veta,

2
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att staten af vattenfall med öfver 20,000 hästkrafter vid lågvatten äger
följande:
Harsprånget --- ----- . . 22,000

Ljusne strömmar ---.-- - . . . __ .. 20,000

Elfkarleby ------ --- ------ ---- _. --- --- .-. - , ... . ___ 31,000

Trollhätte strömmar ------ --------------------_______ __ 75,000

Af dessa fall torde Ilarsprånget" på grund af klimat och läge, ej kunna

i 'förstone användas. Ljusne strölll111ar, som bestå af en rad forsar,

blifver det dyrt att bygga ut; Elfkarleby torde böra reserveras för statens

järnvägars och eventuellt Stockllolms stadskraftbehof.

Däremot synes det mig vara påtagligt, att Trollhättefallen, t.il,l allra

största fördel för det alhnänna, böra kunna tillhandahålla kraft för att få

fram en kväfveindustri i vårt land.

Enligt de uppgifter, som läl11nats mig, kunna vid Trollhättan 67,000

hästkrafter apteras för en kostnad af kronor 8,500,000.

Om jag, för att få den årliga kostnaden per hästkraft, räknar med

9 % (det vanliga är ju 10 %, men lnan torde vara berättigad att

räkna 1 % mindre, då staten upplånar sina penningar billigare än

enskilda), så' kommer jag till en årlig kostnad per hästkraft af kronor

11,40..

Man har sett i tidningarna, att staten,klandrats därför, att den ej själf

nyttjat eller låtit andra nyttja de mäktiga krafter, som. Trollhättefal1en

innellålla~ Så vidt jag förstår, har Trollhättan icke hittills m-ed ekono

misk fördel kunnat utbyggas.

Den erforderliga långa tunneln och betydande dammen måste under

alla förhållanden göra~; och då arbetet varit .. färdigt, hade afnämare till

kraften saknats. Huru skulle d~ anläggningskostnaden ha kunnat för

räntas?

Järnvägarna äro ännu ej färdiga att taga kraft. Industrien i orten

behöfver, äfven om man spår en betydande utveckling, kanske ett par

tusen hästar.' Slutligen Göteborg med kringliggande ort.' Här ka.n icke

fdr närvarande afsättas 10;000 hästkrafter, än mindre det flerdubbla be

loppet..

, .- Mai) 'm~ste erkänna sanningen ~f satsen: att för 1'nycke~ stora vatten:"

krafter, äfven on~ de ä/ro n~ycket billiga, hatt· det hittills icke funnits någo'J1;

användning.
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För 111ånga har det emellertid stått klart~ att remediet i detta" hän

seende skulle ligga hos den elektrokemiska industriell. Ett ögonblick

trodde man på karbiden, men det visade sig snart, att marknaden bIef

öfverfylld. Så kOln järnsmältningel1, hvilken utan tvifvel på senaste tiden

gjort vackra framsteg OCll tydligen numera håller på att öfvervil1na barn

sjukdomarna. Slutligen lärer zinkraffineringen kunna taga i anspråk åt~

skilliga tusental hästar.

Men för de stora vattenkrafterna, såsom·" Trollhättan och Rjukan, har

det icke funnits någon användning.

Nu är tiden kommen. De 20,000 ton chilesalpeter, som Sverige år

ligen importerar, böra ersättas med 24,000 ton kalknitrat, producerade

vid Trollhättan eller andra svenska vattenfall. Härtill erfordras 46,000

hästkrafter.

Man kunde tänka sig, att någon riktade "följande ord till staten:

Ni torde vilja byg,ga ut Trollhättan, Iuen l1i kan det icke, därför att

ni ej får afsättning för kraften i sådant omfång, att utbyggnaden lönar

sig. Jag skall emellertid hyra den kraft, som ni ej själf behöfver eller

under lång "tid framåt kan behöfva, för eder egen räkning och för att

af eder till andra uthyras. Låt oss säga, att af de 67,000 hästkrafter, ni

får fram, ni sålunda" önskar reservera 22,000 hästkrafter. Jag skall då

taga 45,000 hästkrafter, men jag kan icke betala, hvad en hästkraft eljest

betingar. Jag kan betala mer än den kostar eder, men icke öfver 14 il

15 kronor, under förutsättning att hyrestiden bestämmes till 50 år.

Hur skulle tlU ett sådant förslag ställa sig för staten. Staten kunde

göra följande kalkyl:

Utbyggnaden och den fullständiga monteringen af
67,000 hästkrafter kosta . -_. Kr. 8,500,000

härifrån afgå, enär 22,000 11ästkrafter ej behöfva monteras,

annat än i den mån de koinnla till användning 1,000,000

Summa kostnad Kr. 7,500,000

9 J{ å denna summa . ------------------------- Kr. 675,000

Onl 45,000 hästkrafter uthyras a 15 kronor, får man
samma summa . . . "___ » 675,000

Staten får sålunda sina kostnader för den första" anläggningen fullt

förräntade och förJogar därjämte öfver 22,000 hästkrafter att successivt

nlonteras för en kostnad af omkring 1,000,000 krollot.
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Får staten för dessa häst~rafter en hyra af exempelvis 45 kronor per
häst, så betyder detta en bruttointäkt af ~____________________ Kr. 990,000

som, med afdrag af 9 % å 1,000,000, alltså lämnar ett
netto af ----------- o ---_____________________ »900,000

Detta är ju ell vacker ränta på det ka.pitalvärde, som ligger i Troll

bättefallen.

Nu kan det emellertid tänkas, att staten skulle säga: 50 år är en

lång tid, och ,det kan hända, att redan efter 10 år behöfver jag kraft ut

öfver de reserverade 22,000 hästkrafterna. Då torde det ej böra möta

oöfverstigligt hinder att träffa en öfverenskommelse af den ungefärliga

beskaffenhet, att hvarje tionde år kväfveföretaget' återlämnar exempelvis

5,000 hästkrafter. I detta fall måste hyran å hela vattenkraften sättas

något. lägre, enär den del af fabriksanläggningen, som blir öfverflödig

efter hvarje t,io-årsperiod, måste amorteras.

Därjämte står det staten till buds att lnedels 'länerns reglering till

det dubbla öka den vid. Trollhättan disponibla kraften.

Betydelsen af vattenfalls reglering, där tillgång till sJoar fin

11es, kan ej öfverskattas; så har kraften i Rjukan, som blott är 22,000

vid lågvatten, genoln reglering af Mösvand höjts till det lO-dubbla eller

220,000 hästkrafter.

För 'att från början förekomma olämpliga lnissförstånd ber jag få

nämna, att det finnes andra i enskild ägo befintliga svenska vattenfall,

hvilka kunna användas för tillgodogörandet af den Birkeland-Eydeska

uppfinningen. Jag kan sålunda nälnna Dme vattenfall om minimum

40,000 hästkrafter och hvars äganderättsförbållanden lära vara fullt kla

rerade. Vidare finnes Krångedeforsen vid Ragunda med ett ännu större

kraftbelopp. Blir Siljan reglerad, hvilket plott är en tidsfl'åga, torde

Dalälfven kunna prestera flera fa.ll med för kväfveindustrien lämpliga

kraftbelopp.

Dock kan jag' ej neka till att jag personligen skulle helst se, om

Trollhättan i första. rUlnmet toges i bruk.

Detta af följande skäl:

a) Västkusten och särskildt Göteborg, 11vars läge för industriell ex

port är det fördelaktigaste i landet, kunde förses med billig kraft och

sålunda vår stenkolsimport väsentlige11, 'om ej minskas, sä åtminstone

stäckas i sin svindlande progression.
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b) 'l'illgång till kalk funnes i närheten.

c) Afsättning för den färdiga produkten kunde delvis beredas på
närmaste håll och sålunda Västergötland såsotn betland i hög grad ut

vecklas.

d) Trollhättan vore en lälnplig plats för grundandet af andra indu

strier, SOlll i större utsträckning kräfva salpetersyra eller nitriter, såsom

sprängälllnesfabriker, färgfabriker m. fl.

För staten kan det ej heller vara oväsentligt, att dell får större

afkastning af Trollhätte kanal på grund af ortens industriella upp

blomstring.

Men en sak är nödvändig, och det är att hänsyn tages till tiden.

...~r det anledning att antaga, att af formella skäl det skall dröja åtskil

liga år, innan utbyggandet af Trollhätte vattenfall kan påbörjas, då kan

man ej vänta därpå. Man måste besinna, att patenttiden är kort - 15

ål' -, och att redan mera än 2 år atlupit.

Enligt hvad jag sport, är det ej sannolikt, att propositioll Oln 1-'1"011

hättans bebyggande kan komma in till denna riksdag. Detta vore att

i hög grad beklaga. Så vidt jag förstår, borde det ej vara omöjligt att

redan innevarande vinter afgöra denna fråga.

Erforderliga generella utredningar och planer skulle förvisso kunna

upprättas på ett par månader, så mycket mer som utförliga utredningar

redan föreligga. För detta arbete torde icke erfordras studieresor, vare

sig till Arnerika eller andra länder.

Vi äro nämligen !-log lyckliga att inom egna landalIlären besitta en

sakkunskap å detta område, llvartill andra länder näppeligen kunna upp

visa motstycke.

Det är icke uteslutande af svenskvänlighet, SOll1 svenska vattenbygg

nadsbyrån anlitas fö!' uppgörande af planerna till de stora norska vatten

fallens bebyggande. Ingenjör Eyde, som själf är en så framstående plan

konstnär inom ett annat fack, hade noga förvissat sig Olll, hvar i världen

han i detta som i andra fall kunde påräkna den största sakkunskapen.

Han fanll den i Sverige. Skola vi då »gå öfver ån efter vatten»

eller, rättare sagdt, efter vattenbyggare.

Jag nälnnde -tidigare, att värdet af en svensk medelskörd uppginge

till cirka kronor 600,000,000, samt att vi i genomsnitt under de senare

åren importerat jordbruksalster för 60 millioner kronor.
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Huru många hästkrafter skulle då, med ledning af förut angifna

siffror, behöfva användas för att framställa den mängd kalciumnitrat,

som erfordras för att höja afkastningen af jordbruket med 10 %.
Jag har försökt mig på en sådan kalkyl, som naturligtvis måste

blifva i 11ögsta måtto approxilnativ. Jag har utgått från följande förnt--

sättnjngar:

att hela ilnportell utgjordes af råg betingande ett pris af 14 kronor

per deciton; att 100 kilogram chilesalpet~r per he~tar anses gifva en

skördestegring af 300 kilogram kärna.

Jag finner då, att det skulle erfordras cirka 320,000 hästkrafter för

att tillverka den kvantitet kalciumnitrat, som erfordras för att åstad

komma en dylik skördestegring. Härvid har jag icke tagit hänsyn till

ökningen af halnlen, hvarigenom det erforderliga kraftbeloppet högst vä

senligt skulle kunna reduceras.

Att dylika omhvälfningar i ett lands" handel äro möjliga, framgå af

det kända. exemplet beträffande indigon. Ännu 1896 införde Tyskland

årligen för mark 211/4 millioner indigo, men 1904 utförde samma land

för 21 ~/4 millioner konstgjord indigo.

Innan jag slutar detta föredrag, som uppträder, helt naturligt, utan

alla vetenskapliga allspråk -- det f.år· s~arare anses såsom ett lekmanna

mässigt meddelande -, kan jag ej undgå att yttra, att - i en tid, då

vi blifva mer isolerade än förut dels genom omständigheternas makt och

dels till följd af våra egna åtgärder - det väl torde vara vår plikt att

genoln ett. rätt al1vända~de af landets resurser stärka dess ekonomiska

ställning.

Att låta vattnet rinna och under tiden importera chiles,alpeter och

stenkol är bestämdt icke klok ekonomisk politik.

I anledning af föredraget yttrade sig:

Herr Kanslisekreteraren H. TigerschiöId: Jag skulle såsom jordbru

kare önskat att hafva fått en fullständigare bevisning angående detta. nya

kväfvemedels användbarhet för jordbruket. I det nyss hållna föredraget

hörde jag, hvad 'Sverige beträffar, icke yttras annat, än att af professor

Söderbaum gjorts ett försök med kväfveluedlet, och att undersökningar

an~tällts vid försöksanstalten vid \~äsby. Sedermera hörde jag omtalas,



En ny industri för Sverige. 23

att det gjorts undersökningar i Frankrike, men resultatet af 'dessa under

sökningar meddelades icke. Vi hafva sett, att en jämförelse mellan chile

salpetern och karbidkväfvet i, allmänhet utfallit till fördel för chilesal

petern. . En sådan 'ingående jämförelse beträffande det nya kväfvemedlet

har väl ännu icke luedhunnits. Jag anser emellertid en dylik undersök

ning vara en af de viktigaste betingelserna för bedönlandet af om detta·

nya kväfvemedel verkligen kan blifva till fromma för vårt lands jord

bruk. Vi hafva ju funnit, att chilesalpetern med det pris, den nu be

tingar, dock har ell ganska begränsad användning i vårt land, och detta

beror till en del därpå, att kännedomen ODl de ökade skördar, som kunna

vinnas genom en rikligare användning af detta kväfvemedel, ännu icke

är utbredd i vårt land. Men till en stor del beror nämnda omständighet

ock därpå, att priset å chilesalpeter är sådant, att det med hänsyn till

förefintliga afsättningsmöjligheter och de pris, SOlTI för närvarande kunna

betingas för jordbruksprodukter, icke lönar sig att i större mängd an

vända detta kväfvemedel. Därtill kommer, att, hvilket pris det på arti

ficiell väg åstadkomna kväfvet än kan betinga i marknaden, dess an

vändning i jordbruket alltid lnåste blifva begränsad, därför att det arti

ficiella kväfvet icke kan helt och hållet ersätta den naturliga gödningen,

11vars bättre tillvaratagande än nll sker skulle vara en stor national

ekonomisk' vinst.

Skulle alltså luftkväfvet visa sig vara verksamt för skördarna och

kllnna tillhandahållas till väsentligt billigare pris än det, som chilesal

peter nu betingar, måste uppfinningen blifva af den största betydelse för

jordbruket. Men äfven om det icke kunde tillhandahållas till lägre pris

än chilesalpeterns nuvarande, är det uppenbart, att dess framställning

inom vårt land skulle i afsevärd mån kunna förbättra vår handelsbalans.

Herr Direktören O. Carlson: Den nästföregående talaren tvifiade på,

att ifrågavarande ällllle skulle lned fördel kunna användas. Jag anser, att

detta är en oberättigad farhåga. Man vet visserligen icke ännu, om det

nya kalknitratet är hygroskopiskt - detta är en sak, som fralntiden får

utvisa - men, för så vidt detta icke är händelsen, kan mall vara säker

på, att detta ämne är utomordentligt nyttigt för jordbruket. Att det

skulle blifva för dyrt för att kunna användas, om det blefve lika dyrt

som den nuvarande .chilesalpetern, kall jag icke förstå. Det är visserligen
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sant, att chilesalpetern stigit i pris och stigit ganska mycket,' mera än

man skulle llafva öriskat, men det oaktadt har konsumtionen af chile

salpetern tilltagit och detta icke endast i frälnmande land. 'utan relati vt

ännu Iner hos oss. Det är l1umera icke endast rika jorddrottar, saln

använda' sig af chilesalpetern, utan användningen däraf har trängt ned

äfven bland småbönderna. I. vårt land, där vi i vissa afseenden ligga

något efter beträffande jordbruket, bar chilesalpetern under de senare

åren börjat a11vändas i stor skala, ja, användningen dåraf har tilltagit så

väs"entligt, att det nästan väcker förvåning. I Skåne, där man särskildt

hehöfver använda mycket salpeter för att. få fraln goda skördar af socker

betor, är konsumtionen mycket betydande, och det lider icke något tvifvel

om, att den icke kOmlner ätt ökas ännu mera.

Det kan ifrågasättas, om det är fördelaktigare att tillverka kväfve i

form af salpetersyra eller karbidkväfve, men då <lenna fråga icke har

med den förevarande diskussionen att· göra" vill jag sluta me,d att fram

hålla, att, för så vidt jag kan förstå, den nya produkten, salpetersyrad

kalk, bör vara lnycket värdefull och välkomlllen för det svenska,jordbruket.

Herr vice Häradshöfdingen M. Wallenberg: Innan jag besvarar de två

frågor, som ställts till mig af llerr TigerschiöId, vill jag lned afseende på

den betänklighet, som framhölls af herr Carlson, attkalciumnitratet skulle

vara så hygroskopiskt, nämna, att man just med afseende därpå upp

funnit en särskild sammansättning, i det att lilan tillsätter lnera kalk.

Ett dylikt basiskt kalciumnitrat håller endast 10 % kväfve. Pulvriseradt

kan det sås med såningsmaskin såsom vanligt utsäde~ Det upptager icke

fuktighet i så hög grad som det vanliga nitratet.

Hvad de af herr Tigerschiöld fran1ställda frågorna beträffa, vill jag

säga, att i en af professor Söderbaum utgifvel1 liten skrift finnes en nöj

aktig utredning af de försök, som gjordes sommaren 1904. Jag vet, att äfven

under sista sommaren försök hafva ägt rum. Jag känner icke resultatet af

dessa, då jag icke kunnat träffa professor Söderbaum, som varit bortrest. Det

har i ~"rankrike verkställts försök af professor Schlrnssing i samband 111ed de

förhandlingar, som föregingo finansieringen af dessa försök. Det har

vidare gjorts försök i stor skala i Norge, och jag skall be att få läsa

upp, hvad i detta afseende tillkännagafs af professor Birkeland i q.eunes

senaste föredrag.
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7>Med dette stof har vi da fået udfört en räkke gjödningsfors0g, hvor

af eksempelvis nogle resultater af de ved Norges landbrugsh0iskole' ved

Herrer overlärer SebeHeu og overlärer Ba'stian Lars-en foretagne 'kul

turfors0g ved tabeller' och billeder nedenfor gjengives.. Af 'disse frelngår

tydelig, at kalksalpetern er fuldt jevngod med den naturlige salpeter og .

på sandholdig jord denne endog noget overiegell. »

Hvad nu priset beträffar, så 111å man kOllIna ihåg, att det alltid

måste vara till fördel för jordbruket, att det uppstår en ny kväfvekäl1a,

ty om icke kväfve skulle kunna framställas på -artificiell väg, är' det

säkert, att priset därpå skulle ökas ytterligare. Man kan se af det diagranl,

som uppgjorts, att priset under de senare åren oupphörligt stigit. Vidare

är det att märka, att denna lnetod har utvecklingen framför sig. Vi

hafva räknat ll1ed fullt säkra siffror och baserat våra kalkyler på 500

kilogram koncentrerad salpetersyra per kilowattår, men man har fått

större utbyte, oell det är llaturligt, att under tidernas lopp skall detta ut

byte stegra~ i denna process likasom i alla andra. Då blir det ytterst

fråga oln, till hvilket pris vattenkraften kan erhållas. ~~r den billig, kan

n1an tillverka billigt kväfve, i annat fall blir det dyrare.

Herr Professorn J. G. Richert: Föredraganden har berört de svenska

vattenfallens lämplighet för den. nya industriell. Jag vill lIttala SåSOl1l

lnin öfvertygelse, att det är ganska få vattenfall, SOln lämpa sig för denna

industri. De svenska vattenfallen representera ett energiförråd af millio

ner hästkrafter, n1en i allmänhet är vattenfallens geologiska byggnad oför

delaktig. Vi haEva ett ringa antal verkliga vattenfall i vårt land. Icke

ens Trollhättefallen är ett sådant, utan det är en följd af forsar. I Lapp~

land finnas storartade vattenfall, men de ligga så långt från kusten, att,

om luan ville föra kraften till någon hamn på ostkusten, kan den svår

ligen levereras till så billigt pris, som föredraganden trodde vara nöd

vändigt. Det är några få vattenfall i Norrland, 11varifrån man lllöjligen

skulle kunna leda kraften till så billigt pris, som t. ex. Norrforsen. Något

så fördelaktigt fall SOlll Trollhättan finnes icke.

Norge däremot är i detta afseel1de lyckligare lottadt än något annat

land i Europa. Landet ligger högt och har en nederbörd, SOIU är dub

belt så stor som i vårt land. Golfströmmen passerar utanför kusten, går

in i milslånga fjordar oell bildar utmärkta harnnar. De fuktiga hafs-
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vin-darna åstadkomma en nederbörd, som t. ex. i Bergen uppgår till 2,000

millimeter om- året, eller llngefär 4 gånger så mycket som n1edelneder

börden är' i Sverige. Dess högst belägna vattenfall gå genom fjällsjöar,

hvilkas stränder hafva ringa eller intet värde för jordbruket, sjöar, -som

mal1 kan utan olägenhet' dämma tIPP tiotals 111eter, så att genom en

hög dam af en liten sjö kan bildas en reservoar, från hvilken man kan

få en konstant afrinning året om, och inom ett litet olnråde kan man

på detta sätt magasinera och tillgodogöra kolossala energiförråd. l jäm

förelse med Sverige har Norge ofantligt stora förutsättningar för att kunna

tillgödose storindustriens behof af billig drifkraft, oc11 vilja vi här i

Sverige -söka konkurrera med Norge, få vi också för sådana ändamål

använda de få gynnsamt belägna. vattenfall, som stå till vårt förfogande,

och af hvilka Trollhättan" är ett af de bästa.
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Ordförande: Direktören S. PALME.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr Civilingenjören, Fil. Kandidaten O. Montelius,

» Doktor .J-t. Petersson,

» Statsrådet och Chefen för k. civildeparten1entet P. A. TT. Schotte,

vice Auditören E.KrrB1Jelin och

Professorn J. G. Richert.,

Det för aftonen uppställda diskussionsämnet:

Sveriges officiella representation i utlandet

inleddes af Herr Direktören i Sveriges allmänna exportförening John
Hamlnar:

När ett industriellt företag i ett land önskar införa sina tillverkningar

äfven på utländska lnarknader, måste företaget skaffa sig en representation

eller, som det i allmänhet kallas, ett agenturnät i utlandet.

Ett sådant agenturnät ordnas vanligen på det sätt, att en företagets

förtroendeman, som känner till tillverkningarnas tekniska och praktiska

egenskaper och deras n1öjligheter att gifva ell ekonomisk vinst, reser' ut

för' att undersöka marknadsläget och förvärfva läu1pliga agenter.

Valet af en agent kan vara svårt nog. Man söker nattlrligtvis att

få den för hvarje plats lämpligaste, ell person eller firma, som har goda

förbindelser, som visat sig vara respektabel, är intresserad och driftig.

Är ombudet funnet, uppgöres. med detsalnma ett kontrakt, hvilket icke
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är något annat än en instruktion, SOln angifver, llur ombudet, för att er

hålla vissa ekonaIniska fördelar, bör handla, för att hans hufvudmans in

tressen på bästa sätt skola bevakas OCll främjas. I en sådan instruk

tiOll fralnhålles ofta, ehuru det inom affärslifvet . är en själfklar sak,

att fraluför allt inga krafter få sparas för ärendenas omedelbara be

handling, hvari särskildt inbegripes, att all korrespondens måste skötas

snabbt och väl. Vidare tillkommer det agenten att noga följa llled mark

naden, att hafva ett vaksamt öga på hvad konkurrenterna företaga, att

på ett ä+ndaluålsenligt sätt sköta om reklanler samt att offentligt eller

enskildt gendrifva alla oriktiga uppgifter, som till ·äfventyrs blifvit ut

spridda till förfång för den af honom representerade firma.n eller dess

alster.

För att bättre lära känna ursprungsorten för varorna, för att studera

detaljer i själfva tillverkningen och för att komma i personlig beröring

med de ledande männen besöker agenten tid efter annan den plats, hvarest

företaget har sitt hufvudsäte. Å andra sidall utsänder företaget med vissa

mellalltider en inspektör, som öfvertygar ~ig om att agellturerna äro or

dentligt och ändamålsenligt organiserade, saultidigt som han lälnnar agen

ternR råd oc11 upplysningar och pröfvar eventuella klagomål.

At agenten bestäilllues 'ett distrikt, inom hvilket han skall drifva sin

verksamhet. Vanligen är detta att börja med· ett eller ett par angränsande

länder tillsamman. .Gå affärerna fralnåt, blir det nödvändigt, att den

förste agenten skaffar sig u'nderagenter; själf benämnes då den förstnämnde

generalagent.

Underagenterna hafva ~ot generalagenten samma förpliktelser SalU

denne har till hufvudföretaget, från hvilket "öfverledningen naturligtvis

ständigt måste handhafvas.

Nästa utvecklingsskede är, att generalagenterna gå upp uti ett af före

taget själft etableradt filialkontor, som då tager närmaste ledningen

öfver agenturerna i distriktet.' Detta kontor upprättar i samråd med

hufvudkontoret nya agenturer, där sådana ärobehöfiiga, o. s. v.

För att en dylik utländsk representation i hela sin utsträckning skall

kunna funktiollera tillfredsställande, erfordras framför allt, att dess cen

trala myndighet eller företagets hufvudkvarter är enhetligt, starkt oell

väl ·organiseradt. Det är denna institution, som i väsentligaste grad är

ansvarig för resultatet af representationens verksamhet. ~"råll denna
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centrala myndighet måste den stora och riktigt ledda drifkraften utgå,

som skall åstadkomnla en fullständig sarnverkan inom hela systemet.

Det kollegiala arbetet mellan företagets ledare och föreståndare för

dess olika afdelningar dikteras, då det gäller ärenden af allmän art, i'

första rummet af hvars och ens sUllda, personliga omdölne. Ingen be- :

svärar i onödan sina öfverordnade med råd om expedition af sådana

göromål, som exempelvis utgöras af ett vanligt erkännande af att en

skrifvelse blifvit lnottagen eller som kvitton på ingångna riktiga remissor

- i många fall finnas tryckta formulär för berörda handlingar, som en

kontorspojke nöjaktigt kan ifylla - hufvudsakell är att dylika och andra

svar omedelbart blifva befordrade, så att de däraf intresserade få veta,

att frågorna äro behörigen ordnade. Inolll dessa företag får icke tänkas,

att 11vad som karl uträttas i dag, kan uppskjutas till nästa lnånad - där

räknas också rned, att sÖlldagen är en dag, som, Oll1 den ej användes till

arbete, dock är en postförande dag.

Framförallt lnåste det finnas intresse hos den celltrala myndigheten

att få densamma så effektiv sorrl lllÖjligt, och därifrån skola därför utgå

initiativ och· uppslag till nya undersöknillgar, som kunna gifva utbyte i

vinst och ytterligare gagnande erfarenhet.

Ett förslag, som i praktiken visar sig odugligt, lnåste utan betän

kande förkastas, äfven om det blifver ekonOlniskt kännbart och svidande

för dess Uppllofsmäns själfkänsla. Å andra sjdan bör icke någon ide~

kOlume den än från dell mest obetydliga tjänstemannen i hela organisa-'

tionen, blifva nekad en opartisk och lojal pröfning.

Dell tanken, att inga underordnade lnå fralukomnla med förslag,

SOln de tro kunna gagna företaget, börjar så småningom försvinna. I

många industriella verk premieras arbetare, som gifva uppslag till tids

och arbetsbesparande anordningar.

*
*

*

Det kanske låter något krasst att jämföra ett land nled ett kommer

siellt eller illdustriellt företag, men i våra dagar är.: det ju handelspoli

tiken,. so~ i väsentligaste grad leder världsintressena. Handelspolitiken

sedd närinare in på liEvet är ju ingenting annat än en merkantil stats

vetenskap, hvars uppgift är att drifva länderna som affärsföretag, af
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hvilkas bokslut l1ationernas välfärd alltid' koturner att blifva beroende.

Den ideella dager ligger dock öfver nutidens luerkantilism, att dess hjälp

medel måste åstadkommas af betydande tekniska och humanistiska kUll-

.skaper, den pressar fram 'vetenskaperna och kulturen starkare än någon

sin, ty den har behof af dessa, och den lönar dem också rikligare än förr,

ty stor efterfrågan stegrar alltid prisen.

Utrikesrepresentationen för ett land afser ju att på alla sätt' främja

dess intressen i främmande länder. Det måste vara företrädt i utlandet

för att uppehålla sin värdighet SOIU existerande nation och för att på

världslnarknaden göra nationen känd och aktad och för alstrande af nyt

tiga förbindelser.

Trots- post och telegraf står dock ännu i dag den 'personliga under

handlingen i högsta kurs. Det är en vanlig sägen, att man ofta med

ett personligt samtal kan uträtta mer äll med tjugu bref och tio telegrau!.

Och att hafva sin man på platsen att följa händelserna för att vid be

hof utnyttja hans erfarenhet är af största betydelse såväl för ett enskildt

företag som för ett land. Hur se vi icke de stora tidningarna hafva sina

egna utsända, fasta korrespondenter i lltlalldet, trots att deras redaktioner

hålla de dagliga världsbladen.

Att ett land måste äga en officiell utländsk representation är också

själfklart. Hvad nu Sverige vidkonlmer, har ju händelsernas gång fogat

det så, att storpolitiken här har fått. träda i bakgrunden, under det att

nationens nuvarande sträfvan är att höja densamma i handelspolitiskt

llänseende. Som en följd bäraf samt med hänsyn till landets naturliga

resurser har den opinionen också allmänt arbetat sig fram, att en af

de viktigaste uppgifter, som för framtiden bör föreläggas var diplomatiska

representation, torde utgöras af bevakandet af våra ekonomiska intressen

utlandet.

Hittills llafva sorn bekant i allmällhet beskickningarna sysslat med

rent diplomatiskt arbete, under det att konsulatens hufvudsakliga upp

gift varit att verka för frågor, som beröra näringslifvet. Hur våra kon

suler fyllt denna sin uppgift, därom råda mycket olika omdömen. Flera

ledare för vår'a stora industriella foretag skola säga, att de under en lång

afiarsverksamhet aldrig tagit en' svensk konsuls tjänster i anspråk. Att

äfven sj~faTtens ~ålsmän hysa liten entusiasm för konsulatens nytta fram·

'går af följande meddelande fråll en af landets största skeppsredare, SOlU
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själf förut i lnånga år SOlU sjöman och ~efälbafvare färdats å fartyg.

Han skrifver:
. »Rörande konsulatsaken ber jag få 111eddela, att man lugnt kan ut-

tala, att de svenska konsulaten i deras nuvarande fornl ha varit af ril1g~

eller ingen 'nytta för den svenska sjöfarten. I högst få fall kan pävisas,

att svensk konsul insändt sådana rapporter, att nya möjligh~ter till för

tjänst uppstått för svenska rederier. Om rättsliga tvister h.a uppstått

emellan sjöfarande och å andra orter boende köpnlän eller andra personer,

ha vederbörande fått anlita på platsen boende advokater, ty genom kon

SUlll har saken jcke kunnat utredas.

De statistiska uppgifter, som konsulerna lämnat till kungl. kommers

kollegium, och son1 nlöjligen kunnat vara af nytta för sjöfarten, ha kOIn

nlit till allmänheteIls kännedoIll alldeles för sent för att vara af någon

som helst betydelse.

Den omständigheten, att konsulerna hemförskaffat skeppsbrutna eller

sjuka sjöll1än, kan ju knappast tillskrifyas någon större betydelse för sjö

farten, då ju sådana sjölnän hemkomlna äfven från sådana platser, där

inga konsuler finnas.

Granskål' man konsulernas verksalnhet från sj'öfartssynpunkt, blir

resultatet alltså mycket negativt. Personligen har jag icke under min

rätt långa sjölnanstid haft anledning anlita någon konsul.»

Nu nlåste ernellertid erinras om, att dylika uppfattningar af konsulaten

ingalunda äro typiska för Sverige - under de senaste tre åren har det

nästan i alla världens länder klagats öfver svag konsulatsrepresentatioll,

.och därvid har det egendolnliga inträffat, att 11varje land ansett sin kon

sulatsrepresentation sänJre än något annat lands.

Personligen är det mig ett nöje att meddela, att jag på. utländska

resor under de senaste felnton åren haft mycken nytta af de svenska kon

sulerna, och att de råd och upplysningar, de lämnat, ofta varit af värde

full natur.

Men jag har också tagit deras tjänster i anspråk, under det- många

äro tveksamma att besvära den1. Många tro .här i SverIge,. att en konsul

är en fruktansvärdt 11Ög person, som ingell våga.r uppvakta annat än i

eiviI: högtidsdräkt, och som fordrar, att en förfrågan skall. sirligt illsnirklas

i en högre ämbetsstil, Oln den skall vinna ~ågot beaktande.. Det kan ju

hända, att det funnits kOllsulstyp~r, som haft dylika kraf, lnen de äro nog
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nu helt· oell hållet borta. Under alla förhållanden bör allmänheten Ila

klart för sig, att ett konsulat är ett informationskontOf, dit Inan kan vända

sig som till en vanlig förfrågningsbyrå. Värre är det ernellertid, onl kon

sulaten förbigås vid rådfrågning af den orsak, att det betvifias, att hos

dessa finnes tillräcklig kompetens för ett uppdrags utförande, Och därined

är man inne på hvilka kompetensfordringar SOlD böra uppställas för in

träde på konsulatbanan.

Det förutsättes ju, att konsuln skall verka för landets ekonomiska in

tressen, och därför är ju nödvändigt, att han bör känna till, hvarpå dessa

hvila. Han lnåste alltså hafva åtminstqne någon kännedorn om landets

resurser och näringslif. Det går icke gärna an att svara, såsom det upp

gifves en af våra officiella representanter i utlandet gjorde på frågan om

11vad Grängesberg var för något, »att det var ett af våra stora sågverk».

Ell konsul måste tänka, att en ingalunda oväsentlig del af hans verksam

het består i ·att vid läll1pliga tillfällen göra propaganda för landets indu

stri, och bör han därför något så när känna till densamma. Representa

tionens tjänstemän böra dessutom besitta lllerkantil utbildning och äga

språkkunskaper', 'reknisk bildning är önskvärd,' därenlot torde ej juridisk

bildning fordras. I utlandet använda vanligen med större fördel konsulat

OCll beskickllingar en i landets egna lagar erfaren jurist. Komp.etens

krafven äro sålunda icke Sll1å och torde med nuvarande studieanordningar

taga rätt lång tid att förvärfva. I{onlmer däremot, sonl det är att hoppas,

en svensk handelshögskola till stånd, bör en därstädes aflagd konsulat

examen fordras sO.m kompetensvillkor. Pappersmeriter böra dock icke

allt för mycket värdesättas, och hänsyn bör äfven tagas till praktiska an

lag, blick och omdölne. Jag besåg i somras· i Bryssel tillsammans lned

en svensk industriidkare en af de stora öppna bandelsbasarerna, som

l?cka allmänheten 1lled billiga vyk~rt OCll varor vid ingångarna, men

SOlll i det inre försälja äfven gedignare artiklar. Hall fick därvid se några

metallvaror med angifna pris, och han yttrade genast, att han skulle vara

synnerligen tacks.am att få leverera dylika varor till de vidfästade prisen

lned en lnycket hög rabatt. Besöket har också gifvit uppslag till affärs

underhandlingar. Det är just sådana iakttagelser och reflekterandet öfver

om icke svenska varor kunna täfta i den utländska marknaden, som kunna

llög grad gagna heiniandet.

Det omnämndes i inledningen, huru ett industriellt företags lltländska
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agenturer lyda under generalagenturerna, och att dessa slutligen gå llPP

i egna filialer under -hufvudkontoret. Då nu beskickningar och general

kOllsulat hafva i det närmaste samma uppgifter, finnes ju ingen anled

lling att icke på de större platserna sammanslå dessa till en institution,

som- i sin ordning öfvertager närmaste öfverledningen af distriktets kon

sulat. De lönade _konsulerna p_å -de större platserna utanför hufvud

staden, där beskickningen är belägen, borde alltid lyda under beskick

ningen och tillhöra dess personal.

Kon1petensvillkoren för beskickningens tjänstemän böra i det när..

masta- vara enahanda med dem, som nyss nämndes för konsulerna,

då jll beskickningens verksamhet i det väsentligaste sammanfaller med

konsulatens.

H vad skall nu den utländska representationen uträtta? I många hän

seenden kan Inan härtill svara, a-tt grunddragen af dess verksamhet skola

vara desamma; SOln tillämpas af ett privatföretags utländska agenturnät,

acll hvarom förut blifvit i inledningen nämndt. Sålunda bör vår repre

sentation med all kraft bevaka Sveriges kommersiella och industriella in

tressen -i utlandet och llled vaken blick följa alla nya initiativ och upp

slag för vidare och snabb befordran af desamma till hemlandet. Den

lnåste följa de konkurrerande nationernas rörelser, den måste göra Sverige

bekant i utlandet till nationalekonolniskt gagn och snabbt korrigera alla

oriktiga uppgifter, som i pressen eller på- annat sätt kunna spridas om

vårt land. Den har dessutom att verka som en kommersiell informa

tionsinrättning, och dess ej minst viktiga uppgift är att söka sammanhålla

vår~ dugande landsmän, som äro bosatta i utlandet, för att använda deras

erfarenhet till fäderneslandets gagn.

Hvar gränsen bör sättas för representationens skyldighet att lälnna

kOlnmersiella upplysningar, har af galnmalt varit en mycket omtvistad

frå.ga. Då tyska handelsdagen för några år sedan hos tyska regeringen

begärde en uppgift Oln gränsen för konsulatens lIpplysningsskyldighet,

gjorde rikskansleren von Biilow följande ll1ärkliga uttalande, SOln -i hög

grad röjer den kommersiella praktikens inflytande på uppfattningen af en

officiell tjänstemans nutida åligganden.

Rikskanslerens svar lydde:

»Det åligger i allmänhet de kejse~liga konsulaten att, på ansökan af

tyska fabrikanter och köpmän, som önska exportera till_ utlandet, lälnnå
3
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uppgift på sådana firmor och handelshus inoln konsulatdistriktet, SOlU

äro pas'sande till att knyta affärsförbindelser ll1ed. De böra äfven så

mycket som sig göra låter v~ra dessa frågande behjälpliga med anskaf

fande af lämpliga upplysningar såväl 0111 affärsläget i distriktet SOln

också angående där bosatta firmors anseende och kreditvärde. Likväl

måste vidden såväl som formen och sättet för förmedlingen i hvarje

enskildt fall örverlämnas åt konsulatens pliktskyldiga bedömande.

I sådana länder, där det för den tyska affärsvärlden är förknippadt

med särdeles stor svårighet att på affärsväg~n förskaffa sig de erforder

liga meddelandena, böra konsulerna tilhnötesgå sådana fordringar i möj

ligaste omfång. Å andra. sidan uppfylla ..de i allmänhet sin uppgift, då

de i länder, som stå i liflig handelsförbindelse 11led Tyskland, inskränka

sig till namngifvandet af en tillförlitlig förmedlare, en upplysningsbyrå

etc. Upplysningar om .personer, om bestämda h.andelsfirmors solvens.

eller kreditvärde få de kejserliga konsulaten blott med den största för

siktighet afgifva. Frukta· de att påtaga sig ett för stort ansvar, så äro

de städse befogade att undvika eget yttrande i detta slags frågor och

allenast hänvisa till en upplysningsbyrå.. l intet fall kan från de kej

serliga konsulatens sida ett annat ansvar för de af delll lälnnade upp

lysningarna ifrågakon1ma än så till vida, som det gäller salllvetsgrann

efterforskning.

Vidare har jag att anmärka, att det icke läte sig göra att uppsätta

en lista öfver sådana konsulat, som äro villiga att lämna egna .upplys

ning~r om kreditförhållanden. Konsulns afgörande, huruvida han vill

lämna en dylik upplysning eller icke, beror i hög grad af läget hos hvarje

enskildt fall. .Också äro de bestämmande olTIständigheterna ofta under

kastade en snabb växling. Det låter sig därför icke göra att på förhand

träffa en alhnänt bindande bestämmelse.»

Detta rikskanslerens uttalande torde hafva. stor al.hnängiltighet. Det

bör i allmällhet lämnas till·'en konsuls eget.ollldölne att bestänl1na grän

sen för upplysningarna; de fel, en dylik förordning skulle åstadkoln

ma, torde, om dugliga tjänstemän erhållas, blifva obetydliga, då där

enlot intetsägande 111eddelanden absolut sakna något SOlU helst värde.

Hvarje förfrågan, hur obetydlig oell hur bisarr den än må vara, skall all

tid besvaras.' .Vi .veta ju, att: konsulaten ofta sättas. på prof med obetyd

liga och konstbesynnerliga frågor. För.· något år .sedan afled i Ryssland en
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111edlem af den kejserliga familjen, hvilket föranledde bestämmelse Oln

anläggning af landssorg, hvarmed följde bland annat att föreställningar

å operor och teatrar för någon tid inställdes. Vid tiden befann sig direk

tören för ett svenskt operasällskap i landsorten i förlägenhet för en tenor,

och han fick då den ljusa ideen att telegrafera till den svenska legationen

i Petersburg att omedelbart anskaffa en dylik sångare, som därute till

hörde de lediga. Någon sådan kom emellertid ej, och direktören i fråga

anser naturligtvis, att vår diplomati icke duger till någonting.

För att visa hur tillmötesgående våra diplomater kunna vara, vill

jag i detta sammanhang berätta om ett annat uppdrag, som svenska be

skickningen i London erhöll, då envoyen Åkerman förestod densalnma.

Till beskickningell ingick nämligen ett bref från en gumma här på söder

i Stockholm, hvari meddelades, att hon ägde en trefärgad hankatt, hvilket

lär vara en sällsynthet, och hon bad om ministerns hjälp att få katten

såld i Engla~d. Minister Åkerman svarade, att legationen icke kunde

syssla med dylika saker, men då han på sjn semester kOln till Stock

holm, sökte han emellertid upp gumman för att bese fenomenet, sonl,

utoln angif1?a egenskaper, befanns hafva röda ögon. Resultatet af be

söket blef, att katten med åtskilligt besvär skickades till London, där

den till gumnlans tillfredsställelse blef såld för ett mycket högt pris, och

katten från Stockholms söder lär bafva fått sluta sina dagar i Londons

zoologiska trädgård.

