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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 28 februari 1907.

Ordförande: D01nänfiskale1~ C. CARLESOl\T.

Till ledanlöter af föreningen invaldes:

Kanslisekreteraren, Jur. Kandidaten K. Skog1'na1~,
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v. Häradshöfdingen P. R. Babe och Kanslisekreteraren K. Sko[jl'na,n..

Professor G. Cassel höll härefter ett föredrag Olll:

Skattereformen vid 1907 års riksdag.

Det är lllin uppgift här i afton att tala onl skat.terefornlen vid 1907

års riksdag. Denna fornlulering af änlnet gifver vid banden, att det
rör sig onl något nlera än det, SOlll franlkonlnlit direkt i kungl. 11laj:ts
proposition. Skattereformen är ett stort sanlmanhängande verk, af
'hvilket endast ett enda led nu brutits ut och fraInlagts för riksdagen,
oel1 är i själfva verket ett arbete, sonl pågått sedan rätt många år
tillbaka. Det rör sig om en öfvergång från äldre fornler af beskattning
till nlera moderna sådana på den direkta beskattningens gebit.. Den~a

öfvergång .har hos oss varit förknippad med ll1ånga svårigheter, af
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hvilka en del ligga i sakens natur.. Detta sanlmanhänger nled hela
den ekonomiska utvecklingen här i landet. Då vi se på denna sak,
måste vi komma ihåg, att den ekonomiska utvecklingen i allmänhet
;är väsentligen' karakteriserad genonl en öfvergång frän den äldre egenhus
hållningens fornler till den nloderna byteshushållningen. Först då en nlera
genolnförd byteshushållning kOlnlnit till stånd, har 111an begreppet in
komst i nl0dern mening. Denna öfvergäng till byteshusb.ållning Ilar i
,Sverige skett betydligt senare än i andra Västeuropeiska länder, och
byteshushållningen har hos oss så sent blifvit något så när fullständigt
.genolnförd, att inkonlstbegreppet icke kan sägas hafva varit grund
läggande för de olika familjernas hushällning förrän just på senare
tiden och detta ännu ganska ofullständigt.

Detta är viktigt att erinra sig, ty. 'det är uppenbart, att, då det gäller
€n öfvergång till en allmän och ren inl{omstskatt ~och det är dit vi
.sträfva llledvetet eller omedvetet - kräfves därför såsom en naturlig
förutsättning, att hvarje hushåll verkligen ka.n räl\na med en inkall1st,
·en inkolnst, som kan beräknas i penningar. Detta Ilar icke varit fallet
i Sverige, äfven 0111 vi gå så längt fram i t~den S.OUl till förra hälften
af nittollde århundradet. Därför strandade också försöken att öfvergå
till en verklig inkomstskatt, och vi stodo länge fast i de ganlla klass
.skatterna. Det var först lued 1860 års reform, som vi kommo till den
nuvarande bevillningsförordningen. Men det var äfven där onlöjligt. att.
helt och hållet genolnföra inkomstbegreppet. Det blef nödvändigt att
bibehålla fastiglletstaxeringen SåSOlll grund för beskattning af fastig
heter och att således därvidlag ieke göra .ens ett försök att tränga
fram till den verkliga inkoll1sten.

Denna dualisll1 är Väsentlig för hela. den senare utvecklingen. Vår

bevillning best.år sedan dess af fast.ighetsskatt och en partiell inkoll1st...
skatt. Taxeringen skedde under hela den äldre perioden väsentligen
efter yttre kännemärken, och därför framträdde icke denna dualism
så skarpt. Fastighetsägarnas inko111st bedömdes efter fastigheternas
taxeringsvärden, ll1en på san1ma sätt bedönldes industriidkarens eko~