Jag berörde beskickningarnas uppgift att utnyttja och stärka i lItlan

det bosatta svenskars intresse för sitt hemland.

Det har från vissa llåll blifvit sagdt, att vi _i utlandet ic~e äga några

frau1stående svenska köpmän eller inflytelserika personer, men detta på

stående torde i våra dagar icke hålla streck. Det kan visserligen vara

sant, att en eller annan generation tillbaka i tiden det icke fanns någon

mera allmäll sträfvan hos svenskar att etablera sig i utlandet, särskildt

i Europa, OCll att de svenska.r, som konllno till de utländska platserna,

af tvingande oJn~tändigheter blifvit förda dit. Men det kan dock styrkas,_

att dessa elenlent stadgats och utvecklats i frälnmande länder och där

vunnit förlllögenhet och anseende. De betydligt underlättade komlDunika-:

tionerna och den därmed ökade salnfärdseln länderna emellan hafva dock

i hög grad' ändrat dessa förhållanden~ Nu ser man, huru ledande sve~ska

företag upprätta filialkontor utomlands, äfvensolp huru ensk~lda personer_
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med lllerkantil utbildning och praktik etablera firrnor i utlandet. På de

stora utländska platserna finna vi sålunda rätt nlånga framstående sven

skar, sonl sitta inne med god kommersiell erfarenhet och själfförvärfvad

kännedom om de för hvarje plats specie~la förhållandena. Det är gifvet,·

att, om dessa personer kunde sammanföras till en rådgifvande korpora

tion, denna skulle kunna bistå beskickningar och konsulat med viktiga

råd och upplysningar. För dessa institutioner borde beskickningens chef

vara själfskrifven ordförande. Dylika korporationer hafva inrättats i utlandet

af ett flertal nationer och benämnas vanligen handelskamrnare. Emot

dessa salnmanslutningar har den anmärkningen höjts, att de endast kunna

blifva af ringa värde, då deras medlemmar af egoistiska skäl icke skulle

vara villiga att lämna vägledande upplysningar. Men denna anmärkning

kan med lika stor befogenhet riktas emot handelskalnmare och liknande

organisationer i helnlandet, ty dessas styrande män tillhöra ju också yr

kena, OCll konkurrensen· individerna einelIan torde väl vara lika stark i

hemlandet SOlD lltolnlands. Det är ju gifvet, att dessa handelskalnmare

i utlandet. endast behöfva salnmanträda, då viktigare frågor föreligga,

och å andra sidan kan ju tänkas, att dylika saulmanslutningar äfven

kunna vara till gagn för våra landsn1än i utlandet själfva. Man ser ju

ofta, huru en förordning, exempelvis vid tullbehandling, kan godtyckligt

tolkas och föranleda en ernottagare obehag. Det är då gifvet, att, om en

sammanslutning, sådan som en handelskammare, klagar öfver ett dylikt

missförhållande, större hänsyn tages llärtill än till en ansökan från en

skild person eller firma. Här i Sverige går nu handelskammarrörelsen

framåt n1ed all kraft, och det är väl antagligt, att ett samarbete lnellan

de svenska handelskalnrarna hemnla och i utlandet borde kunna vara af

lnycket stor nytta. Å platser, där det icke finnes ett tillräckligt antal

svenskar, kunna ju dylika organisationer ej åstadkomrnas. Dock före

faller det egendolnligt, ett yttrande, som i dag förekommer i en rnorgon

tidning i en intervju med generalkonsul Berencreutz, nämligen att, ehuru

det i Köpenhamn finnes 17,000 svenskar, förutsättningar saknas för att

ur denna koloni frambringa länlpliga persoller för bildandet af en svensk

handelskammare i Köpenhamn. .

I detta sammanhang ligger den tanken nära till hands, att utrikesrepre

sentationens verksamhet borde kunna lltsträckas i betydande mån med a.fse

ende på emigrationsfrågan. Att ingå på emigrationens orsaker torde föra oss
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för långt, rnen säkert är, att, Oln från statens sida någon åtgärd vidtoges, lllånga

emigranter med ökad erfarenhet skulle kunna återförvärfvas till 11elulandet.

Sedan en emigrant lämnat Sverige, saknar landet så godt som hvarje

kontakt med llonom. Så är förhållandet icke nled andra länder, exempel

vis Italien. Där kräfves en afgift för utvandringstillåtelse, som förvaltas

af staten genom en emigrationsbyrå, af llvars inkomster dess tjänstemän

afiönas. För rätt åt fartyg att lnedföra emigranter fordrar staten, att

på rederiernas bekostnad en kOlnmissarie anställes å de emigrantförande

fartygen, som öfvervakar, att ångbåtsbolagen uppfylla bestämmelserna för

eluigranternas befordran. Dessa kommissarier biträda utvandrarna med

råd och llpplysningar" och öfverlämna v~d' ankomsten till bestämmelse

orten åt italienska konsulatet en förteckning öfver utvandrarna lned npp"

gift om deras tillämnade vistelseort. Å de större platserna för italiensk

invandring anställas af statell atlönade invanuringsinspektörer, sonl resa

olukring i distrikten för att främja 'sina landsllläns intressen, vidmakt

hålla nationalitetskänslan och på alla sätt understödja hemsälldandet för

delu, som efter någon tids förlopp önska återvända, vanligen se.dan de

förvärfvat n~gon besparing. Dessa statens tjänstemän lämna hemlandet

tillförlitliga uppgifter om arbetsnlarknaden och tillse, att de aflidnas kvar

låtenskap ordentligt konlmer arftagarna i hemlandet tillgodo.

Nu säges det, att våra landsmän i Amerika icke bafva någon känsla

för hemlandet, OCll att de ofta söka nedsätta och klandra detta. Detta

uttalande är nog mycket öfverdrifvet. Oviljan mot det gamla hemlandet

är nog i de flesta fall konstlad och kanske just beroende på att beröringen

11led detta blifvit alldeles afbruten. Att de icke glömt sitt hemland, torde

bland annat framgå, af de stora penningsummor, som årligen skickas

från Amerika till Sverige. Under förra året ingick från Amerika till

Sverige i postanvisningar ett belopp af inalles 10,467,000 kronor. Sedan

1885 har genom postanvisningar från Amerika till Sverige ingått omkring

88 millioner kronor. Härtill komma .de stora belopp, som ingå från

Amerika genom banker och emigrantkontor för att icke nälllna de sedlar i dol

lar och kronor, som gå i enskilda bref. Mängden af svenskar i Chicago

uppgifves för 1904 till öfver 150,000 personer, alltså 'ett större invånaran

tal än hvad Göteborg för närvarande äger. Vår nuvarande representation

i Chicago utgöres af ett olönadt vicekonsulat, och denna anordning kan inga

lunda anses tillfredsställande för att stödja de svenska intressena i denna stad.
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Det har äfven bestridts, att Sverige kan hafva någon lönande export till

Nord-Anlerika. Jag vill då erinra om, huru en första årets svensk handels

stipendiat i Ne,v York på 8 månader lyckades försälja svenska varor t.ill ett

belopp af 500,000 kronor, ett resultat, som ingen svensk handelsstipen

diat i något annat land hittills kunnat öfverträffa. En närmare under

sökning af hvad Sverige han hafva för nytta af Nord-Amerika och sina

söner där ute skulle säkerligen icke vara förspilld möda.

Beträffande nu utlandets indelning i distrikt så torde denna fråga

vara alltför omständlig för att här i detalj kunna behandlas. Vi kunna

dock som princip fastslå, att den diplomatiska representationen samman

slås med den konsulära, utan att därnled konstatera,,· att den diplollJatiska

representationen är öfverflödig· eller ens i någon vidsträcktare mån kan

ersättas af konsulär.' Det gifves nämligen många frågor af ekonomisk

betydelse, hvilka under nuvarande internationella förhållanden ätlninstone

på vissa orter för -sin lyckliga lös'ning fordra diplomatisk behandling~ Den

centrala ledningen för representationen i hvarje land bör vara öfverläm

nad åt en ·gemensam myndighet, SOln samtidigt bör vara beskickning

och generalkonsulat, och hvars chef antingen må vara en diplomat

med därjämte generalkonsuls ämbetsverksamhet eller också generalkon

sul lued diplomatisk befogenhet, allt efter som förhållandena det påkalla.

Det förra torde i allmänhet vara. lälnpligast inom de europeiska län

derna, hvaremot det andra törhända mera ägnar sig för de utomeuro

pei~ka.

Då det väl icke lär råda något tvifvel om att Ryssland skall blifva

af stor betydenhet för den svenska exportindustrien, är en stark officiell

representation Öllskvärd i detta" land. De direkta ångbåtsförbindelserna,

som Sverige nu äger IDed Argentina OCll Syd-Anlerika, komma sannolikt

att höja den svenska exporten till· dessa länder högst väsentligt, hvarför

de olönade generalkonsulaten i Buenos Aires och Kapstaden böra ersättas

med aflönade representationer. Inrättandet af beskickningar i Kina och

Japan torde också kunna gifva för kostnaderna lönande resultat. I all

mänhet bör det vara bvarje beskickning angeläget att föreslå till inrättan

det af konsulat ä de platser, där dessas verksamhet kunna gagna hem

landet.

Rörande användandet af olönade eller honorära konsuler äro me

ningarna delade. Några framhålla, att olönade konsuler ej böra före-
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kOlnma. Andra anse, att det är bättre att hafva en honorär konslll med

socialt inflytande på en plats än att alls icke hafva någon konsul där

städes. Faktiskt är att Sverige förra året hade synnerligen stor nytta af

sin -olönade vice konsul i Liege vid utställningen därstädes. Ju flera flagg

stänger, som vid officiella tillfällen bära den svenska flaggan i utlandet,

ju bättre, mena återigen andra. Ordet »8verifje» eller dess utländska be

nämningsord bör drifvas in i utlandet, SOlU ett enskildt respektab-elt

företag för in ett välkändt fabriksmärke på världsmarknaden -, och

därtill behöfves kanske .ibland liten och naturligtvis alltid korrekt re

klam.

Några ord om representationernas lokalfråga.

Kontorstekniken har liksom allt annat gått framåt och fordrar helt andra

hjälpmedel· såväl i apparater som möbelväg än förr. Skrifmaskinerna

göra sitt segrande intåg på alla kontor af någon betydenhet, hvilket haft

till följd, att korrespondensen företer mera koncentration och klarhet än

tillförene. ~ndra och mera praktiska anordningar finnas nu för hand

lingars klassificering och ordnande, så att de blifva lätt åtkomliga, oell

kraf ställas på att utstyrseln för skrifutensilier är tidsenlig och tilltalande.

De långa och obekvälIla folioarken, som fordra speciella kopieböcker och

registreringsanordningar börja allt mera få vika för de vanliga brefarken i

kvartformat. Så är det af största vikt att beskickningar och konsulat

förses med nödiga handböcker om Sveriges land, dess handel OC11 indu

stri. Hittills har det kanske icke varit alldeles så vä;l beställdt i detta

hänseende. De olönade konsulaten hafva ej behöft förse sig med hand

böcker, eller, Oln de önskat sådana, hafva de fått anskaffa dem på egen

bekostnad. Man berättar sålunda, hurusom en person, som vände sig till

ett svenskt olönadt konsulat i en ganska stor fransk hamnstad för att

efterhöra, om i Sverige tillverkades hästskosöln, på konsulatet icke kunde

erhålla någon upplysning härom, då den enda tillgängliga svenska hand

bok utgjordes af en gamlnal statskalender, som någon vän på sin tid

skickat konsulatet året efter det dess innehafvare erhållit en ordens

dekoration.

Äfvenså bör tillses, att kontorslokalerna för konsulaten och beskick

ningarna äro af en tilltalande och värdig beskaffenhet. Vår tids arbete

kräfver ljus och frisk luft. Jag nämner detta med tanke ,på hurusom

expeditions- och mo~tagningsrummen å vårt största generalkonsulat, näm-



40 1906 den 25 januari.

ligen i London, torde räknas till de dystraste kontorskyffen i Londons

city, och där fall ej saknats, att konsulatets tjänstenlän därifrån hämtat

en ohälsa för bela lifvet. Svenska staten äger detta hus, hvari konsulatet

är inrättadt, och egendolnen är ganska värdefull. ~"'ör afkastningen af

dess försäljningsvärde skulle betydligt bättre och sundare lokaler kunna

erhållas. Det berättas äfven, hurusoln å ett svenskt generalkonsulat ej

så långt. beläget härifrån, då trenne personer besökte kOllsulatchefen i

hans enskilda mottagningsrum, en af de besökande fick stå under sam

talet. Generalkonsuln upplyste, att det var litet knappt med stolarna,

och rummet var för öfrigt så litet, att det svårligen kunde finnas plats

för sådana. Slutligen kU,nde Iuan i denna fråga hemställa, huruvida icke den

svenska turistföreningen ku,nde förse de svenska konsulaten med foto

grafier och bilder af Sverige - dessa kunde fylla. den dubbla uppgiften

af väggprydnader och reklanl för det svenska turistväsendet.

För att ett lands officiella utländska representation utefter hela linjen

skall kunna blifva till verklig nytta för hemlandet, är det nÖ?vändigt,

att därstädes finnes en intresserad, sakkunnig och förstående centralsty

relse, som skall vara själen i hela systemet. Denna centralstyrelse torde

i Sverige under nuvaraIlde förhållanden lämpligast kunna utgöras af ut

rikesdepartementet, som för detta ändamål bör förses lTIed en expeditions

afdelning för utrikeshandeln. Från denna afdelning ,öfversändas utan

dröjsmål de inbärgade informationerna till den institution, som har att

göra desamma nyttiga för det svenska näringslifvet. Det må dock vara

konsulerna medgifvet, att, ifall de anse lämpligt och för tids vinnande,

direkt insända inkomna medde.landen till nälnnda institution, hvilken för

a.tt vara till verklig nytta bör stå i så intim beröring Ined allmänheten

som möjligt. För närvarande äger landet redan i Sveriges alhnänna ex·

portförening ett nationellt upplysningskontor, 11vars publikationsafdelnillg

hittills offentliggör meddelanden från konsulaten. Exportföreningens sam

mansättning och organisation med en styrelse bestående af svenska närings

idkare gör det möjligt för denna institution att komma i snabb och effek

tiv beröring llled det svenska näringslifvets målslllän, på samma gång

som föreningens byrå, organiserad efter mönster af ett modernt affärs

kontor, gifvetvis kan arbeta under friare former än ett ämbetsverk. Då

en gång ett handelsdepartement kommer till stånd i Sverige, torde väl

detta komma att erhålla. en afdelning med en verksamhet liknande den
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exportföreningen nu utöfvar, och då blir gången ID.ed den utländska re

presentationens meddelanden den, att dessa inkomma till utrikesdeparte

mentets handelsafdelnillg och därefter expedieras till handelsdepartemen

tet för vidare behandling. Att låta konsulat och beskickningar arbeta

med både utrikesdepartementet och handelsdepartelnentet i viktigare ange

lägenheter, torde väl knappast vara ändamålsenligt, då därigenom repre

sentationen skulle få en dubbel styrelse, något som bör undvikas. De

unga män, som önska inträda på den kombinerade diplomat-- och kon

sulatballan, torde efter inhämtande af nödiga förkunskaper börja sin prak

tiska lärotid i utrikesdepartenlentets handelsafdelning och den med den

samma arbetande institution, som bildar bryggan mellan den officiella re

presentationen och allmänheten.

De diplomatiska och konsulära tjänstemännen borde icke såsom sitt

uteslutande mål betrakta att· få ägna all sin verksamhet åt den konsulära

och diplomatbanau, utan också hafva i sikte att, sedan de inhämtat grund

lig erfarenhet i utländska förhållanden, förskaffa sig lönande och ledande

befattningar i svenska industriella OCll kommersiella företag, hvarigenom

dessa tjänstemän ansenligt skulle kunna bidraga till höjandet af det sven

ska handelsståndet. Utrikesdepartementet bör lltgöra hufvudkvarteret för

eventuella halldelsattache'er, konsulenter OCll sekreterare, hvilka efter in

hämtande af nödiga instruktioner därifrån utsändas till utlandet. Under

sin förläggning vid hufvudkvarteret kunde dessa tjänstemän hafva till

fälle att resa omkring i landet för att närmare läril känna detsaminas

tillgångar och resurser.

Frågan om utrikesrepresentationen är ju luycket omfattande oel1 åt

skilligt kunde ännu vara att tillägga. Att för den utländska representa

tionen fastslå en öfverallt absolut tillämplig plan torde vara förenadt med

svårigheter, då hvad SOln passar på en plats icke passar på en annan.

Den hufvlldprincipen kan dock SOln nämndt uppsättas, att under ledning

af en i det svenska utrikesdepartementet förlagd, kraftig centralstyrelse

beskickningar och konsulat skola intimt samarbeta med hvarandra till

främjandet frall1för allt af landets ekonomiska intressen. De arbetssätt,

som därvid böra användas, torde i många hänseenden hämtas från de

förebilder, som de stora respektabla enskilda företagen uppställt för sin

utrikes verksamhet, ty det är den praktiska erfarenheten, som skapat de

samma, och den undviker omvägar så mycket som möjligt..
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Herr Direktören H. Axelson: Föredraganden framhöll bland· annat,

att vid' tillsättallde af platser, såväl å den diplomatiska som den konsu

lära banan, hänsyn icke borde tagas till juridisk bildning.' Jag vill dock

säga, att, då det gäller diplomatiska anställningar, juridisk bildning är i

11ögsta måtto önsklig, samt att beträffande vissa konsulat sådan bildning

icke blott är nyttig utan äfven borde kunna ifrågasättas såsorn önskemål.

Jag tänker därvid på konsulatet i Shangbai, där konsuln har dOJnsrätt

både i civila och brottmål. Skall denna domsrätt utöfvas tItan juridisk

bildning, är fara värdt, att konsuln saknar den säkerhet, han bör äga,

och sonl man har rätt att fordra. Vidare tror jag, att då man skall

hafva konsulär representation af större betydelse i Ryssland, U1an knappt

kall se bort från denna fordran. Dock är det klart, att i fråga om

konsuln i transmarina länder är 'det den konlmersiella inblicken i vårt

lands handels- och sjöfartsförhållanden, man i allmänhet främst bör taga

hänsyn till.

Jag tror i öfrigt, att vid tillsättande af konsuler man bör vid be~

dömande af de ,sökande personernas kvalifikation utgå från olika syn

punkter, då det gäller europeiska eller utolneuropeiska konsulat. På de'

större europeiska sjöfartsplatserna händer det ganska ofta, att konsulat

tjänstemännen hafva att ingripa för slitande af tvister, i hvilka sjöfa

rande kOlumit på grund af bristande kännedom om ändrade eller nya

författningar samt angående karantäns- eller andra förhållanden på plat

sen. Den hjälpande handen för exportnäringen, man då bör tänka sig,

bar dock där icke salUlna betydelse som på transmarina orter. På alla

platser finnas tyistel" och missförhållanden af olika slag, ehuru såsom

bekant i de transmarina länderna den praktiska mannens snabba och

energiska ingripande nog väger mera än den juridiska tolkLlingen af

föreliggande fall. Man finner sålunda att man bör utgå från olika grun

der, då man skall bedöma kvalifikationen för de konsuler, sonl skola

tillsättas på olika orter.

Det hade varit önskligt att af föredragandens utredning få veta, huru

hån tänkt sig den konsulära representationen på sådana platser, där det

finnes utsikt och förväntningar att få en bättre handräckning till utveck

ling af vår handel och sjöfart. Den utveckling, SOlU äger rum i trans-
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marina länder på grund af stigande civilisation, är af sådan betydande

art, att den icke bör förbises, då vi ordna vårt konsulatväsende. Kon

kurrensen beträffande afsättningen af svenska alster är mycket svår i

Europa på grund af rådande tullförhållanden, då utsikterna därvidlag

äro mera lofvande än i de transmarina länderna. Därför bör man

söka utreda de förhållanden, som stå i samband llled den konsll1ära re

presentationen på dylika platser, och jag anser, att en sådan utredning,

är af stor betydelse.

Därjämte vill jag framhålla, att, då det gäller att ordna konsulatdi

strikten på de utomeuropeiska områdena, bör man gå ifrån den hittills

följda praxis. Man har hittills tillsatt 'generalkonsuler med verksamhets

område endast inom ett land. Jag tror, att mall bör kunna gifva distrik

ten en större räckvidd. Generalkonsuln bör kunna vara representant för

oss i flera länder salntidigt. Jag menar i sådant fall endast de utskic

kade, afiönade generalkonsulerna. Dessa böra' under sig hafva särskilda

representanter såsom konsuler och vice konsuler såväl i det land, sonl

blifvit bans station, sonl i de angränsande länderna, som lyda under

hans mandat.

Med afseende på dessa distrikts indelning bör man utgå från sådana

synpunkter, som framkomma af likartade kommunikationer och liknande

förhållanden i öfrigt. De länder, i hvilka generalkonsuln representerar

oss, böra vara så inbördes belägna} att ban Ilar lätt att behärska områ

det. Man kan t. ex. tänka sig', att generalkonsuln i New Orleans vid

Mexikanska viken därifrån mycket väl kan utöfva inflytande' och gagn

för Sverige i länder, som ligga rundt omkring detta vattenbäcken. Hans

verksamhet kan on1fatta södra delell af Norra Amerika, Mexiko, Västin

diska öarna samt Central-Amerika och vara till stort gagn. Detta är lätt

med nutidens komnlunikationer, som tillåta honom att snabbt förflytta

sig. Generalkonsuln bör i öfrigt hafva ett så väl ordnadt kansli, att han

kan vistas lä11gre eller kortare tider på inspektionsresor. I Syd-Amerika

kunna våra angelägenheter på samma sätt vårdas af en generalkonsul.

Ett annat stort område, som allt mer går framåt i utveckling, äro

Malakkahalfön, Sundaöarna och närliggande platser; Siam och Birma

framför allt. Där har det visat sig, att civilisationen gör oupphörliga

framsteg, och behofvet af europeiska varor är där i ständigt stigande.

Detta är ett område, som är för litet utnyttjadt för den svenska exporten.
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Utgår man ·frAn en sådan uppfattning, går lnan den rätta vägen, då

det gäller ordnandet af dell konsulära representationen i transmarina

länder.

Med afseende på generalkonslllns ställning anser jag, att ban, salll

tidigt med att han har att följa kOl1sulatstadgans vanliga föreskrifter,

skall vara ett slags inspektör för det område, som ligger inom hans

.rayon, flitigt vistas på resor, ofta inskicka rapporter från olika håll och

för öfrigt ee till, hvad som där kan göras för Sverige. .L~r han kommer

siellt bildad, bör han komma lIled sådaila rapporter, som äro för frakt

sökande fartyg och för exporten af svenska varor .nyttiga. Jag tror, att

man från den synpullkten sedt bör hålla på komnlersiell bildnin,g, därför

att den persoll, som är fostrad för än1betsverken, kan icke få den syn

på sådana saker som den, som från ungdomen tränat sig därtill. Det

har visat sig, att, då personer rest för att forska, blir resultatet. olika,

beroende på de förutsättningar vederbörande hafva.

Med afseende på representationen inom Europa säga många af våra

sjöfarande, att det skulle blifva luycket svårt att undvara konsuler i de

större städerna. Det är visserligen sant, att våra sjöfartsredare drifva

den satsen, att konsulerna icke göra något, och att de sjöfarande reda

sig bra dem förutan. I regeln går det nog så, men då förvecklingar in

träffa, äro konsulerna bra att hafva, och jag tror, att man bör betänka

sig, innan ll1an afhyser de nuvarande konsulerna på de europeiska plat

serna. Det bör åtminstone ske långsamt och försiktigt.

Därjämte är det en annan synpunkt, som är viktig härvidlag, och

det är landets anseende. Diplomaterna äro till för att uppehålla detta

och för att gagna i större saker, då det gäller landets intressen. I{on

sulerna göra det också, och båda förenade verka icke endast för landets

gagn och nytta utan äfven för landets anseende. . Jag har velat beröra

dessa synpunkter SOlU beaktansvärda~ då det gäller förändri1~gar af re

presentationen i Europa och Nord·Anlerikas förenta stater.

Herr Lektorn P. P. Waldenström: Medan _herrarna vänta på, att

någon, som kan tala med större sakkunskap, i detta ärende än jag, skall

begära ordet, beder jag att få säga några ord.

Den ärade inledaren framhöll, att de svenska konsulerna i utlandet

borde vara språkkunniga. Jag föreställer mig, att han menade, att kon-
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suln bör· äfven kunna svenska språket. Det är ett mycket vanligt för

hållande,' att svenska konsuler i utlandet icke känna svenska språket det

allra ringaste. Huruvida England anställer konsuler. i främmande länder,'

SOlll icke kunna tala engelska,· eller Tyskland anställer sådana, SOln icke

kunna tala tyska, det vet jag icke, men att Sverige anställer konsuler,

som icke förstå svenska, är .ett bekant faktum. Därför har Sverige icke

alltid den nytta af sina konsuler i utlandet, som det skulle kunna hafva,

då de icke kunna tala annat än det lands språk, där de äro anställda.

Det sades vidare, att konsuln bör känna till landet. Jag föreställer

lnig, att meningen var, att han bör känna till Sverige, men en stor mängd

Bf svenska konsuler i utlandet hafva icke större kunskap om Sverige, än

hvad en tyskfödd person, som var vice konsul för Sverige, sade, att det

enda han kände om Sverige var,' att dess hufvudstad hette - Kristiania.

Känna de icke till landet, så känna de. ej heller landets resurser och

landets industri.

Den ärade inledaren sade vidare, att konsuln bör intressera. sig för

det land, bvars konsul han är. Uta.n tvifvel kall luan många gånger

visa på svenska konsuler, som icke intressera sig för Sverige och icke

kunna intressera sig' därför, emedan de icke känna till det själfva.

Men härtill kommer ännu en annan sak, nämligen att i utlandet

konsuler tillsättas, som icke endast icke hafva något intresse för Sverige

utan tvärtom 11afva intresse n~ot Sverige. Och detta är en gamlnal erfa

renhet. För åtskilliga år sedan hade Sverige en generalkonsul Bock i Kina.

Han var nO,rrman till börden. I ett upplopp mot lnissionärerna i Kina

blefvo flera och bland den1 två svenska missionärer nlördade. Saken

ledde både från Sveriges 'och andra europeiska makters sida till diplo

matiska förhandlingar, och den svenska generalkonsuln fick då i uppdrag

att såsom extra ordinarie charge d'afIairs sköta denna sak. Det gjorde

han så illa, att föreståndaren för det missionssällskap, hvars missionärer

blifvit mördade, vände sig till dåvarande utrikesministern här i Stock

holm med klagomål. Han fick då det svaret, att Bock var norrman, och

att, om han icke varit det, så skulle han· för länge sedan varit afsatt,

men att man icke vågade afsätta honom, elnedal1 det dä blefve ett för

färligt väsen i Norge. Det är klart, att en sådan representant icke kan

vara Sverige till gagn utan i stället måste vara vårt land till skada.

Nu kan man visserligen säga, att detta skedde på den tiden, då
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Sverige och Norge 11örde tillsamn1ans. Ja, det är sant, att då nlåste

konsulerna representera både Sverige och Norge, men antalet norskfödda

konsuler var ofantligt nlycket större än antalet svenskfödda sådana, och

Ulan tog just icke så lnycken hänsyn till Sveriges behof i detta afseende.

Herrarna känna till den bekanta historien, då en svensk-norsk konsul i

Nevv York försvann, oell icke ellsam utan mycket nled llonom. Det var

en norrman~ Då väntade man, att platsen skulle blifva besatt lned en

ärlig svensk man, men norrmännen fordrade att få en norrman, och ell

sådan tillsattes också, ehuru han af vederbörande handelskårer förklara

des inkompetent till platsen. Jag tror, att han sitter där ännu, 

nej, det är rätt, nu är det ju agenten för den danska Skandinavien

Amerika-linjen, A. E. JohnsoD, SOlll är till börden svensk.

Efter skilsn1essan mellan Sverige och Norge äro förhållandena icke

så synnerligen mycket rnera ~ppbyggliga än förut. I Denver i Colorado

skulle en konsul tillsättas efter skilsmässan. I Colorado finnas kariske

några hundra norrmän mot omkring 50,000 svenskar. Särskildt i Den

ver är norrmännens antal försvinnande litet elnot svenskarnas. Svenskarna

där. höllo ett lnöte och llttålade sig alldeles afgjordt för en allmänt aktad

OCll känd svensk läkare, SOln sökte denna plats. Minister Grip förordnade

emellertid en norrlnan. Svenskarna höllo åter ett möte i Denver och

uppsatte en protestskrifvelse, som de skickade både till Grip i vVashing

ton och till utrikesministern här. Då jag sist hörde därifrån, hade de

icke fått svar från utrikesministern men därelTIot ett mycket snäsigt svar

från Grip, som· också är norrluan. Fastän han nu begärt svensk llled

borgarrätt, så är och förblir han norrman i alla falL

.Det ·är alldeles klarf, att då konslllatväsendet och vår utrikesrepre

sentation äro afsedda att befrämja svenska intressen, lnåste de personer,

som uppbära' desamina, vara svenskt sinnade och för svenska intressen

lifvade personer, som ocks~ äro villiga att insätta något af personlig kraft

sitt arbete.

Det lnåste äfven vara personer, som äro litet fyndiga och något med

sin tid OCll dess förhållanden. Herrarna erinra sig utan tvifvel, att det

för icke länge sedan stod i tidningarna, att svenska legationen i Peters~

burg till följd af telegraf- och järnvägsförhållandena i Ryssland icke· på

fjorton dagar hade kunna.t meddela sig med eller få någon underrättelse

från utrikesdepartementet i Sverige. Undel,~ tiden hade elnellertid Nobel-
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bolaget i Petersburg nästan hvarje dag både telegrafiska och skriftliga

kommunikationer med Stockholm därigenom, att det dagligen skickade

kurirer til Hangö och på det sättet uppehöll förbindelsen. Något dylikt

kunde svenska legationen i Petersburg ej utfundera. Då ej posten och

telegrafen gingo precis franl till dess dörr, så visste den ej, huru den

skulle komma i förbindelse med utrikesdepartementet. Här i Stockhohn

visste Ulan ej heller bättre än i Petersburg.

Det är ju också sant, hvad. den ärade inledarell sade, att hufvud

uppgiften för denl, SOln skola representera Sverige i utlandet, under nu

varande förhållanden ej är att på baler OCll supeer representera landet

och på -det sättet uppehålla dess anseende, utan att deras uppgift är att

vårda landets lnerkalltila intressen, hvarför de också böra hafva en där

emot svarande utbildning. Men en sådan hafva de icke därför, att de

äro grefvar och baroner; de måste skaffa sig den. Om diplolnatiska och

konsulära befattningar för närvarande tillsättas efter den regeln, det

kunna herrarna bättre 'bedöma, än hvad jag kan. Men jag .tror icke, att

svaret på den frågan, huru det i detta afseende för närvarande är ställdt,

kan utfalla fullt tillfredsställande, därest det nämligen skall vara sant.

Eruellertid är det ej blott på konsulerna som det kommer an; det

kOlnmer äfven an på de svenska affärsmännen själfva. Och det får mall

höra i utlandet, om lIlan reser där 111ed ögon och öron öppna, att om

dömet om de svenska affärsluännen i ganska stor utsträckning är, att de

äro bra sÖlnniga.

Härefter begärdes ordet ånyo af:

Herr Lektorn P. P. 1Valdenströnl: Jag tänkte, att någon af de öfri:

ga herrarna skulle taga upp ordet efter, nlig. Saken är ock utan tvifvel

af den vikt, att någon borde ha gjort det. Här sitter ju en stor saln·

ling personer, som i dell fråga, SOl11 är å bane, representera stor sakkun·

skap. Förra gången jag var i tillfälle att deltaga i nationalekonomiska

föreningens. förhandlingar, var det fråga Oln en sak, som hängde nära

tillsalumans llled denna. Då framhöll jag nödvändigheten för oss att

vara arbetssamma och att ligga i, och det gällde icke blott de egentliga

s. k. arbetarna utan afven de högre .klasserna.

Jag ber att här få olntala en händelse för lnånga år tillbaka, då jag
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kom upp till kommerskollegium i StockhollIl. Det är ju ett verk, som

har med konsulsväsendet mycket att göra. Klockan var omkring 12 på

dagen. Jag frågade: »Är kommerserådet N. N. att träffa?» - »Nej,

sade vaktmästaren, han är icke här. i) - '»Ko1l11ner han hit 'j dag?»:

frågade jag vidare. - »Det kan jag inte veta, svarade vaktmästaren;'

ibland kommer han och ibland kommer han inte.» Då sade jag: »Kan

jag få träffa generaldirektören?~ -- »Nej, fick jag till svar, han är icke

heller här.» - »Nå, kOlnmer han hit i dag?» - »Det kan jag inte ve~a.»

Då frågadt jag: »Hvem är då bär?» - Något generad svarade vakt

mästaren: >;Det är jag och registratorn.» Detta är rena verkligheten.

Jag gick direkt upp till civildepartementet för att fråga dåvarande civil

minister Groll, hvad det där var för ordning. Klockan var vid pass ett,

men han var ännll ej uppe i departementet, och ingen visste, om han

skulle komma. Jag gick då till statsministern, excellensen Boström.

Honom träffade jag och sade: »Så och så går det till, hvad är det här

för ordning? Ingenstädes kan man vara, säker att lnidt på blanka för

middagen träffa vederbörande äU1betsluän på deras älubetslokaler eller

åtluinstone få upplysning om, huruvida de ämna kOlnma dit den dagen.»

Är detta sättet att sköta statens angelägenheter? Men det är just på

det viset det går till inoln svenska statsförvaltninge~ salut på alla möj

liga områden för öfrigt här hemma.

Det har från landtbruksakademien föreslagits, och kungl. maj:t har

äfven föreslagit det hos riksdagen, att man skulle skicka ut två personer

för att studera jordbruket i Förenta staterna. Det anslag, som begäres

härför, är ungefär dubbelt så stort, som det behöfde vara, för att dessa

personer sk~lle kuuna uppträda såsoln gentle~än. Mell det må nu så

vara. Men hvad de skola lära, det är ganska lätt att säga. När de

komma tillbaka till Sverige, skola dE! egentligen icke hafva något annat

att säga, än att i, Amerika arbetar folket, och det är, hvad vi hafva att

lära därifrån. De amerikanska maskinerna för jordbruket känner' man

redan till i Sverige, och huru man 'skall spänna hästarna för dem, det

veta ju landtmännen själfva. ' För öfrigt företer jordbruket i Amerika så

afvikande förhållanden från våra~ att som sagdt den enda goda lärdom,

som 'de kunna komma hem med, nog blir den, att folk arbetar därute;

och det böra vi göra ä~ven här samt börja därmed uppifrån och sedan

fortsätta hela vägen nedåt;·
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Herr' Grosshandlaren J. F. Odenrick: Med anledning af den siste

talarens kritik öfver vårt konsulatväsende i utlandet bade det varit bra

intressant att få höra bans eller andras meningar om, huruvida det

skulle vara lämpligt att hafva honorära konsuler på mindre betydande

platser eller icke. Då den ärade talaren nämnde, att det luångenstädes

funnes konsuler, sonl icke kunde svenska eller norska, så är det mycket

riktigt; men om vi tänka på ett land sådant som Spanien, hade det varit

önskligt och nyttigt för den svensk-norska handeln och sjöfarten att hafva

konsulära representanter äfvel1 i de n1indre hamnstäderna därstädes.

Konsulerna skulle ju alltid kunna gå tillhanda lued konsulära upplysnin-
-gal', och de skulle såsom ersättning äfven hafva intäkt af kOl1sulatafgif

terna. På sådana mindre platser finnes det faktiskt ingen person, som

kan svenska eller norska, utan där har det allmänt praktiserats så, att

luan till yice konsul sökt få en framstående köpman inom ,landet, som

te ex. kunnat engelska eller franska. Det skulle vara intressant att höra~

huru den ärade talaren tänkt sig den saken; skulle man alltid på sådana

platser hafv~ vice konsuler, som kunde tala svenska, blefve det' alldeles

för dyrt.
Jag villeäfven bra ,gärna få till stånd en utförlig diskussion om den

frågan, som 'herr Axelson på' ett utmärkt sätt berörde, nämligen huru

vida konsulerna böra vara mer eller mindre juridiskt bildade. Den ju

ridiska bildningen blefve ju ?-lltid ett plus i deras kompetens, men jag

tror knappast, att sådan bildning ,vore absolut nödvändig annat än vid

vissa generalkonsulat. För min del har' jag, från min långa vistelse ut

rikes den erfarenheten, att en svensk man, ehuru icke litterat, dock

fyllde sin plats såsom svensk-norsk generalkonsul en lå~g tid på ett ut·

111ärkt och förtjänstfullt sätt till stor' belåtenhet för den svensk-norska

kolonien och till fördel för de svensk-norska intressena. 'Det var gene

ralkonsuln i Barcelona. Hån var ej juridiskt bildad,' men han hade' en

stor fopd af erfarenheter som köpman, innan han blef generalkonsuL

Förut bade han varit konsul i Alicante; och sedermera skötte han, som

sagdt; generalkonsulatet i Barcelona på ett utmärkt sätt och, blef i 'bör

jan på 80-talet doyen i konkurrens med den tyske, representanten på

platEJen, som ville göra honom denna hederspost stridig. Hall blef emel

lertid doyen på grund af de inter'nationella förhållningsreglerna, och det

förblef ban öfver 15 år, ända till' sin död. I motsats till hvad den
4
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skeppsredare, som äfven val' sjöfarande, hade skrifvit till föredraganden,

kan jag säga, att denne generalkonsul, ehuru icke egentligen ju.ridiskt

bildad, hade .förvärfvat sådan erfarenhet, att han var den allra bästa

rådgifv,are både för kaptener, skeppsmäklare och skeppsreda~e Gell svensk·

norska köpmän där. Han var alldeles säker på sina saker och kunde

gifva de bästa råd. Vid uppkomna tvister användes han ganska ofta Hf

utomstående personer äfven såsom ensam arqitrator. Han kunde äfven

på ett fört jänstf.ulIt sätt uppgöra hafverier och dylikt~ Det är alldeles

klart att, såsom den omtalade skeppsredaren skref, äfven denne general.

konsul använde advok~ter för skötande af rättegångar, lnen det var då

en ~tor fördel, att konsuln, kunde gifva advokaterna de bästa råd och

upplysningar, Bå att rättegången sköttes på ett tillfredsställande sätt.,

Herr Lektorn P. P. Waldenström: ,På den 'föregående talllreIis fråga

ber jag att få svara ett par ord. Om Sverige behöfver en konsul på en

sådan plats, där ingen person finns, som förstår svenska, då är klart, att

man måste taga en, som icke förstår det. ~Ien om sådant var ej fråga

utan därom att man tager till svenska konsuler personer, som icke förstå

eller kunnå tala sveliska, ehuru det på platsen finnes lämpliga personer,

som kunna det OCll med heder skulle bekläda platsen.

Jag talade för resten ej bara om det, utan ännu Iller därom, att man

vid tillsättandet af en konsul för att representera de svenska intressena

strax efter norska revolutionen ratar en af svenska allmänIleten på plat.

sen uppburen kompetent svensk man för att i stället sätta dit en norr

Inan. Detta är för lnig en' exponent för huru sådana ärenden skötas.

Jag kan, ock nämna, att svenskarna i den fi1l1erikanska nordvästern (d.

v. s. Minnesota och närliggande stater) för närvaran~e äro oroliga af

fruktan att till. konsul i S:t Paul, Minnesota, få en norrman. För ett

par år tillbaka skulle man ju ej, ha sagt eå lnycket 0111 det. Men nu

ställer sig saken annorlllnda. Det har äfven nyligen (1904) intrH:ffat, att

en engelsman har utsetts till konsul i \Vinnipeg i Canada, fastän sven

skar och norrmän så godt, som enhälligt allhöllo att få en på platsen

boende allmänt ansedd och redbar svensk köpman.

Herr vice Konsul J. Jeansson: Vid omorganisationen, af det sven

ska konsulatväsendet anser jag, att vi böra taga England till föredöme,
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därför att detta land har det praktiskt ställdt inom sitt konsulatväsende.

Jag är själf engelsk vice konsul och har därför erfarenhet i· detta' af

seende.

Angående den juridiska bildningen, som det talades Olll, så- fordras

det beträffande de engelska consules electi, trots att de hafva domsrätt, ..

ej juridiska insikter. För öfrigt är det blott förnuftssaker, som före

komma vid konsulaten. De behöfva aldrig döma efter juridiska former.

De mål, SOIU konsulerna kunna hafva att afdönla, äro egentligen tvister

mellan kaptener och besättningar angående tolkningen af aftalet. De

vända sig då till konsuln, och han får då afgöra, hvem som har rätt. I

allmänhet är det besättningen, som klagar, OCll det- gäller då att tillse,

att .dess- rätt ej kränkes. Jag menar därför, att några juridiska spörsmål

ej förekoIDlna, så att man därför skulle behöfva fordra juridisk bildning.

Skulle konsuln nödgas hafva sådan juridisk bildning, skulle en dyrbar

tid gå bort för att förvärfva densamma. Vi' veta, att åtminstone det

första tiotalet år efter det tjugonde åtgår för att en person sk~ll kunna

taga juridisk examen och få juridisk utbildning. Då försitter han den

tid, som han behöfver för att få kommersiell utbildning, och det är doclc

en sak att taga vara på. En konsulattjänsteman skall ju först och främst

bevaka handelns intressen, och han måste begagna tiden f?r att hinna

förvärfva erforderlig utbildning i det hänseendet.

Vi borde som sagdt vid omorganisationen af vårt konsulatväsende

taga fasta på, hurp. det engelska konsulatväsendet är ordnadt, ty det är

praktiskt i alla afseenden. I England har man ordnadt saken så, att man

dels har sända superintendentkonsuler, dels under dem lydande valda

konsuler. Så bar Englarld t. ex. i Sverige en superintendentkonsul i

Stockholm och en i Göteborg. Under 8l1perintendentkonsuln i Stockholn1

sortera konsulerna i städerna vid kusten ned till Karlskrona och under

superintendentkonsuln i Göteborg konsulerna vid västkusten och Skånes

städer. På sådana platser, SOln dessa superintendentkonsuler tillstyrka,

utses ur köpmanskåren vice konsuler och agenter, som kunna tillvarataga

handelns intressen; och jag får för min del säga, att nog är det väl mera

både billigt och ändamålsenligt, att det tages sådana personer, som till

höra handelskåren på de respektive platserna, än att det skickas dit kon

sulattjänstemän. Det är ju lnycket billigare med dessa valda konsuler.

De kosta ju ingenting, eller i hvarje fall är det en ofantligt ringa kost-
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nad för ett land att hafva sådana konsuler på dylika platser. Vidare

bör en sådan person, om nämligen rätte mannen väljes bland de främsta

köpmännen på platsen, sitta inne med kännedom om ortens handel och

industri. Han kan besvara förfrågningar, som ingå Oln hvilka köpmän

äro solida, med hvilka man skall knyta handelsförbindelser .och dylikt.

Sådana frågor måste besvaras och besvaras genast; och' om det då finnes

en person; som är gammal på platsen, kan han bättre besvara sådana

frågor än sända konsuler, som äro främmande på orten. Jag påstår

därför, att, trots allt som är sagdt till förmån för de sända konsulerna,

mall dock icke bör .förkasta de valda konsulerna. De äro som sagdt

först och främst billigare, OCll i vårt fattiga lan,d måste man taga hänsyn

. därtill; och vidare är denna anordning ändamålsenlig. Men konsten är

att välja de rätta männen; och framför allt är det af stor -vikt, att kon

sulerna på de sto~a platserna, som äro sända konsuler, och under hvilka

de, valda konsuler'na sortera, äro de rätta personer~a och valda' med ur

skiljning.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sanlmanträde den 28 februari 1906.

Ordförande: Direktören S. PALME.

Herr Ingenjören .Ll. Welin höll föredrag om:

Ett och annat om våra landsmän i utlandet.

Herr ordförande, mina herrar l

Det har sagts, att den, som icke äger något fädernesland, äger intet,

alls intet, Inen för att kunna fullt förstå sanningen af dessa ord måste

man hafva varit i en ställning, som åtminstone i viss luån liknar den,

hvilken en landsflykting intager. Mina herrar, såväl på grund af egen

erfarenhet som till följd af vittnesbörd af många hu~dra våra landsmän

från vidt skilda delar af jorden, med hvilka jag sammanträffat, kan jag

försäkra, att en svensk, särskildt om han fått sin uppfostran här hemma,

aldrig blir annat än en främling utomlands. ,Finner han då, att han

äfven efter decennier står såsom en främling i det land,. han bor i, oell

att hans gamla hemland också vändt honom ryggen eller ignorerar bo

narn, då känner han sig verkligen såsom en landsflykting och förstår

uppfatta innebörden af de ord, jag nyss citerat.

Sverige begär och begär med all rätt fosterlandskärlek af sina barn

utomlands. Men tillåt mig då framställa den frågan: Har Sverige gjort,

hvad som kunnat göras för att vidmakthålla den känsla, vi kalla foster

landskärlek? Mycket. har det gjort. Det·har gifvit mången af oss där

ute en uppfostran, som i och för sig är ett kapital, och so~ i och för

sig är ägnad att binda oss vid vårt land;· men kärleken, af hvad slag
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den vara må, behöfver näring, och frågan är, huruvida Sverige verkligen

sörjer för, att det gifves näring åt fosterlandskärleken hos dess söner och

döttrar i utlandet. Eller måhända är icke detta värdt luödan? Skulle

det icke tilläfventyrs i Iner än ett afseende kunnat ha varit ett s töd lIn

der de politiska stridig.heter, Sverige nyligen fått genomgå, om sven

skarna därute varit fastare bundna till sitt fosterland, Oln de ägt ett lnera

lefvande intresse för dess väl, än fallet i själfva verket varit? Vi hafva

därute befunnit oss mer eller Inindre SåSOlll får utan herde, hvar och en

har gått sin väg, det san1n1anhållande elementet har saknats.

Mina herrar, det gifves IDånga sätt och ingalunda synnerligen kost

samma sådana., hvarpå banden mellan landsITIännen hemma ~Cll ute kunde

stärkas. Dt:t är lnöjligt att i en boklåda i London erhålla lIrval af Ii t
teratur från de flesta europeiska länder, ja, till och med från Japall

kunna böcker rel<:virer3:s där. 11en frågar man efter en svensk bok, bafva

de aldrig hört talas om densamma, och synas icke äga några förbindel

ser, hvarigenom de kunna' rekvirera en sådan. En tid·ning, som här

hemma kostar 14 kronor on1 året, kostar oss därute 46 kronor, och då

en bildad person gärna önskar hålla sig lTIed minst två dagliga tidningar,

blir det ju. ett afaevärdt utgiftsbelopp endast i detta hänseende. Jag tar

för alldeles gifvet, att, om någon af våra större tidningar eller pub.licist

klubben toge saken om hand, det lätt skulle kunna arrangeras så, att

man kunde erhålla en hel del svenska tidningar utollllands för rimligt

pris och således lättare än nu kunna följa med händelsernas gång här

hemma.

Det undras mig vidare, onl någon tänkt på, huru vanlottade sven

skarna i. London, Paris och BerliIl äro ITIed afseende på föredrag på lDO

dersmålet. \70re det icke tänkbart, att .det genom en 'förening sådan som

denu.a eller måhända på annat sätt skulle kunna anordnas så, att lnan

därute hvarje vinter finge en serie af ett halft dussin föredrag på_svenska

af för ändaluålet utsända personer? Jag tror icke, att kostnaderna där

för skulle behöfva verka afskräckande.

Våi~a landsmän utollllands ha{va i allmän11et taget det bästa rykte

'Om sig. Hör. man sig för i. Paris eller Chicago, i Ilondon eller Sydney,

huru svenskarna sköta sig, vare sig de äro ingenjörer eller. konstnärer,

sjöluän, . tjänstefolk . eller handtverkare, blir det städse samlna svar: Vi

9Dska ingenting hellre än· att få flera af dem 0~11 behålla den1 vi hafva.
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Särskildt våra ingenjörer i Alnerika, hvilka kunna räknas stort antal,

anses alllnänt såsom dugliga, pålitliga' och trogna arbetare. Då det sven

ska komnlissariatet, däribland äfven jag, reste genom Washin'gton på väg

till utställningel1 i S:t Louis i förfjol, begagnade jag tillf'äUet att uppsöka

chefell för artilleriets konstruktionsafdelning. Under samtalets gång Ytt- "

rade då denne bland annat ungefär följande: »Jag har arbetat tillsam

lnans med ingenjörer 'från Österrike, F'rankrike, rryskland och Norge.

Jag bar ock arbetat tillsammans med' svenska ingenjörer, både i B'rook

lyn och här i Washington. Huru ni egentligen uppfostr~ dem där hemma,

vet jag icke, men i hvarje afseende sätter jag dem framför alla andra.»

»Äro då icke tyskarna mera studerade än svenskarna», invände jag,

hvarpå han svarade: »De äro visserligen mera fullproppade med teorier,

till, och med så proppfulla däraf, att de förlol~at 'förlnågan att tänka ori

ginellt och att arbeta själfständigt. Detta är icke förhållandet med svens

kai"na, men dessas teoretiska kunskaper äro i alla fall fullt tillräckliga

att lösa alla möjliga problem, som förekomlua i det dagliga lifvet.» Om

nu detta är sannt, då ligger den frågan nära till 11ands: Huru kan det

kOllIna sig, att just denna grupp af våra landslnän därute står så till

baka, att de icke komm'ri frutn till någon stöl~re position, och att de så

sällan erhålla verkligen väl betalade ansvarsposter, utan nöja sig med att

arbeta för en ritarelön ? J ag har ~alntalat 111ed många personer härom

och har komlnit till den slutsatsen, att' detta i främsta rummet måste

bero därpå, 'att, då de komma ut såsom unga vetenskapsmän ~ och de

bafva l:ätt att betrakta sig såsonl sådana' -- de på ett dåraktigt sätt se

ned på allt, som hör till det' kOlnlnersiella. Det' kommersiella är under

deras värdighet, och det är först senare i lifvet de vakna upp till med

vetande OlD, att det är nödvälldigt förtjäna pänningar för att bli rik.

Personligen anser jag icke rikedomen SalU en särdeles stor lycka, men

det är fatalt för ett land att vara fattigt, och ju flera rika individer det

finnes, hvilka förstå att väl använda, hvad de äga, desto bättre' är det

för nationen i dess helhet. Jag har llnder' senare tiden och lnedan frå.;

gan om handelskamrars stiftande utolulands dryftats mycket undr?-t, huru-

vida det icke just med hänsyn till våra ing~njörer och deras utveckling

vore skäl tillse, om ej en kommersiell utbildning, åtminstone i n~ågon

lnån, vore på sin plats.

Hvad vidare de svenska handtverkarnas duglighet och arbetsintensi-



56 1906 den 28 februari.

tet beträffar, skulle jag vilja påpeka, att den, enligt mina iakttagelser, är

Dlycket, ofantligt mycket större bland svenskarna utomlands än bland

dem här hemma. H vad detta beror på är svårt att på rak arm' säga.

Vi hade i S:t Louis en hel del skandinaviska., öfvervägande svenska ar·

betare för uppsättande af utställningsartiklarna och dylikt, och jag erin

rar mig särskildt två målare, som användes i kODstafdelningen för utfö

rande af vissa bestämda arbeten, ~Ian hade infordrat kostnadsförslag

för hvad som skulle utföras, och det billigaste anbudet belöpte sig till

omkring '1,000 dollar. Mell dessa två arbetare betalades efter timpen

ning, och med en arbetstid af 8 thnmar om' dagen ,utförde de ifråga

varande arbete för omkring 300 dollar. Jag har emellertid aldrig sett

två svenskar arbeta på det sätt, som dessa båda gjorde. Det var där

vidlag icke fråga om att börja på med att göra sig i ordning, när kloe-'

kan slog, utan de stodo då uppe på sina ställningar färdiga att lägga

borsten på väggen. Aldrig hördes de ullder arbetstiden tala ett ord sins

emellan, så vidt det icke gällde arbetet, man måtte komma när helst man

ville, De arbetade, så att de voro trötta, när aftonen kom, och de mådde

väl däraf.

Ofta bar den frågan börts framställas : Huru trifvas norrmän och

svenskar ihop utomlands? Hade den frågan ställts till mig för 20 år

sedan, skulle jag svarat: på det hela taget ganska bra. l\len det har

blifvit ,sämre därmed år efter år, tills det nu ändtligen brustit helt och

hållet. ,Det' hände för åtskilliga år sedan, att jag kom att besöka Costa

Rica. Jag promenerade en 11l~rgon lltmed järnvägslinjen in i ~rskogell

och säg då plötsligen framför mig en järnvägsvagn, som höll på att lastas

med timmer. Vid sidan, på en timmerstapel, satt en brunbränd sälle,

skenbarligen af amerikansk börd. Vi kommo i samspråk lTIed hvarandra.

Han var nyfiken, emedan han aldrig sett mig där förut, och frågade, hvar

jag kom ifrån', Mitt svar lydde: ~Om jag nämner namnet på mitt helll

land, känner ni säkert icke till det», men omtalade därpå,. att jag var

svensk. Med två väldiga skutt var han nere på järnvägsspåret, räckte

mig Sill. Iland och sade på oförfalskad norska: »Er vi lansmen , (la maa

vi hilse lidt ordentlig paa hina'en»" Il

Vi voro landsnlän på den tiden. Så är det 'icke numera, och hverns

felet är, hör icke till älnllet för i afton, Jag kan elnellertid icke under

låta att berätta något, som bände vid utställningen i Chicago 1893. Såson1
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herrarna ,minnas, dryftades på den tiden återigen frågan om, huruvida Leif

'Eriksen icke i själfva' verket vore Amerikas egentlige up'ptäckare. För

att ådagalägga möjligheten af att öfverfåra oceanen i ett vikingaskepp af

den tidens typ, lät man i Norge bygga ett sådant 'efter gamla modeller.

Detta seglades sedermera öfver till Amerika och kom till Chicago. Det'

lnöttes där af deputationer från olika länder, och »amiralen» blef med

sin besättning eskorterad upp till administrationsbyggnaden. Inför, en

samling af ett par tusen personer började han sitt tal'till folkmängden

med följande ord: )Mina herrar, det är en sak, som jag framför allting

annat vill lägga eder på hjärtat, och det är, att vikingaskeppet, som nu

kommit öfver oceanen, bar byggts i Norge, icke i Sverige. Det var be

mannadt af norrmän, icke af svenskar. Dess förare Vår norsk, icke

svensk.» Några dagar senare var det Sveriges dag, och det föll då på

min lott att tala för den sve,nska sången. Med »amiralens» ord i friskt

minne, hvad låg närmare till hands än, att börja på följande sätt: )Mina

llerrar och damer! Det är en sak, ,jag önskar lägga eder på hjärtat, och

det är, att den sång, vi nyss lyssnat till, och som tjusat våra sinnen, den

har blifvit född och fostrad i Sverige, icke i Norge." Det blef naturligt

vis stort jubel. Men medan, »amiralell» blef klappad på axeln af sin

ko'mmiss'arie - hvilken för öfrigt var ordinarie svensk·norsk vice konsul

i New York - och fick höra, att det var bra sagdt, fick jag huden full

med ovett af min' chef.' Det gick emellertid an på de'n tiden att taga

sakerna skämtsamt, men .jag fruktar, att vi måhända tagit dem alltför

,mycket på skämt. Vi skrattade åt, när Orsabjörken transpörterades till

Amerika och där k'allades »norsk björk». Vi hafva lett och ryckt på

axlarna, när vi fått höra, att svenskt stäl sålts under namn af ~norwe

gian steel». Men, mina' herrar, det' har förändrat sig, förändrat sig till

den grad') att vi därute hafva pinats däraf, måhända Iller än vi själfva

förstått. '

Man har hört och läst därute, att Sverige är det fattiga landet, me

dan Norge besitter rikedoInarna. Det har öppet påståtts, att Sverige icke

är något industriland, luedan industrien florerar väster om Kölen; och

dessvärre ligger det en sanning i det ordet, som säger, att »lögnen hin

ner löpa världen rundt, innan sanningen fått tofflorna på sig». Lyck

ligtvis har dock sanningen fått tofflorna på sig, och hvad som återstår

nu är att skaka den helvaken. Därför har också den tanken uppstått,
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att man' borde VIsa utlandet, hvad vårt land duger till, att man skulle

flytta det in i hjärtat på världells hufvudstad och låta det själf tala för

sig, låta det säga: Se, här är jag, beskåda mig nu och döm själf, hvad

.jag duger till. J ag tror icke, att denna känsla är oberättigad, OCll anser

för min del icke, att ett dylikt företag kan anses förmätet. Skryt ligger

icke för oss svenskar, lllen' de~ kan väl stundoln rent af vara ens plikt

att skryta, och jag anser icke, att vi längre hafva rätt att sätta vårt ljus

under en skäppa.

Härefter länlnade Ingenjören A. Welill

Redogörelse för den tilltänkta svenska utställningen

i London år 19°7:

Såsom herrarna af tidllil1garna sett, har det föreslagits att anordna

ell större, fullt representativ' svensk utställning i Earls Gourt i Lond<?ll

.1907. Rvad' man kan vinna genom att sålunda förlägga Sverige i mi

lliatyr därute i världens' centrum, ja, det skola vi 110g få se, men man

kan också redan nu' tänka 'sig Ilågot däraf. För det första skulle det

utan tvifvel blifva såsom en brännpunkt, till bvilken våra landsmäll

komme att strÖm1l1a från världens alla kanter. London ligger blott 7

tilnUlar från Paris, och Haag, Bryssel, Hamburg och Berlin äro alla illom

en dagsresas afstålld. Men London ligger också - och den tanken

torde tilltala litet hvar af oss -- ett godt stycke på väg t.ill Amerika,

där vi hafva en OCll en half million af våra landsmän. För min del är

jag öfvertygad om, att dessa med glädje skulle hälsa ett sådant tillfälle

välkommet att kunna ~å nlöta sina gamla vänner från Sverige på halfva

vägen. Säkerligen skulle vi få tillfälle visa världen, hvad svensk intel

ligens OCll uthålligIlet kunnat åstadkomnla äfven i A'merika, e~empelvis

genom sådana institutioner som Augustana och Betbany Colleges. Vi

hafva därute en härlig svensk kör, en sångförening af stort anseende,

som helt säkert lned glädje skulle ställa sina krafter till förfogande.
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Läget af Earls Court är sådant, att detta ställe kan nås från stadens

alla kanter oell för öfrigt från hela England utan några som helst svå

righeter. Omkring 800 tåg om dagen passera utställningens portar, och

hvad utrymmet på platsen beträffar, är det, SåSOD1 jag skulle tro, tillräckligt

stort för det ändamål, vi hafva i sikte. Salumanlagda golfytan af de egent

liga utställningsbyggnaderna är 11,100 kvadratmeter, hvilket utgör något

11lilldre ~n en tredjedel af den sammanlagda golfytan af utställnings

.byggnaderna i Stockholm 1897. Det är emellertid tre gånger mera än

llvad Sverige disponerade öfver vid senaste utställningen i Paris OCll 15

a 16 gånger mera än dess utrymme vid Liegeutställningen. Dessutom

.finnes en hel mängd andra byggnader, som med fördel skulle kunna an

vändas till utställningsändamål. J.ag har blifvit ombedd att nu icke ingå

.på för många detaljer, eftersolll jag har glädjen att i afton kunna med·

.dela, att exportföreningell inkolnluit till regeringen med en begäran, att

.densamnla skulle till London utsända ett antal delegerade snarast möj-

ligt för att på ort och. ställe närmare studera' förhållandena.

Som bekant kommer Earls Courts utställningsolllråde, hvilket täcker

omkring 20 tunnland, att i år användas till en österrikisk utställning.

Såvidt jag kunnat inhämta, kommer densamma att blifva särdeles kOlU

.plett och i alla afseel1den så utmärkt, sonl det för detta land är möjligt

åstadkomma.

Alla de inre dekorationerna i utställningsbyggnaderna skulle utföras

af Sverige, llledan de yttre anordningarna - panoralnor, trädgårds

anläggningar och för öfrigt det yttre af själfva hyggnadern·a - skulle

ombesörjas af utstäl1ningsbolaget, dock först efter att hafva. rådfört sig

lued det svenska kOlnmissariatet, så att det hela skulle te sig så svenskt

SOln möjligt, blifva en bild af Sverige från det största till det' Iuinsta.

Det har va.rit tal om, huruvida det verkligen skulle vara möjligt att

på så k'ort tid SOlll ett år åstadkOllIna e11 första klassen s utställning af

så stor utsträckning som den nu afs~dda. Med anledning häraf ber jag

.få framhålla, att den tid, som man hade att förbereda sig till OIlicago

utställninge~, j själfva verket icke var mer än ett år. Man hade då att

frakta öfver till Amerika en byggnad· af. ansenliga dimensioner och att

uppsätta densamma på sin plats. Densamma och det öiriga utställnings

godset Ilade att tillryggalägga icke blott 3,000 engelska mil öfver ocea

nen utan också ytterligare 1,000 mil från New York till Chicago. I detta
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fall behörver godset icke vara i Göteborg, som lnall tänkt ·sig som ut

sändningsort, förrän den 1 april 1907, och sedermera bar man god tid

att ordna det hela på plats~n. Den beräknade kostnaden - så ·vidt den

nu kan kallas för beräknad, ty vi bafva icke haft annat än jämförelser

att bestämma siffrorna efter - uppgår till en million kronor och ställer

sig i förhållande till kostnaden för Stockholmsutställningen såsom 1 till

4. Den senare kostade 4 millioner kronor, men en hel del pellningar

inkommo därvid i form af inträdesafgifter, tomthyror o. s. v. Anslagen

från stat och stad jälute inkomsten af lotteri och tombola uppgingo till

1,950,000 kronor. England arbetade vid S:t Louisutställningen med ett

statsanslag af 2,700,000 kronor, Tyskland med ett mångfaldigt större be

lopp - jag minnes för ögonblicket icke bestämdt huru mycket.

Jag yttrade nyss, att· förberedelserna till Ghicagoutställningen gjor

des under ett år. Förberedelserna till S:t Louisutställningen kräfde emel

lertid icke mer än ett halft. är och till Liegeutställningen förra året icke

mer än 4 månader. Det är alldeles otroligt, ·hvad vi svenskar kunna

uträtta, när vi lägga mankerl till. Och det är förvånande, hvad man

11inner mycket, när man 1.Jill en sak.

Det har emot det framställda förslaget anlnärkts af några svenskar

i London, att det komme at.t slnaka alltför mycket af nöjesetablissement,

Oln utställningen förlades till Earls Court. Jag har emellertid gått där

år efter år och sett, hvad som där funnits, OCll äfven de mest nogräk

nade' skulle näppeligen kunnat finna något att anmärka däremot. Den

risken kan sålunda icke vara särdeles stor. Med sådana utställnings

byggnader, . SOlTI .där finnas, tror jag icke det är "någon fara, att den all

varliga delen af ~tställningen skulle' komma· att dränkas af nöjesanord

llingarna på platsen. Jag lItställde själf för någon tid sedan i Earls

Court och fann, att, medan folk kom om kvällarna i stora mängder för

att roa sig,' så kOlnmo under för- och eftermiddagar äfven grupper af

teknici, chefer för .affärshus och representanter för vetenskapliga sällskap

när och fjärran, och de studerade, studerade noggrannt och grundligt.

Det kom en dag till och med en indisk prins, som ville köpa hela min

utställning; den var emellertid' icke till salu.

Utställningsbolaget, som skulle hafva rättighet att uppbära inträdes·

afgifterna, utbetalar för vakthållning, musik, annonsering, brandförsäk

ring, illumination ill. ill. sammanlagdt ungefär 100,000 pund, d. v. s.
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1,800,000 .kronor under säsongen. Det är klart, att man skulle kunna

göra upp med utstäl1ningsbolaget så, att man förhyrde alltsammans, men

då finge man hela obehaget och svårigheten af att sköta utställningen

såsom en ren affär. Bolaget delar vanligen ut 10 procent på sitt kapital

till aktieägarna, hvilket alltså är den vinst, det räknar med. Är det en
vacker SOlnmar, kan det förtjäna mer, är sommaren ful och ruskig, blir

naturligtvis förtjänsten mindre.

Jag hade i morse ett samtal llled en svensk Kristianiabo. Han

kom .upp till hotellet OC11 språkade länge och väl om vårt projekt samt

omtalade, att man i I{ristiania slår vad med hvarandra om att det icke

blir någon svensk utställning aE. Man har där tydligen· svårt att tänka

sig, att vi svenskar kunna åstadkomma ~ någonting!

I anledning af föredraget yttrade sig:

Herr Öfverste ·V•.G. Balck: Jag känner mjg lifiigt tilltalad af det

väckta förslaget om en svensk utställning i London, särskildt af den an

ledningen att jag tänkt mig, att en särskild afdelning inonl denna ut

ställning skulle kunna ägnas åt hvad som ligger mig närmast om hjärtat,

icke· blott såsom svensk utan äfven såsom idrottsman, nämligen åt gym

nastik, idrott och uppfostringsväsendet i allmänhet. Utan tvifvel skulle

detta vara ett· särdeles lyckadt arrangemang, då det gäller ett sådant

folk som det engelska, för hvilket idrotten spelar en så stor roll,. att det

engelska folket kan sägas utgöra en hel nation af sportsmän. När helst

en engelslnan konlmer till ett annat land, frågar han, hvilken sport där

idkas, hvad det är SOln där kan rekreera lnänniskan efter det dagliga

arbetet och gifva henne uppfriskning till kropp och sinne.

D~tta har· 110S mig väckt tanken på önskvärdheten af att, om en

dylik utställning komnle till stånd i London, en afdelning där anordna

des för idrottsväsendet, och äfven på turistväsendets olnråde: skulle vi

kunna åstadkomma en tillfredsställande utställning, SOlll skulle Iledra

Sverige och i rikt mått väcka ,uppmärksalnheten på vårt land:, så mycket

hellre ·som under de· senaste månaderna engelsmännens intresse för färder

i Sverige icke mi.nskats utan snarare ökats. Såsom exen1pel härpå kan

jag nämna, att i dessa .dagar pågå underhandlingar med ·»8kiclub of

Great ·Britain» om ett besök i Sverige. De engelska idrottsmännen nöja

sig icke endast med den idrott, som kan finnas i deras eget land, utan
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hvar helst annorstädes en idrott finnes af någon större betydelse, så upp

söka de den. Af denna anledning har bildats' en skidklubb fQr hela

Storbrita,nnien, hvilken existerar sedan några år tillbaka och utmärker sig

för stor lifskraftighet, och denn'a klubb har hittills sökt sina öfningar

d~ls i Sch"'Teiz och dels i Norge. I år hafva de eDlellertid för afsikt att

komma till Sverige och förlägga sina öfningar till Jämtland. Minst' ett

dussin af deras representativa män komlna inom några få dagar till

Stockholm 'för att härstädes tillbringa fjorton dagar. Jag har velat näm 4

na detta' såsom ett exelnpel på hvad SOl11 kan intressera engelsmännen

för att resa till Sverige och bidraga till att' göra Sverige lnera kändt och

att skingra den' okunnighet om vårt land, som tyvärr i utlandet förefin

nes äfven bland bildade klasser.

Därför tror jag -- jag talar nu för min egen ringa del --, att vi

på detta område skulle kunna slå ett ganska betydande' slag för foster

'landet, om alla goda ·krafter enades Olll att bringa denna plan till verk

ställighet.

Därjämte ber jag få nämna, att det finnes två föreningar, som v'erka

för turistväsendet här i Sverige, nämligen svenska turistföreningen OCll

turisttrafikförbulldet. Den förra af dessa har ett lnera nationellt intresse

och icke så direkt intresse för att väcka smak hos utlänningar att resa

till SVerige, hvaremot den andra har mera uteslutande Sill verksamhet

riktad åt det hållet. Och för att undanrödja den' oriktiga uppfattning,

som flerstädes utomlands finnes öm Sverige, har detta förbund gått i för

fattni11g om att utgifva en bok om Sverige, motsvarande det digra arbete,

som år 1900 utgafs i Paris och som sederIuera på statens bekostnad

öfversattes till, engelska, men SOln 'underligt .nog icke finnes öfversatt på

tyska språket. Det vore nu meningen, att detta förbund' skulle ~tgifva

en bok i koncentrerad form och billig att köpa och SOln skulle återgifva

Sveriges intellektuella lif, dess natur och folk, dess litteratur, historia och

andra förhållanden, som möjligen kunna vara af intresse.

Detta har jag velat nämna som exempel på huru tidsriktningen går

åt detta håll, OCll därföre vågar jag göra Jnig till tolk för ett lifligt in

tresse för att utställningen realiseras i detta h~nseende. Naturligtvis

torde 'det finnas många andra synpunkter' OCll viktiga detaljer att fraln

hålla än denna, men äfven på detta område skulle kunna uträttas mycket
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godt, som skulle kuuna bidraga till att göra Sveriges nan111 kändt och

aktadt, och det behöfs så väl i dessa dagar.

Jag skall be att få tillägga, att jag under sista SOillnlaren haft till

fälle att upprepade gånger besöka EarIs Court och se den utställning,

som då visades, och jag kan konstatera, att, ehuru nöjesetablisserrienten

voro talrikt besökta, så var dock den allvarliga afdelningen af utställ

Ilingen Olll möjligt ännu mer eftersökt, hvilket bevisar, att den allvarliga

delen af utställningen måste vara hufvudsaken.
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Herr Disponenten E.. J. Ljungberg höll härefter ett föredrag on1:·.

Det produktiva arbetet i vårt lands hushållning.'

För 16 år sedan utgaf professor P. Fahlbeck en brosehyr ·med titel:

,) Sveriges nationalförmögenhet, dess storlek och tillväxt.»

I denna brose.hyr angifves den svenska nationalförmogenheten år

1885 uppgå till något öfver 6 milliarder. En beräkn5ng, verkställd på

grund af 1898 års statistik, visar följande siffror:

]. Jordbruksfastighet. : Kr. 3.100.100.000

2. Annan fastighet :.. » 2.348.700.000

3. Kreatursstocken ...............» 465.000.000

4. Jordbrukets döda inventarier...........................» 163.000.000

5. Lager, I11askiner, personl. lösegendoln etc... ... » 2.324.000.000

6. Grufvor OCll andra större fyndigheter... ... ......» 91.700.000

7.' Fisken oeh fiskevatten ..................» 45.000.000

8. Kommllnikationsll1edel » 760.700.000

9. Handelsflottan ... ... ... ... ... ...» 104.000.000

10. Myntstock och myntmetall ......» 68.500.000

11. Fordringar af lltlandet ...» 98.000.000

Summa Kr. 9.568.700.000

12. Afgå: Skulder till utlandet...... ...» 570.000.000

Behållning Kr. 8.998.700.000

Vattenfallens värde här ej inräknadt, enär dessa ännu representera

slunlrande millioner.

VIlder de 13 åren, 1885-1898, har nationalförmögenheten således

växt med 230 millioner per år. Från 1898 till innevarande år Lar den

lIled säkerhet ökat väsentligt mera, hvadan en beräkning efter 250 milli

oner per ·år torde anses lågt. På de åtta åren, 1898-1906, skulle ök

ningen därför tryggt kunna sättas till 2 milliarder och vårt lands national·

förniögenhet i rundt tal till minst 11 milliarder kronor.
5
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Den afkastning i farIn af ränta, en sådan kapitaltillgång skl111e, efter

4 %, lämna, uppgår icke till större belopp än 440 millioner. Räkna vi

åter på sammanlagda värdet af de produkter, som frambringas genolll

arbete, enligt 1903 års statistik vid 11.588 fabriker, son1 sysselsatt 271.157

arbetare, så komma vi till följande siffror:

62.781.000

600.000.000

7.488.000

230.179.000

209.314.000

669.266.000

1.116.247.000

Råvaror Kr.

N°ärings- och njutningsmedel... »

Haiffabrikat »

o Helfabrikat... »
--------

Sammanlagdt Kr.

hvartill komma produkter från bergverk och järnverk,

168.753.000, hvaraf utföras endast exportartiklar,

enär öfrigt järn torde vara till fulla värdet upptaget

under helfabrikat här ofvan to ' •••• to.... »

Jordbrukets produkter »

Inom handtverkerierna, som sysselsätta 100.818 perso-

ner, torde arbetsprodukten kunna värderas lägst till» 100.818.000

Inkomst af fiske ; ..............») 8.000.000

Utrikes sjöfart to.......... ...» 54.000.000

Kr. 1.941.846.000

Härifrån afgår värdet på införda råämnen för produk-

tionsändan1ål o ••••• to to . 272.822.000

Kr. 1.669.024.000

Räknas nu från detta belopp 4 J{ afdrag för nationalförmögenheten

som en berättigad kapitallnkolDst, uppstår 1.229.024.000 kronors inkonlst

af det svenska folkets arbetsprodukt, en SUlnlna tre gånger så stor S0111

inkomste'n af hela vår nationalförmögenhet och efter samma beräkning

representera~de ett kapitalvärde af öfver 30 milliarder.

Beräknas årets arbetsdagar till 300 och arbetstiden till 10 timmar

per dag - 3.000 timmar per år -, produceras för hvarje timme ett värde

af 409.675 kroIlar. H varje arbetstimme, nationen ej använder till pro..

duktivt arbete, slösas detta belopp bort. Tid är värd mera än penllingar ~

ty förlorad tid kan aldrig återvinnas, men väl förlorade penningar.

Af det anförda framgår med tillräcklig tydlighet, att landets största

nationalförmögenhet ligger i svenska folkets arbetskraft. Det framgår
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ock tydligt, hvilken vikt för landet det är, att denna arbetskraft höjes
" ,

att det produktiva arbetet från statsmakternas sida ägnas den uppmärk-

samhet~ som kräfves för dess utveckling, ty däraf beror i hufvudsaklig

grad innevånarnas bärgning, deras hälsa, deras lycka.

Om arbetskraften höjes, kommer arbetet att gå lättare, arbetsglädje'

stället för tröttande arbetsslit, och arbetsintensitete~ ökas med naturlig

höjning af dagförtjänsten. Några siffror om relativarbetsprodukt per

ulan. och år vid svenska och utländska fabriker anser jag mig här böra

angifva:

Svenska: 1-1 1/2-2-3-4,5.

Amerikanska: 3-G.

En annan industri:

Svenska: 1-3.

Tyska: upp till ~1.

Ater en annan industri:

Svenska: 1.

Amerikanska: 1,5-2,1--3,3.

Med ökad arbetsintensitet kunna vi således högst väsentligt höja vår

industri inonl alla områden. Såväl här som framdeles menar jag, att

höjandet af arbetsintensiteten icke ensamt gäller kroppsarbetare utan i

fullt lika hög grad arbetsgifvare, ingenjörer och förmän.

Sedan vi nu påvisat, att vår nationalförmögenhet egentligen ligger

i vår arbetskraft, och veta, att arbetskraften är beroende af vår hälsa ~

hälsan åter" beroende på huruvida våra föräldrar lärt att vårda sina barn

lned hänsyn till barnens utveckling till kraftiga medborgare, huruvida

ungdomen i skolan fått lära hufvudvillkoren för hälsans bibehållande

och kraftens stärkande och inhämtat hufvudvillkoren för skydd mot

hvad som för hälsan skadligt är -, så fraInkommer i detta senare sam

manhang osökt den frågan: »...~r det i detta hänseende väl beställdt med

undervisningen i våra skolor?)} Och svaret torde tyvärr blifva ett en

stämmigt nej.

Undervisningen i våra skolor borde därför med '-snaraste ordnas så,

att hvarje yngling, hvarje flicka blefve i största möjliga mån rustad till

att utgå i lifvet, att utveckla och bevara sin OCll de sinas hälsa och

arbetskraft, rustad att fylla sina plikter och rustad att icke allenast själfva
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lefva lifvet så lyckligt, som förhållandena medgiiva, utan bidr~ga till

att kommande släkten blefve i stigande progression ännu lyckligare.

Väl vet jag, 'att små ansatser blifvit .gjorda i riktning att vårda och

undervisa ungdomen på förenämnda sätt, men då man ser af läkare

rapporter, att en stor procent af barnen i första lefnadsåret -- det upp

gifves öfver 50 % för landsbygden och nära 75 % i· större städer - lida

af den s. k. engelska sjukan, hvilken sjukdom lär hufvudsakligen här

leda sig från olälnplig diet, synes kunskapen t. o. m. om barnens ,vård

ej trängt till stor procent af mödrarna. (Se Hälsovännen, N:o 1, 1906.)

Vid de industriella verk, där ynglingarna undergå läkarebesiktning,

innan de få inträda i arbete, visar sig ock; att en mycket stor procellt

lida af njllr- och andra sjukdolnar, däribland hjärtfel; af hvilka en del

antages 'härleda sig från användan'det af tobak.

Slutligen visar sig svaghetsprocenten i allmänhet stor vid bevärings

besiktningarna och, märk väl, störst bland ynglingar från de s. k. bättre

klasserna. De bättre klassernas lefnadsförhållanden äro således för hälsan

väsentligt sämre äl1 de lägre klassernas.'

Sedan vi nu omnämnt den viktigaste delen i vår nationalekonomi,

skola yi öfvergå till ett par andra grupper, nän1ligen först jordens afkast

ningsförmåga.

I anledning af norrlandskommittens digra utlåtande och den pågå

ende agitationen för att uppodla Norrland, som det heter, d. v. s. där

städes drifva jordbruk äfven med säker utsikt till förlust, anser jag mig

i denna förening böra meddela mina åsikter.

Den afkastning per hektar, som inägojorden vid Domnarfsverken

lämnat under 1903:

af: höstsäd 56 hektoliter per har

af vårsäd 44,8» »»

och i medeltal under åren 1900-1904:

af höstsäd 38,58 hektoliter per har

af vårsäd 41,74 » »»

jämförd med hvad i jordbruksstatistiken för 1903 var angifvet:

för höstsäd 20,8 hektoliter per har

för vårsäd 26,1 » »»

gaf 'mig anledning tillskrifva 36 st. föreståndare för landtbruks- och landt·

mannaskolor inom olika delar af landet följande bref:
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»Af senast lltkomna 11äfte jordbruksstatistik framgår, att medeltalet

för skörden i hela landet per hektar år 1903 varit:

för höstsäd 20,8 hektoliter

för vårsä~ 26,1 »

att skörden inom Malmöhus län varit högst för höstsäd, 27,7 ?ekto

liter, hvaremot Kopparbergs län haft största sk?rden per hektar af vår

säd, 36,6 hektoliter, och

att sedan 1881-1885 medeltalet af skörden 'per hektar för höstsäd

stigit med ej mindre äll 3,6 hektoliter från 17,2 till 20,8, således nära

21 %, under det någon stegring af vårsädens ökade afkastn~ng per

hektar ej ägt rum. Däremot synes afkastningen af potatis stigit 30 %
och af andra rotfrukter ej mindre än 72,5 %.

Vid de af vårt bolags egendomal~, som höra till Domnarfvets för

valtning, var skörden per hektar:

1903: af höstsäd 49 hektoliter l
o .. d 41 Häri ingå skörderesulta-»varsa ,8 »

f
ten från Domnarfsver-

1900-1904: »höstsäd 35» k t å aens u g r ar.
» vårsäd...... ...... 36,12 »

Den allmänna stegringen af jordens ökade skördar per hektar kall

ej tillskrifvas annat än f,ramåtskridande, bättre insikter om jordens be

arbetning och bättre insikter om villkoren för växternas näring jämte

ökad kraft att i praktiken verkligen använda de medel, sorn vetenskap

och erfarenhet lärt.

Jämför man den officiella statistikens siffror nled resultaten vid

Domnarfvet, så finner man, att det måtte finnas lnycket r~m till förbätt

ringar för höj andet· af afkastningell per ytenhet och därmed 'större ut

sikter till förbättring af jordbrukets ekonomiska ställning.

För att bilda lnig ett säkrare b'egrepp Oln denna viktiga fråga, än

förut angifna' siffr~r visa, vore jag särdeles förbunden, om Ni ville hafva

godheten meddela, hvad Ni fun·nit, att medelgod men välskött jord inom.

edert läll' verkligen lämnar per 'hek~ar af vårsäd och af höstsäd.»

.På denna hemställan erhöll jag ~ndast 25 st. svar, hvilka i vidime

rade tranSSulnt skola öfverläulnas till denna förenings sekreterare.

I des.sa traussumt angifves afkastningen' per hektar i medeltal:

för höstsäd till 34, l' hektoliter

» vårsäd »41,2 » för välskött, medelgod jord..
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Den ökning, som genom god skötsel skulle kunna erhållas, % på

det hela, blir sålunda ej mindre än

nära 7O % för llöstsäd och

63 % för vårsäd.

Då- jordbrukets hela af4:astning beräknas till 600 nlillioner per år,

motsvarar den ökning, som vår åkerjord, väl skött, skulle kunna fram

bringa, omkring 400 rnillioner per år, en SUlnma, som torde vara värd

att gemenSall1t sträfva -efter och ingalunda omöjHg att nå.

Vår import af spannmål uppgår till endast olnkring 71 lnillioner

per år, däraf en större kvantitet h vete, hvaraf torde vara nödigt att äfven

framdeles importera en del, för den händelse att tillräcklig areal för

hveteodHng passande jord verkligen ej fiunes att tillgå, men å andra

sidan bör öfverskott till export kunna erhållas af andra sädesslag.

Ett lnemento för vårt jordbruk är, att vi under 1904 behöft impor

tera hafre för 9.663.00U och kli af alla slag för 11.923.000, tillsammans

21.586.000 kronor, särskildt då nlan ser, att iluporte11 från 1903 till 1904

stigit med ej mindre än .9..699.000 kronor.

Linodling i största' omfång torde böra införas på vissa trakter för

att gifva inhelnskt råämne till den i stark utveckling stadda linneind~

strien.

Rotfruktsodling i större skala kan äfven med skäl rekommenderas

fÖl~. jordens förbättring OCll för höjandet af inkolTIsten från ladugården.

Under senare tiden har det blifvit 11lycket skrifvet och taladt om,

huru illa den utarrenderade inägojorden skötes, som äges af bolag inom

Norrland och Dalarna.

Beträffande denna fråga skall jag icke yttra lnig, enär jag lnöjligen

skulle kunna anses som part.