nomiska ställning och inkollJst genolu ytt.re kännetecken, efter fabrikens
storlek, antalet stenar i kvarnen och dylika omständigheter, SOIU ännu
finnas uppräl{nade i vår galula instruktion för taxeringsmyndigheterna.
Fastighetsskatten var en objektsskatt, och vid sidan däraf stod en
partiell inkolnstskatt, SOlll sträfvade att vara en skatt på inkon1.st, 111en
som dock icke fullständigt var det..
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På denna tä111l1gen k'olnplicerade och oklara grund byggdes nu
·också" komlnunalbeskattningen. Den omständigheten, att hela den kom
lnunala beskattningen blef byggd på bevillningen, blef ett mycket 'starkt
hinder lnot hvarje n18ra djupgående förändring af bevillningen, detta
väsentligen" därför, att den kommunala beskattningen ornöjligen kunde
undvara en objektsskatt på fastighet.erna. Det ligger i den kommunala
beskattnil1gens natur att nödvändigt behöfva taga ut skatt ur den fasta
egendom,' SOln är belägen inonl komlnunen. Detta kunde icke släppas,
och följaktligen kunde icke i detta afseende någon ändring göras i
bevillningsförordningen, så länge den kon1nlunala bes~attningen var
byggd på bevillllingen~ Därigeno111 blef denna dualism fastlåst i vår
skattelagstiftning. Alla försök att genomföra en mera principiell re
form af bevillnil1gsförordningen strandade. Vi hafva faktiskt hållit på
med detta arbete sedan 1860, nler eller mindre medvetet; mer eller
nlindre intensivt; man kan hela tiden spåra ett sträfvande att kOlU111a
fram till ett m~ra enhetligt system, en inkomstskatt.

Det är alltså i det närmaste 50 år, som förflutit, utan att vi ännu
nått något resultat. Under denna tid hafva dykt upp 1110derna reforln
kraf, det ena efter det andra. Det är särskildt den under 1890-talet.
växande liberalismen eller radikalismen, llvilket man vill kalla den,
'SOln kommit fram 111ed dessa reformkraf. Det kräfves progression i
skatteskalan; det kräfves deklaration; det kräfves högre skatt af fon-o
derad inko111st; det kräfves slutligen, att man' skall öfvergå till ren
inkomstskatt för all inkonlst, alltså äfvell den, som flyter af fastig-,
heter. Dessa rent politiska kraf, som kOlnIno fralu på 1890-talet,
fördes nog fram nled stor styrka, Inen med föga af den konstruktiva.
'förmåga, son1 hade behöfts för att skapa ett bestående refornlverk.
Man kan icke Säga, att det låg lnycken sakkännedom bakom alla dessa
kraf. En1ellertid voro krafven i och för sig starka nog och luåste
sättas igenom. Detta insäg Inan så smäningom allt allmännare, ju
lnera det blef' nödvändigt att stärka statens finanser, för att vårt för
svar skulle få sin utveckling. Då alla försök under 1890-talet stran
dade, tillsattes slutligen komlIlunalskattekommitten lned den uppgiften
att söka upphäfva sambandet nlellan den kOlllmunala beskattningen
och bevillningen. En1ellertid var själfva· denna uppgift något ensidigt
fattad. Det var icke i och för sig själf den Olllständigheten, att dell
kon1111unala beskattningen var grundad på bevillningen, son1 var det
väsentliga hindret för reforlnen, utan detta bestod däri, att genom
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nämnda förhållande dualisnlen i bevillningsförordningen .fastlåstes. Där-·.
igenonl fastlåstes det förhållandet, att bevillningen skulle bestå af
en fastighetsskatt och en vid sidan däraf stående partiell inkomstskatt.
När man nu ville genolnföra en reforln, borde man hafva sett saken':
så djupt, att nlan sträckte r~forlnen dit, ty annars vore det otänkbart
att vinna ett l11era väsentligt resultat, men detta ville nlan icke, och·
därför nådde lIlan icke någon vart.

Vid början af detta århundrade stodo vi således på salnUla stånd
punkt SOl11 förut, l11en krafven på ökad inkomst för statskassan blefvo
allt starkare, särskildt lned den nya härordningens genonlförande, och·
vi känna alla, huru man tillgrep den provisoriska åtgärd, sonl be
stod i att skapa en fristående inkonlstskatt, där de mest trängande af
refornlkrafven blefvo tillgodosedda. Detta skulle vara ett provisoriull1,
111en sonl bekant, har det blifvit åtskilligt förlängdt, och det synes icke
finnas någon utsikt att konillla från det under den närluaste franltiden.

Med inkolnstskatten blefvo principerna onl progressiv beskattnjng
och om deklarationsplikt genomförda lllen utan den fullständiga onl
ge~taltning af 11ela skattelagstiftningen, sonl egentligen borde hafva ut
gjort förutsättningen för genolnförandet af dessa refOrnle1\ Krafven
på själfdeklaration voro i själfva verket orilnliga, innan skattelagstift-:
ninge,n själf kOll1nlit till klarhet 0111 det inkoll1stbegrepp, S0111 borde
ligga till grund för denila deklaration. Taxeringsförfattningarna läm-,
nades i sainina skick, som de voro, utan någon af de garantier, 111an·
rinl1igen borde kräfva för den skattskyldige att blifva behandlad på
ett honnett sätt, då han ålades att deklarera sin inkonlst.