Jag vill endast anföra, hvad herr W. Thorburn förlidet år yttrade

i Lane härads landtmal1naförening i ett föredrag GIll jordbruket i Skott

land. »Talaren erinrade om, hvilket för öfrigt är allmänt bekant, att

jorden äges af ett litet fåtal godsägare, och att jordbrukarna äro arren

datorer. H vad själfva landtbruket beträffar, fralnhöll talaren, att det

»är kolossalt specialiseradt, hvarigenom jordbrukarna nå långt i sina

respektive branscher». De skotska jordbrukarna äro kända för att vara

skötsamnlaJ duktiga och sparsamma, och jordbruket är i förhållande till

vårt mycket utveckladt. Rotfrukter och potatis odlas i stor skala. Af
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.rotfr:ukter få kreaturen nästan så mycket de vilja äta. Jorden är. synner

ligen väl gödslad, och på 100 tunnland födas där nästan lika många

kreatur som på 300-400 tunnland hos oss. Talaren uttalade' en .för

110ppning om, att vårt jordbruk med tiden måtte komma till den stånd

pllnkt, som det skotska nu intar. I ett land, där hvarken jordmån eller.

klinlat äro vidare gynnsamma, där jordbrukarna icke äga sin jord och

följaktligen icke heller kunna skuldsätta den, har man ett jordbruk, som

framställes såsom mönster för våra landtlnän, som äga både den privata

jordbesittningens och den fria pantsättningens »välsignelser». Detta för-o

hållande 'är åtlninstone en anledt;ling för våra' småbruks- och egna-helTIS

vänner att under.kasta sina åsikter om den enskilda jordbesittningens

nödvändighet en revision.»

Man ser häraf, att jordbruket kan sköta~ väl äfven på' arrenderad

jord, oell jag vill endast tillägga, att beträffande arrendet för den inägo

jord, som tillhör det bola,g, bvars chef ja.g haft den äran att i många

år vara, är detta så lågt, att fullt hela arrendesumman under flera

lO-tal år åtgått uteslutande till reparation på af landbönderna dispone

rade hus.

Orsa.ken till att arrenderad jord icke skötes så väl som egen torde

ytterst bero på bristande kunskap 010 jordbruket och brist på den arbets

intensitet, so'm ~ärlekel1 till ege11 torfva framkallar, ty den arrenderade

jorden torde i allmänhet vara väsentligt billigare än förvärfvad. jord. Att

själf vara hänvisad att lita till egen kraft och att utan bolagsstöd vid

nödår reda sig själf, torde ock bidraga till stegrad omtanke och verk

samhet.

En jämförelse mellan intensiteten af arbetet vid svenskt 'och danskt

jordbruk utfaller icke till vår fördel. I tidskriften »För landtrnannahem»,

i dess första nummer för året, förekommer en uppsats »Om danskt jord

.bruk och dansk flit», hvarur Jag tillåter mig anföra:

»- - - - -

En oerhörd flit och ett träget arbete hafva. gjort Danmark till ett

föregångsland, och af forna hedar och ödemarker, där förr blott ljungen

trifdes, har man nu erhållit vackra skogår och bördiga småjordbruk. .

Man kall i Danmark särskilja två, olika slags jordbruk: dels de

sedan gamla ,tider odlade delarna, mest typiskt representerade af de bör

diga öarnas. jordbruk, och dels de. nybrutna hemmanen å den öde och
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karga heden å Jutlands västkust. För många hundra år sedan yoro'

hedarna beklädda af härliga barr- och ekskogar, hvilka emellertid genom

befo~kningens oförstånd
O

fått förfaras o Det' mest intressanta jordbruket

för oss svenskar är det s~nare, jordbruket å heden, där man, för att

kunna erhålla tillfredsställande resultat, måst kämpa en h~rd och bitter

. strid med den magra sanden och ljungen samt med den rasande västan

stormen. Den mylla, som under årh~ndranden bildats af den magra

ljungen, är öfverst öfvermättad med för växtligheten ska.dliga syror (vissa

humussyror). Under ljungmyllan ligger sanden, ofta genomträngd af ett

stenhårdt lager, den s. k. ahlen, som förmår hindra all vegetation på

grund af sin stora järnhalt.

Förgäfves försökte man först att odla skog å heden, men den ville

ej trifvas ä den magra jorden. Då komman slutligen att försöka den

lilla obetydliga bergtallen, och här fann man en hjälpare i nöden. Berg

tallen är nämligen det enda kända skogsträq, som förmår upptaga fritt

kväfve ur luften, och härpå grund.ar sig dess stora ,värde. Bredvid berg

tallen och lefvande af dess samlade kväfveförråd trifves granen utmärkt,

och när den senare uppnått en ålder af omkring ~O år, kall den t. o. Ill.

reda sig utan sin »hjälpplanta», som då kan, borthuggas. 1tled bergtallens

hjälp har man nu kunnat få ofantliga arealer skogbevuxna och härigenoln

erhållit ett för jordbruket välbehöfligt stormskydd. Den ofruktbara ahlen

har med spett och spade genombrutits' af nybyggare, kalk och märgel ba

för billigt pris framforslats, staten och Hedesällskapet hafva kraftigt hjälpt

till, och nu lefva tusentals idoga jordbrukare å den forna öknen, som i

rikt !?lått åtengäldar, odlaren hans möda. Det är ett jättearbete, som blifvit

utfördt, och' våra 'studieresande' landsmän borde först och främst få lära

sig inse, ··a:~t det ej 'är å bästa åkerjord, mönstergårdarna vuxit upp. Först

och' främst böra de få blicken öppen för den ofantliga kraft och energi,

'som utvecklats. Hos oss behöfver man sälian kämpa mot sådana vidrig

heter, som mö'tt den danske jordbrukaren å .de jutska _hedarna, men

huru långt äro vi dock, ej efter i fråga om välskötta småbruk. - - 

Vi hafva ej råd att anlägga ordentliga gödselstäder, ·men danskarna säga

sig ej hafva råd att låta bli att anlägga dem. Men vi hafva råd att köpa
. ,

för milliontals kronor konstgödsel, ui1der det vi låta ännu större ~ärden

förfaras genom dålig ~ skötsel af vår egen ladugårdsgödsel. Danskatna

pro.ducera en stor del af sitt kraftfoder själfva. De uppblanda säden med
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en mängd ärter, .vicker, hästbönor IU. m. och erhålla därigenom, förutom

allt det kväfve, som tillföres jorden, ett ytterst ägghviterikt foder, i värde

jämförligt med .oljekakorna. De odla rotfrukter och grönfoder i en skala,

hvaroln vi ej kunna drömma, och de föda el~ ko per tunnland, under

det vi behöfva 5-8 tunnland för en ko. Danskarna använda i stor ut

sträckning sina kor, till dragare ~ hvilket vår allmoge i sin blindhet an":

ser rör en skam att gÖra.. Den danska ungdomen besöker i stora skaror

:folkhögskolor och landtmannaskolor. Men de besöka dem ej, såsom sven

skarna så ofta göra, för att begagna dem SOlll ett trappsteg från jordbruket,

utan de ,besöka dem för att utbilda sig till allt dugligare jordbrukare. Den

danske bondens äregirighet är att sköta sin jord väl och att af den jord

bit,- som en gång fallit på hans lott, göra det bästa och mesta möjliga.

Huru olika är detta ej mot hos oss, där bondens högsta ära ligger i att

hafva ett stort hemman; skötseln däraf må vara bur usel som helst.

Det är kanske ej så mycket danskarnas metod att hafva den eller

den växtföljden eller att utfodra sina kor så eller så, som gjort danska

jordbruket till hvad det nu är, utan orsaken ligger djupare. Det är' fol

kets arbetsamhet och driftighet, flit och duglighet, som höjt det. Det är

el1 fast salnmanhållning utan småaktig afundsjuka, som gjort nationen kraf

tig och stark. Det är samvetsgrann produktion och sträng kontroll å de

marknadsförda produkterna, hvilka gjort dessa efterfrågade och o.illtyckta å

världsmarknaden. Det ,är det höga skattandet af arbetets ära ocl1 kärleken

till jordbruket, som ställt den danska nationen SåSOlTI småbrukets främsta

målsman.»

I sammanhang härmed torde böra omnämllas, att skörden per hektar

för höstsäd är:

i Danmark 18,35 'kilogr'am

i Sverige 14,17 »

och per innevån~re:

i D~nmark 731 kilogr.am·

i Sverige 0 •••• 0.0 .415 »

Af hela vårt lands jordareal, 41.119,488 hektar, är som bekant

3.565.288 hektar åker och annan odlad jord samt 20.9-84.376 hektar skog

bärande mark.

Hvad förut meddelats ~m åkerjordens nuvarande afkastning i för

hållande till hvad den borde lämna, kan tillämpas äfven ,på vår skogs-
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Ren skogs
mark

3.823.678 har

luark, Ledsarrlt nog kan Iuan säga, att rationell skogssl~ötsel på det hela

taget icke alls förekoml11er inOln landets norra provinser. En början är

visserligen gjord af ett och an~1at af de större skogsbolagen sau1t, hvad

Dalarna och Gästrikland vidkommer, sedan längre tid tillbaka i de skogar,

sorn' tillhört och tillhöra järnbruken. Orsaken till att skogsskötsel

ic~e blifvit införd ens på staten tillhöriga skogar i Dalarna och Norrland

beror bufvudsakligast på svårigheten att få lönande afsättning för det

sInåvirke, som för en ordnad skogsskötsel behöfver borttagas, näu1ligen

kullblåsta och torkade eller på annat sätt sjuka sanlt döda träd, timmer

toppar och annat skogsaffall san1t det virke, SOlD faller vid skogarnas

gallring och ljushuggning.

Produktionen af virkesmassa per hektar är därför minimal. Det

"torde på åtskilliga trakter vara noll och på trakter, stadda i försumpning,

mindre än noll, d. v. s. dödligheten är större än återväxten.

Den af kungl. maj:t tillsatta skogskommitten har som grund för

sitt betänkande angifvit virkesproduktionen inom vårt land till 33.027.000

kubikIneter per år - .då produktionen beräkll.ats på grund af då existe

rande skogsvårdsförhållanden, .

Då existerande skogsvårdsförhållanden kunna i nationalekono:niens

välförstådda intresse icke vara tillfredsställande för framtiden, hvarför det

är af största vikt tillse, hvad som kan vi~nas icke allenast genolll bättre

skogsvård utan genom verklig skogskultU11O
•

En framstående forstman, byråchefen J. O. af Zelh3n, har nledde]at

lIlig, att, för den 11ändelse rationell skogsskötsel införes, skulle årsproduk..

tionen kunna uppbringas till 45.593.146 kubikmeter.

. I bref af den 15 januari meddelar han följande beräkning, rned

skogskommittens siffror som grund. (Se bil. T. i skogskommittens ta

beller II, sid. ] 67.):

»1.) Norrbotte'ns län.'

Skogsmark ~.... 5.882.582 har

~fgår för im-pediment 35 % 2.058.904

_2.) Västerbottens län:

SkogsmaJ'k .

afgår för impediment 35 % .
3.637.142 bar

1.273.000 ') 2.364.142 har

Trpt. 6.187.820 »
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Trpt. 6.187.820 har

3.) . Öjriga N01"rlands och 'KolJ1Jarbel"gs län:

Skogsmark ~ 10.082.359 har

afgår för impediment 25 % 2.520.5g0 » 7.561.769 har

4.) Landets återstående län:

Skogsmal'k .

afgår för impediment 2.5 ~: .

9.882.431 bar

2.470.608» 7.411.823 har

Tillsamlnans 21.161.412 har

De områden, inoln hvilka profytor tagits, och för hvilka dessa kunna

anses såsom representanter, äro beräknade sålunda:

God rnark:

2/3. af ytvidden ren .skogsmark ill01n hela Norrland, med

undantag af hela Norrbottens län, samt 2/3 af. skogs-_

marken inOll) Dalarna eller 2/3af 2.364.142 + 7.561.769,

tillsammans...................................................................... 6.617.275 bar

Södra landets skogsmark, undantagandes 1.000.000 har,

sonl bestå af ljungryar, svag mark i Värmland och

Småland ID. fl. orter, utföres med 6.411.823 »

.Alltså tillsammans 13.029.098 har

hvarå kan ll1ed intensiv skötsel påräknas 3 kubikmete~

ärlig tillväxt per har eller i allt 39.087.294 kbm.

Den svaga skogsrnarken, därvid dock ~j inberäknadt hvarken' fjäU~

nlark eller ilupediment, skulle representeras af

Norrbottens län (hela 1.) ~ 3.823.678 har

1/3 af de öfriga norrländska län samt I{opparbergs län 3.308.637 »

af äfriga landsdelar 1.000.000 »

. Tillsammans 8.132.315 har

Produktionen å dessa områden är svårt att beräkna. Möjligt är, att

den vid god skogsvård kan ökas öfver förväntan, men ·säkrast är att taga

den till 0.80 kubikmeter per hektar eller till det belopp, skogskommitten

angifvit, alltså för hela ytvidden 6.505.852 kbln.

~ela landets skogsproduktion borde alltså, med god vård af skogs..

lnarken, kunna beräknas å:
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de bättre områdena till. 39.087.294 kbm.

» sämre » » 6.505.8q2 »

eller i allt till ~ 45.593.146 kbm.

Att de nuvarande mångenstädes oväxtliga skogarna för det närva

rande 'ej sätta en sådan tillväxt, bör knappast 'behöfva anmärkas.

Då min uppsats blir färdig, skall man af den finna, at~ vida mer än

300 kubikmeter per hektar är att påräk~avid 100 års ålder på som.liga trak

ter, äfven tärpligen lållgt norrut, men å andra sidan att långt söderut en

lägre växtlighet' förekommer.. Jag vågar därför ej såsom medeltal angifva

högre siffra.

Förhoppningar kan man hysa om ett styfvare resultat i fralntiden,

då man hör tyska forstmän trots redan uppnådda, lTIärkliga resultat ut

tala sig om att optimum ingalunda kan anses vara för handen. Vi torde

dock böra vara försiktiga och se framtiden utan för stora pretentioner.

Våra hinder för en ~ntensiv skogsvård ligger företrädesvis i skogarnas

ställning såsom appendici till jordbruket. Betningen fördröjer ungsko

gens uppkommande och hindrar, att den blir tillräckligt tät. 'fio år är

det minsta i växttiden och kanske 25 % minskning därefter i produktion,

som bör skrifvas på 'fänadens' konto.» - - -

När man ser denna oerhörda decimering af skogsväxten, som betning

anses. åstadkomma - 25 % minskning af produktionen -, framgår nöd

vändigheten af skydd för llngskogsbestånd.

Som. dessa siffror äro stödda på stor erfarenhet och 'på omfattande,

.noggranna profyteundersökningar beträffande tillväxten på olika delar

skogsmark inom landet, torde de kunna anses. vara fullt tillförlitliga.

Afkastriingen . af 'våra skogar skulle kunna böjas äfven därigenom,

att hvad som nu förfares blefve tillgQdogjordt för de ändamål,. hvartill

'skogsaffall och gallringsvirke passa, nämligen för framställning af träkol

för järnindustrien (5.100.000 kbm.); och motsvarande kvantitet· växande

skog sparas .att utväxa.

Utsikten till ökning af vår virkesproduktion skulle sålunda blifv'a:

förhöj'd tillväxt ' : 12.576.000 kbm.

besparing af friskt virke genom tillgodogörande af hvad

som nu förfares 5.100.000 »

Summa 17..676.000 kbm.,
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en kvantitet mer' än dubbelt så stor som hela vår trävaruexport och

.kvantiteten af det virke, so~ åtgår till vår pappers- och trälllasseindustri.

Bellofvet härför är af skogskommitten angifvet t.iU 7.630.000 kubikmeter,

hvaraf 6.130.000 kubikmeter för trävaruexporten.

Denna ökning i produktionen kOJl?mer naturHgtvis ej af sig själft.

Det fordras, som vanligt, olntanke, kapitalutlägg och" arbete. Arbete med

utdikning af sumpiga trakter, arbete 'med bortrensning af skogsaffall ill. ill.

I skogskulturens intresse är 'ock nödigt att underlätta tillgodogörandet ar

skogsaffall och gallringsved ; det fordras härför en omarbetning af flott

ningsstadgan, så att det mindre värdefulla virket, kolved och pappers

ved, analogt med hvad som sker på järnvägarna med varor af olika

värde, transporteras för en billigare afgift än det värdefullare sågvirket,

li~som det är nödvändigt, att furuvirke, med undantag möjligen af furu

tilnrets rotstock, icke beböfver undergå kostsam afbarkning för att fram

forslas i flottled.

I det föregående hafva vi påpekat vikten för vår nationalekonomi

af vården och utvecklingen af nationens arbetskraft, markens produk-

- tionsförlnåga af höstsäd, vårsäd och skogsprodukter, och vi hafva därvid

påvisat utsikt och väg till llöjandet af vårt nationella välstånd. Vi harva

angifvit, huru beräkningarna blifvit gjorda, att de äro stödda på fack

lnäns lItlåtande, och vi öfverlälnna dem nu till eder och allmänheten

med den förhoppning, att de, det vederbör, de, som hafva ledningen af

och ansvaret för vår nationella lItveckling, vår lagstiftande församling,

våra förvaltande verk och nlyndigheter måtte ägna vår nations ekonon1i

det intresse, den kräfver, för att vi må kunna bära de stora bördor, som

fordras för vårt frallltida oberoende. H vart skall det leda, om social och

ekonomisk lagstiftning framkallas på grund af sjukliga, sociala känsla·

stälnningar? Folkets ekonomiska ställning bättras ej genom att en klass

strider och decimerar en annan, lltan genom tillgodogörandet af vårt

lands ekonomiska resurser, genom skapande, uppmuntrande och stödjande

af allt produktivt arbete.

Af siffrorna rörande jordbruket framgår, att den redan nu odlade

arealell af vår jord bör vara Iuer än tillräcklig att frambringa de landt

mannaprodukter, som icke allenast för nuvarande innevånareantal bör vara

tillräckligt, utan äfven för väsentligt ökadt. Det synes oss som följd
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däraf gifvet, att' jordbruksarbetet bör vara riktadt uteslutande på intensi

teten och ej på extensiteten.

Det är en stor nationell förlust att ej aftvinga den odlade jorden all

den skörd, den förtnår lälTIna. Det är ock ty~ligt, att, innan den redan nll

odlade J jorden intensivt brukas, bör man afstå från alla tankar på att

genom nyodlingar utvidga jordbruket på den skogbärande markens be

kostnad, OCll det synes tydligt, att man bör producera, hvad landet behöf

ver af jordbruksalste~ hufvudsakligast i södra och mellersta Sverige, där

odlad jord af mer än tillräcklig areal finnes, och där jordmån OCll kli

matiska förhållanden ärQ mera gynnsamnla än j landets norra delar.

Tydligt är ock, att arbetena i Norrland bör riktas på att så snart

som möjligt införa rationell skogsskötsel och- därigenom höja skogsmar

kens förmåga att producera virke i största möjliga mått, så att icke alle

nast vår trävarllindustri utan vår trämasse-, pappers- OCll järnindustri

må så småningom väsentligen kunna Ilöjas, utan att öfverafverkning

äger rUlTI.

Jordbruket i Norrland bör ·på grulld af de klimatiska förhållandena

inskränkas till frambringande af sådana produkter, som utan statens eller

enskildas bidrag löna arbetarens möda, däribland hvad som erfordras för

ladugård och mejeri. Jordbruk:sprodukter i öfrigt böra tillföras Norrland

frän södra och mellersta Sverige och transporten underlättas genom att

järnvägsfrakterna för säd till Norrland på långa afstånd väsentligt redu

ceras.

Samma är förhållandet llled järnvägsfrakterna för träkol och andra

produkter af affall från norrländska skogarna, som kan finna användning

vid mellersta Sveriges järnverk OCll andra industrier.

På tal aln industri och arbete torde det tillåtas mig att vidröra några

därmed sammanhängande, för vår tid så att säga brännande frågor.

Det produktiva arbetet har på senare tid drabbats af trenne för vårt

land relativt nya sjukdomar: strejk, lockout och jobberi.

Hvarje strid kostar penningar, och resultatet af hvarje strid är na

tionella förluster, förluster, som drabba arbetet och arbetarna med stör

sta och det i produktivt arbete nedlagda kapitalet 111ed relativt mindre

procent.

Utom de llledel, SOln ägare eller delägarna i ett företag sammanskjutit

i form af aktieteckning eller på ann~t sätt för att skapa arbete, så upp-
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lånas vanligen än st~rre belopp i form af obligationslån, banklån och

tillfälliga krediter. Obligationerna säljas till allmänheten eller allmänna

-kassor, sparbanker etc., och bankerna utlåna i form af kreditiv eller lån

till arbetsgifvarna lnot ränta de medel, som sparsamt folk depOllerat. Häri

genom och endast härigenom är möjligt, att de sparade medlen kunna

lämna afkastl1ing, och härigenom uppmuntras sparsamheten.

Det af småinsättningar samlade kapital, SOln vid 1903 års slut för

valtades i sparbanker, folkbanker, postsparbanker och å spark.asseräkning

andra banker, utgjorde:

sparbankerna förvaltade medel 1903 579.404.503

i folkballker (ej aktieballker) .. '" "0 •••••••••••••••••• ,.. ••• ••• 27.649.975-

i postsparbanken innestående »............ 54.482.233

sparkasseräkning i bankbolag 42.589.958

d:o i bankaktiebolag » 98.739.983

Kronor 802.866.652

och det i bankinstituten vid. 1904 års slut å deposition, giro, upp- OCll

afskriflling samt i löpande räkning mottagna belopp var obetydligt högre,

nämligen:

på giroräkning 47.353.304

» upp- och afskrifningsräkning 98.894.604

» löpande räkning 28.605.750

» depositions- och kapitalräkning 662.770.626

Kronor 837.624.284

Af den senare sumlnan torde största delen tillllöra helumansägare.

Nittio procent af i Kopparbergs enskilda bank deponerade tjugu millio

.ner tillhör Dala allmoge.

Om arbetsgifvarna tillfogas förlust, blir deras ekonomi särnre, och

deras förmåga att betala arbetet blir sälure. Om arbetarna tillfogas för

lust, så blir arbetarnas ekonomi sämre och arbetsintensiteten sämre.

Liksoln det för arbetaren icke är fördelaktigt, att arbetsgifvaren är
fattig, lika ofördelaktigt är det för arbetsgifvaren atthafva arbetare, som

sakna, hvad de behöfva.

Fabriks-, egendon1s- och aktiejobberiet har, som bekant, till mål att

utall produktivt arbete tillvälla sig dettas frukter af dem, som dessa egent-
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ligen tillkomIna. De toga brödet ur· munnen på mången arbetare, ty. de .

decimera och" till sist vanlIg'en ruinera blomstrande företag. Sedan före

tagen genom höjda utdelningar blifvit utsugna, draga jobbarna, sig från

affären, sälja sina andelar och smälta det byte, som frånlockats en oför

ståndig och lätt bedragen allmänhet.

Vi återkolnma nu till den viktigaste frågan, den med hvilken vi, först

börjat, nämligen höjandet af folkets fysiska kraft ge~om" att rusta de

unga bättre än hittills skett till kampen för tillvaron i lifvet.

Vi vända då våra tankar först oell frän1st på bottenskolan, folksko

lan, hvilkell enligt vår lnening bör ordnas för att kunna lägga en god

och fast grund för de unga att stå på, när de träda ut till själfständigt

arbete i lifvet.

H vad därför i hufvudsak erfordras, hafva vi förut antydt, men vi

vilja tillägga, dels att i folkskolan bör ägnas mycket mera kraft och tid

till undervisning Oln villkoren" för människans hälsa OCll "om villkoren

för växternas utveckling och Iif, dels ock att kvinnan rustas för fyllandet

åj sina rnånga, stora och höga plikter.

På henne beror, om den unga brodden får tillräcklig näring att ut

veckla sig till krafti~ växt, på, henBe beror, huruvida de unga komma

att få friska rötter, på henne beror, om grunden, i hvilken dessa rötter

växa och utvecklas, är tillräckligt fast, så att trädet kan motstå missräk

ningensstormar, på henne beror till en god del, Olll hälsan och arbets

kraften kan vidhållas och utvecklas, på henne beror till en stor del hälsa

och' trefnad inom llelnmet, på henne hvilar hemmet, på hemmet hvilar

vår arbetskraft, vår arbetsintensitet, vårt lands nationalekonomi.

Jag ber att här få lägga detta på de närvarandes hjärtan!

~en det är icke nog, att hvad jag här yttrat lägges på de närvaran

des hjärtan, utan tankarna måste öfverföras till verklighet. På vägen till

~ålet: allmänt välstånd, måste hvar och en, hög eller låg, stor eller liten,

statsråd eller kroppsarbetare, lämna hela sin kraft, därvid ihågkom"mande

en af de preussiska konungarnas ord:" »Det är icke nödvändigt att lefva,

men det är nödvändigt att göra sin plikt».
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Herr Kanslisekreteraren H. Tigerschiöid: Flera af de tankar som,

föredraganden nyss fl'alnburit, hafva, må jag säga, föresväfvat mig under

de år, jag haft den är~an att bruka ett stycke af den svenska jorden.

Några af detn har jag i lnin ringa .111ån sökt att förverkliga. Öfverallt

i vårt land är nu vaknad insikten om att något måste göras för att rycka

upp vårt folk ur dess dvala och gifva nationen större kraft. Frälllst

tänker man därvid på ett Iller intensivt tillvaratagande af Sveriges na

turliga tillgångar, dess skogar, dess lnallner, dess vattenfall, lTIen man

glölnmer därvid ofta, att det finnes en annan och ännu större tillgång,

SOln äfven' behöfver exploateras, och det är den svenska jorden. Ju mera

denna tillgång brukas, desto mer' gifver den, ty jordens alstringskraft är

outtömlig, men graden af dess alstring betingas af odlarens illsikt, kraft

och energi. Men, mina herrar, det gifves i själfva verket ännu en annan

naturlig tillgång i landet, som är större än de materiella, och som ännu

ligger i stort sedt oexploaterad. Det är det svenska folkets egna inne

boende, ännu~.slumrande krafte.r. Det är dessa krafter, som vi först hafva

att· väcka, det är i dem, SOlU vi hafva de verkliga slumrande millionerna.

När man från en storstad sådall som denna, där arbetet bedrifves febrilt

på alla oll1råden, begifver sig ut på den svenska landsbygden och kom

nler till en trakt, där hufvudsakligen jordbruk idkas, måste man förvåna

sig öfver den dvala, som där hvilar öfver folket och dess arbete, öfver

den likgiltighet, som möter till och lned reformer .för afvinllande af

rikare jordalstring och andra förbättringar i folkets egen tillvaro. OCll

dock ligga omkring detta folk kolossala uppgifter oupptagna. Där ute

är det, som om man skulle vilja hafva en skara af unga friska krafter

att komlnendera till alla dessa uppgifter, ty folket, sådant det nu är

och sådant det genom folkskolan. danats, låter svårligen ITI.Önstra sig till

sådana uppgifter - det elnigrerar i stället. OCll dock saknas icke kraf

terna, men .de väckas först i.,den hårda kampen för tillvaron på andra

sidan oceanen. - Där blifva svenskarna det bästa folktillskottet.

Nyss ha vi börjat genomföra reforlner på de allmänna läroverkens

område och sökt genom dem bibringa kunskap äfven för det praktiska

lifvets behof~ Denna reform är betydelsefull, men dess verkningar sträcka

sig hufvlldsakligen till örverklassen och medelklassen. Den lämnar de
6
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stora djupa folklagren, luassan af det svenska folket, oberörd3:; och det

är dock "där, som behofvet af dessa insikter på det praktiska lifvets 0111

råde för det blifvande lefnadskallet är störst. Det är där, SOln försum

lnelserna hafva nationalekonolniskt sedt mest att betyda.. H vem vill f Öl

neka, att vi gjort och göra ofantligt IlJycket fÖF att go~tgöra dessa för

summelser? Såsom sådana åtgärder vill jag räkna folkhögskolorna, landt

mannaskolorna, jordbrukarkurserna, arbetarföreläsningarna, anordnande

af resot för mindre jordbrukare, vandringslärare, konsulentväsendet, hela

småbrukar- och _egnahemsrörelsen - allt detta är godt och väl, men

på den vägen synes Ulan ej kunna bygga upp ett nytt, starkt svenskt folk.

Det är från grunden maJl då enligt min ringa mening måste börja

att bygga. Och jag ,dristar mig i denna ärade församling säga, 'att en

reforrn t;lj-' den svenska folkskola1~ i lJrakfriskt syfte ä/r vårt folks viktigaste

fråga. Den svenska folkskolan är ännu i stort sedt organiserad på samn1a

sätt som då den inrättades. Med rätta voro vi då stolta däröfver, ty

_den ställde oss i frälnsta ledet bland nationerna i afseende på folkbildnings

anstalter. ~len tiden bar gått oss förbi. Konkurrensen emellan nu

tionerna ställer stora fordringar på arbe_tets intensitet, på insikter och

vakenhet hos folket, och det gäller att följa med, om man ej skall blifva.

objälpligt efter. Ur vår folkskola måste därför utgå mera v~kna, 111era

handlingskraftiga och för sitt lefnadskall intresserade personer än nu.

Folkskolan n~åste blifva e·n skola för folket. I.Järarna göra nog i allmänhet

hvad- de kunna, lTIen lärarna äro alltid sådana, SOIU organisationen vill hafva

denL }~n omorganisation af folkskolan i detta syfte bör enligt mitt för~

menande icke genolDföras af idel skolmäu, det praktiska lifvets lnän böra

därvid hafva mycket att tillsäga. Varder denna reforlD genomförd, kan~

. ske löser sig af -sig själf emigrationsfrågan.

Jag har velat öppet och ärligt säga till; att mig sY11es, som onl

denna reforlll - reformen af vår folkskola - är ett af medlen för att

höja vårt folk till större nationell kraft.

Herr Godsägaren J. M. Juhlin: Det var en passus i föredraget, SOln jag

särskildt fäste mig vid. Föredragshållaren skildrade, huru inkomsten från ut

arrenderade gårdar icke räckt till att underhålla gårdarna, därför att stora

kostnader måst nedläggas på byggnader. Samnla erfarenh~t antar jag, .

att de allra flesta jordbrukare, som hafva arrenden under sig, gjort - åt-
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rninstone har jag gjort denna erfarenhet Gell många andra min henl

bygd. ~1an får näppeligen skälig ränta på det belopp, som nedlägges i

byggnaderna, följaktligen ·blir det icke någon ränta alls för jorden. Men

det förefaller mig då, som om det vore naturligast, att luan sökte af

hända sig sådana gårdar och lälDnade denl till själfägande personer, d. v. s..'

läte personer köpa deln och bruka dem så SOlll själfägande bönder eller

lnindre brukare. Det har i alla fall vi~at sig, att detta är den rätta vä

gen. I lllin hembygd fanns för 25 år sedan endast tre större gods. Dessa

k0111illO till följd af dödsfall att styckas, och gårdarna kommo under an

nat välde. De allra flesta arrendatorerna fingo köpa sig hemman,

och det bar visat sig medföra ett ofantligt uppsving. De allra flesta

gårdarna voro då alldeles nedruttnade. Gårdarna hafva emellertid ny

bygOgts, och. jorden häfdas på ett utmärkt sätt. Det är därför jag tror,

att mall går i rätt riktning, Oln oman, där förhållandena firo sådana, att

det går för sig, styckar sönder jorden i mindre lotter, och först då anser

jag, att det kan blifva tal Olll ett intensivt jordbruk. I det afseendet är

jag med föredragshållaren fullkolnligt ense, att det lönar sig att mera.

lägga an på ett intensivt än på ett extensivt jordbruk. Det senare tror

jag, att vi allt för länge hållit på med.
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Det för aftonen uppställda disku.ssionsärnnet:

Handelstraktaten mellan Sverige och Tyskland

inleddes af Herr Envoyen E. A. Giinther:

Herr ordförande! Mina herrar! Såsom bekant föreligger till riks

dagens godkännande en traktat 111ellan Sverige och Tyskland, en handels

och sjöfartstraktat. Den är franl1agd genonl proposition af kungl. nlaj:t till

riksdagen., och i rnotiveringen till denna proposition föreligger egentligen allt

synes det lnig, som är viktigt i denna fråga. Styrelsen för nationalekono

miska föreningen har ell1ellertid ans~tt det lämpligt, att, då .luånga vore

för frågan intresserade, men traktatsarbetet vore vidlyftigt och uppfylldt

af lllånga siffror, genom, ett föredrag blefve framhållet traktatens egentliga

innebörd och hufvudpunkter, och liar styrelsen anmodat lnig i min egenskap

af en utaf underhandlarna till denna' traktat att hålla ett sådant föredrag.

Jag har på grund af nlitt intresse för frågan med stor glädje lnottagit detta

uppdrag luen måste förutskicka den anmärkningen, att för hvar och en,

som tagit del af kungl. Dlaj:ts proposition, lnåste en del af hvad jag

har att säga icke blifva annat äll ett upprepande af hvad sonl förekom

n1er i propositionen. Särskildt gäller detta vissa siffror, S0111 i hvad jag

konl1ner att anföra äro desamina, som förekomma i propositionen.

Det har synts mig lälllpligt att, innan jag ingår på en närmare be

skrifning af traktatens innebåll, lämna orienterande upplysningar om

dels betydelsen af vår handelsolnsättning med Tyskland och dels den

nuvarande situationen i handelsrättsligt afseende i förhållande till nänll1

da land.

Hvad den första delen beträffar eller frågan om handelsolllsättning

en, ber jag att få hänvisa tillnedanstående tabell. Under denna tabell upptages

statistiken för åren 1904, 1903 OC]l 1902. Jag tror, att yi för korthets skull

kunna inskränka oss till år 1904 Den visar, att vi enligt tyska statistiken

hafva en införsel från Tyskland af varor till ett värde af 134 millioner

kronor, under det att utförseln samma år var 88 tnillioner, således en skillnad

af 46 millioner. Enligt den svenska statistiken äro motsvarande siffror:
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Värdet af Sveriges hela handelsomsättning med Tyskland under
åren 1902-19°4 dels enligt tysk och dels enligt svensk statistik.

InförselöfverskottI150,207,000 1134,424,000 I 134,190,000 I

1 9 °4. 1 9 °3. 1 9 °2.

-Enligt tysk statist·ik. Rmk.
I

Rmk. RInk.

Införsel från Tyskland _____________________________ 151,011,000 I 132,321,000 119,054,000

Utförsel till » -------------------------- -- .. 99,879,000 90,107,000 80,398,000

Införselöfverskott 51,132,000 I 42,214,000 38,656,000

Närnnda s'Um1nor förvandlade till
svenskt 'inynt. 1(1'. ler. Kr

Införsel från Tyskland _. ____________________________ 134,399,790 117,766,000 105,958)000

Utförsel till ) ------ --- --- ------ --- --- --- --- 88,892.310 80,195,000 71,554,000

Införselöfverskott 45,507,480 37,571,000 I 34,404,000
'\

Enl1:gt svensk statistik.

Införsel från Tyskland _______ . __ . ___________. _______ 221,936,000 205,684,000 196,971,000

Utförsel till » -... --- ------ --- --- --- --- --. --- 71,729,000 71,260,000 62,781,000

införsel från Tyskland 221 lnillioner och utförsel 71 millioner. Hvarföre

både den tyska och svenska statistiken upptagits, beror på den ofantligt

stora ski~lnad, som de olika· ländernas statistik utvisar. Det är icke

fråga om annat, än att den tyska statistiken är den riktigare. Den

svenska statistiken är alldeles lnissvisande. Till den 1 oktober 1904

redovisas i den svenska statistiken endast införseln från det land, };1var

ifrån varorna närmast kOlnma, oafsedt hvilket land SOlD är produktions

landet. Således redovisas såson1 kommande från Tyskland alla kolonial

varor, som öfver Hamburgs frihallln anländt till Sverige, kaffe, tobak

m. m. Såsom ett belysande exempel vill jag nämna, att vi enligt den

svenska statistiken icke skulle hafva någon införsel från Österrike, och

dock hafva vi llled detta land ett ganska o1l1fattande handelsutbyte, men

den kommer icke in i den srenska statistiken. Enahanda är förhållandet

rned· utförseln. Den svenska statistiken redovisar utförseln elldast till d~t

land, till hvilket varorna närmast gå, oafsedt den verkliga destinations

orten. Sålunda redovisas t. ex. vår järnlnalln, som öfver hamnar i Belgien

och Holland går till Tyskland, såsom utförd till resp. Belgien eller Holland.
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Värdet af Sveriges hela handelsomsättning med Tyskland åren
1880-19°4 enligt tysk statistik.
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I
Införsel lTtförsel Iilförsel- Införseln frän Utförseln frän

från till öfver- Tyskland till Sverige till

j
.Lt r. Tyskland. Tyskland. skott. Sverige i pro- Tyskland i pro-

cent af Tysk- cent af Tysk-
lands hela lands helaj

RInk. Rmk. I{n1k. utförsel. införsel.
l
1880 ___ .______________ 48,859,000 12,631,000 36,228,000 I 1,6 0,4

1881 ------------._--.. 48,945,000 14,400,000 34,545,000 1,6 0,5

1882 --- --- --- ------ --- 51,124,000 15,114,000 36,010,000 1,6 0,5

1883 -----------------. 57,848,000 15,702,000 42,146,000 1,7 0,5
1884 ______ -_____ -__ --- 58,021,000 17,873,000 40,148,000 1,8 0,5

1885 --- --------- --- -_ .. 58.,361,000 20,786,000 37,575,000 2,0 0,7

1886 --------- --------- 51,668,000 20,357,000 31,311,000 1,7 0,7

1887 --- --- --- --- --- --- 50,371,000 26,684,000 23,687,000 1,6 D,8

1888 --- --- --- --- ._- --- 54,050,000 35,038,000 19,012,000 ] ,6 1,0

1889 --- --- __ o _________ 71,359,000 50,103,000 21,256,000 2,2 . 1,2
1890 __________________ 91,559,000 46,076,000 45,483,000 2,7 1,1

1891 --- ------ --- ______ 1 73,531,000 I 52,154,000 21,377,000 21 2

I
1,2

1892 __________________ 67)536,000 55,723,000 11,813,000 2,1 1,3

1893 --- ------ --- --'''--- 70,791,000 61,406,000 9,385,000 2,2 1,5

1894 --- -- __ o ___ - __ ~-. 73,119,000 63,443)000 9,676,000 2,4 ] ,5

1895 --------- --------- 76,593~000 62,925,000 131668,000 2,2 1,5

18G6 --- --- ------ --- ---I 78,890,000 74,018,000 4,872,000 2,1 ] ,6

1897 ... ----- --- ------ ... _- 92,915,000 87,528,000 5,387,000 2,5 1,8

1898 --- ____ ----._----- 106,969,000 102,939,000 4,030,000 2,7 1,9

1899 .-- --- --- --- --- --- 136,149,000 104,177,000 31,972,000 3,1 1,8
1900 _______________ . __ 138,314,000 104,859,000. 33,455,000 2,9 1,7

1901 ......... --------- ------ 111)397,000 84,291,000 27,106,000 2,5 1,5

1902 --- ------ --- --- - 119,054,000 80,398,000 38.1656 ,000 2,;) 1,4

1903 _.- --- --- ... _---- --- 132,321,000 90,107,000 42,214,000 2,6 1,4

1904 --------- .-------- 151,011,000 99,879,000 51,132,000 2,8 1,5

Den tyska statistikerl däremot redovisar, så vidt möjligt är, inför

seln efter ur3prungslandet och utförseln efter destinationslandet. Därföre

är det utarl fråga man bör rätta sig. efter den työka statistiken vid be

dÖlnandet af handelsomsättningen mellan Sverige och· Tyskland. Det är

naturligt, att det finnes många, som gjort konklusioner på grund af de

missledande förhållanden, som den svenska statistiken angifver. Jag har af

tidningarna sett, att en ledainot .af första kalnlllaren, som opponerat ~elllot
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-handelstraktaten, stödt denna sin opposition på det förhållandet, att vi

köpa 3 gånger· så mycket af Tyskland som Tyskland köper af oss. Den

uppfattningen är beroende på. den vilseledande svenska statistiken men

icke på verkligheten. Såsom herrarna finna af den tabell, jag visat,

köpa vi icke mer än en och en half gång i stället för 3 gånger så myeket

af tyskarna som vi sälja till dem.

Om vi betrakta tabellen å föregående sida, som omfattar en lång tids

period - från 1880 till 1904, se vi, att införseln från Tyskland 1880 hade ett

värde af 48,869,000 riksmark och utförseln till Tyskland 12,631,000 riksmark~

År 1904 var värdet af införseln från Tyskland 151,011,000 riksmark och

af utförseln 99,879,000 riksn1ark. Detta visar en ökning af handelsorll

sättningen i sin helhet, såväl införsel som utförsel, Juen det visar också

en starkt öfvervägand~ ökning af utförseln, så att densamma under dessa

år, 1880-1904, nära 8-dubblats, under det att införseln på dessa år

endast 3-dubblats. Man kan af sa111111a tabell se, at~ det funnits år -

jag vill närnna 1898 med ett värde af införseln från Tyskland af 106

millioner och af utförseln till 'l'yskland af 102 Jl1illioner -, då således ut·

och införselvärdena nästan voro lika. Det är vidare att märka, att just

det året hade exporten till Tyskland af kreatur upphört, på grund däraf

att Tyskland till följd af här inträffad kreatllrss.jukdom lade införselför

bud på kreatur, hvarigenom med ett slag från 1898 exporten af kreatur

till Tyskland stängdes. Denna export ·hade dock redovisats i statistiken

med ett .belopp af icke mindre än 3 1/2 millioner..Hade denna export

varit oförändrad, hade lltförseln i sin helhet kOlllmit alldeles i ni vå med

införseln från 'l'yskland. Jag kan icke underlåta äfven påpeka, att kort

förut hade en export af hafre till Tyskland just upp11ört. Denna export,

som noterades till ungefär en million kronor om året, upphörde på grund

af förändrade metoder i landthushäl1ningen.

Talet om att vi köpa så ofantligt mycket mera af Tyskland, ärl vi

sälja dit, är således beroende på vilseledande uppgifter i den svenska

statistiken men icke på verkliga förhållandet.

Af samma tabell ser man också, hvilken roll handelsutbytet mellan

Sverige och Tyskland spelar för Tyskland. Man ser nämligen där, att

införseln från Tyskland till Sverige i procent af l'ysklands hela utförsel

1904 utgjorde 2,8, och att utförseln från Sverige till Tyskland i procent

af Tysklands hela införsel utgjorde 1,5. Man kan däraf finna, att Sve..
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riges handelsutbyte med Tyskland för detta land icke spelar någon do

minerande -roll.

. Det skulle vara mycket önskligt, att statistiken kunde gifva ledning

till jämförelse, huru Sveriges handelsutbyte llled Tyskland ställer sig i

förhållande till Sveriges halldelsutbyte med andra länder, men ofullstän

digheten i den svenska statistiken - i hvilket afseende dock a.lla andra

länders statistik utom den tyska är lika ofullständig - gör, att man

icke kan åstadkomma en sådan jämförelse. Man får nöja sig l11ed att

på grund af de relationer, man kan göra, konstatera, ntt för oss kom

mer Tyskland i afseende å iuförseln såsoln n:r 1, England n:r 2, och

Danmark n:r 3. I afseende å utförseln är England n:r 1, Tyskland n:1"

2 och Danmark n:r 3. Då således i vårt handelsutbyte England och

Tyskland spela den största rollen, kan det vara af intresse att se en

jälnförelse mellan dem. Enligt den svenska statistiken, såson1 framgår af

nedanstående tabell, som upptager handelsutbytet från och med 1876 till

1~04, har exporten till Tyskland, SOln under åren 1876-1880 utgjort 6,87 %
af hela vår utförsel, varit i ständigt stigande, så att den under perioden

1901-1904 uppgick till 16 C]{ af hela vår utförsel, under det att exporten

till England, SOln under perioden 1876-1880 utgjorde 51 J{, varit i

Värdena af till Tyskland och till England utfördt gods i förhållande
till Sveriges hela export i medeltal under nedanstående år:

1876-1880
1881-1885
1886-1890
1891-1895

1896-1900
1901-1904

Ti 11 Tyskland.

6,87 %
7,78 »

10,65 »

13,36 »

14,47 ,

16,62 »

TiE England.

51,98 %
49)02 '11

46,23 )

44,15 1>

42)90 )

38,35 }

Införselvärdena förhållande till Sveriges hela import under sam·ma
perioder:

1876-1880
1881-1885
1886--1890

1891-1895
1896-1900

1901-1904

Från Tyskland.

----------------_________________ 22,00 %

27,79 «:

30,34 )

33,25 »

34,61 »

38,01 (

Från England.

28,76 ?~

25.93 'l>

27,68 »

27,06 »

30,53 ~

26,47 )



1906 den 17 n1aj.

ständig nedgång, så att den gått ned till 38 %. \7år införsel från

'ryskIand har under dessa perioder varit i ständigt stigande, då dären10t

införseln ,från England varit stationär.

Man kall däraf dra.ga den konklusionen, att i fråga om vår utförsel

Tyskland är i stigande och England i l1edgående.

Detta angående kvantiteten.

I fråga om arten af de särskilda varuslagen i handelsomsättningen

ber jag få hänvisa till den salTImanställning, som finnes i tabellen å följ. sida.

Däraf fruIngår, att vi företrädesvis exportera råvaror och balffabrikat,

då jag till haIffabrikat räknar våra sågverksprodukter : battens, bräder

och plank, under det att 'ryskIand utför till oss - förutom spannmål,

som intager SåSOlTI en artikel för sig största rummet - mera bear

betade och därföre också värdefullare varor. Och detta är den naturliga

följden af rrysklands ofantligt ll1ycket lTIera än vår utvecklade industri.

Angående därefter vår handelsrättsliga ställning till Tyskland för

håller det sig därmed på det sättet, att vi i Sverige hafva sedan gall}

malt - från första och delvis in på senare hälften af 1800-talet 

traktater lned enskilda tyska stater. Af dessa trakt,ater innehålla de

flesta klallsut Oln l1lest gynnad nations rätt. Dessa traktater ärO'llUlnera

gällande lned ett års uppsägning, fi1en dem bafva vi kunnat lämna å

sida, elnedan de faktiskt öfvertagits såsOD1 bin<lande för sig först af

»Zollverein» OCll sedernlera af tyska riket. Vi hafva således faktiskt

åtnjutit den mest gynnade nations rätt i Tyskland OCll åtnjuter sådan

ännu i dag. Tyskland hade redan i börjall af 1890-talet (1891-1894)

undel~ grefve Caprivis rikskanslerstid afslntat tarifftraktater lTIed 7 euro

peiska makter: Österrike- Ungern, Italien, Belgien, Sch"Teiz, Serbien, Ru

mänien och R,ysslalld. Genom vår ställning såsom D1est gynnad nation

kOlTImO vi på sin tid i åtnjutande af de fördelar, som dessa traktater

llledförda för traktatsländerna.

Sedan Tyskland år 1902 förändrat sin tulltaxa och upprättat nya

traktater med dessa 7 traktatsländer jämte ytterligare ett land, Bulga

rien, hvilken nya taxa och traktater trädt i kraft den 1 111ars i år, åt

njuta' vi fortfarande från denna dag salurna rätt som den mest gynnade

nation lTIed de lTIodifikationer, son1 de nya traktaterna innebära. Då
Tyskland dell 25 decenlber 1902 utfärdade sin nya tulltaxa., skredn1an

här i landet l1ästan olnedelbart till en undersökning af hvad denna taxa
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De för Sveriges utförsel till Tyskland år 1904 viktigaste varuslagen
,enligt tysk statistik:

Millioner
Riksmark

Byggnads· och gagnvirke af mjuka träslag 31,9
däraf sågadt virke 29,6 mill. Rmk.

Järnmalm . ..__ --- .__ .__ .__ .-- .__ ._..-.. _- .-- ... --- --- .-- --- --.--.--.. -- 25)3
Sten, rå eller blott råhuggen . . . .._. __ ._. .__ 10,4

Grofva snickeriarbeten __ . . . ._. . .__ ._.____________ 4,6

Smidbart järn i stänger etc. ------.--------------._. .__ .________ 3,2
Pappersmassa .__ .__ . . o __ • _ ••• .______ 2,4

Lingon ._. . . . .__ ._.. __ .__ ._. _. '___ 1,8

}rIaskiner och maskindelar (utom lokomotiv m. m.) __ . .. 1,5
Tackjärn . o • ._ •• • • • __ .__ 1,4

Färsk fisk (däraf sill. 1,2 mill. Rmk.) .____________ 1,4

Kalfhudar, råa och saltade .__ ._ .._.._.. __ ._ _._ .._.._ _.' 1,0

Järntråd, rå . --- -_. --- .__ -_ -._. -__ - .. __ - o •• _. ._._ 0,9

3,1

5,4

5,0

3,9

3,5

3,1

2,5

2,1

1,8

.1)7

1,7

1,7

1,6

1,5

Af införselvarorna åter hafva följande de 11ögsta värdena:

Millioner
Riksmark

10,0

9,8

6,3

Lackeradt och färgadt läder, handsk-skinn, karduan o. 8. V. _

Myntadt guld -__ ------ -- . --- -__ -__ -__ ._. -_- - o • _

Oljekakor, oljekaksmjöl . .. . _

Kreaturshudar, färska ~ . _

Hörn- och vinkelj ärn . o -_o ._. _o. .~_ .__
Humle . _

Elektriska kablar . . _

Anilin- och andra tjärfärgämnen _

Kaustikt kali .. . ' . .__

Grofva järnvaror, icke slipade, fernissade o. s. Y. • _

Konstull, ylleaffall ._. . . ._. . _

Råg --_ .__ --- .-. --- .----- --- .-- .-. --. ---.-- -----..-- --- .-- --- .-.------ --- ------ --- .--
Ylleväfnader, tryckta ------ .----.---------.--.---__ . -- . _

~Iaskiner och n1askindelar (utom lokomotiv m. 111) •• _. • __ ..

Ullgarn (utom kamgarn etc.) ---.-------------- --------.--. _

Hafre ------ --- --- --------- __ o ---,.-- --- • • _

H ,rete ------ ------ --- --- ---.-- --..----- --- ---- -- --.--- --- ------ ---

skulle hafva för inverkan på vår handelspolitik, vår' industri OCll våra

näringar. Denna undersökning visade genast, att den nya tyska tull·

taxan innehöll högst afsevärda tullförllöjningar i förhållande till den

förut i Tyskland gällande tulltaxan lued de modifikationer, som dåva-
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rande traktater gårvo oss. Sålunda befanns, att åtskilliga tullfria varor

belagts lned tull och i vissa fall med ganska afsevärd sådan. Hit höra

(då jag nu räknar upp deln, betyder det icke, att jag sätter de första

såsonl viktigaste, tltan jag tager <:.lem i ordning efter tulltaxan) lingon,

som åsatts en tull af 5 mark, lervande karp 15 mark, garfveri~ark 1,50

mark, gatsten 40 pfennige, gröfre stenhuggeriarbeten, som, då de inkon1

luit sjöledes, förut varit .tullfria, 1,25 mark, klinker 50 pfennige, zink

hvitt 2 lnark, kalciumkarbid 4 mark, renad träsprit 20 mark, koppar

vitriol 2 mark, allt per 100 kilograin. Jag talar icke om andra artiklar

än delTI, SOIU äro föremål för sve~sk export. \!idare har det skett större

eller mindre förllöjningar i tullen å följande varor: torkad eller inkokt

frukt, hummer, konserver, fisk~ valsad järntråd, bjälkar och sparrar,

plank, battens och bräder, trämjöl, fönsterramar, möbler, korgmakeri

arbeten, pappersmassa, såväl mekaniskt som kenliskt framställd, papper

och papp, åtskilliga slag af finare stenhuggeriarbeten, åtskilliga lervaror,

järnrör OCll järntråd, filar och redskap, verktygsmaskiner m. In.

Det skulle naturligtvis vara att gå för långt i detalj att här redo

göra för de särskilda tullför11öjningarna för hvarje artikel, men det kan

möjligen vara af intresse att höra några exempel på dessa-tullförhöjning

ar, 80111 röra våra viktigaste exportartiklar. Sålunda skulle tunell å

bjälkar och sparrar Ilöjas från 30 till 50 pfennige. Värdet af exporten

däraf var. år 1~02 - det sista året, för llvilket vi hafva siffertillgång 

2,328,000 rnark. Tullen på plank, battens och bräder skulle höjas från

80 pfellnige till 1,25 mark. Exporten: 26,000)000 lnark. Snickerivaror

från 3 till 8 mark. Exporten tlppgick till 3,900,000 lnark. Pappers

lnassa frän 1 till 3 In ark. Exporten: 1,300,000 lnark. Omslagspapper

från 3 till 10 mark. Exporten: 350,000 mark. Mjölkskumningslnaskiner

från 3 till 7 ocl1 ända upp till 15 lYlark. Exporten kan jag icke angifva,

emedan för densamma icke redogöres i statistiken. Den är samlnanförd

lned lnaskill~r, andra slag.

Såsom lnan ser stå med den nya tyska tulltaxan mycket viktiga

intressen på spel. Elnellertid afslöt Tyskland under år 1904 och i början

af 1905 förnyade traktater med de förut nämnda 7 traktatsländerna jämte

Bulgarien. Detta föranledde från svellsk sida en ny undersökning, hvad

dessa nya traktater innebure, under förutsättning att vi skulle få behålla

vår ställning' såsom l11est gynnad nation, och då fann man, att under
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denna förutsättning ett flertal af de nyss nämnda industriartiklarna skulle

vara under tak, dock långt ifrån alla. Fortfarande nödlidande skulle

blifva: gatsten, gröfre stenhuggeriarbeten, gröfre snickeriarbeten, lingon,

klinker, mjölkskumningslllaskiner, renad träsprit, kalciumacetat, verktygs

maskiner, bläck och skodoll af kautschuk. Rörande dessa varor inne

hölla de nya traktaterna ingen~ing, eller också innehöllo de bestämmelser,

som absolut icke kunde anses vara tillfredsställande för vår export. Här

gällde, det således för Sverige att utverka sig en bestämd förklaring,

först och frälllst att vi fortfarande hade lnest gynnad nations rätt och'

vidare att få lledsättning i tullen för sistnämnda varor. Men äfvell Olll

man kunde motse och hoppas, att vi skulle fortfarande blifva behandlade

såsom n1est gynnad nation, var det klart, att 111an icke därutöfver kunde

vinna tullnedsättningar utan att träda i underhandlingar med Tyskland.

Sådana underhandlingar kOlnmo också till stånd, såsom allmänt bekant

är. Vid dessa underhandlingar voro Sveriges fordringar moderata, ty

de innehölla endast önskan aln att få behålla status quo. Men status

quo betyder först och främst ett bibehållande af sin rätt af mest gynnad

nation. Vidare betyder det återinförande af tullfrihet eller dittills gäl

lande tullsatser för nyssnämnda artiklar. Men därjämte ansåg man sig

böra, eftersom man skulle träda i underhandlingar, äfven fordra tullned

sättningar för en del särskildt inon) järnindustrien fallande varor, som

visserligen icke ännu utgöra föremål för svensk export, men som kunde

tänkas komma att blifva det, och för hvilka den nya tulltaxan innebär

förhöjningar. Det var Sveriges fordringar. Man utgick ifrån - och

man var tämligen säker på att man icke misstog sig -, att, Oln man

finge dessa fordringar uppfyllda, skulle det vara ytterst fördelaktigt för

oss. Då hade man ingenting att säga, ty då var status quo bibehållen,

och man kunde icke begära att få ,något annat. Man måste vara nöjd,

då man fick det. Det är således nu på sin plats att tala om, i hvad

mån dessa- fordringar blefvo tillgodosedda. Rätt SåSOlll filest gynnad

nation hafva vi fått. Då är det frågan om, hvad innebär denna rätt?

I detta afseende ber jag att få hänvisa till bifogade tabell (se Bil.) Det är en gra

fisk framställning af Sveriges utförsel till Tyskland under -år 1903 enligt tysk

statistik, med särskild hänsyn till Tysklands såväl gamla som nya tull

tariffer och traktater. \Tärdet af hela utförseln då var 90 lnillioner mark.
; .

Hela detta belopp bar icke kunnat i detalj redovisas. Tabellen omfattar
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endast 89,663,000 eller 99)5 % af hela utförseln, men luan kan säga, att

det ju är så godt som hela utförseln. Jag vill fästa 111ig vid, att i fråga

om tullpliktiga varor betyder mest gynnad nations rätt det, att för ex

porten till värde af 89 millioner mark hafva vi nedsättning för 48 luil

lionel', d. v. s. att för 53,6 %' af hela _vår afsättning få vi nedsatt tull,

därföre att vi hafva lTIest gynnad nations rätt. Denna tabell upptager

för öfrigt de bindningar, d. v. s. de tullsatser, SalU under de främmande

traktaternas giltighetstid icke kunna böjas, eller den tullfrihet, som under

samma tid är garant.erad, vi hafva genolll mest gynnad nations rätt, och

den visar, att dessa bindningar uppgå till 4,1 % af tullpliktiga varor

och till 37,8 % af de tllllfria. Den visar äfven, att endast 2,4 J{ af de

tullpliktiga varorna icke äro affekterade af traktaten, och att endast 2,1 %

af tullfria varor äro beroende af traktaten.

Jag vill ernellertid icke lägga någon vilet vid dessa bindningar,

ty det är klart, att, sedan Tyskland nyss gjort en ny tulltaxa, tänker

det nog - icke höja tullen eller införa tlll1plikt på de tullfria varorna, så

att, trots det att traktaten faktiskt gifver oss en fördel i denna bindning,

är den för oss af liten betydelse, därföre att vi veta, att "~ryskland icke

höjer tullen. Men jag fäster nlig vid den nedsättning, vi vinna genom

att hafva traktat af mest gynnad nations rätt, llvilken nedsättning repre

senteras af värdet af en procentsats af öfver 53 J{ af hela vår afsätt

ning.

Förutom denna fördel, som innefattas i mest gynnad nations rätt,

hafva vi enllgt- traktaten själfständigt bundit följande tullindringar: För

lingon, som vi fordrade tullfrihet för, hafva yi fått sådan. För kalciuID

acetat, som vi fordrade nedsättning för - ju större ju bättr~ -, hafva

vi fått nedsättning från 1 mark till 50 pfennige. För bläck, där vi ford

rade nedsättning från 5 till 3 mark, hafva yi fått nedsättuing till 4 mark.

För renad träsprit, sonl vi -fordrade tullfrihet för, hafva vi fått nedsätt

ning från 20 till 8 mark, hvilket af vederbörarlde exportörer· godkändes

. såsom tillfredsställande. För skodon af kautschuk, lackerade, hvilka voro

de enda, SalU voro - förelnål för -framställning, fordrade vid nedsättning

från 100 till 60 mark, och vi hafva fått 80 mark. Det ·var ett bond

försök att begära 60 mark, då de olackerade draga en tull af 70 mark,

och man icke kan rimligen begära att för de lackerade få en lägre tull

än för de olackerade. För snickerivaror begärde vi nedsättning i tullen
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från 8 till 3 mark och fingo 4 mark. Österrike har fått nedsättning till

6 mark för dörrar och fönster; vi hafva fått 4 mark. Härvidlag voro·

alla underhandlarna eniga 0111, att det var önskvärdt att komma lägre·

än till 4 lnark, men det var icke möjligt. Det var en af de svåraste·

striderna, men med 4 n1ark lär denna industri dock icke behöfva blifva

utestängd från den tyska lnarkoadeD. För trän1assa begärde vi nedsätt

ning från 3 till 1 mark och fingo 1,25 m.ark, som är bra. För gatsten

fordrade vi tullfrihet, och det hafva vi fått. För gröfre stenhuggeriar

beten fordrade vi tullfrihet. Därmed förhåller det sig så, att vi förut

icke hade tull sjöledes men en tull af 1 mark, då sådana varor komma,

in landvägen, och såsom land väg räknades också införandet öfver Rhen.

Tyskland hade i sin gamla tulltaxa af princip skillnad mellan sjöledes.

och landvägen icke blott för denna vara ,utan äfven för flera alldra

artiklar. Denna princip skulle nu generellt tagas bort. I fråga om gröfre

stenhuggeriarbeten hafva vi fått nedsättning till 0,25 mark för trottoar

sten och 0,50 mark för annan sten. Därigenom blef det visserligen en

försän1ring för sjöledestransporten men förbättring för landvägstranspor

ten. Orsaken till att den svenska stenindustrien icke gick in ,landvägen

öfver Rh'en till Frankfurt am Main och andra ställen, där de vilja bafva,

svensk sten, var just den höga tullen af 1 mark. Nu har rryskland

gått en medelväg genom att pålägga tull för såväl sjö- som landvägs

transporten men nedsätta den betydligt under den förra landvägstran

sporttullen. För klinker fordrade vi tullfrihet lnel1 fingo endast nedsätt

Iling, dock från 50 till 20 pfennige. Det finnes endast en exportör af

klinker, nämligen Skromberga bolag. Detta bolag var i rapport med oss·

och medgaf, att fordran på tullfrihet icke kunde bibehållas, utan var

nöjdt med nedsättning från 50 till 20 pfennige, hvilket vore rimligt, då

det vanliga teglet drager en tull i Tyskland af 0,15 mark och man icke

kan fordra, att det finare teglet, som kallas. klinker, skulle komma in

billigare. H vad denna exportör framför allt yrkade på var, att man från

tysk sida k6nstaterade, hvad som är klinker, hvilket förut gifvit anled

lling till många trakasserier. Detta ansåg exportören vara viktigare än

själfva tullsatsen, och vi flnga en Le:stämmelse därorn 'införd i tulltaxan~ ..

så att klinkerindustrien är belåten. För en del varor, som vi nu icke

exportera, men för hvilka vi framställde fordringar med fästadt afseende

på framtida export, hafva vi fått nedsättningar i ganska afsevärd grad:·,
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för järntråd från 5,50 till 4,75 lnark, för hästräfsor från 8 till 6 mark,

för hästskor från 5 till 3 Inark, för vagnsfjädrar från 4 till 3 mark, för

trådlinor från 8 till 5 Inark, för hästskosöm och graf, icke bearbetad

spik fran. 8 till 6 mark. Vidare hafva vi fått en väsentlig nedsättning _i

tullen för separatorer. Dessa äro icke särskildt upptagna i den tyska tull·

taxan utan bedömas såsom andra i densamma icke nämnda maskiner,

specificerade efter vikt i viss skala. Vår ställning enligt denna taxa var

ganska bekYIurnersaln, isynnerhet som våra separatorer i allmänhet icke

vägde mer än 500 kilogram, och specialiseringen afser högre tull för lägre

vikt och lägre tull för högre, men vi lyckades få tullnedsättning för de

separatorer, vi lnest exportera, till 10 mark för de lättare och så gradvis

ned- lill 7 lllark för de tyngre intill 500 kilogralu, med hvilken tull, en

ligt de upplysningar under4andlarna fått, separatorsindustrien var något

så när tillfredsställd; helt tillfredsställd är ju aldrig någon, om han icke

får allt, hvad han vill.

Till alla dessa fördelar skulle jag nu äfven kunna tillägga en hel

del anrnärkningar i afseende å förtydligande. och tolkningen af den tyska

tullta.xan, hvilket för den exporterande industrien är synnerligen viktigt,

och som förut gifvit anledning till ganska stor åtminstone osäkerhet och

ibland äfven till ganska stora olägenheter.

-I)essa äro de fördelar, vi vunnit. Men naturligtvis skola icke för

delarna bedömas såsorp. sådana utan att veta, hvad de kosta, och jag

skall nu öfvergå till detta.

Våra n1edgifvanden äro hufvudsakligen tre. Det första är tullned

sättning llJed bindning af de nedsatta beloppen. Det andra är bindning

af de' gällande beloppen, och det tredje är åtagandet att icke pålägga

exporttull å järnmalm.

Hvad tullnedsättniligarna beträffar, vill jag nän1na, att Tysklands

fordran från början gick ut på nedsättning af 126 af våra tullpositioner.

De bafva fått 19. lVled afseende på nedsättningarna intogo de svenska

underhandlarna genast· en alldeles bestämd opposition, och detta med

ett mycket godt och naturligt argument. Det fanns naturligtvis ingen

anledning att, därföre att rryskland satte upp sina tullar, vi skulle sätta

ned våra. Det skulle ju innebära, att vi på det hela taget skulle gå

ifrån det tullsystem, som är rådande i Sverige, 'hvilket naturligtvis var

orimligt. De svenska underhandlarna fingo därföre naturligtvis genast
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ställa sig på den ståndpunkten, att vi hafva samma tullsystenl båda

länderna. Det ·kunde----icke vara fråga om, att vi för att få denna tull

tra~tat skulle ändra vårt- tullsystem, så att någon tullnedsättning kunde

icke komma i fråga. Lönlösheten i att från tysk sida fralnhärda i be

gäran om tullnedsättniog insågs snart, och l'yskland inskränkte sina

anspråk till bindning -af de gällande beloppen, där de förut gjort anspråk ·

på tullnedsättning. Att de svenska underhandlarna en1ellertid medgifyit

19 nedsättningar, har berott däraf, att dessa afse antingen sådana artiklar,

som icke äro föremål för svensk industri, såsom frimärksalbum, ackor

dion, synålar och symaskinsnålar, vägg- och studsarur i foder af metall,

eller också afse sådana artiklar, som visserligen tillverkas här i landet

men under sådana förhållanden, att den tyska konkurrensen icke spelar

-någon roll. I allt fall ha de svenska underhandlarna icke l.nedgifvit en 

€nda tullnedsättning, som gällde artiklar, SOlU voro föremål för tillverk

ning i Sverige, utan att ifrågavarande artikels fabrikant eller, Olll det

fanns flera fabrikanter af denna artikel, alla dessa medgifvit en sådan

nedsättning. Under sådana förhållanden kunde de svenska underhand

larna icke anse annat, än att det var mycket lämpligt att begagna dessa

tullnedsättningar såsom köpmedel för fördelar. å vår sida. Jag glömde

11ämna, att de tullnedsättningar, som vi "ntverkade, betyda med utgångs

.punkt från 1904 års statistik en minskad' tullutgift af 6,750,000 kronor.

Däraf faller visserligen största delen på sådana nedsättningar, SOln upp

-komma genom rätt af mest gynnad nation, men nära 2,5 millioner falla

dock på de nedsättningar, vi själfva utverkat. De tullnedsättningar, vi

medgifvit, representera ett belopp af 340,000 kronor, hvilket belopp na

tionalekonomiskt sedt måste anses vara en bagatell gent emot den tull·

nedsättnin g, vi sj älfva få.

H vad därefter bindningarna beträffa utan tullnedsättning, ställde sig

d.B svenska underhandlarna äfven därvidlag i .alldeles bestämd opposition,

åtminstone så vidt det gällde den utsträckning, som Tyskland fordrade.

.Man hade äfven där en mycket god argumentation. Man sade till Tysk

land:· )Här, mina herrar, äro vi icke jämbördiga. Herrarna kOllIna med

en tulltaxa, som är modern och särskildt apterad för traktatsunderhand

lingar. Vi däremot hafva icke någon sådan. Vår tulltaxa är gammal

Dch lappad efter de bebof, som för bvarje gång gjort sig gällande. Vår

tulltaxa är nu i behof at revision, alldeles oafsedt om vi skulle hafva
7
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trädt i underhandling med eder eller icke. Huru kan ni då begära, att

·vi skola i den omfattning, ni önska, binda våra tullsatser, hvilket skulle

lägga hinder i vägen för att modernisera vår tulltaxa? » Jag tror, att

riktigheten och befogenheten. af denna argumentation insågs, och det var

med hänsyn härtill, som man kom på den tanken att inskränka tiden

för traktatens giltighet; som från början var afsedd till 1917' års utgång.

Då 'kom saken i ett annat läge, och sedan man öfverenskommit att un

derhandla på basis af en traktat, som skulle gälla till 1910 års utgång,

ansågo de svenska underhandlarna, att man llade mycket fri~re händer

i afseende på bindningar i den svenska tulltaxan. Man hade näIniigen

under hand fått veta af l'egeringen, att det var dess bestämda afsikt att,

så snart traktatsunderhandlingarna bragts till slut, vare sig att de ledt

till traktat eller icke,' skulle en revision af tulltaxan kOlnma till stånd~

Denna revision skulle naturligtvis blifva mycket genomgripande, och

säkert är, att den komn1er att omfatta icke blott större specialisering af

den närvarande tulltaxan utan äfven värdetuliarnas förändring till vikt

tullar ffi. m., som ovillkorligen tager ett mycket grundligt förarbete, för

att icke tala ·onl revisionen' af de skilda tullsatserna, som kräfver ett in ..

gående studium af utlandets handels- och industriförhållanden samt. tull

taxor. Om man därtill lägger den tid, som skulle åtgå för att llöra ye ...

derbörande myndigheter öfver ett sådant eventuellt förslag jämte rege

ringens och riksdagens pröfning däraf, skulle detta otvifvelaktigt taga

hela den tid eller åtnlinstone större delen af den tid, som traktaten skulle

gälla, eller 4 1/2 år. Det är icke troligt, att under något förhållande en

allmän tullförhöjning skall komma att under den närmaste tiden äga rUIn

i vårt land. Jag vill i 'parentes nämna, att 'vår nu gällande tulltaxa är

så hög, att den i allmänhet - man kan tryggt säga i 90 fall af 100 --..

är högre än de nya ty'ska tullarna, trots att dessa särskildt äro tilltagna

för att kunna nedsättas' i traktaten. Ännu lnindre måtte det därföre·

vara tänkbart, att man under en tid af tullreVIsion skulle gifva sig på.

nya tullförhöjningar. Skulle i något särskildt fall någon sådan vara

önskvärd o'ch det då ,gälla en artikel, som genonl denna traktat. ~k1.111e·

vara bunden, på grund hvaraf en sådan tullförhöjning icke skulle kunna.

aga rum; vore det väl icke så farligt, om därmed finge anstå till dennB:

traktatstids utgång. Man kan väl j eke endast för möjligheten ·at att ett ~ådant.

fall kunde inträffa afstå från sådana reella fördelar, som traktaten erbjuder..
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1'ledgifvandet. af bindning är, sålunda, synes det mig, under nu för

handen varande omständigheter ingenting annat än att afstå en rätt, SOlU

lnan 'i allt fall icke tänker använda. Under sådana förhållanden måste

man enligt mitt förmenande medgifva, att bindning har varit ett mycket

billigt köpmedel. För öfrigt torde bindning af egen tulltaxa icke vara

något, som man bör betrakta som ett uteslutande andt. Äfven för vår

egen indust.ri och handel föreställer jag mig det vara af stor betydelse

att kunna för en viss bestämd tid räkna med stabilitet i tullförhål
landena.

Så komma vi till det tredje medgifvandet, vi gjort, nämligen frihet

från exporttull å järnmal~. Därvidlag ber jag att få förutskicka såsom

min personliga åsikt, att hvarje exporttull är handelspolitiskt sedt mindre

önskvärd. .Förr i världen begagnade man exportförbud såsom ett medel

att höja sin exportindustri. Man förbjöd export af en råvara till favör

för en inländsk fabrikant. Man förbjöd export af ull till förmån för

ullmanufakturierna, och man förbjöd export af lump till favör för pappers

industrien. Detta är dock, synes det lnig, en obillighet mot råämnes

producenten. Denne, som i sin produktion kan reda sig själf, skalllid~

inskränkning i rätten att afsätta sin vara till förmån för en fabrikant,

'son1 i sin produktion icke kan reda sig själf. Och hvad är för öfrigt

gränsen för en rättvis tillämpning af detta system? Ullgarnet, SOln till

verkas af exportförbjuden ull, tjänar å sin sida såsom råämne för ull·

väfveriet. Konsekvensen skulle således fordra, att äfven ullgarnet skulle

blifva belagd.t med exportförbud. S~7stemet har ock befunnits icke tjäna

sitt syftemål i ekonomiskt hänseende. Det lyckas nämligen vanligen

icke, enligt hvad erfarenheten visat, att på detta Rätt få råvaran billigare,

enär råvaruproduktionen ullder sådana ogynnsamma villkor vanligen il~

skränkes, hvarigenom priset böjes, och erfarenheten har också lärt, att

råvaran .blir billigare genom upphäfvandet af exportförbud. Systemet

är äfven för länge sedan utdömdt. Exporttull är precis samma system,

11andelspolitiskt sedt, fastän i något lindrjgare form, och de anmärkning

ar, som man i handelspolitiskt och ekonomisk~ hänseende kan göra mot

exportförbudsystemet, hafva sin fulla giltighet äfven·beträffande export

tullar. I förra hälften af 1800·talet voro expor~tullar icke ovanliga. Syste

met tillämpades i många länder, men det högst dåliga resultat~t af denna

metod' föranledde därtill, att det så smån}ngom upphäfdes i det ena laIl-
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det efter det andra, och i nyare tider. har det icke annat än på alldeles

exceptionella grunder tillämpats på ett eller annat håll. På exceptio

nella grunder sade jag, och det är också, hvad sonl bändt i England,

där det 1901 lades exporttull på stenkol. Men det skedde icke i handels

politiskt syfte utan uteslutande för att skaffa England inkomster på ut

landets bekostnad till betäckande af krigsumgälder. Den mycket ansedda

tidskriften l'Economist har gjort undersökningar angående qenna export

tulls verkningar och påstår, att den icke ep.s i sitt tullfiskaliska syfte

verkat gynnsamt. Tidskriften har visat, att en stor del af den skatt, som

beräknats skola gäldas af utlandet, betalats af inlandet på det sätt, att

en' afsevärd del, beräknad till olnkri~g en tredjedel, utgifvits af de brit

tiska fartygen själfva, hvilka behöfde kol och togo sådana i brittiska

hamnar samt på detta sätt flngo betala denna skatt. En stor del af åter

stoden har ock betalats af den inländska industrien indirekt. Enligt tid

skriften har tullen handelspolitiskt sedt verkat ytterst ogynnsamt, i det

att den i likhet med alla 'andra exporttullar på ett eller annat sätt åter

verkat på sitt eget land, och denna exporttull hade faktiskt d'en verkan,

att Englunds på. grund af exporttullen fördyrade kol på :många afsevärda

marknader utträngdes af tyska och amerikanska kol.

Nu måste man visserligen säga, att frågan om exporttull på järn

malm här i landet icke uppstått i handel~politiskt syfte, utan att den

har ett säreget ändamål, näluligen att gifva staten dess beskärda del af

luallnfälten i Norrland.' Det föreligger ju eineIlertid en proposition från

regeringen i syfte att få nänlnda mål vunnet utan att lägga exporttull

på järnmalm. Denna fråga är ju ännu icke afgjord, och om riksdagen också

icke godkänner det förslag, som nu föreligger, så är det tämligen upp

enbart, att denna fråga kan lösas och llelt säkert också kommer att lösas,

utan att· mall skall vara absolut nödsakad att tillgripa exporttull, hvilket

handelspolitiskt sedt det helt säkert vore önskvärdt att undvika~ H vilken

ogynnsam återverkan SOln en exporttull på järnmalm - efter som jag

utgår från- att· hvarje exporttllll på ett ellei· annat sätt har en ogynnsam

återverkan - skulle kunna åstadkomma, är omöjligt att förutsäga redan

på den grund, att man icke vet, till llvilket belopp denna tull skulle

åsättas, och sålunda ej heller hvilken inverkan detta tullbelopp skulle

hafva med afseende på inskränkningen i produktionen. 11en man kan

dock emotse - om vi nu vilja gifva oss in på gissningens område -,
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att denna återverkan kan taga formen af en sträfvan och kanske också

en framgång för de utländska afnämarna att göra sig oberoende af den

svenska järnmalmen. Den kan taga sig den formen, att priset på råva

ran höjes och därigenoln äfven priset på åtskilliga artiklar, som äro nöd

vändiga för den svenska- industrien och de svenska näringarna i öfrigt,

hvilka således skulle komma att blifva lidande. Den kan ock taga sig

formen af en ogynnsaln återverkan på sjöfarten; den kan med ett ord

taga sig formen af en ogynnsaln återverkan på det ena eller andra om·

rådet, utan att man nu precis kan säga hvilket. Det synes mig därför,

som om det vore lyckligast, om man kunde undvika detta experiment,

ty såsoln ett experiment måste det alltid kon11ua att betraktas. Ur denna

synpunkt synes därför ett afstående från rätten att på 4 1/2 år lägga

exporttull på järnmalm icke vara något olyckligt.

Dessa äro de tre hufvudsakliga lnedgifvanden, som vi gjort. 11~ör

öfrigt innehåller traktaten icke något medgifvande af nämnvärd betydelse.

Det är egentligen endast en bekräftelse af status quo med afseende på

våra· ömsesidiga förhållanden.

I fråga om handelsresande hafva gjorts några medgifvanden, sorn

Inan dock 11låste anse vara obetydliga. En del af dessa medgifvanden

är endast mycket rimliga lättnader i formellt afseende beträffande tull

behandlingen af utländska handelsresandes varuprofver och i fråga om

viseringen af deras pass. Vidare innehåller traktaten. visserligen det

medgifval1det, att, sedan en tysk handelsresande i skatt erlagt 100 kronor

för 30 dagar, behöfver han icke erlägga 100 kronor för ytterligare 30

dagar, utan han kan få erlägga 50 kronor för hvarje period af 15

dagar, men detta kan man· icke säga vara något lnedgifvande af be·

tydenhet.

Med afseende å giltighetstiden är, såsom jag redan nämnt, den in

skränkningen gjord, att traktaten skall gälla till den 31 december 1910

utan någon klausul om uppsägning eller förlängning, och detta är mycket

värdt att beaktas. En uppsägningsklausullärer betyda, att e~ sådan trf:l.ktat

blir gent emot oss evigt bindande, för så vidt icke riksdagens båda kamrar

äro med om att uppsäga densamma. Den ena kammaren lärer kunna hindra,

att en uppsägning .kommer till stånd. I denna traktat finnes en viss da.g

bestämd för traktatens upphörande, och det skulle således fordras båda
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kalnrarnas samtycke för att det skall blifva en ny traktat gällande

efter den St december 1910.

I fråga om sjöfarten har lnan icke ens låtit traktaten vara absolut

gällande under 4 1/2 år, utan man" har utbrutit den mycket ömtåliga

frågan om rätten till kustfart och gjort denna beroende på ett års upp

sägning llled ömsesidig rätt för båda länderna att därefter behandlas sonl

lTIest gynnad nation.

Sådan är i allt väsentligt traktatens innebörd, och det synes åtmin

stone mig, som ?m traktaten erbjöde oss reella fördelar, hvilkas vinnande

väl är värdt de medgif:vanden, vi hafva gjort. Jag hoppas också, att

rryskland å sin sida anser detsamma, d. v. s. anser; att hvad Tyskland

vunnit är väl värdt de medgifvanden, som från dess sida blifvit gjorda,

ty ingen mellanfolklig traktat är bättre än den, hvarmed båda parterna

äro nöjda. I motsatt fall inträffar lätt, att hos den part, som anser sig

hafva dragit det kortaste strået, alstras missnöje, som söker sig lIttryck

och väcker revanschbegär, Ilvarhelst sådant står att tillfredsställa. Att

denna traktat icke i alla sina detaljer vinner godkännande af alla, vare

sig här i Sverige eller i Tyskland, är tämligen klart, men jag tror, att,

huru traktaten än skulle hafva varit beskaffad, skulle detta förhållan de

hafva inträffat.

Att göra en traktat beroende af vissa villkor, så att mån säger:

Jag godkänner traktaten på det och det villkoret, lärer icke gå för sig.

Enligt hvad jag har mig bekant, har den tyska regeringen redan gjort

sin proposition eller, såsom det heter på tyska, Denkscbrift färdig och

inlämnat den till Bundesratb, och det dröjer säkerligen icke länge, förrän

den kOlurner på tyska riksdagens bord. Om man nu skulle tänk.a sig,

att den svenska riksdagen skulle säga: \Ti antaga traktaten med det eller

det villkoret, så är det klart, att då skulle den tyska riksdagen kunna

säga, att, om den skall gå in på detta villkor, så fordrar den något annat.

Sedan blefve det ett evigt villkorande, och det blefve att återremittera

hela traktatsverket till underhandlingar mellan de resp.. ländernas parla

ment, hvilket ~aktiskt är precis detsamma som att säga nej. Traktaten

J11åste antagas eller förkastas i sin helhet.

H vad j ag hi.ttills sa.gt innefattar endast ett bedömande af fördelarna

och olägenheterna i den traktat, som nu föreligger, men för att afgöra,

huruvida vi skola antaga traktaten eller icke, måste vi veta, lluru för-
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hållandena skulle gestalta sig, om vi icke antoge traktaten. I sådant

fall kan icke inträffa annat än två alternativ. Det första alternativet är,

att Tyskland uppsäger nu gällande traktater, och då skulle vi ett år där

efter blifva ullderkastade deras alllnänna tulltaxa, hvilket säkerligen skulle

för en stor del af vår industri betyda ett utestängande från den tyska

111arknaden. Jag skall icke hör upprepa den 111ångfald af artiklar, som

då skulle kOlnma i ett vida ogynnsammare läge än I1U, men jag vill

dock fästa uppmärksamheten på några få väsentliga artiklar. Främst

af dessa skulle kOffil11a vår trävaruexport, llvilken uppgår till ett värde

af cirka 30 lnillioner krollor. Tullen skulle komma att höjas från nuva

rande 80 pfennige till 1 nlark 25 pfennige. Detta skulle icke i och för

sjg göra så n1ycket. Våra trävaruexportörer hafva förklarat, att det icke

är af någon betydelse, hvilken tull Tyskland än åsätter, ty de behöfva våra

trävaror, men, Oln 111an så därtill fogar, att andra länder skulle få enligt trak

taten införa sina trävaror för 72 pfennige, så hafva våra träexportörer dragit

sig därför och sagt, att något sådant icke kan få kOllIna i fråga. Kon

kurrensen på Tyskland i fråga om trävaruindustrien är mycket stark

både från Österrike och Balkanländerna, ehuru kvaliteten å dessa länders

trävaror är luindre god, och det skulle blifva en mycket kraftig konkurrens

särskildt 111ed afseende på smärre virkesslag. Däremot lärer Ryssland och

Finland vara i stånd att till 'l'yskland införa snart sagdt huru mycket

virke SOln helst af precis jämngod kvalitet med vårt. Är det då troligt,

att, ifall ryska och finska trävaror få införas till Tyskland för 72 pfennige,

vi i längden skulle kunna stå oss med att i Tyskland få betala en tull

för vårt virke af ända till 1 mark 25 pfe~nige. Detta skulle icke gå till

Slllt, utall vår konkurrens komme nog att lida därpå.

Vidare skulle vår gatstensindustri med e~1 tull af 40 pfennige komma

att dödas, och säkert är, att planer redan äro uppgjorda för att öfver

föra hela vår gatstensindustri till Tyskland, bvilket skulle tillgå så, att

man exporterade de råa stenblocken från Sverige till Tyskland. Dessa
äro fortfarande tullfria i Tyskland, där de sedan skulle bearbetas till

gatsten, och· då de råa stenbl~cken icke äro mycket v~rda, utan hela vår

gatstensindustri hvilar på arbetet, skulle denna industri vara hotad. Rvad

detta. betyder, behöfver jag här icke llärmare påpeka, men j ag vill

framhålla, att i denna industri äro för närvarande sysselsatta mer än

10,000 personer.
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Våra snickerivaror, som för närvarande draga en tull af 3 mark,

skulle kOllIna att belastas med en tull af 8 mark, hvilket enligt sam..

stämmande omdömen af denna industris målsmän vore detsamma som

döden för denna export. \7idare skulle våra lingon draga en tull af {)

lnal'k. Vår träsprit· skulle icke komma att kunna införas, och våra klinker

skulle få det lnycket bekymmersamt.

Nåja, kan man säga, detta kunde vi naturligtvis irke godkänna. I

fall Tyskland uppsäger traktaten med oss och ställer oss på en ogynn-

sam ståndpunkt, lnåste vi naturligtvis öfva. repressalier; vi höja våra

tullar. Huru skall detta tillgå ? Jo, antingen skall det tillgå så, att vi

höja våra tullar generellt att gälla mot alla länder, men jag undrar, om

man kan räkna på, att länder, SOln ingenting ondt gjort mot oss, skola

finna. sig i, att vi 11öja våra tullar mot dem, lltan att taga repressalier

mot oss. Det är icke troligt. Eller också skola vi höja tullarna endast

mot Tyskland. Ja, detta är ju den rätta metoden att komma in i ett

tul~krig .med Tyskl~nd, och Tyskland bar redan i sin tullag förutsett en

sådan situation oc~ infört bestämmelser, enligt h vilka Tyskland i och.

med detsam.ma bar rättighet att belägga våra varor lned strafitullar, som

äro betydligt högre. I fråga Oln llvad ett tullkrig betyder skulle jag

- eftersom jag ~ört, att det finnes personer, 80U1 säga, att ett sådant

icke vore så farligt - vilja erinra om en sak, hvilken många helt säkert.

känna till förut, n~mligen hurusoI.r~ i slutet på 1880-talet och början af

1890-talet, då Frankrikes tullskyddssystem Ullder den kände protektio-.

lliste~ Melines ledning stod på sin ku1tnen, Frankrike. uppsade alla sina

traktater uled andra l~nd.er och införde en ny och mycket högre tull

taxa, visserligell indelad i två. afdelningar, en .. lnaximi· och en minimi ..

taxa, men af hvilka redan lninimitax~n var så hög, att den icke kunde

godkännas af något annat land. Följden bIef, att Frankrike kom att

befi~na sig i tullkrig med icke mindre än fyra af sina grannar på en

gång, n~mligell Sch,veiz, Italien, Spanien och Portugal. Italiens export

,på Frankrike minskades under detta tullkrig från 307 millioner francs

till 125 millio,ner francs, Schweiz export från 104 millioner francs till

66 millioner francs, Spaniens export från 356 millioner francs till 148

millioner francs och Portugals export från 38 millioner francs till 7 millioner

francs. Frankrikes hela omsättning minskades med öfver 1 milliard

francs och nedsat.tes med 1/8 af hela omSättningen eller från 8 milliarder
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till 7, hvaraf största delen föll just på omsättningen med de krigförande.

Hvad blef resultatet? Jo, liksom ett vanligt krig icke kan upphöra a~

sig själf eller rättare sagdt faktiskt icke upphör af sig själf utan afslutas

med ett fredsslut, så förhåller det sig äfven med tullkrigen, så att de

alltid afslutas med en konvention eller traktat och vanligen med större

medgifvanden å ömse sidor än de, som voro erbjudna, då t~llkriget bör

jade, och i följd af hvilkas vägrand-e tullkriget uppstod. Den, som icke

vill -hafva en traktat, kan icke göra säulre än att framkalla ett tullkrig,

ty intet sätt är säkrare att få en traktat till stånd.

D-et andra alternativet, som kunde inträffa, ifall vi icke afslutade en

traktat med Tyskland, vore, att vi lätt förblifva vid status quo, sådant det

nu är från den 1 mars. Detta betyder, att vi blefve underkastade 1902 års

tyska tulltaxa med de modifikationer däri, som de nu senast ingångna

traktaterna innebära. Genom dessa modifikationer är det onekligen så, att

en stor del af de industrier, som skulle hafva blifvit ytterst nödlidande, 0111

Tyskland uppsade de nu gällande traktaterna, skulle vara under tak men visst

icke alla. De industrier, sonl icke skulle kOlnma under tak, äro följande.

Stenindustrien skulle visserligen icke behöfva betala 40 pfennige i tull,

men den skulle betala 20, och hvarje tull på gatsten skulle helt säkert

ingifva frestelse att, såsonl jag nyss sade, söka få denna industri öfver

förd till Tyskland, hvilket nog också skulle lyckas. Endast med absolut

tullfrihet på gatsten skulle detta kunna undvikas. Vidare skulle för

snickerivaror visserligen icke behöfva erläggas 8 mark i tull utan endast

6 mark, men enligt hvad denna industris målsmän uppgifvit, -skulle 6

mark verka alldeles detsamma so111 8 mark, nämligen probibiti vt. Trä

sprit, lingon och klinker skulle vidare komma i samma belägenhet som

under det förra alternativet. Detta är emellertid ändå icke det värsta,

nämligen att man skulle behöfva offra vissa industrier, men vi skulle

a~ltjämt befinna oss i ett osäkerhetstillstånd, i det att vår rätt såsom mest

gynnad nation alltid skulle hänga öfver oss med ett års uppsägning. Jag

tror, att man först då skulle kunna säga) att man vore i Tysklands hän

der långt mera än hvad man -är, om man antager en traktat, i hvilket

fall man precis vet, huru Inan har det. Det är· ju möjligt, att vi få be

hålla rätten såsom mest gynnad nation, så lällge vi icke höja våra tullar.

Men under sådana förhållanden vill jag fråga: Om vi ändock icke höja

våra tullar, hvarIör skola vi icke då begagna den omständigheten, att
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vi icke höja tullarna, till att nu köpa oss fördelar? aln vi däremot höja

våra tullar, så kan det ,Väl icke finnas någon sangvinisk nog att tro, att

Tyskland endast för våra vackra ögons skull gratis skall gifva oss, hvad

andra nationer måste köpa.

Huru man sålunda ser saken, så tror jag, att inför den nuvarande

situationen traktatens antagande obetingadt erbjuder de störst~ fördelarna.

Jag' har hört röster, hvilka angifvit sig såsom varnande mot bindning af

tullsatserna af det skälet, att 111an lnåste kunna höja tullarna till försvar

mot, det moderna system, SOln kallas dumping. Detta ord har framkas

tats såsom någonting förskräckligt. Vi veta alla hvad som Inenas med

dumping. Det betyder en afsättning i utlandet till lägre pris än på

hemmarknaden. Härvid är dock att erinra, att hvarje slag af afsättning

till lä.gre pris än på hemlnarknaden visst icke är någon dumping.

J~tt sådant förfarande kan hvila på helt naturliga och helt lojala grunder.

Såsom exelnpel därpå vill jag nälnna, att det icke, är ovanligt i något

land och ej heller hos oss, att en fabrikör en dag säljer sin tillverkning

till utlandet för flera år -fran1åt, säker och nöjd med sitt pris. Varans

pris stiger sedernlera, men fabriken är i alla fall af sitt kontrakt bunden

att till lägre pris sälja varan till utlandet. Detta är ju icke något, som

är illojalt, och ej beller något, mot hvilket man behöfver skydda sig. - Ett 

annat exempel. En fabrik anlägges med beräkning af en mycket stor

konsumtion fÖr att få produktionskostnaden -för hvarje artikel minskad,

och tillverkaren beräknar en stor afsättl1ing å hel11marknaden. Kalky

lerna äro riktiga, för så vidt det gäller normala förhållanden, men' så

inträffar depression i hemn1arknadel1, som gör, att densamma icke kan

absorbera hela tillverkningen. Då står tillverkaren inför det alternativet att

antingen inskränka tillverkningen, hvarigenom produktionskostnaden för

återstodel1 blir fördyrad, eller ock i förhoppning Oln bättre tider sälja

billigare i utlandet. Ej heller detta är något, SOlU man har anlednIng

att särskildt skydda sig emot. Antingen komma de goda tiderna eller

också går -fabrikanten under. Ty att dumpa en vara kan icke hv-eln

som helst göra. Detta förfarande hvilar på ett mycket väl ordnadt systenl.

Med dumping menar man icke a110at 'än ett i system satt afsiktligt

tludanträngande af en konkurrent i utlandet. Hela systeinet hvilar på,

att hemmarknadens pris skall vai~a högre. När hemmarknadens pris

är högre, är det klart, att hvarje konkurrent - på hemmarknaden
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hellre vill afsätta sin vara där, innan han går till utlandet. Konkurren

sen på helumarknaden gör, att priset på varan faller, och dumping

systemets förutsättningar finnas icke längre. Det är därför, SOll1 dum

paren måste ordna saken så, att det blir bestämmelser om, huru mycket

hvarje fabrikant får sälja hemma och i utlandet, och det är detta för

hållande, SOlU gjort, att det bildats karteller och syndikat i Tyskland

och truster i Aluerika. Gifvet är enlellertid, att äfven en dUlnpare vill

hafva så liten förlust SOlU möjligt, och förlusten blir mindre, ju mindre

kostnader han har att föra in en, vara, som han har för afsikt att sälja

för underpris i landet. Klart ,är således, att frihandelsmarknaderna 

de länder, som ligga öppna och oskyddade - äro för honom de natur

ligaste att välja. Också bar man sett, att det är England och Holland,

som varit lllest utsatta för dumpingsystemet. Detta system har ock tagit

sådana dinlensioner, att det användts såsom argulllent för Chanlberlains

sträfva11 att i Engla11d införa protektionism, och af en utaf Board of

trade tillsatt kommitte hafva företagits undersökningar i saken. Resul

tatet af dessa har varit, att, äfven om lllan icke hade så mycket att

frukta at Amerika på grund af särskilda orsaker, så var dock dumping

systemet onekligen en stor fara för England såSOln frihandelslnarknad

och liggande öppet för andra nationer. Men just den fara, som i detta

hänseellde föreligger för England oc11 Holland, är ett skydd för oss. Så

länge det finnes alldeles öppna lnarknader för dUlupingsystelnet, är faran

hos oss icke så stor, enligt hvad jag tror.

Huruvida vi i vårt land äro utsatta för dumping eller icke, har

emellertid mig veterligen icke varit föremål för någon slags utredning,

och jag antar, att en blifvande tullrevision äfven skall få till uppgift att

undersöka denna sak och utreda hvilka Inedel, som därenlot böra vara

att tillgripa. Jag vill dock säga, att en klok hal1delsp~1itik har lnånga

andra medel till sitt förfogande för att skydda sitt land elTIot utlandet

än importtullar. I Tysklands handelspolitik användas järnvägsfrakterna i

mycket stor utsträckning, just då man i ett speciellt fall vill mot ett

visst land eller med afseende å en särskild artikel skydda, sig, dock icke

så att järnvägstaxan' och järnvägsfrakterna kunna 'göras olika för den

inländska och utländska varan,· utan så att på en viss trafikled eller i

en viss riktning högre afgifter tillämpas. Taxan höjes t. ex. från en

,hamn inåt landet men sättes lägre från en ort in' i landet och ut till
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hamnen. Detta system tillämpas i en mycket stor omfattning i samman-o

bang med tullpolitiken i Tyskland, och jag tror, att mot dumpingsyste

. met ingenting kan vara olälnpligare än generella importtullar, som gälla

alla länder utifrån och alla landsdelar ini landet. Ett sådant förfarande

kan helt säkert icke vara förenadt med en sund politik.

Jag bar för öfrigt icke hört några sakliga skäl mot traktaten, men

de personer saknas nog icke, som hysa lnotvilja mot densamma. Det

har dock förefallit mig, som om denna motvilja vore grundad mera på

känslostämningar än på reella sakskäl. Man vill sålunda icke nfsluta

en tarifftraktat quand melue, därför att det skulle ligga en förödmjukelse i

att afsäga sig sin själfbestämningsrätt, och det har sagts, att man befunne

sig liksom inför en mäktig stats »sic volo, sic jubeo». Denna åskådning

kan jag för min del icke gilla. Då exempelvis Tyskland, som man icke

kan förebrå negligera sin nationalära, funnit sig i att gent emot sådana

länder som Serbien, Rumänien och Bulgarien binda en stor del af sin

tulltaxa för att bereda exporten till dessa länder fördelar, och då man

dessutom sett, att de flesta länder binda sin tulltaxa för att vinna mot

svarande fördelar, så tror jag icke, att man kan tala om, att det för oss

skulle vara så förödmjukande att binda en del af vår tulltaxa gent emot,

Tyskland. Något »sic volo, sic jubeo» förekommer alls icke. -Hvad !;lar

Tyskland gjort? Jo, det har antagit en ny tulltaxa att gälla mot hela

världen, men så bar det tillkännagifvit, att, om någon nation önskar er

hålla lindringar i denna taxa, så är Tyskland beredt att medgifva dessa

lindringar, om det får någon motsvarande fördel. Vi hafva ansett det

vara gagneligt för oss att få sådana fördelar. Det har alldeles stått i

vårt eget' skön att göra det eller icke. Kan mall då tala om någon ~tor

makts »sic volo, sic jubeo»? En för hvarje fosterlandsvän glädjande före-o

teelse är den, som nu förekommer i v~rt land, och som vanligen beteck

nas med orden vak.nande nationell känsla, bara den icke går till öfver

drift och förleder till en föreställning om ett sig själft nog. En sådan

själfkär föreställning är farlig, ty den leder mycket lätt att bringa natio

n,en i en isolerad ställning, en situation, sonl man icke behöfver vara·

mycket skarp iakttagare för. att lllärka, att till och med stormakterna

lned ängslig omsorg söka undvika såväl allmänt politiskt som handels

politiskt. ,

På vissa håll tror jag, att man är intagen af den känslan, att trak-
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taten skulle innebära ett hot mot det nll rådaride systemet, det protek

tionistiska. Ingalunda. Tarifftraktater hafva förekommit under alla olika

tullpolitiska system. Det är icke tarifftraktaterna såsom sådana, som be·

stämma systemet, utan det är systemet, som bestäluUler traktaten, och "

som dikterar traktatens innehåll. Den senaste handelstraktaten - den

med' Frankrike af år 1881 - var en frihandelstraktat, men den "nu före

slagna traktaten har, icke ett tecken till karaktär däråf. Skillnaden är

'den, att en tarifftraktat , som uppgöres under ett frihandelssystelll, gör

-mycket längre gående luedgifvanden, än hvad en tarifftraktat ullder ett

tullskyddssystem gör, och då sådana protektionistiska länder som Tyskland

och Frankrike kunna föra tarifftraktatspolitik, så tror jag icke, att det

behöfves bättre bevis för att el1 sådan politik icke i och för sig innebär

frihandel. Den nu antydda stämningen har nog sin grund i reminiscen

"ser från den franska handelstraktaten och den brytning, SOlU då förefanns

luellan' protektionistiska land och frihandelsland, samt den olägeIlbet, som

denna traktat vållade för genomförandet af en systemförändrjng. Men

detta är en helt annan sak. Den franska traktaten var till" sin innebörd

frihandelstraktat och utgjorde ett hinder för ett såsom önskvärdt ansedt

tllllsystem. Nu är det icke fråga därom. Denna traktat är en protek

tionistisk traktat och torde snarare verka till systemets befästancle än till

motsatsen. Att med afseende på den franska traktaten det parti, som

varit det segrande, utropade: »aldrig' mera en tarifftraktat» , det kan jag

förstå. Jag tolkar det såsom ett utrop i segerrus och glädje öfver, att

man vunnit den reform, man önskade ernå. Men att man nu åberopar

detta aldrig, kan jag icke fatta. Vare sig politiken må röra det allmäna

eller det speciellt handelspolitiska, så måste den, för så vidt den rör ut

landet, alltid vara opportunistisk, och den ekonomiska historien visar,

hur det ena landet fått rätta sig efter det förhärskande systemet i det eller

de länder, med hvilka det ingått förbindelser, som de ansett vara att sätta

värde på, och detta ingalunda efter en gemensalU öfverensk6mmelse,

utan det bar alltid varit den egna omsorgen om att bereda sig själf för

'delar. .Det bästa argumentet för den tullreform, som' följde, var onek·

ligen det, att, när alla andra länder skydda sig mot tullar, hvarför skola

icke vi då göra det. Nu är handelspolitiken alldeles uppenbart en "tariff

traktatspolitik, därvid hvarje land söker bereda de stÖrsta möjliga förde

larna för sin industri, och då frågar jag: H varför skola icke vi hu lika
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väl som då utropa: När alla andra länder bereda fördelar 'för sin export

industri, hvarför skola icke vi erbjuda samma,' fördelar åtminstone

för våra konkurrerande varor? Handelspolitiken har i allmänhet icke någon

sin stått i hög kurs i vårt land. Den har uteslutande, varit inskränkt

till tullpolitik, d. v. s. att skydda sin egen marknad mot import. Expor

ten har man i allmänhet haft mycket litet sinne för. 1897 års industri

utställning, glädjesam att erinra, innebar, tror' jag man kan säga, e11

väckelse till en annan syn på saken. Man fick intresse för exportindustrien.

Man hade förut trott, att vi icke hade andra exportartiklar än järn och"

trä, och dessa artiklar reda sig nog själfva, men vid 1897 års utställning

såga vi, att vi hade andra industrier, som voro värda att taga vara på.

Både enskildt och allmänt väcktes intresse för exporten. Statsmakterna

beviljade understöd åt enskilda exportföreningar ; de beviljade understöd

åt unga män, som ville studera exportförhålhlnden i utlandet, och ,de

beviljade understöd för kommunikationerna på de närmaste farvattnen.

Nu i senare tider hafva vi sett, att intresset sträckt sig ändå längre, och

att statsmakterna äro beredda att bevilja understö.d åt ångbåtslinjer till

aflägsnare främmande länder. Den senaste handels- och konsulatkom

mitten hade ju i skarpt sikte exportens befrämjande genom dylika under

stöd, en. åsikt, som regeringen godkände. Men kan det vara en rationell

handelspolitik att säga, att vi skola koncentrera oss på Mexiko, Japan

och Kina men vedervåga vår marknad i Europa och därtill en sådan

markn~d som den tyska, SOUl icke blott är gammal och känd utan äfven

visar tendens till att afsättningen på densamma är i starkt växande. Jag

frågar: !{an detta vara en sund handelspolitik?

Till slut ber jag att få erinra, hurusom '. goda och intima handels

förbindelser nationerna emellan alltid varit ägnade att stärka vänskapens

band mellan dessa nationer,. i hvilket afseende man väl kan säga, att

fördelarna i nu förevarande fall icke mil1st äro på Sveriges sida.

Härefter yttrade sig:

Herr Fabriksidkaren A. F. Vennersten: Herr ordförande, mina ber

rarl Efter det 'nu hållna föredraget, som var både intressant och uttöm

mande, torde det vara ganska riskabelt för en person i lnin ställning att

uppträda, i synnerhet som föredraget tagit så låDg,tid, att de närvarande

säkerligen icke vilja åhöra några längre invändningar mot hvad den ärade
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inledaren anfört. Då jag emellertid blifvit anmodad att komma hit upp

för att framhålla 'några andra synpunkter än den ärade inledarens, an

håller jag om en stunds uppmärksamhet för ett inlägg i frågan.

Då riksdagen år 1903 skref till kungl. n1aj:t lied begäran om åt

gärder till förekommande af de. olägenheter, som de hotande tyska tull

förhöjningarna skulle medföra för vårt lands industri, så afsågo industri

idkarna i den trakt, där jag är hemma, att detta var ett glädjande tecken

till uppvaknande i vår nation, ett uppvaknande till insikt om handelspolitikens

betydel~e och det gagn densamma, väl skött, kunde bereda vårt land.

Man' fann, att riksdagen uppluanade kungL maj:t icke blott att vidtaga

åtgärder för att tillgodose den svenska exportindustriens kraf utan äf'jen

och icke minst att tillse, att vår för den inhemska marknaden arbe

tande industris intressen också luåtte blifva tillgodosedda. Häraf drog

man den slutsatsen, att riksdagen afsåg, -att kungL maj:t skulle skrida till

en revision af vår tulltaxa för att gifva,oss vapen i bänderna, då vi slut

ligen skulle gå att med det tyska riket börja traktatsförhandlingar. Så

har eIneilertid icke skett. Orsaken därtill är för mig obekant. Af den

tillsatta kommissionens arbete föreligger knappast något offentliggjordt;

och jag vet icke filer därom, än att denna kOllllnission på det kraftigaste

betonade behofvet af. en revision af nu gällande tulltaxa. Detta oaktadt.

har en sådan revision icke kommit till stånd .och, då underhandlarna

gingo till sitt arbete, stodo vi lika illa rustade, som då riksdagen aflät.

sin skrifvelse. Det är icke min lnening att här klandra de åtgärd-er, som de

ärade underhandlarna vidtogo; de hafva tvärtom gjort sitt bästa för att

tillgodose Sveriges exportindustri utan att för mycket skada den industri t

som icke exporterar, men resultatet bar från Dlin synpu~kt blifvit syn

nerligen otillfredsställande - jag tvekar icke att uttala detta o~d.

Den industri, som jag närmast företräder, textilindustrien, är kanske

den, som. Tyskland för sin del sätter högst såsom exporterande föräd~

lingsindustri, ej nlinst då det gäller exporten till .Sverige. Herrarna be

höfva endast genolugå de tabeller, som finnas tillgängliga i den kungl.

propositiollen, för att finna, att enbart af yllevaror e~porteras från Tysk

la~d till Sverige för omkring 17 lnillioner kronor och af bomullsvaror

för omkring 5 millioner kronor årligen o. s. v. Från vår sida, jag af

ser här textilindustriidkarna i sö~ra Älfsborgs län, begärdes intet annat.~

än att de svenska tullsatserna icke måtte bindas i fråga om de högsta-
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kvaliteterna. Vi begärde, att lnan icke skulle binda annat än de gröfre

kvaliteterna, hvilka kunna tillverkas under nu rådand~ "tullskydd, men vi

vågade icke uppställa några anspråk på tullförhöjning för de varor, som

icke voro tillfredsställande skyddade genom nu gällande tullsatser. Detta

på den grund att våra traktatslluderhandlare enbart önskade få den frågan

besvarad: Hvilka tullar kunna vi vara med om att binda och hvHka

icke? Efter grundlig utredning afgåfvo de olika textilindustrigrenarna

sina svar på denIla fråga i öfverensstämmelse med hvad jag nyss an

fört, och hade i nämda utredning beträffande linneindustrien alla Sveri

ges linspinnare och linneväfvare deltagit och i fråga om ylleväfnadsin

dustrien 'samtliga tillverkare inom landet af de lättare väfnadss!ag, som

icke ~ro tillfredsställande skyddade filed den nuvarande tullsatsen af 1: 75

"per kilo. Denna tullsats fastslogs nämligen vid en tidpunkt, då endast

gröfre eller tyngre ylleväfnader inom landet tillverkades och bar för

dessa väfnader visat sig fullt tillräcklig. Elnellertid hafva dessa våra

önsken1ål icke blifvit i någon mån beaktade. Det finnes visserligen i

. traktatsförslaget tecken, som .tyda på, att underhandlarna haft i minnet

vissa kraf, som vi framställde, då vi lämnade begärda muntliga eller

skriftliga upplysninga.r, och dessa tecken bestå däri, att bomullsgarn

. icke blifvit bundet och ej heller oblekt b"omullsväf. Men man Ilarbun

dit den färdiga varan. Jag vill fråga eder, mina herrar, om det kan

vara möjligt för oss att hoppas på någon förändring i tullen på råvaran

eller haIffabrikaten, så länge den färdiga varan är bUll den vid de nuva

rande tullsatserna. Således har enligt mitt förmenande någon hänsyn

icke tagits till de från vår sida fran1ställda anspråken.

Jag bör. icke underlåta att olnnämna, att jämsides uJed textilin

dustrien ,bedrifves i våra trakter äfven den s. k. konfektionsindustrien,

hvilken använder alster af den förra. Med afseende på denna industris

alster har i den traktat, som nu föreligger, Sverige förbehållit sig rätt

att höja tullen å desamma intill en viss procent utöfver nu gällande tull

satser, d. v. s. ett plagg, som förfärdigas af visst tyg och icke är för

sedt med broderier, drager för närvarande en tull af 50 procent utöfver

den tullsats, som gäller för tyget, men -underhandlarna hafva förbehållit

oss rätt att öka denna tullförhöjning till 75 procent. Det är möjligt, att

dessa industrigrenar känna 'sig nöjda, men jag. kan icke underlåta att

påpeka, att från vissa håll inom konfektionsindustrien framställdes kraf, att
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tullen skulle höjas till 100 procent utöfver tygtullen, därför att tyskar

na skydda denna industri llled en motsvarande tullförhöjning af 100 pro

cent~ Det finnes reson i att fordra att få denila .tullsats höjd och så

lnedelst skydda konfektionsindustrien, hvilken tager allt större utsträckning

och är skarpt hotad från Tysklands sida.

Jag skulle kunna vända mig mot inledaren i de flesta punkter, och

jag skulle kunna kritisera ~e statistiska uppgifter, han lämnade, oaktadt

han åberopade sig på den tyska statistiken, SOlll anses vara lnycket till·

fredsställande, men jag vill inskränka lllig till att påpeka några förhål

landen, hvilka icke äro utan sin stora betydelse, då man skall bedöma

skillnaden mellan hvad vi exportera till Tyskland och hvad Tyskland ex

porterar till oss. Då' Tysklands export till Sverige uppgifves till 150 mil

lioner, bestående, såsom herrarna veta, hufvudsakligen i helfabrikat, så

iugår däri icke, 11vad Tyskland skickar oss öfver Hamburgs och Lubecks

frihamnar, hvilka från Tysklands sida, tullstatistiskt sedt, befraktas såsom

frälnlnande länder, och åtminstone de af de här närvarande, SOUl befatta

sig lned in1port af textilvaror, kunna bekräfta, att från Halnbllrgs fri

harnll införes hit icke så litet tyska fabrikat i denna bransch. Vidare fin

nes Köpenban111s frihall1n. Dit jlnporteras i stor myckenhet tyska varor,

hvilka sedan öfverföras hit till landet ll1en icke ingå i uppgifterna å

Tysklands export till Sverige. Den varuomsättning, som af danska firmor

sålunda bedrifves, torde icke vara så betydelselös, förutom att därigenoln

belyses, att de siffror, som den tyska statistiken uppvisar, tåla vid att

närmare skärskådas OCll behöfva underkastas en grundlig revision, innan

man går att på basis af deln uppdraga fördelarna och olägenheterna af

den föreslagna traktaten.

Beträffande Tysklands handel på Sverige vill jag hänvisa till ett i

den officiella berättelsen öfver Tysklands utrikesllandel för år 1904 in

fördt sammandrag för åren 1895-1904. Förstnämnda år hade vi en ex

port till .Tyskland af i rundt tal 63 millioner kronor.. Sedermera steg

den, så att vi år 1898 kommit upp till 102 millioner kronor. 1901 gick

den ned till 84 millioner för att åter 1904. gå upp till nära 100 millioner.

oLt andra sidan ~ Tysklands export till Sverige - hafva vi 1895 76,6

lnillioller, hvarefter den steg till 92,9 lnillioner år 1897, 107 millioner

1898 och 138,3 millioner 1900 för att åter 1901 falla till 111,4 millioner,

hv·arefter den åter steg till 119,1 millioner 1902, 132,3 millioner 1903
8
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och' 151 millioner 1904. Jag nämner särskildt dessa siffror, därför att

inledaren tycktes draga den slutsatsen, att 'ryskIands export t.ill Sve
rige under de senare åren icke utvisar den stora stegring SOln vår ex

port till Tyskland ..

Men, mina herrar, tyskarna säga själfva i den anförda officiella be

rättelsen, att orsaken till den starka stegringen under åren 1898 oe]l

lS$}9 berodde på den felslagna skörden i Sverige, då det exporterades till

Sverige betydliga kvantiteter säd. Utförselll till Sverige har,· säga

tyskarna, ständigt varit större än importen, särskildt under de senaste

6 åren. Det torde beaktas, att stegringen i 'ryskiands import från

Sverige utgjord~ 50 J{, under det att stegringen i utförseln från Tysk

land till Sverige - oafsedt hvad som komn1it på indirekt väg - ut

gjorde 100 %. Dessa siffror ta~a ett annat språk än den ärade inle

darens, och jag vågar påstå, att de af mig angifna siffrorna kunna tjäna

oss till ledning fullt ut lika väl som de af inledaren anförda.

Jag vill icke underlåta att påpeka, hvad tyskarna tro Oln vår sven

ska ;ll1arknad och hurll mycket de sätta värde på den, då här har anförts

vissa siffror, genonT hvilka den ärade inledaren ville visa' oss, att expor

ten från Tyskland till Sverige icke betyder så 111ycket för detta land.

En tysk fabrikant yttrade nyligen: »Ni svenskar äro 5 millioner, IDen

ni köpa, SOIU om ni vore 20 millioner.» Detta är sant. Svenska mark

Iladen är för Tyskland af stor betydelse. Bland de 56 länder, till hvilka

'ryskIand exporterar varor, intager Sverige 10:e rUInmot, fraulf.ör Italien,

J apan, Kina ]11. fl. stora länder, och dock är en stor del af de varor, S01l1

Tyakland skickar hit, föremål för tillverkning här i landet, 0111 jag un

dantager det billiga godtköps'kram, SOIU vi enligt mångas lnening väl kunna

undvara.

Inledaren talade vidare om, hu·rudan vår nuvarande traktatsrättsliga.

ställning till Tyskland är, OCll det kan jag villigt bekräfta, att jag fått samma

uppfattning af den kungl. propositionen och öfriga upplysningar, att genom

de traktater, SOlU Sverige haft med enskilda tyska stater, och som ännu

gälla, bekräftade af tY8ka riket 1885 gen0111 Bundesraths beslut den 20

februari salllma år, bIef Sverige tillerkändt rätt såsom ll1est gynnad na

tiOll, och såsom sådan behal1dlas vi faktiskt .för närvarande. Det är

lnöjligt, att en förändring häri kan ske, då ett år förgått efter uppsäg

ning. Men~ lnina herrar, det är icke sagdt, att Tyskland uppsäger denna
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traktat, om svenska riksdagen icke skulle ratificera den nu föreliggande

traktaten. Jag tror, att det andra alternativet, som inledaren framhöll t

skulle komma att inträda, nämligen att status quo komme att bibehållas r

och att vi skulle få behålla väl' ställning såsoln mest gynnad nation. Då

skulle vi emellertid enligt hans n1ening komma i ett mycket olyckligt läge be

träffande många af våra exportartiklar. Jag vill visst icke bestrida, att vissa

industrigrenar skulle blifva lidande. För fönsterkarmar och dörrar skulle

vi få betala en betydligt h'ögre tullsats än hittills, men då den i trakta

ten fastslagna tullen af '4 mark innebär en förhöjning af 33 1/3:% i den

hittills gällande tullsatsen, så är redan härigenom afsättningen af våra

nämnda alster i '-ryskland' äfventyrad.

I detta sammanhang vill jag icke llnderlåta att påpeka betydelsen

af de siffror, som i den. kungl.' propositionen framhållits för att belysa,

lluru gynnsamt vi fått OCll huru ogynnsamt Tyskland fått det. Jag kan

icke finna, att det skulle vara mer än 6 millioner, som utgöra skillnaden

i tull - dell ärade inledaren talar' om 8 lnil1ioner, men jag kan icke

finna denna siffra i den kungl. propositionen - beräknad dels efter de

genom traktaten fastställda tullsatserna, dels efter de, högre tullsatser,

som i Tyskland gälla sedan den 1 mars. Denna skillnad skll11e sålunda

utgöra 6 millioner, under det att den nedsättning vi bevilja skulle ut

göra endast 200,000 kronor. Men denna jälnförelse baltar, ty ännu hafva

vi icke någon reviderad tulltaxa med kamptll11ar, och innan vi fått så

dana, kunna vi icke göra någon jälDförelse. Jag tror för min del, att,

Oln ett sådant förhållande skulle uppstå, att vi endast finge lita till vår

ställning såsom mest gynnad nation, vår belägenhet blefve betydligt bättre

än Tysklands på grund af hvad jag anfört.

Jag skulle kunna ingå i flera detaljer, och jag vågar påstå, att med

den utredning, Borås industri- och handelskammare verkställt rörande

dessa frågor, jag vore i stånd att grundligt granska alla de sidor af sa

ken, som af inledaren berörts, och kunde kanske bibringa herrarna den

uppfattningen, att äfven våra synpunkter äro värda beaktande.

Jag vill emellerlid icke vidare upptaga tiden. Jag vill endast afsluta mitt

anförande ll1ed att ,uttala, att faran för s. k. dUluping Hgger enligt nlin

mening icke i det af inledaren anförda förhållandet, utan faran ligger

däri, att vår svenska industri, som just Ull befinner sig i ett genombrotts

tillstånd, hotas genom bindning af tullsatserna, därföre att tyskarna vilja
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bevara den svenska marknaden och kOIuma att anstränga sig för att. nå

detta Inål. De hafva funnit, att de fått konkurrenter, som äro farliga ir.ke

blott på den egna luarknaden, utan som äfven börja sticka upp hufvudet

utoln Sveriges gränser. Våra exportörer af textilvaror hafva varit i till

fälle se med hvilken afulld de tyska exportörerna iakttagit, att svenska

textilfabrikat kOIDlnit in på olnråden, som tyskarna hittills ansett vara

dem förbehållna. Jag ber slutligen få tillägga) att, om vi under kom

luanQe året - under förutsättning att traktaten blir af riksdagen afsla

gell -begagna tiden väl, vi kunna hinna smida oss vapen för att upp

taga nya traktatsförhandlingar, då tiden är inne, och vi blifva med Tysk

lalld n1era jämställda, än vi nu äro.

Jag skull~ vara tacksam, om mitt anförande gåfve några af de

här närvarande riksdagsmännen anledning att gå på ·djupet af frågan

och att därigenom k011statera" att vissa viktiga industriers önskeulål icke

blifvit så beaktade, som man haft rätt att fordra.

Herr Redaktören Hj. Branting: Jag ber om ursäkt, att jag för en

stund vågar taga till ordet efter de, sakkunniga anföranden, som här hål·

lits. Det n1åste ju från Iuin sida blifva mera alllnänna synpllnkter, men

jag tror dock, att äfven dessa kunna och böra hafva något värde under

en situation som den, hvari riksdagen om Ilågra dagar skall stå, då det

gäller att fatta beslut i denna viktiga fråga.

Den förste ärade talaren synes mig i sitt två' timlnars långa anfö

rande bafva bevisat något för lnycket. Jag kan icke hjälpa, att jag fick

detta totalintryck af det hela. Det förefaller Inig, SOln om han ville öfver

tyga oss om, att vi svenskar hade llteslutande fördelar, och att olägen

heterna voro försvinnande små i detta arrangemang, i hvilket vi inbju

dits att vara med. Det är väl så, att det från de flesta hall medgifvits,

att våra underhandlare gått till sitt värf under en ogynnsam situation, i

det att de haft bakom sig en tulltaxa, SalU alla erkänna behöfver revision,

och som icke varit så modernt utrustad, som den bort vara för att våra

delegerade skulle kunnat ·stå med någorlunda lika vapen mot sina lllot

stån-dare. Det förvånar Inig -emellertid icke så litet, om jag rätt fattat

den ärade inle.daren, att han synes hafva velat häfda den llleningen, att

hvad det här för oss kunde gälla, skulle vara blott att afstå den rättig

het till förhöjning i tullsatser, som vi i alla fall icke tän~t begagna oss
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af; ty redan nu - så föllo hans ord - äro våra tullsatser väsentligt

högre än de tyska importtullarna nästan öfver hela linjen. Jag åtmins

tone har hittills af dem, som äro mera förfarna på detta oluråde än jag,

hört den meningen uttalas, att det vid en revision skulle behöfvas icke

blott en specialisering utan äfven förändring på vissa punkter aI tullarna

å våra verkliga bytesobjekt vid komlllande traktats Eörhandlingar. Om den

ärade talaren hade en annall uppfattning, förefaller det mig, att han där

med ställde sig på en ståndpunkt, SOlU jag kan säga vara tämligen ena

stående bland dem af riksdagsmännen, som sysselsätta sig lned dessa

saker. Det förefaller mig, som on1 han ville göra gällande, att 'vi rakt

ingenting afstå genom des.sa bindningar, om hvilka n1an dock måste säga,

att det är där tyngdpunkten ligger och icke 11ti den nedsättning, som på

obetydliga punkter medgifvits från Sveriges sida.

Den ärade inledaren lämnade den upplysningen, att från tysk sida

hade från början begärts nedsättning uti 128 punkter, 11len att Sverige

till sist hade medgifvit nedsättning i endast 19 punkter. Jag ger honon1

rätt däri, att underhandlarna därvidlag så till vida tillvaratagit de svenska

intressena. Men jag måste fråga mig: Då Tyskland till den grad satt

11ed sina anspråk från hvad de från början uppställt, visar icke detta,

att de verkligell uppnått något, som från deras synpunkt hade ett mycket

väsentligt värde? Jag tror, att vi då äro inne på en af kärnpunkterna

i denna fråga, nälllligen att Tyskland har llled en seghet, som varit syn

nerligen anluärkningsvärd, vidhållit en punkt i förhandlingsprogramluet,

den att Sverige skulle afstå från rätten SOlll suverän stat att pålägga

malmtull. Detta stredo våra underhandlare emot, såsom vi alla känna,

och gåfvo icke med sig, och det kunde i riksdagen af lltrikesministern

förklaras, att riksdagen i denna punkt stode med fullt fria händer, lll~n

j det slutliga protokollet är dock det villkoret medtaget. Visserligen har

situationen förändrats mellan det förklaringen afgafs och det slutliga pro

tokollet llndertecknades den 7 maj, så tillvida som regeringen lyckats

framlägga ett förslag till öfverenskon1melse llled det stora malmfältbolaget,

l11en i alla fall visar detta med afseende å traktatsförhållandena, att från

'l'ysklands sida har funnits knappast någon enda punkt, hvilken man Ined

sådan energi fasthållit, som att svenskarna i detta fall skulle gifva efter.

Jag kan icke underlåta att .däraf draga vissa slutsatser. En sak, SOlll för

tyskarna vid" deras förhandlingar syntes dem i så hög grad viktig, den
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böra vi icke alltför litet besedt släppa från oss. Jag kan icke låta bli

att täJlka, att, om vi - låt vara för en relativt kort tid i förhållande till

öfriga traktater - skulle afstå från var rätt att lägga på lnalmtull, lär

det nog sitta hårdt åt, 0111 vi sedermera skola' återvinna densamma. Jag

kan icke' heller annat än ställa för mig den frågan, om vi i detta fall

verkligen riskera ett tullkrig, hvars verkningar den ärade inledaren ut

målade för oss. rry jag måste säga mig, att, Oln riksdagen nu afslår

traktaten, och vi s~lunda behålla vår rätt oförkränkt att åsätta denna

lnalmtull, hafva vi helt visst därutinnan ett det kraftigaste 111edel att för

hindra, att Tyskland visar sig angeläget att börja dett~ tullkrig. Det är

icke någon hemlighet -- jag har förut på annan plats haft tillfälle att

i förbigående framhålla detta -, att den tyska järnindustriens lnän ut~

göra en bland de ledande makterna i Tysklands 11ela handelspolitik, och

det förefaller, att det intresse, som för denna grupp af det tyska ekono

miska lifvet är af så stor betydelse, det böra vi icke utan vidare till

fredsställa, ty därigenom beröfva vi oss möjligheten att utverka de för·

delar, som 'för oss kunna vara angelägna. Just därigenom att detta in,

tresse är så starkt i 'ryskland och Ilar en n1ängd utvägar att göra sig

gällande i den tyska politiken,llafva vi också enligt min åsikt en garanti,

som icke blott är en förh,oppning utan äfven en mycket stark förhopp

ning, att detta tullkrig icke kan ~omma till stånd.

Slutligen kan jag icke underlåta att uttala ett beklagande' öfver, att

hela denna fråga i alla fall skall afgöras under en sådan brådskande

situation som nu. Huru väl skulle icke den ärade inledarens två tiln

lnars anförande, 8päckadt llled siffror, vara i behof af en genolllgående

lTIotkritik från sakkunnigt 11åll! När skall en sådan kunna gifvas, och

h:uru skall 'en sådan kunna ske? Det saknas tid till detta likasom till

n1ycket annat, SOln borde göras för belysning af de stora frågor, som

blifvit förela.gda riksdagen i sista stunden. Men under sådana omstän

digheter synes det vara riksdagens plikt att lller än eljest se upp, så att

den icke genom förhastade beslut binder efterkommande riksdagars frihet

i afseende på ordnandet af våra förhållanden i traktatshänseende likasoln

i annat. Jag behöfver icke säga, att jag för min del icke är någon mot

ståndare nlot en tarifftraktatspolitik sådan som den af den ärad~ inledaren

skisserades, men' jag tror, att det skulle vara lyckligt, om sådan tariff·

traktatspolitik inleddes under förhållanden, då de svenska underband·
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larna kunde stå starka och säkra på sin rätt och landets industris rätt,

starkare än de nu kunnat göra det vid de nyss förda underllandlingarna

enligt erkännande från de flesta håll utom af den ärade inledaren. OCll

därför kan jag icke bjälp~, att det förefaller mig, att hela hans vackra

argumentation icke hade den beviskraft, jag skulle önskat, för att den_

skulle kunna läggas till grund för ett så viktigt beslut som det, hvaronl

11är är frågu.

11err Professor G. Mittag·'Leffler: Professor Odelstierna vid tekniska

högskolan hade önskat få vara närvarande i kväll för att få framföra vissa

synpunkter beträffande den svenska järnindustrien. Då han därtill varit för·

hindrad, skulle jag be att i hans ställe och efter hans önskan få fram

lägga delTI. Tiden är dock för långt fraInskriden för att fullställdigt re

latera, hvad ban i detta afseende önskat säga. Jag vill därföre inskränka

mig till att uppläsa en från bonom i ämnet mottagen skrifvelse:

»- - - - Innan riksdagen, såsom. det tyckes vara att befara,

fastslår dödsdomen äfver Sveriges järnindustri, bör hvar och en verklig

och sann vän af denna industri göra allt, hvad han kan, för att klargöra

det betänkliga i den situation, som skulle blifva följden, om regeringens

förslag till öfverenskommelse lned de stora malmbolagen blir af riksdagen

antaget. De beslutande må sedan på sitt saU1vete och ansvar taga, om

de, underrättade om de lTIöjliga farorna för sitt lands framtid, oåterkalle

ligt för en så lång tid bestämma öfver Sveriges öde.

Då jag vet, att ni, herr professor, i ett viktigt afseende kan bekräfta

n1ina ord, och att vi rörande den sv~nska järnhal1dteringen i de flesta

afseenden hafva san1ma nppfattning .. 0' vågar jag sända dessa rader

till eder.

Se här hvad jag har, i denna vår järnbandterings lifsfråga närmast

att andraga:

Gei10m en kort rapport från min vän bergsingenjör Erik Nyström i

Canada har jag erhållit bestämd unq.errättelse om, att de af den cana

densiska regeringen anbefallda slnältförsöken att medelst Heroultska lne

toden på elektrisk väg framställa järn lyckats öfver förväntan väl så i

ekonomiskt som i metallurgiskt afseende. Jag läste denna underrättelse

nled ogrundad tillfredsställelse och tillskref genast Nyström att så vidt

lnöjligt är omgående, så fort alla siffror blifvit honom tillgängliga, sända
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mig fullständig rapport) bvilket han, ehuru en af canadensiska regering..

ens förtroendemän, både har rättighet och äfven otvifvelaktigt kommer att

göra. Men bans rapport kan ornöjligt hinna hit förr än i bästa fall ett

godt stycke fraIu på somnlaren.

Regeringens proposition i maln1exportfrågan bar en1ellertid vändt 1l1in

tillfredsställelse i bestörtlling.

Till följd dels af denna underrättelse från Canada, dels äfven i följd

af att jag har förrnånen stå i förtroligaste förbindelse med svenska elektra·

ingenjörer, som arbeta på salllIna problerns lösning, och bvilka för 111ig

framlagt sina förslag, kan jag högtidligt förklara, att jag är fullt och fast

och ärligt öfvertygad om, att Yi inom en lnycket kort framtid hafva ett 0111

ej flera goda sätt att på elektrisk väg, med kol endast till reduktions- ej

såsom snlältningslnedel, framställa stål och smidesjärn· direkt ur lnaln1

med godt ekonomiskt resultat.

Då jag bär säger vi, innefattar jag - väl att rnärka - i detta ord

ej endast oss svenska utan all världens järnlllän, och onl Sverige Gell dess

järntillverkare skola få någon vinst af dessa nya rnetoder, efter hvilka vi

längtat, och på hvilka vi under vår ojämna kalnp satt bela vårt framtids ..

hopp, beror nu af riksdagens votum.

Se här några allvarsfrågor.

1:0 H vilka ligga bäst till för att med kort järnväg från Kiiruna..

Luossavaara oell utmärktaste, billiga sjötransporter föra Lapplands rika präk..

tiga järnmaltner till sina vattenfalls elektriska smältugnar? Är det sven

skarna eller norrmännen?

2:0 H vilka hafva de lättast apterbara vattenfallen, svenskarna i sina

långa forsar eller 1l0rrn1ännen i sina brådstupande fall?

3:0 H vilketdera landet har jälllnaste vattentillgången i sina strÖtll

mar under årets lopp, Norge lned sitt blidare, fuktigare klimat och milda

vintrar eller Sverige llled sina kulla vintrar, då snön i Blånader i fjäll

trakterna hopar sig utan att smälta?

Det landet kan billigast tillgodogöra sig sina vattenkrafter.

4:0 Hvem har i kortaste närheten intill sina fall. året om öppna

ha111nar för sina järnprodukters utsändande kring världen?

Ja, riksdagsmännen, Sveriges folks förtroendemän, må svara, hvilka

so111 , då de elektriska lnetoderna genomförts, få genolll fastslående af tull..
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frihet å svensk nlalll1 bästa lnöjligheterna till en järnindustri grundad

på Sverjges goda mallner, bergsnlännen i Sverige eller norrn1ännen.
. G

Med en export af öfver 6 lTIillioner ton af Sveriges förnärnsta järn-

lnalmer, hvaraf kunna tillverkas öfver 4 millioner ton ypperligaste och

billigaste järn, slås lätt Sveriges nuvarande lilla halfluilliol1s tillverkning

ihjäl.

Mallnexportens vänner skola naturligtvis invända'- att det dröjer länge

än, innan fullgod elektrisk järnfralTIställningsmetod genoll1förts. Hafva de

allvarsamt och med ärligt nit sökt sätta sig in i det ämnet? Må de då stå.

för sitt ord. Må de ock svara på nedanstående fråga.

När inlandsbanans norra del blifvit färdigbyggd, hvarthän hafva dess

kolmarkers produkter närmaste vägen för att i träkolsmasugnar, liggande

vid eller i närheten af utrnärkta halnnplatser, förbrukas att reducera

de svenska lnaltnerna till ett för basiskt bessemer- och martinstål Ut01l1

ordentligt tackjärn? Ett tackjärn, som ger ett stål, SOln lika segt och

godt kommer att öfverallt lDed fraingång konkurrera med våra bergsla

gers järn?

Enligt min mening kan svaret på ofvanstående fråga bli blott den r

att de svenska träkolen kOillIna att äfven oafsedt elektriska n1etoderna

111öta den svenska nlalnlen i d~ norska fjordarna vid Narvik och 'I'rond

hjern.

Nå, vi kunna sätta utförselförbud på våra träkol. Klen tröst, då

llorrluännen kunna få 111assor af träkol från de ryska nordhafsstränderna.

Idkarna af Sveriges järnindustri, dess bruksägare, ingenjörer, tjänste

luän och arbetare hafva i långa, lnånga år haft en tung kamp för till·
,varan af sin industri, n1a ej Sveriges riksdag göra den hopplös och be

'röfva sig själf det kanske inom kort enda Inedlet att bevara denna indu

stri, genom malmexporttulls vid behof påläggande.

Må ej Sveriges riksdags beslut flytta vårt lands järnhandtering äfver

i de norska fjordarna och förvandla till norska undersåtar och soldater

de flera tiotusental llläll, SOl11 nu från Sveriges bergslager kunna inrycka

de svenska lederna.

. Må ej Sveriges riksdag skapa ett folkrikt nord-Norge bredvid vårt'

största OCll folkfattigaste landskap.

Malmexportens vänner kOluma väl att trösta lned, att det nog blir

tyskar och engelsmän, S01l1 taga band om de 6 millionerna ton maln1,
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lnen dessas kapital och lnalmkvantiteten i fråga komma nog att räcka

till äfven för järnförädling i Norge, om därigenolll 111ed ekonolnisk vinst

-för kapitalinsättul'na den svenska järnhandteringen kan konkurreras till

{löds. Ej köpa vi utländskt förbarIllande med böner.

Exporttullvännerna beskyllde oss för öfverdrift, då vi vid de värn1

ländska bergslnannaulötena påstodo, att våra malmer voro. nödvändiga för

tyskarna. De sade, att den tyska järnhandteringen godt kunde florera

dem förutan. 'Hvad säger nu det tyska traktatsförslaget,? H vem far 111ed

osanning och öfverdrifter?

Nu skola ytterligare per år 3 millioner tall finaste rnalm kastas ut på

den utländska lnarknaden för att gifvet oLnvandlas i basiskt stål, och

hvad är redan nu den fruktansvärdaste konkurrenten lltomlands för det

svenska järnet? Jo, det utländska basiska stålet. Hur skall det sedan

komma att gå?

Bergsmännen i Värmland förespådde, då lapplandsbanan beslöts, att

tyskar' och engelsmän skulle kOlnlna att oupphörligen fordra allt större

kvantiteter af våra rnaImer, sedan de en gåug fått slnak på delll. Man log

åt oss. Nu är lavinen redan i fart, och hindras den ej nu af en beslut

sarn riksdag från att växa, så mister nog Sveriges rike och dess riksdag

sin makt att gent emot utländskt hot 11indra den från att allt hastigare

antaga för våra lualnltillgångar förintanoe dinlensioner.

Våra, spådomar ha redan börjat slå in, och Sveriges bergsnlän' bafva

nu i sin tur fått tillfälle le - ett sorgens leende.

Och när så malmmassorna i stegrad skala komma att gå dit lIt att

skapa rikligt bröd åt utlandets arbetarmassor, få vår bergshandterings

lnän se på och nöja sig llled blott den relativt 'ringa surnlna, själfva malm

brytningen inbringar.

Kommer det ej att föda hat till oell mot deln, som voro misstagets

upphofsmän ? l{ärlek till dem och beröm för fosterländsk framsynthet

näppeligen.

Kroppsarbetarnas valda rnålsman träder nu i riksdagen in för sina

anhängares rätt i denna fråga, d. v. s. för deras' rätt till större del af

arbetsförtjänsten på förädIandet af Sveriges malmer, och vid sin sida har

han nog i denna sak också flertalet af Sveriges ingenjörer; växer malm

lavilien ytterligare, samlas vi nog på den sidan alla.

Men ej lära svenskarna om fenltio år utan blodigt krig få reservera
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dessa Sveriges nlallner - trots de då skulle bli statsegendoln - för dess

egen järnindustri, aln i år för den. sagda tidrymnden bindas Sveriges

riksdags bänder.

~1allnfrågal1s olika lösningar innebära för Sveriges framtid två dia

D1etralt motsatta utsikter, den ena bäst antydd llled Carnegies ord: »Det

land, som tillverkar det rnesta stålet, är det lnäktigaste», den andra i på

tvingad jätteexport af Il1alm: ett litet utsuget, fattigt folks ekononliska. och

lnoraliska slafveri under den Inäktiga utländska kapitalislnen.

Från att behöfva gå den sistnämnda vägen kan vårt folk. ännu räd

das, om ej mod och tillit saknas. Den förstnänlnda franltiden åter kunde

blifva dess, med vårt lallds nuvarande resurser och filed vårt folks höga

intelligens. ~ - - - -

Professor Odelstiernas argumentation går således ut på att visa, att

problemet att på elektrisk väg framställa järn ur malmen vore löst, ellllfu

fullständigt ekonolnisk utredning ännu icke föreligger, och ytterligare

att visa, 11uru många fördelar Norge har framför Sverige därigeuom, att

de norska vattenfallen hafva ett mycket gynnsammare läge än de svenska,

saInt att således, Oln 11lan beröfvar oss det vapen, sonl ligger i export

tull på järnmaltn, kommer den svenska järnindustrien med nödvändighet

att flyttas öfver till de norska fjordarna. För lnin del är jag icke af

samma uppfattning som professor Odelstierna beträffande exporttul1en,

ll1eo resonnelnanget är riktigt, att det kOlnlner att gå på detta sätt, om

Sverige icke har någon företrädesrätt till sin egen mahn. Professor Odel

stierna franl11åller, att följden kamIner att blifva, att våra bergslnän flytta

öfver till Norge, emedan de norska vattenfallen, S0111 falla ut i isfria

halnnar, hafva ett gynnsaminare läge än de svenska. Han ser icke någon

annan utväg att förekomma detta än exporttull. Det är därföre han är

lllotståndare till det förslag, regeringen framlagt.

Han säger slutligen:

»En enda medelväg torde finnas, en utväg, som jag dåg 11ört före

slås, nämligen att i detta tillälnnade kontrakt lnellan kronan och malm

bolagen insättes såsoln hufvud villkor, att de senare blifva förpliktade

att under dessa felntio år ständigt leverera det lllalinbehof, de svenska

järnverken från deln behöfva, till så mycket billigare pris än hvad af

utlänningen erhålles, som motsvarar de svenska järnverkens ofördelakti

gare ställning och tillverknillgS111öjligheter. Den prisskillnad, förslags ..
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gifvaren talade om eller 5 kronor, kan väl dock ej på långt när härvid

anses tillräcklig.)

Tiden är emellertid för långt framskriden för att ingå i detaljer.

Att dock denna af professor Odelstierna förebragta fråga står i det när

nlaste sammanhang. lned den nu föreliggande, vill jag påstå, ty det är

klart, att vi beröfva oss ett vapen, då vi frånsäga oss möjligheten att

lägga exporttull på maln1. Sker detta, få vi nödvändigt se till att på an

nat sätt söka vinna samilla mål, som man genonl exporttull vill vinna, att

tillgodose den svenska järnindustrien.

Herr Kapten G. O. Wallenberg: Jag kan icke neka till, att jag hör

till delu, som i fråga om förevarande traktat lned Tyskland hyser en be

stämd oro, och jag kan icke såsom den ärade inledaren hålla lnig så

mycket vid alla de fördelar, som han låtit fralpskymta för våra blickar.

Just den omständigheten, att hau endast talat om fördelarna, gÖl' mig

misstänksam, och jag kan icke neka till, att, då jag läser igenom den

kungl. propositionen, synes den Iuig innehålla allt för mycket blomster

målning och allt för mycket framhålla de fördelar, som för oss skulle vara att

vinna. Det är väl i alla fall så, att fördelarna icke kunna ligga endast på ena

sidan. Då man skall bevisa, hvar de största fördelarna ligga, kOll1mernJan

gärna till det resultatet, att man med siffror visar Iner, än man i själfva verket

har nytta af. Så gjorde också den ärade inledaren, då han anförde sta

tistiska uppgifter, löpande från år 1880 till år 1904, hvilka uppgifter också i

den kungl. propositionen upptagits såsom ett af argumenten för fördelarna

af denna traktat. Där står då fra111hållet, att utförseln till Tyskland

skulle under nämnda år hafva åttadubblats och införseln från Tyskland

tredubblats. 1'lal1 skulle däraf vara böjd att. draga den slutsatsen, att det

icke ställer sig så ofördelaktigt för oss, lnen, om vi draga ett streck öfver

den sista 10-årsperioden, då Inan haft tillfälle se, huru Tysklands senaste

handels- och traktatspolitik kunnat verka, så befinnes det, att helt andra

siffror fralnkomma. Det visar sig då, att införseln från Tyskland ökats

med 73 millioner, under det att utförseln till Tyskland ökats med endast

25 n1illioner mark. Läser man siffrorna på det sättet, komlner man na·

turligtvis till en alldeles motsatt konklusion mot den, som den kungl. pro

positionen o~h äfven inledaren vill draga. Inledaren likasom den kungl. pro

positionen har sökt 111ed skärpa framhålla de fördelar, som skulle vinnas för
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vårt lands export genolu att antaga en tarifftraktat med Tyskland, och in

Jedaren yttrade, att, då en del andra länder funnit lued sin fördel fören

Hgt att antaga traktater med rryskland, borde vi också bereda samlua

fördelar åt vårt land. Men jag tror, att vi få se denna sak något an

norlunda. Till en början kan det hända, att det för ett visst land fin

nes särskilda anledningar att antaga en traktat llled Tyskland - äfven

med betungande villkor -, hvilka anledningar icke förefinnas för ett an

nat land. Så kan det t. ex. hända, att det i någon 111ån inverkat på

traktatsarbetets gång rnellan Ryssland och Tyskland, att Tyskland under

kriget mellan Ryssland och Japan intagit ell så välvillig ställning U10t

Ryssland, och lika~å kan det hända, 'att traktaterl lnellan Österrike och

Tyskland OCll n1ellan Italien och Tyskland i någon lnån kunnat påverkas

af de politiskt vänskapliga förbundsförhållanden, S0111 finnas mellall dessa

länder. 'fyskland ser nog i alllnänhet till godo sina fördelar så långt

SOln möjligt, och det är uppenbart, att ett land ll1ed en så kraftigt till

växande befolkning som Tyskland måste, då resurserna inom det egna

landet icke räcka till, söka skaffa sig fördelar och lifsuppehäHe i de an

grä;nsande ]änderlla. Tysklands handelspolitik går ut på detta, och Tysk·

land har ådagalagt en sträfvan att lefva på grannarnas bekostnad. Jag vill

såsorn ett exempel härpå anföra, att Tyskland lagt en 11Ög skatt på järn

vägsbiljetter, hvilket icke endast är en skatt på det egna folket utan där

jälute på alla angränsande länder, som lnåste använda l'yskland såsom

genomfartsland för snart sagdt hvarje resa, som skall företagas.

Hvad inledaren framhållit och son1 äfven franlhålles i den kllngl.

propositionen synes mig emellertid icke vara hufvudsaken i fråga om be

dörnandet, huruvida traktaten är antaglig eller icke. Där har grundtonen

i hela argulllentationen varit frågan om exporten. Mig synes, att en vik

tigare omständighet föreligger, då vi skola bedöma värdet för oss af

denna traktat, nälnligen huru den verkar på den inhemska marknaden.

I alla de' tabeller och statistiska uppgifter, SOlU finnas i den kungl. pro

positionen, och hvilka till stor del återgifvits af den ärade inl~daren, sak

nar jag en del siffror, sonl för bedömande af fördelarna af traktaten dock

äro högst väsentliga. Jag menar huru det ställer sig med vår export beträffan

de fördelningen af densamma i hel- och haIffabrikat och fabl'ikation af llärings

och njutningsmedel, äfvensoln huru vår import förhåller sig i afseende på den

na gruppering. Det är med hänsyn till en sådan gruppering sOludet synes lnig,
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att man framför allt bör grunda sitt omdölne, huruvida denna traktat är för

oss nyttig, eller Oln den kan lnedföra väs'entliga olägenheter för oss. Vi hafva

då att iakttaga, att år 1902 var exporten af helfabrikat till Tyskland icke

mer än 8,6 millioner mark, under det däremot importen af helfabrikat

från Tyskland var 73,5 lnillioner 111ark.' Det är dessa siffror, som äro så

viktiga att iakttaga, därföre att dessa siffror representera arbete, och för

Tyskland är det, såsom jag nyss nälnnde, af grundväsentlig vikt att se

till att dess handelspolitik tillgodoser, llvad som gynnar den egna indu

strien och det egna lifsuppehället. På samma sätt lnåste det för oss också

vara af vikt att se till, att icke en ström af industriartiklar kommer att

tränga sig in, som skulle nödvändiggöra våra fabrikers stängning och göra

våra arbetare brödlösa.

De~ ärade inledaren omnämnde, att det kunde uppstå två omstän

digheter, för den händelse traktaten med 'ryskiand nu icke antages. Den

ena skulle vara den, att ett tullkrig skulle blifva följden, och den andra

att vi skulle få behålla status quo. Mig synes, att, sedan från så kOlllpe

tent håll detta sista alternativet angifvits såsom möjligt och då, SåSOlll

förut blifvit antydt, malmtullen skulle kunna, användas SaSOln regulator

i våra bänder, det icke kan finnas något skäl för oss att alltför mycket

hasta med att antaga en traktat, då man har så litet förberedt sig på den

svenska sidan, som nu är fallet. Därnled haj' jag icke velat säga, att

'jag har den bestämda uppfattningen, att underhandlarna som nu 0111

händerhaft våra intressen, icke arbetat med skicklighet och [lstadkomn1it

allt, hvad som varit möjligt. Jag förstår också, att de personer, SOlU

måste känna till dessa handelspolitiska intressen bättre än någon annnD,

då de varit i tillfälle att blicka in i desamm~, nu stå i det läget, alt

de äro tvungna att försvara det resultat, hvartill de kOll1111 it" lne11 då

måste dessa herrar också förstå, att vi andra, som äro besjälade af oro,

söka försvara de svenska intressena eller åtminstone afväga, om det kan

vara skäl för oss, att nu böja oss under de tyska fordringarna eller onl

det icke tilläfventyrs kan vara bättre att ställa sig fri från dem. Jag för

min del, SalU alltid förut uttalat, att jag kan vara vän af denna traktat,

Oln den kan bli för vår svenska industri gynnsanl OCll' fördelaktig, bar

nu, sedan det genom den kungl. propositionen blifvit kändt, hvarthäll

den skulle leda, fått den uppfattningen, att det skulle kOlllina att blifva

till skada för den svenska· industrien och till nackdel för vår arbetar~
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befolkning att få en traktat llled rryskland af den beskaffenhet, som

den nu föreslagna, hvilken ovillkorligen kOffilI1e att hafva till följd, att

den svenska industrien så slllåniqgom komme att gå tillbaka.

Herr Disponenten E. J. Ljungberg: Då de svenska underhandlarna.

började sina samrnanträc1en med de tyska, var det ett par af dem, där

ibland jag, som icke hade ingående studerat de· viktiga och stora frågor, sonl,

förelågo. Det var därföre ganska bekymmersalnt att kunna lämna sina.

vota för eller emot alla fordringar och anspråk, som fralllställdes från

tysk sida, 111en det gick dock så Slllållingom genoln arbete att bilda sig..

en egen öfvertygelse. lTör att kOlllUla därhäll använde vi två olika me

toder: den ena att höra fabrikanter och industriens män, som saken be

rörde, och den andra att utred~, hvilket tullskydd i procent af värdet,

som de olika fabriksprodukterna åtlljöto enligt nuvarallde taxa. Då vi

hörde fabrikanterna, hörde vi i allIl1änhet blott jänlmer, att det var för

litet skydd; frågade vi: hvad .vill ni, att vi skola framställa för anspråk?

så blefvo de i allmänhet oss svaret skyldiga.

En föregående ärad talare yttrade, att vi icke tillvaratagit textilin-·

dustriens intressen. Jag tror, att detta i stort sett icke är riktigt, men i.

slnått sett torde det hafva något skäl för sig. Det var en af våra stora.

grupper, en af de större importartiklar, och j~g villIneddela herrarna,.

att de flesta textilfabrikanter inoln landet yttrade till oss: Ni kan binda.

allt, under det att andra förklarade, att det vore döden för deras indu..

stri. Där stodo nu vi underhandlare. Då tillsporde vi några: Gif oss

ett förslag. 'ii fingo det intrycket, att dessa fabrjkanter trodde sig'

kunna sköta den saken utan oss, OCll det torde de också komma att.

göra. Det bafva de gjort hittills. De hafva visat den glädjande ut

vecklingen af industrien, att denna inolll 20 år lltvecklat sig från 40

lnillioner till 140 lnillioner llled det skydd, denna industri har. Resul-·

tatet af ulldersökningarna beträffande tullarnas belopp i förhållande till

varornas värde visa, att exportbara yllevaror voro skyddade från 40 /t af

värdet såsonl högst ända ned till 12,5 J,{, som var det lägsta, underhandlarna.

kunde komma till. Dock är att märka, att detta skydd icke endast äL

på inom landet nedlagdt arbete utall äfven på ·värdet af den oarbe

tade importerade ullen. Detta bestämde underhandlarna att binda tullen·

vid den korta tiden af 41/2 år och detta så lllycket hellre, SOlU i proto~
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kollet är intagell den rätt för Sverige att omredigera· tullen, d. v. s. att

nedsätta på de 40:% och höja. på de 12,5 Jt.
Jag vill härmed icke hafva sagt, att "i lyckats tillgodose allas in

tressell. Därtill voro vi för litet rustade; för litet förarbete hade gjorts,

()ch vi hade framför allt icke den tulltaxa, den uppgruppering af varor,

som behöfdes för att 111öta Tyskland. Jag vill en1ellertid särskildt på

peka, att inom järnindustrieil - jag vill anföra detta såsom ett exernpel _.

förekom, att jag I jälnte några andra bruksägare. hade framställt önskningar

()ln nedsättning af vissa tullar inan1 Tyskland, hvilket skulle främja vår

€xport, 11än11igen i fraga om verktyg, sågar OCll åtskllliga andra förelnål.

Ja, sade tyskarna, ni kunna ju förstå, att ni skulle kunna få detta, men

det blefve lnycket dyrt. Ni exporterar sådana va-ror .för olukring 30,000

kronor om året, men Alnerika för omkring 1 lnillion kronor, ni måHte

således lälnna Tyskland förnJåner, så att vi kunna sätta ned tullen

äfven i fråga om ilnporten från Am.erika. Vårt sunda förnuft sade oss

Gå, att vi lnåste afstå från dessa önskemål.

Det liar sagts här, att traktatsförhandlingarna mellan Tyskland oell

:andra stater, exelupelvis Ryssland, Österrike OCll Italien, skulle hafva haft

inflytande på våra förhandlingar. Då vi började underhandlingarna, e1"

bjödos oss emellertid, såsom herrarna veta, alla de fördelar, alla de ned

prutningar å tullarna, som dessa andra stater satnmanlagdt vunnit på rrYRk

land. Detta gjorde, att Tyskland ansåg det skäligen oblygt, att vår lilla

stat skulle anhålla aln ytterligare nedSättningar. När. jag senast pas

serade Berlin - det är icke mer än några dagar sedan dess - träffade

jag en af de tyska underhandlarna.· Han sade mig följande, som kan

lämna herrarna något att tänka på: »Nu ha· vi ställt oss väl. Jag har

fått förskräckligt mycket förebråelser för hur illa vi tillvaratagit rrysklands

intressen, men jag har i tyska tidningar sett, att ej heller ni kOlnmer

att blifva väl emottagen, när ni kOlllmer hem». »Men), sade jag, »det är

åtminstone väl, att det är en utsikt till fred.» »Ja», svarade han, »det beror

helt enkelt på om det blir malmtull. Blir det sådan, så blir det tullkrig. »

Herr Konsul K. Bohman: Efter den kritik, sonl kommit inledarens

föredrag till del, anser jag det vara rättvist att yttra några ord och åter

föra i tankarna, huru man betraktade denna sak, innan förliandlingarna

på allvar togo sin början.



Handelstraktaten mellan Sverige och Tyskland. 129

För delD, SOln i likhet med mig komrnit att sysselsätta sig med frå

gan från dess första början för. 3 år tillbaka, stod det genast klart, att,

lnan borde söka bevara den tullfrihet, som Sverige fö~ut haft för vissa

stora artiklar, nämligen lingon och gatsten, äfvensom åstadkolnma en viss

lnodifikation i tullen på snickeriarbeten. Det stod klart för mig, att man

lnåst~ köpa sig dessa rfijtigheter, och det var endast fråga om, hvilket

pris lnan skulle komma att betala därför. Man tänkte sig, att det skulle

kOffilna att kräfvas icke obetydliga ne.dsättningar i den svenska tulltaxan,

och att man skulle blifv~ nödsakad medgifva ett betydande antal af s. k.

bindningar. När nu detta förslag till traktat föreligger, så lnåste vi, som

tänkt på saken förut, erkänna, att vi uppnått vida lnera, än hvad vi

vågade hoppas vid, underhandlingarnas början. Icke ens den af tyskarna

så förkättrade bevillningen på handelsresande har behöft i någon 'nän1n

värd lllån rubbas. Under sådana förhålla11den är det tydligt för export

handelns må]slllän - åtminstone bar jag fåt.t det intrycket -, att d.et

förslag, som nu föreligger, är synnerligen acceptabelt för exporthandeln,

och att det pris, som ,därför skall betalas genonl tullnedsättningar, är

synnerligen ringa. Jag kan visserligen icke instämrna i den jälllförelse,

som här framställts mellan tullättllader å tysk sida och sådana å svensk

sida, därför att på d~n tyska sidan finnes det höga tullar på sten' och

lingon m. m., hvilka aldrig varit tilläo1pade utan tydligen uppförts så

son1 kamptullar - de hafva aldrig varit effektiva, och man kan icke fullt

beräkna, huru de skulle komula att verka -, men nedsättningarna å

svensk sida äro som sagdt så ringa, att de icke kunna spela någon nämn

värd roll och åtminstone icke förminska totalintrycket. Särskildt till dern,

som förälskat sig i den föreslagna malmtullen, skulle jag vilja säga, att,

om man tar hänsyn till densalnina och förkastar traktatsförslaget, så trot

sar jag någon att kunna beräkna, hvilka förhållanden då komme att in

träda. Och jag ber att få betonå, att det just är tullkrig, som handeln

önskar afvärja. Det är fred och stabilitet i förhållandena, som äro nöd

vändiga för att handeln skall kunna blomstra.

Herr Professor G. Cassel: Jag ber att få begagna detta tillfälle

att offentligen uttala lnin mening om den traktat, som nu föreligger.

Denna mening är fullt klar, och den är, att underhandlarna fört sina

förhandlingar till ett alldeles oväntadt godt resultat, och att' de fört dem
9
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med mycken stor skicklighet. Det är sant, att vi stodo i ett synnerligen

ogynnsamt läge. Detta göra vi alltid. Men det beror därpå, att vår ekono

ll1iska politik på det hela taget varit så illa skött. Så länge vi i detta hänseende

stå så låongt efter åtskilliga andra länder, som vi göra, kOffilna vi alltid att be

finna oss i ett synnerligen ofördelaktigt läge, då vi taga upp förhandlingar.

H vad vi skulle vinna med denna traktQ.t är betydande. H vad vi

skulle gifva i stället är däremot enligt lnin tanke tämligen värdelöst. Det

är för det första medgifvanden med afseende på tullsatserna i några få

fall, hvilket jag dock~ llll vill förbigå. Det är ,vidare för det andra ett

bindande af våra tullsatser för en tid framåt. Detta halva ju våra un

derhandlare med diploll13tisk skicklighet betraktat såSOln en uppoffring.

Jag tror för min del, att bvar och en, som ser saken fullt opartiskt, luåste

säga sig, att det är en bestämd fördel för Sverige att kOlllma ifrån den

ohyggligt dilettantmässiga tullpolitik, som hittills följts, då vid hv~rje

riksdag de obetydligaste privata intressen lämnats tillfälle att inverkA på

bevillningsutskottet och riksdagen för att skaffa sig tulla.r. ~lan har där

vidlag aldrig kunnat vidhålla ett enhetligt system. Det har aldrig varit

fråga om vetenskaplig tankegång i vår tulltaxa. Under sådana förbål~

landen är det ett lnycket stort steg frainåt, att vi nu få vår tulltaxa

bunden på viss tid, och jag hoppas, att detta skall inaugurera en period,

då vi alltid må göra detta. ,!i blifva tvungna - jag beklagar, att vi

blifva tvungna därtill, IDen det är bättre att komiDa dit på detta sätt än

att aldrig komma dit - att företaga grull01iga undersökningar hvarje

gång som vi vilja reformera vår tulltaxa. Vi måste göra detta såsom

ett fullt sammanhängande arbete. Man kan vara protektionist eller fri·

handlare - det kan disputeras lDycket om h-vilket systelll är det bästa,

och det är svårt att bilda sig en bestämd mening därom -, men säkert

är, att, om Inan är protektionist, så skall man vara det lned system.

H vad är det att vara protektionist? Jo, att leda landets näringslif i vissa

banor, S0111 lDan anser fördelaktiga för landet. ~1en det är svårt. Det

är -lättare att vara frihandlare och säga, att affärsmännen få sköta om

saken själfva, och att staten icke lägger sig däri. \Till staten däremot

göra detta, så är det naturligtvis ett svårt probleln, som staten måste

sätta sig in i. Detta hafva vi ~ittills brustit i; hela vår tullpolitik bar

varit i hög grad dilettantisk och bristfällig. Uppoffringen n:r två är såle..

des mycket lätt att göra.
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Låtom oss därefter komma till det tredje medgifvandet, nämligen

uppoffringen af vår rättighet att lägga exporttull på järnmalm. Projektet

om exporttull på järnmalm har egentligen icke salnmanhang med vår

tullpolitik, utan det har uppkommit såsom ett slags försök af riksdagen

att taga revansch för det sätt, på hvilket tidigare regeringar skött våra.

malmtillgångar i Norrland. Jag vill emellertid icke inlåta mig vidare i

detalj i denna fråga, men så mycket vill jag säga, att hvad som skall

rådas bot på är en speciell fråga. Men då vill man efter schablonmäs

sigt mönster tillgripa alhnänna hjälpn1edel, som skulle träffa på vissa

håll, där de icke afsett att träffa. Ingen, SOlll företagit en verkligt nog

grann analys af föreliggande omständigheter, skulle bafva kunnat säga,

att det rätta läkemedlet består i exporttull på järnmalm. Därför kunna

vi också helt lugnt offra detta projekt, och det skulle för Sverige vara

en positiv~ förde], onl detsamma kall1me ur världen, detta projekt, som

föranledt en m~ngd oreda och framför allt osäkerhet.

Härmed har jag klargjort, att vi härvidlag icke hafva offrat något

af betydelse. Tvärtom blifva vi, därigenolll att vi komma i beröring och

i förhandlingar med ett land, som är protektionistiskt, låt vara, men som

skött denna protektionism på ett tekniskt mönstergillt sätt, tvungna att

komma in på samma bana. Och detta är enligt min mening uteslutande

en fördel. H vad som ligger elnot saken är väsentligen endast en del

privata intressen, men också känslostänlningar, protektionistiska fraser,

som icke hvila på vetenskaplig uppfattning om hvad protektionismen äl',

och nationella känslostämningar, som icke hvila på en klar uppfattning

om hvad en nation är. Vi tala om en nationell stämning, och det talas

om att höja nationen. H vad är då nationell känsla? Jo, det är förmåga11

hos nationen att känna sig såsom en man, men denna förnlåga yttrar

sjg framför allt i förmågan att ha.ndla såsom en man och att icke alltid

stå försagd och tveka och begära utredning, då det gäller att handla.

Här är ett typiskt ögonblick, då det" gäller att handla just nu och icke

någon gång nästa år eller i fratntiden, och då det gäller för nationen att

handla såsaDl en man. Detta är den verkligt nationella känslan.

Herr Fabriksidkaren A. F. Vennersten: Jag vill endast i korthet be

möta ett yttrande af en föregående talare.

Vid det tillfälle, då vi besökte delegerade i Stockhol1l1, framhöllo vi,
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att det kräfdes högre tull för de lättare .ylleväfnaderna. ,7i vara nöjda

med 1 krona 75 öre i tull för de tyngre ylleväfnaderna, hvilka äro till

räckligt skyddade med denna tullsats, men för de lättare erfordrades en

tull, motsvarande den tyska. Tyskland har för samma varor en tull af

2 mark 20 pfennige eller i svenskt mynt och med tjllägg af garntulleIl

2 kronor 45 öre, då en mark sättes lika med en krona. Däremot hade

herr Ljungberg intet att invända utan förklarade, att han fann detta re~

sonligt.
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Herr Bankdirektören J. R. Palme höll härefter ett föredrag:

Om »det Större Stockholm».

Stockholms mantalsskrifna folkmängd har under de sistförflutna tio

åren ökats med 57,388. Ökningen under de närmast föregående tio åren

var 55,962. De båda talen väga ju någorlunda jämnt. Men när de stäl·

las i förhållande till folkmängden vid de respektive periodernas början,

så visar det sig, att den relativa ökningen under q.en senaste tioårsperio·

den varit icke obetydligt svagare än under den föregående - 21,49 pro

cent mot 26,50 procent.

Beräknas folkökningen för år och i förhållande till folkmängden vid

årets början, så blir det årliga medeltalet: för de senaste 25 åren 2,52

procent, tör de senaste 10 åren 1,95 procent och för de senaste. 5 åren

1,56 procent. Sålunda en sjunkande kurva, vittnande om en äfven under

senaste årtiondet fortgående afmattning i den relativa folkökningen. För

hållandet är desto mera anmärkningsvärdt, som det icke motsvaras af nå

gon samtidig, allmän minskning i de svenska stadsbefolkningarnas tillväxt.

När Stockholm undantages, har de öfriga svenska städernas sammanräk

nade folkmängd tvärtom under de senaste tio åren ökats ännu hastigare

än under det föregående årtiondet - 25,9 procent mot 20,1 procent.

Det skulle dock tvifvelsutan vara förhastadt att endast från denna

olikhet draga några ogynnsamma slutsatser med afseende å Stockholms

växtkraft. Vid dennas uppmätande är det nämligen numera nödigt att

taga hänsyn äfven till folkökningen i Stockholms närmaste omgifningar.

Denna ökning har särskildt under de senaste tio åren varit utolTIordent

ligt stor. Folkmängden i Solna, Danderyds, Lidingöns, Bromma, Spånga,

Nacka och Brännkyrka socknar har under berörda tio år vuxit från 18,666 till

44,766 - sålunda en tillväxt af cirka 140 procent under ett enda årtionde.

Då den ojämförligt största delen af denna ökning uppstått 'genom

från Stockholm utgången kolonisering af kringliggande landsbygd, så lärer

den ju böra betraktas såsom varande i verkligheten en tillväxt af Stock

holms befolkning, ehuru denna tillväxt ägt rum utom stadens rättsliga

gränser. Detta nya växtsätt är långt ifrån något för Stockholm egen·

domligt. Redan inom vårt eget land kunna vi finna åtskilliga lnotstyc

ken, om också naturligtvis i förminskad skala. Äfven i flera andra svenska
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städers närmaste olllgifningar har folkmängden under de senaste tio åren

ökats med en häpnadsväckande hastighet. I några fall har denna ökning

till och lned öfverträffat· den samtidiga folkökningen inoln de respektive

städerna.

Utsträckes jämförelsen äfven till utlandet, blir det ännu lnera på- .

fallande, att den ifrågavarande förändringen i sättet för städernas utveck

ling är beroende af allmänna orsaker, hvilka inoln stora delar af den

eiviliserade världen samtidigt fralukallat alldeles öfverensstälnm~nde verk

ningar. Äldre tiders typiska stad med de bestälnda, från landsbygden

afskiljande gränserna synes sålunda snart sagdt öfverallt nUlnera vara för~

vandlad i staden, som växer utom sina gränser, därvid alltnlera samman

växande med kri1!gliggande landsbygd, icke e,ndast geografiskt utan också

socialt och ekonomiskt.

Den hastighet, hvarmed dellna förvandling försiggått, särskildt i de

germanska länderna, har naturligtvis måst lnedföru, att respektive stads

förvaltningar tälnligen oförberedt funnit sig ställda inför förut okända upp

gifter, på samlua gång påträngande och svårlösta.

Sä. har blifvit förhållalldet äfvel1 i Stockholm. Ehuru den lifliga ut

vecklingen i stadens olngifninga.r knappast pågått mer än ett årtionde, så

har den redan bragt på dagordningen de mycket brydsamma frågorna om

ordnande af salnfärdseln lnellan Stockholm och förstäderna äfvensoln om

kOID1TIUnalt införlifvande af angränsande socknar eller sockendelar.

Dessa frågors betydelse för samhället måste ju te sig mycket .olika,

beroende af de synpunkter, ur hvilka frågorna betraktas. Dessa kunna

uppfattas SåSOlll gällande valet af lnedel att i vidsträcktaste mån åt Stock

hohus stad tillgodogöra ett nytt utvecklingsskedes lofvande lTIöjligheter.

1\1en de kunna också uppfattas såsom gällande endast, huru staden må

kunna bäst skyddas mot skada genom nu pågående lifliga utflyttning till

olngifningarna.

Den senare uppfattningen torde nog vara den, som åtminstone hit

tills inom vårt saluhälle mest allmänt gjort sig gällande. Att s~ blifvit

förhållandet bör icke förvåna. Den först synbara af den nyssnät11nda ut

flyttningens följder är ju förlusten för staden af ett antal skattpliktiga

medborgare. När räkningen Icke föres längre än till upptagande på de

betsidan af denna förlustpost, så är det lätt begripligt, att lokalpatriotis

Illen skall finna sig illa tillfreds med det uppkolnmande saldot.



136 1906 den 12 oktober.

Det torde dock finnas stora anledningar att fortsätta den nyssnämnda

räkningen ett godt stycke längre genom upptagande äfven på kreditsidan

af åtskilliga mycket afsevärda poster. Kommunalskatten har ju till ända

mål att fylla de kommunala behofven, och dessa måste alltid, åtminstone

i vidsträckt Jnån, stå i förbållande till folkmängden. Om Stockholms be·

skattningsområde redan nu vore utsträckt till de sju grannsocknarnas Yt..

tersta gränser, med tillämpning därvid af de för staden gällande beskatt

ningsgrun.derna, så skulle stadens årsinkomst af kommunalskatten där

igenoln vara ökad med cirka 8 procent. Men den folkmängd, fqr hvars

kommunala bebof Stockholms stad under samma förutsättning hade att

sörja, skulle vara ökad lned cirka 13 procent.

Denna jämförelse torde redan tillräckligt visa, att i fråga om ett så·

dant öfvertagande af rättigheter och skyldigheter de ekonomiska "utsik.

terna för Stockhollns stad ställa sig långt ifrån gynnsamma.

I Stockholms samtliga grannsambällen utgå visserligen kommunal

skatterna för närvarande efter lägre grunder än de för staden gällande.

Men detta gifver endast en ny bekräftelse åt den ofta gjorda erfarenbe·

ten, att inom små beskattningsolnråden de skattskyldigas egna intressen

framkalla stark begränsning af de kOlnmunala behofven, och att inom de

små förvaltningsområdena det är jämförelsevis lättare än inom de stora

att åstadkomma en billig och hushållsalctig förvaltning. Dessa förbålIan·

den skulle ju blifva föränd,rade, om Stockholms stad öfvertog och genol11

sina förvaltande myndigheter på afstånd ledde den kOilllTIunala hushåll·

ningen ätven i de ifrågavarande samhällena. Låtom oss se till huru ett

sådånt öfvertagande sannolikt skulle gestalta sig i afseende å exempelvis

Djursholms köping, som ju är det rikaste och därför äfven skattkrafti..

gaste af alla de nya samhällena i Stockhohns närhet.

I Djursholm utdebiterades sistlidet är kOffilnunalskatten och bidraget

till folkskolan ll1ed tillhopa 3 kronor ~o öre på bevillningskronan, därvid

debiteringens slutsunlma var 84,480 kronor. Hade uträkningen verkställts

efter de för Stockhollll gällande beskattningsgrunderna, skulle slutsumman

hafva utgjort 116,160 kronor. Skillnaden 31,680 kronor är sålunda det

belopp, som under den nyssnämnda förutsättningen skulle hafva tillgodo

kommit Stockholms stad, såvida nämligen därvid de kommunala utgif

terna för köpingen kunnat hållas" oförändrade. 1Ien det kan ju lned viss

het antagas, att så icke skulle hafva blifvit förhållandet. "Af nyss angifna
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orsaker är det tvärtom mycket antagligt, att, därest Djursholms innevå

nare i beskattningsafseende blifvit likställda med Stockholms stad och

kommunens hushållning besörjts af stadens förvaltande lnyndigheter, de

kommunala utgifterna för l~öpingen på grund däraf skulle stigit i en OID

fattning, som icke allenast lnedtagit de of\J"an nämnda 31,000 kronorna

utan äfven därutöfver sannolikt skulle hafva kräft 'ett icke obetydligt till

skott från stadens kassa.

Öfvertagandet af den lokala kommunalhushållningen äfven i grann

samhällena skulle sålunda efter all sannolikhet för staden medföra icke

obetydande ekonomiska uppoffringar; och det är antagligt, att dessa skulle

åtföljas äfven af andra, måhända ännu mera kännbara olägel1heter genoln

de slitningar, som ovillkorligen skulle uppstå vid den genlensamma för·

valtningen af ett antal områden, hvilka både inbördes och vid jämförelse

llled staden förete mycket stora skiljaktigheter i lokala förhållanden och

därpå grundade behof. Likheten i kommunal beskattning skulle tvifvels

utan hos alla dessa områdens befolkningar .alstra anspråk på likhet äfven

i kommunala bekvämligheter, och omöjligheten af sådana anspråks fyllande

skulle inom den utvidgadekommunalrepresentationen gifva anledningar

till strider, icke endast obehagliga för stunden utan äfven i längden skad

liga för samhällslifvet.

Vid bedömandet af den minskning i skatteinkomst, SOlTI för Stock

holms stad förmenats hafva uppstått genom tillkomsten 8~rskildt af de

många villastäderna i' stadens närhet, så torde för öfrigt böra uppmärk

salumas, att 'flyttningen till dessa villastäder ägt rum icke uteslutande från

Stockholm utan äfven från andra orter, äfvensolll att bland de från Stock

holm till villastäderna utflyttande det finnes ett icke ringa antal änkor,

pensionerade tjänstemän och affärsmän, som dragit sig tillbaka från, affä

rerna, således personer, hvilka icke äro genom sin verksamhet bundna

vid Stockholm. Hade de ifrågavarande villastäderna icke funnits till, så

skulle ganska sannolikt icke få af dessa personer genom bortflyttning till

mera aflägsna orter hafva sökt de landtliga omgifningar och den befrielse

från stadsbullret, som de nu kunnat finna i storstadens närhet.

Vidare torde det också böra ihågkommas, att de från Stockl101m till

omgifningarna utflyttade kolonisternas inkomster, ehuru beskattade i andra

kommuner, likväl därigenom icke såsom skatteobjekt gå helt och hållet

förlorade för Stockholms stad. Ty dit inflyter i regeln en mycket stor
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{lel af dessa inkomster vid inköp af förnödenheter OCll på lTIångahanda

andra vägar. De bidraga därvid till ökandet af de kvar.varande stads

innevånarnas inkomster och varda i salnma nlån föremål för kommunal

beskattning i stadell -- en beskattning: som för öfrigt under medle~s fort

satta cirkulation inom samhället kan varda åtskilliga gånger förnyad,

€huru den naturligtvis vid hvarje sådant upprepande träffar en lninskad

summa.

Med hänsyn till nu vidrörda förhållanden är det måhända icke något

slitför djärft antagande, att den lifliga utvecklingen i Stockholms omgif

ningar kan vid. sidan af många andra orsaker hafva i sin mån bidragit

till att de i Stockholm för bevillning taxerade inkolnsterna under senaste

.årtiondet mera än fördubblats, ehuru folklnängden inom stadens gränser

under samma tid vuxit med endast omkring en femtedel.

Det lärer i alla händelser vara visst, att, Oln de sju grannsocknarna

voro lika rika och lika tätt befolkade, som hvad förhållandet numera är

111ed åtskilliga andra europe~ska storstäders omgifningar, så skulle redall

på grund häraf Stockholms komlnunala skattekällor vara ännu mera ym
nigt gifvande, än de äro för närvarande.

För Stockholms stads innevånare. lärer det sålunda icke finnas några

Timliga anledningar att lTIed oro eller ovilja betrakta det lifiiga utveck

lingsarbetet i stadens omgifningar. Detta arbete betyder ju i verklighe

ten, att Stockholms stad för närvarande är stadd i en kraftig tillväxt äfven

utom stadens rågångar - en tillväxt, som redan nu synes vara på god

väg att alstra detta Större Stockholm, som inom ett eller annat årtionde

härefter säkerligen skall vara utbredt. i olika riktningar milsvidt från sta

dens centrum och rymma en folkmängd, lnållända dubbelt större än den

nuvarande stadens. Det torde ju kunna förväntas, att redan långt dess

förinnan alla de, som bygga och bo i detta Större Stockholm, skola an

ses vara och själfva känna sig vara medborgare i samlna storstad. Er

farenheten torde också snart nog hafva visat, att det för samhället i många

riktningar verkat till ovärderligt gagn, att utrymme vunnits för byggande

af egna hem, icke endast åt de ekonomiskt lyckligast lottade utan också

åt befolkningens bredare lager.

Men just därför att den samhällsbildande verksamhet, som nu pågår

i stadens orngifningar, måste anses vara för Stockholms stads framtid i

hög grad betydelsefull, så är det ju angeläget, att åt stadens myndigheter
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må kunna bereq.as nu saknade möjligheter att i afseende å denna verk

samhet utöfva ett ledande och ordnande inflytande.

Hl.lrU vidt detta inflytande bör utsträckas för att fullständigt kunna

uppfylla sina olika ändau1ål, d~t är en fråga, som tvifvelsutan kan gifva

anledning till stor skiljaktighet i 111eningar. Men Oln man nöjer sig med

att söka utröna hvilka önskemål, som i nämnda afseende äro jämförelse

vis viktigast och på samma gång praktiskt möjliga att uppnå, så torde

svaret på frågan ganska lätt finnas redan vid aktgifvandet på de faktiskt

bestående förhållandena.

De sju till' Stockholm angränsande landskommunerna omsluta för när

varande 2 köpingar, 7 municipalsamhällen, åtskilliga andra orter med re

dan hopad befolkning och ett ännu större antal områden, å hvilka· till·

rustningar göras för att framkalla en omfattande byggnadsverksamhet.

Det hela företer sålunda en tämligen brokig blandning af nya samhälls

bildningar i olika utvecklingsskeden - från det fullt utbildade sam

11ällets med tusentals innevånare till det allra tidigaste samhällsäm

nets, bestående e~dast af på marken gjorda utstakningar af gator och

tOlnter.

Alla dessa nya samhällsbildningar haf'la tillkommit genom enskild

företagsamhet, och de bära tydliga spår af detta sitt ursprung genom de

nlånga olikheterna i planer och det mer eller mindre ofullkomliga i de

kommunala anordningarna.. Äfven i åtskilliga andra afseenden är det lätt

skönjbart, att de lnånga upphofsmännen icke arbetat efter någon gemen

sam plan, och att tyvärr i allt för många fall de icke heller låtit sig ledas

af någon hänsyn till det allmännas intressen.

Den utomordentligt hastiga och kraftiga uppblomstring, som under

dc senaste årtiondena visat sig i Stockholms gränstrakter, har tvifvelsutan

i icke ringa mån varit beroende just af det fria rUIn, som sålunda blifvit

därvid lälunadt åt enskild företagsamhet och verksarnbetslust. Utveck

lingen skulle sannolikt hafva blifvit långt mindre kraftig och rik, om den

redan från början hade tvingats att inordna sig efter en på förhand upp

gjord, alln1än regleringsplan.

I alla lländelser är det numera för sent att söka genomföra någon

sådan plan. Med hänsyn till de redan tillkolnna förstäderna måste Stock

holms stad sålunda nödvändigtvis låta sig åtnöja med att söka, så vidt

möjligt är, bereda sig skydd mot de menliga inflytelser i afseende å ord-
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ning och sundhet, som kunna vara att befara från ett och annat af

de nya grannskapen.

Möjligheterna för Sveriges städer att åt sig bereda sådant skydd ha

dock hittills varit beklagligt små. Gällande föreskrifter lälnna visserligen

åt konungens befallningshafvande rätt att förordna om stadsförfattnings

tillälnpning å orter, där redan en hopad befolkning finnes. Men detta

botemedel lider af det svåra felet att icke få användas, förrän det redan

är för sent. I detta afseende torde dock en länge öqskad och välbehöf

Hg förändring snart vara att emotse. Det af särskilda kommitterade upp

gjorda förslaget till ny stadsplanelag lär nämligell redan vid nästa riksdag

komma under behandling, och det torde vara all anledning att hoppas,

att det då också vinner vederbörligt godkännande.

Redan första paragrafen i detta lagförslag innehåller den ll1ycket vik

tiga bestämmelsen, att lagen skall gälla icke endast för stad, köping och

område, inolll hvilket byggnadsstadgan för rikets städer på grund af gäl

lande föreskrifter skall lända till efterrättelse, lltan äfvell »för annan ort,

då sådant af omständigheterna påkallas och konungens befallnil1gsbaf

vande efter. ve~erbörandes hörande därom förordnar genom beslut, som

skall underställas konungens pröfning».

I motiven till lagförslaget angifves ändamålet med denna bestäm

melse vara bland annat att bereda .nu saknad nlöjlighet att, »där lifligare

byggnadsverksamhet är att förvänta, såsoni vid järnvägsstationer eller vid

anläggning af s. k. villastäder, redan från bärjan erhålla beslut om tjll

lämpning af byggnadsstadgan med däraf följande planmässighet i bebyg

gandet och trygghet, att uppgjord byggnadsplan verkligen följes».

Äfven genom några andra i lagförslaget förekommande bestälnmelser

är särskildt sqrjdt för att några nya stadslika samhällen å landsbygden

icke böra kunna uppstå, utan att dessförinnall stadsplaner blifvit upp

gjorda OCll vunnit nödig stadfästelse. I förslagets andra paragraf är. nänl

ligen bestämdt, att ansökan oni fastställelse af stadsplan må göras antin

gen af vederbörande samhälle eller af annan, SOln visar sig vara ägare

till hela det område, h varå planen är afsedd att tillämpas; och i fjärde

paragrafen föreskrifves, att, om stadsplan ~ fastställts på ansökan af annan

än samhälle, det åligger jordägaren att, i den mån han vill genomföra.

planen och innall bebyggande lnå ske, ej lnindre upplåta marken till er

forderliga i planen upptagna gator, torg och andra allmänna platser-, fri
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från inteckning,. än äfven tillbandahålla gatorna och de allmänna plat

serna, vederbörligen iordningställda och försedda med nödiga_~ afioppsled

ningar.

Den stora betydelsen af dessa bestämmelser torde knappast behöfva

närmare pavlsas. De skola sålunda bland annat få till följd, att vid före

kommande nya jordstyckningar för stadslikt bebyggande det enskilda" vinst

begäret skall tvingas att tjäna det allmännas intressen. Ty den enskilda

jordägare, som genom sådan styckning vill draga fördel af sin egendom,

lär knappast hafva någon utsikt att kunna afyttra de styckade tomterna,

innan stadsplan blifvit uppgjord och fastställd. Hans uraktlåtenhet att

begagna sig af den rätt, stadsplanelagen i detta afseende lämnar hononl,

skall gifvetvis väcka misstankar och därigenoln verka afskrämmande på

eljest bågade tomtspekulanter. Skulle likväl jordägaren missförstå dessa

sina egna intressen, så lämnar ju den nya lagen såväl åt samhället som

åt konungens befallningshafvande rätt att ingripa för stadsplans fram

tvingande.

Behöfligheten af lagförändringar i nu angifna syft'en" har på det kraf

tigaste vitsordats, icke_ endast vid diskussioner inom riksdagen utan äfven

i ett stort antal ämbetsyttranden, s~m under senaste tiden i denna fråga

afgifvits af länsstyrelserna. Det torde sålunda finnas alla anledningar att

förutsätta, att åtminstone i de nu vidrörda delarna det ifrågavarande lag

förslaget skall vinna statsmakternas godkännande.

För Stockholms stad skulle tvifvelsutan redan detta innebära e111nyc

ket betydande förbättring af utsikterna, att vid framtida uppkomst af nya

samhällen i stadens närhet stadsplaner i regeln blifva på förhand upp

gjorda, och att vid dessa planers pröfping nödig hänsyn komlner att tagas

till det allmännas och sålunda äfven Stockholms stads intressen. Den häri

liggande tryggheten skulle dock för Stockholms stad påtagligen i en myc

ket hög grad ökas, orr1 det vore stadens högsta styreslnan och stadens

valda förtroendemän, som det tillkom att, hvad beträffar Stockholms Oill

gifningar, afgifva yttranden angående sådana stadsplaner.

Skulle detta viktiga önsknings111ål icke åt Stockholms stad kunna vin

nas annorlunda än genom" kommunalt införlifvande med staden af hela

det ifrågavarande området, så skulle ju sådant införlifvande kunna på

grund däraf anses vara för staden eftersträfvansvärdt i trots af de eko

nomiska uppoffringar och' de äfriga stora olägenheter, som af förut an-
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förda skäl säkerligen skulle för staden uppstå vid öfvertagandet af de an

gränsande. samhällenas kommunala hushållning. Men äfven om Stock

holIns stad skulle vara villig att för det stora målets vinnande underkasta

sig dessa uppoffringar och olägenheter, så torde det dock kunna ifråga

sättas, huruvida det öfverhufvud för .staden finnes någon utsikt att kunna

åvägabringa det nämnda införlifvandet i tillräckligt stor omfattning och

inom en redan nu öfverskådlig tid.

Hvarje kommunalt införlifvande är alltid en lnycket tidskräfvande

förrättning. Djurgårdsområdets införlifvande med Stockholms stad tog

en tid af 17 år. Förberedelserna för det i år fullbordade införlifvandet

lIled Göteborgs stad af Lundby landskommun började redan 1890 oell

hade sålunda vid afslutandet pågått i 16 år. I båda dessa fall voro lik

väl förutsättningarna för införlifvandet i utomordentlig grad gynns~mma.

Djurgårdsområdet var till omfånget föga betydande; det tillhörde en enda

ägare, kronan, och det var bebodt endast af en fåtalig befolkning, nästan

helt och hållet tillhörande jägeristaten. Hvad beträffar Goteborg och

Lundby, så måste ju redan dessa kommuners belägenhet invid motlig

gande stränder af den lnellan dem flytande älfven nödvändigtvis för båda

ställa valet mellan antingen att mot hvarandra utkämpa långvariga och

kostsalnma strider för tillgodogörande af detta läges kommersiella och in

dustriella lnöjligheter eller ock att genom en fredlig sammanslutning söka

gemensamt vinna ökad styrka. För landskommunen- var det dessutom

lockande, att genom införlifvandet en stor del af sockenområdet skulle

nästan omedelbart komma i åtnjutande af stadens komn1unala bekvän1- .

ligheter och detta utan något ökande af kommunalskatten. 'fy denna ut

gick inom Lundby socken efter högre grunder än i Göteborgs stad.

Det är påfallande, att i fråga om införlifvande af Stockholms nuva

rande gränsområden förhållandena icke ens närmelsevis ställa sig lika

gynnsamma som i de båda nyssnämnda fallen. Samtliga de kOlnmuner J

som införlifvandet kunde komma att omfatta, hafva, såsom förut frain..

hållits, icke obetydligt lägre kommunalskatter än Stockhol1ll, och någ.ra

af dessa kommuner torde äfven af andra orsaker finna. sig manade att

på det kraftigaste försvara sin nuvarande själfständighet.

Att Stockholms stad icke bar några synnerligen stora utsikter att

kuuna besegra detta sannolika motstånd, därom vittna bland annat de er

farenheter, hvilka i ett alldeles liknande fall-nyligen blifvit gjorda i Berlin.
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Nämnda stads lnyndigheter började redan 1891 att efter anmodan af

preussiska statsregeringen sysselsätta sig 111ed frågan om kommunalt in·

förlifvande af »förortsområdena». I en 12 år senare af Berlins magistrat

offentliggjord femårsberättelse meddelas, att de vidtutseende förhandling

arna angående förortsområdenas införlifvande oaktadt det utomordent

ligt stora och långvariga arbete, som därå nedlagts, måste anses vara stran

dade (»im Sande verlaufen»).

Det är i bög grad sannolikt, att, om och när försök göres att åstad

komma införlifvande af Stockholms förortsområden, detta försök skall röna

ett liknande öde. Redan de därvid nödiga utredningarna och förbere

dande förhandlingarna måste ju medtaga ett eller annat årtionde. Under

denna långa tid skall utvecklingen i Stockhohns gränstrakter helt visst

icke stå stilla. De redan befintliga köpingarna och municipalsamhällena.

skola därunder hinna i betydlig 11lån tillväxa i styrka och folkmängd,

och vid deras sida skola nya köpingar och lllunicipalsamhällen binna upp..

stå. Under det långvariga arbetet med undanrödjandet af de redan be

fintli,ga svårigheterna skola dessa sålunda efter all sannolikhet snarare ökas·

än minskas, och på grund däraf i slutsak det eftersträfvade målet befin

nas för alltid oupphinneligt.

Om vi närmare efterse hvari de nyssnämnda svårigheterna bestå, så.

skall det visa sig, att de nästan alltigenom stå i s~lnband med den rent

lokala kommunalhushållningen. Det är hllfvudsakligen med afseende å~

, denna hushållning, som både landskommunerna och de öfrig~ salnhällena

i StockbollllS närhet torde önska att fortfarande få sköta sig själfva. Det.

är jämväl med hänsyn just till denna ·llusllållning, som äfven från Stock

holms synpunkt en fullt genomförd gemensamhet lärer visa sig föga efter·

sträfvansvärd. Det har redan förllt framhållits, att på grund af de många

och stora olikheterna i ortsförhållandena den fullständiga gemensamhetell

i förvaltningen nödvändigtvis skulle leda till slitningar mellan de sålunda

sammanfogade kommunerna och, till skada för dem alla, öka de kom·

lllunala kostnaderna.

De nu vidrörda förhållandena synas vara väl ägnade att framkalla

frågan, huruvida det icke möjligen skulle låta sig göra ·att vid utvidgning

en af en stads administrativa och judiciella område lämna de därvid till

slutna lan,dskommllnerna i okvald besittning af deras kommunala själf

ständighet med hänsyn till den lokala förvaltningen, och att sålunda in-
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skränka gelnensalnheten till de förvaltningsområden, inom hvilka den på~

kallas och underlättas af fullständig öfvereusstämrnelse i bebof och intressen.

En sådan uppdelning af förvaltninge11 mellan större och mindre kOln

munala .enheter vore ju långt ifrån något nytt i svensk lagstiftning. EnHgt

lagen om municipalsamhällen skall sådant samhälle hafva sin särskilda

kOlnmunala hushållning llled afseende å alla sådana angelägenheter, som

stå i SalTIband lned de fyra stadsförfattningarnas tilIän1pning inom sam

hällsområdet, men i afseende å all öfrig koilllllunal husHållning fortfa

rande kvarstå såsaln del af den landskommun, inom hvilken samhället

är beläget. En liknande uppdelning af förvaltningen har gjort sig gäl

lande äfven i vår landstingslag. De koll1IIIun er, som tillhöra ett lands

tingsoJnräde, bevara ju sin kommunala själfständighet, ehuru de på saln

111a gång hafva gemensam representation och beskattning för tillgodose

endet af sådana allmänna behof, som befinnas vara gällande för hela om

rådet.

I utlandet har samIlla grundsats redan blifvit tillänlpad just vid ord

nandet af förhållandena mellan städer och kringliggande landskommuner.

»Greater London» innehåller sålunda icke mindre än 28 särskilda förvalt

nings- och beskattningsområden för den lokala hushållningen, men alla

dessa oluråden hafva på samma gång för vissa mera allmänna angelä~

genheter en gemensalll förvaltningsmyndighet, »the London county

council) .

För att tillse huru en liknande organisation skulle taga sig ut bos

()SS, kunna vi ju förutsätta en på förutnämnda grunder verkställd utvidg-
, I

ning af Stockholms administrativa och judiciella område. Låtom oss an-

taga, att utvidgningen omfattade de sju grannsocknarna jälllte de inom

dessa belägna köpingar och municipalsambällen. Det sålunda officiellt

€rkända Större Stockholm sknlle upptaga en ytvidd af cirka 327 kv. kilo

lneter, för närvarande rymmande omkring 370,000 innevånare.

Utvidgningen skulle naturligtvis innebära i främsta, rummet, att hela

området lades administrativt under Stockholms öfverståthållareälnbete och

jlldiciellt under Stoc~holms rådllusrätt. Med hänsyn till de lnånga nära

samba,nd och den lifliga sau1färdsel, som numera äger rum mellan sta

dens ,och omgifningarnas befolkningar, skulle säkerligen till gagn för både

stad och kringliggande landsbygd ordningen och rättssäker~eten inom

(nnrådet främjas genom enhetlig ledning af polisbevakningen och samma
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laga forum vid rättsöfverträdelser. För landskoD1illunerna, inom hvjlka

stadsliknande förhållanden i stor omfattning redan inträdt, skulle dess

utom på grund häraf det varda till stor fördel att i afseende å lagfarts

och inteckningsärenden kOIDlna under stadsrätt. lIvad beträffar de för

delar, som särskildt för Stockholms stad skulle följa af den förutsatta ut- '

vidgningen af det adlninistrativa olnrådet, så skulle ju dessa väsentligen

blifva desalnma, som skulle kunna åt staden vinnas genom kOilllnunalt

införlifvande af grannsamhällena, men utan att dessa fördelar voro bundna

vid de olägenheter, SOln därvid af angifna skäl nödvändigtvis skulle upp

stå -genom öfvertagande af den lokala kommunalhushåilningen. För be

~vakandet af alla de med grannsamhällena genlensamma intressena-skulle

nämligen åt staden vara vunnen en mycket värdefull trygghet genom den

förvaltningG- och pröfningsrätt, som i afseende å dessa intressens tillgodo

seende naturligtvis skulle blifva lämnad dels åt öfverståthållareämbetet,

·dels åt den för hela området valda representationen, i hvilken Stockholms

stad på grund af sin större folkmängd skulle hafva att utse flertalet le

damöter.

Af det adlninistrati va och judiciella onlrådets utvidgning f~ljer ju

icke med någon nödvändighet, att äfven fattigvården skulle blifva för

hela området gelnensam. Men härför tala dock kraftiga billighetsskäl,

och en sådan geluensamhet torde för öfrigt finnas vara bäst öfverensstäm

mande med alla parters intressen. Äfven de kommuner, som för ögon

blicket hafva en jäluförelsevis lindrig fattig värdsbörda, äro utsatta för

äfventyret att genom tillflyttningar från andra orter kunna snart nog i

-detta afseende komma i vida sämre ställning. Möt denna -fara skulle ju

fattigvårdsområdets utvidgande medföra en för alla kommuner värdefull

trygghet. _

Den beskattning, som skulle erfordras för fyllande af de för området

gemensamnla hushällningsbehofven, förutsätter -naturligtvis, såsom förut

antydts, en gemensam representation. Huru denna borde sammansättas

är en fråga, som för närvarande 'kan lämnas å sida. Därernot anser jag

lnjg -böra påvisa, att redan tillvaron af en sådan för det Större Stock

-holm geluensam representation skulle medföra några mycket värdefulla

förmåner, särskildt vid behandling af frågor om ordnandet-af samfärdseln

inom -området.

Dessa få antydningar om den ifrågaställda organisationens beskaffen
IO
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het och verkningssätt kunna ju synas vara alltför lösa och ofullständiga

för att på dem skulle kunna· grundas någon mening om den framkastade

tankens praktiska värde. Men för bedömandet af detta värde kräfves ju

en mycket ingående och på mångsidig sakkännedom grundad utredning.

som det icke stär i min förmåga att åstadkomma. Både af dttta och af

andra skäl torde länlpligast yara, att jag icke här söker framlägga något

mera detaljeradt organisationsförslag eller ingår i någon undersökning af

frågan om och på hvad sätt en organisation inonl de angifva ytterlin

jerna må kunna bringas till öfverensstämmelse med de samhällsinrätt

ningar, som äro grundade på vårt lands nu gällande lagar.

Mitt syfte har endast varit att påvisa den väg, på hvilken enligt

lnitt förmenande lösningen af en för närvarande mycket viktig samhälls

fråga möjligen skulle kunna finnas och därför äfven torde böra sökas.

Har det lyckats mig att genom det nu sagda åstadkomma, att detta

sökande upptages OCll fullföljes af mera insiktsfulla män, så skall ända

målet med mitt anförande vara vunnet.

I anledning af föredraget yttrade sig:

/ Ilerr Ingenjören C. A. Söderlund: Herr ordförande! Mina herrar!

Efter det sakrika och väl frainförda anförande, som direktör Pallne nu

hållit inför föreningen, är det naturligtvis svårt att på rak arIn inlåta sig

vidare på det ämne, ban afballdlat. Då det emellertid icke synes vara

någon, som vill beröra det, vill jag dock för att en diskussion måtte kOluula

i gång för min del säga några ord.

Stockholms stadsfullmäktige hafva, såsom herrarna veta, tillsatt en

kommilte för att undersöka spörsmålet om det ~törre Stockhol1n, on1 grann

socknarnas salut närliggande köpingars och municipalsamhällens inför

lifvande med hu·fvudstadell. Denna kommitte arbetar för närvarande,

och jag är öfvertygad Oln, att genom det anförande, som direktör Pallne

nu hållit, har denna kOlntnitte fått ett lnycket värdefullt inlägg i frågan.

Äfven är jag öfve~tygad oln, att den anvisning, direktör Palme gifvit, att

tna~. i London gått till .väga så, som han skisserat, kommer att på det

lifligaste beaktas. H vad nlig själf i detta afseende beträffar har jag varit

i Londollnågra veckor för att studera, hurn saluhällen där in"förlifvats
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med den stora lnetropolen, och så vidt jag kunnat finna, arbetar systemet

alldeles utmärkt. Centralstyrelsen för denna metropol är »tbe I.Jondon

county council», och dess uppgift är att leda samhällets större aIlgelägen

beter, såsom angående att förse det 111ed vatten, spårvägar, gasbelysning,

skolor, genou1gående större trafikleder' och åtskilliga andra viktigare saker...

Det är gifvet, att det finnes författningar, S01l1 utstaka gränserna föl'

centralstyrelsens befogenhet att leda dessa gemensalnma angelägenheter,

till hvilka småsarrlhällena naturligen äro skyldiga lälllna bidrag, och mera

sådant. På grund af dessa mina iakttagelser synes det mig, att, S0111 jag sagt,

nänlnda kommitte skall få lllycken ledning af direktör Pallnes anvisningar

i ämnet, n1en icke endast kommitten utan äfven våra lagstiftande myn
digheter. .Ty, och jag har flera gånger inom stadsfl11lmäktige yttrat min

förvåning däröfver, vi sakna i vårt land änllU lagbetämmelser, huru man

skall gå tillväga, då ett samhälle vill inkorporera omgifvande saluhällen.

Detta synes nlig så mycket underligare, som det på åtskilliga ställen i

utlandet finnes sedall länge sådana lagbestälnrnelser, som torde kunna

tjäna oss som n1önster.

I-Ierr Kanllnarrättsrådet J. Östberg: Den ärade föredragshållaren

framllöll i sitt föredrag till en början, att Stockholms stad icke skulle

lida Ilågot större 111en af de utflyttnillgar från staden, som ägde rum, där

för att dessa utflyttningar dock tillgodoförde handels- och näringslifvet i

Stockholnl inkomst genom de uppköp, som af de utflyttade sedermera

hfirstädes skedde, äfvensolll att Stockholms beskattningsmöjligheter på det

sättet i viss mån ökades. 11en det är naturligtvis alldeles gifvet, att

Stockholms skatteinkomster blifva större, om vederbörande både bor här

och här gäl" sina il1köp, än Oln hall icke bor här utan här endast ned

lägger utgifterna för sina uppköp.

Föredragshållaren framhöll vidare, att Stockholms. stads bevillnings

SUffi III a vuxit oaktadt den åderlåtning, som ägt rum gello111 utflyttningar

till grallnsall1hällena. Jag vill emellertid erinra om, att till ökningen af

be'villningssumman' under senare tiden bidragit det skärpta taxeringsför

farandet. Det är emellertid icke så mycket de enskildes utflyttningar från

Stockholm, som äro åderlåtningar för staden utan fastmera industriens

utflyttning fråIl Stockholm. Det är industrien, som för Stockholms stad

bildar de stora skatteobjekten, och det är dess utflyttning från 8tockllo1nl,
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som innebär den största förlusten. De industriföretag, bvilka lefva på

hufvudstaden men förlägga sitt säte till dess omedelbara närhet, undan

draga Stockho1Jns stad ganska betydande· skatteobjekt, lnången gång kan

ske helt och hållet mell i 11varje fall till en betydande del, på samlna

gång som deras existens dock kanske är helt och hållet beroende på huf..

vudstaden. I den mån skattskyldigLetell blir lindrigare i Stockholms

närhet, ökas också frestelse11 för industrien att utflytta från Stockholm.

I{unna nu de olägenheter, som för Stockholms stad i detta och andra

afseenden uppstått, lösas genom grannsambällenas inkorporering med

Stockholm på det sätt den ärade föredragshållare11 antydde, nämligen däri

genom att Stockholrns stad jäll1te dessa grannsamllällen bildade, 0111 jag

så får säga, ett slags län för sig lned gemensan1ma .. ändamål. i vissa af

seenden och med en för tillgodoseende af dessa ändan1ål gemensam be

skattnil1g, så äro jll en del af olägenheterna i viss lnån undanröjda.

Svårigheterna för en adlninistrativ salumanslutning af kOllln1unerna helt

och hållet torde dock icke i vårt land vara så afskräckande stora, att de

icke kunna undanröjas. Det visar Eskilstunas exempel, hvilk~n stad på

Sill tid förenade med sig kringliggande socknar. Och såsom vi veta, ligger

det helt och hållet i kungl. maj:ts hand att ordna den administrativa in-o

delningen. Huru det i detta afseende förhåller sig i Berlin, hvilken stad

af inledaren fran:1hölls såsom exempel, och dess omgifningar, vet jag icke.

Emellertid är det ju möjligt, att en hel del olägenheter kunna afhjälpas

och saken till ömsesidig båtnad ordnas äfven genom den lösare samman

slutning, på det sätt föredragshållaren antydde. Han ville till det gemen

samma räkna fattigvården~ och för denna si.n åsikt anförde han också goda

skäl. Jag vill emellertid framhålla,. att till det gemensamma borde en

ligt min åsikt äfvell räknas jolksko?eväsendet. Onl man täIlker sig, att

en fabrik ligger inom en viss kommun af ett gelnensamt område, men

att årbetarna vid .denna fabrik bo· inom e11 annan närgränsande kommun,

så får den senare kommunen åtaga sig folkskolellndervisningel1 för bar

nen till de arbetare, som arbeta i nämnda fabrik. I sådant fall kOlnme

naturligtvis kraf snart att framställas från den. senare kommunen, att folk

skoleväsendet äfven borde vara gemensamt för båda kOlumunerna. Men

om 'fattigvård; polisväsende och skolväsende göras gemensamt, hvad återstår

då för en särskild kommunalhusllållning? Och kan 111an då icke med ellS taga

steget ut till en total kommunalgemensalllhet?
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Hela denna fråga kan för öfrigt sägas llafva sHmmanbang med frågan

om den interkommunala be.skattniugen, d. v. s. huruvida en kOffilnull

skall hafva rättighet att i visst fall skattlägga industriföretag och lllöjligen

enskilda personer inolll en annan kommun, OCll på denna väg kan lnöj4

ligen en viss lösning vinnas.

Det uppslag, SOll1 den ärade inledaren gaf, nälnligen att söka vinna

gelnensarnhet i vissa afseenden, är ytterst intressant, Inen jag tror dock, att

11an öfverskattat svårigheterna i fråga om en total sanlmanslutning, och

att äfvell vid totala salnluanslutningar landsortskonl1nullernas intressen

icke behöfva blifva så tillbakasatta, SOlll han föreställde sig.

Herr Bankdirektör J. H. PaInle: Med anledning af det senaste an

förandet anhåller jag att få upplysa 0111 att jag visserligen icke förbisett,

att genolnförandet 1903 af själfdeklarationen kall harva utöfvat inflytande

på skattesummorna. Vid den undersökning, som jag i afseende härå

verkställt, har det eU1ellertid visat sig, att detta inflytande varit långt

mindre, än Inan kunde haft anledning förvänta. Ökningen af dell för be

villning uppskattade inkomsten i Stockholm utgjorde 1903 omkring 11,3 X
mot ett årligt medeltal af 71/2 % för hela årtiondet. Äfven 0111 år 1903

helt och hållet borttages från årtiondet, så visar det sig, att lInder de

öfriga 9 åren inkomstsurnman, såson1 jag förut nppgifvit, ökats omkring

5 gånger hastigare än folklDängden.
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SAHLIN, 1\1., generaldirektör.
SAMSON, E., direktör.
SAMZELIU~, W.
SANDEBERG, F. AF} kontorschef.
SANDEBJi:RG, H., löjtnant.
SANTESSON, H., v. häradshöfding.
SCHEDIN, E., bankdirektör.
SCllNli;LL, C., grosshandlare.
SCHOTTE, P. A. V., landssekreterare.
SCHUMACHER, C. \V., fabrikör.
SCHUMACHER, G. W., kontorist.
SCHUMACHJi:R, J. VV., ingenjör.
SClIUMDURG, R., f. d. konsul.
SCH'VJ~RIN, W. G. VON, friherre, godsägare.
S.l~BARDT, C. 'V., hofapotekare.
SEGERS1'RÖM, HJ., fondinäklare.
SETl.'ERVALL, C., grosshandlare.
SIDENBLADH, E., f. d. öfverdirektör.
SILFVERSCHIÖLD, O., friherre) godsägare.
SILFVERSWÄRD, E., revisor.
SKOGLUND, F., bokförläggare.
SKOW-PETERSEN, A. F., f. d. bankdirektör.
SMERLINO, G. 'V., v. häradshöfding.
SMITH, C. G., ingenjör.
SMITH, O., fil. doktor.
SOHLMAN, H., redaktör.
SI:>ARRE, G., grefve, e. o. hofrättsnotarie.
SPARRE, N. G..A.. , grefve, godsägare.
S1'ARCK, A., generalkonsul.
STEDT, C. A., f. d. ryttn1ästare.
STEDT, N., lifförsäkringsinspektör.
STERNER, E., bankdirektör.
STJERNSPETZ, H., nlajor.
STOCKENBERG, J., v. häradshöfding.
STOCKMAN, G., grosshandlare.
STOLPE, C. M. G.,. direktör.
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STRANDBERG, G., fondInäklare.
8TRIDSBF.RG, E, fil. doktor.
STUART, J., riddarhussekreterare.
STÅLFORS, H., adjunkt.
'SUNDIL(RG, G., förste aktuarie.
SUNDSTRÖM, H., direktör.
S\VARTLING, A., konsul.
S'VAR'l'LING, J., bankdirektör.
.sVEDBERG, C., grosshandlare.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
.sV]~DELIUS, A. G., f. d. landshöfding
SVENSEN) E., skriftsttlllare.
'SYBERG, F., vicekonsul.
.sYDO\V, E. G. VON, bankdirektör.
SYDO)V, HJ. VON, sekreterare.
SYDO\V, O. VON, t. f. expeditionschef.
SÖDERBAUM, B., bankdirektör.
SÖDERBERG, B., bokhandlare.
SÖDERBEB,G, J. E., förste aktuarie.
SÖDERB.ERG, O. A., grosshandlare.
SÖRENSEN, N. G., grosshandlare.

"l'AMM, A., f. d. kontrolldirektör.
'TAMM, C., llofintendent.
TAMM, C. G. A.) friherre, f.'d. öfvel'ståthål1are.
.rrAM~t, 1-1. S., revisor.
TUAM, V,) bruksägare.
THEMPTAND(I~R,H., juris kandidat, a1l1unuens.
'THIEL, A., grosshandlare.
THI}':L, E., bankdirektör.
"rHOREN, J., kan1rer.
'THULIN, C. G.) generalkonsul.
'TUYSELIUS, E. J. A., skriftställare.
'J'HYS~~LIUS, P., kanslisekreterare.
TIGEB.SCHIÖLD, 1-1., kansliråd.
TILL13ERG, I{., v. häradshöfding.
TITZ, C. ,li., f. d. konsuL
TJERNB:R:RG, B. A., bankdirektör.
'rROILIUS, C. R., v. häradshöfding.
TÄGTMETJER, F. 1\., skeppsklarerare.
TÖRNEBLADH, C., juris kand., amanuens.
TÖRNEBLADH, L, f. d. landskanlrer.
'TÖRNEBLADH, R.,f. d.lektor, bankofulhnäktig.

lJLRICH) C.' J., auditör.

lVACHTMEISTER, H. H:SOK, grefve, general
direktör.

\VADSTEIN, T., bankokoffilnissarie.
\VAHLIN, e. ,ii., grosshandlare.
\VAHLIN) e. A., juris kand., an1anuens.
\VALD ~NSTRÖM, J., juris kandidat, ad \'okat.

. '\VALENTIN, L, direktör.
VVALLEN13ERG, A., löjtnant.
\VALLENJlERG, G. O., envoye.
'VAr~LENBJ~RG, lC., bankdirektör.
\VAT.JLENBERG, ]1., v. häradshöfding, leda-

'(not af redaktionsk01nrnitten.
\V ALLENBERG) O., kapten,
\VALLENBERG, V., ingenjör.
WAI,L]~NSTEEN, J. A.) f. d. kalnnlarrättsråd.
\VK13ER, C. A., bankofulhnäktig.
\VELIN, G., byrådirektör.
WERNER, F., clocklnästare.
\VESTRING, H. G., justitieråd.
,\VJCKSELL, I~., professor.
\YIDEEN, A. R., kassör.
'\VIKS'l'RÖM, e., grosshandlare.
\VIKS'l'RÖM, P., grosshandlare.
\VILLBORG, W. R., kapten.
\VINBORG, T., fabriksidkare .
\VINROTH, A. O., professor.

YTTERMAN, J., grosshandlare.

ZETHELIUS, E. G., f. d. kanslh;ekreterare.
ZE'l'H:ELIUS" F., kansliråd.
ZETHELIUS, 'V., häradshöfding.
ZETHRlEUS, A~ H., fondinäklare.
ZETHRlEUS, F., direktör.
ZETTERLUND, e. R., kontorschef.

ÅKERH~ELM, L., friherre, president.
~\.KERLUND, E., godsägare.
.L~KERMAN, 'R.) f. d. generaldirektör.
'ÅSTRÖM, A., disponent.

ÖHMAN, E., grosshandlare.
ÖHMAN J:OR, E., bankir.
ÖRTEN13LAD, T., direktör.
ÖSTn]~RG, G. F., direktör.
ÖSrrJ3ERG, J., kall1marrättsråd.

Korresponderande ledamot:

~IALARCE, A. E. DE, Secretaire perpetuel de la Societe des institutions de prevoyance
de' France.



Bil. till föredraget: Handelstraktaten mellan. Sverlg. och Tyskland.

Grafisl{ framställn.ing af Sveriges utförsel till 'f9s1{lattd under

år 1903 enligt offIciell t9s l{ statistil{ med särsl{ild hllns9n till

T9sl(lands såväl gamla som n9a tulltariffer och tral{tater.

-- Hela utförseln 90.107.000 mark.

Redovisad utförSE!l 89.663.000 ) (eller 99.6 % af hela utförseln.)

r sig för:
Enligt gamla tariffen och Enligt nya tariffen och

.gamla traktaterna nya traktaterna
la tariffen och
taterna VArde 1°/. af hela Värde

0/0 af hela
redovisade redovisade

tariffen och
Riksmarl! utförseln Riksmark utförseln

terna

148.094.000tat nedsatta 31.387.000 35.0 53.6
a belopp med I

...................... 10.094.000 11.2 \3.635.000 4.1

....................... 3.017.000 3.4 2.163.000 2.4
Summa 44.498.000 49.6 1153.892,0.00 60.1

la tariffen och
taterna

tariffen och
terna

ktat bunden 41.341.000 46.1 33.884.000 37.8
....................... 1 3.824.000 4.3 1.887.000 2.1

Summa 145.165.000 I 50.4 1136.771.000 ·1 39.9

II. Tullfria varor: ~ enligt gam
~gamla trak

~ enligt nya
nya trakta

a) för hvilka tullfriheten är genom tra

b) andra .

. Af detta sistnämnda belopp belöpe

I. Tullpliktiga varor: _ :~~fa.g:r~
, ~ enligt nya

nya trakta

a) å hvfika tullsatserna äro genom trak

b) å hvilka tullsatserna äro bundna till lik
den allmänna tariffens tullsatser .

c) hvilka icke beröras al någon traktat. .. ···