äfriga reforlnkraf, sonl stodo på dagordningen, särskildt att den,
fonderade inkonlsten skulle bära högre skatt genoll1 införande af en
förlnögenhetsskatt, saInt det stora principiella krafvet att öfvergå till
ell ren inkomstskatt blefvo tills vidare åsidosatta. Enlellertid togos
de snart upp af j 904 års konlmitte, af hvilken jag var nledlenl, och
jag Ilade på den tiden den äran att inför denna förening referera de
resultat, till hvilka denna kOll1mitte konl111it. KOll1111itten utarbetade
ett förslag till e:q ren inkomstskatt i förbindelse med förnlögenhetsskatt ..
Att .detta förslag aldrig kom för riksdagen, berodde väl d~lvis på de
komplicerade politiska förhållandena under år 1905. ·Den statsrninister.,
hvars bortgång vi i dag hafva anledning att erinra oss; var emellertid
i hög grad intresserad af, att denna skatterefornl skulle k,onl111a till
stånd. Men skatteförslaget ,led också af en' inre brist. Det var den,
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att inkolTIstbegreppet ännu icke nått tillräcklig klarhet. Visserligell
hade man genomfört en ren inkomstskatt, så att med inkomst sk.ulle
förstås inkomst, ur hvilken källa den än månde 11afva flutit, ll1en själfva
det skatteår, till hvilket inkomsten skulle hänföras, var ännu obestämdt~

Hela' den förvirring, som seda.n gamnla't rådde i vår bevillningsord
ning, och som jag nu skildrat, kvarstod ännu. För lnin del hade- jag
från början haft klart för mig, att detta var en stor olägenhet, och
jag hade också i 1904 års kOlTIlTIitte yrkat, att det föregående året
skulle komma att läggas till grund för taxeringen, så att taxeringen
skulle afse ett enda år. Men det ansågs icke, att en så vidtgåeride
reform låg inoln kOlnn1ittens uppdrag. Då under våren 1905 ingenting
vidare gjordes åt saken, satte jag mig den 'uppgiften före att göra 'en
fullständig undersökning öfver de brister, sonl vidlåda bevillnings- och
inkomstskatteförordningarIla med hänsyn till de år, som de olika be
stämnlelserna afse~

Vår bevillningsförordning hade från början ställt sig på den stånd
punkten, att inkomst skulle taxeras för det löpande året. Så länge
taxeringen var en ungefärlig uppskattning efter yttre grunder, kunde
en sådan princip tänkas genomförd~ lnen den blef alltmera omöjlig, ju
nlera nlan sökte komlna fram till en verklig taxering af inkomstens
exakta penningbelopp. Man lnåste då söka en ledning i föregående
års förhållanden. Frågan var, Oln dessa i regel eller endast undantags
vis skulle få användas såsom grund för taxeringen. Vår skattelag
stiftning vacklade länge mellan dessa båda ståndpunkter, till dess 1883
års bevillningsförordning gaf den positiva bestänlmelsell, att inkomst
llled undantag af lön och pension skall upptagas med det belopp,
hvartill den under nästföregående' året uppgått. Trots detta· bibehölls
den fiktionen, att taxeringen gällde det löpal1de året. Naturligtvis
verkade detta sys~em i praktiken så, att det, lned undantag af lön
och pension, blir det föregående årets inkolnst, SOIU beskattas. Det
dröjer alltså i regeln in på tredje året, innal1 skatt för viss ärsinkon1st
erlägges. Under sådana förhållanden kunde det ju vara lika så godt
att verkligen taxera inkonlst för det föregående året,. då man ju ändå
icke i nämnvärd fi1ån vinner de fördelar, man genom taxering för det
löpande året åsyftar att vinna.

Bevillningsförordningens bestämmelser on1 taxeringsår äro i hög
grad ored.iga. Tolkningen beror ofta på frågan, om en viss il1komst
åtnjutits äfven föregående år, hvilket är en fråga om inkomstkällans
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identitet. För bedölnandet af detta delikata änlne ger eineIlertid be
villningsförordningen icke 11ågon SOlD helst ledning.

En närIllare undersökning visar, att Inan kan dela upp inkolllsten
i feIll olika kategorier, som hvar för sig behandlas på olika sätt 111ed
hänsyn till taxeringsåret. Dessa äro: 1:0) inkomster, sonl taxeras till
sitt verkliga belopp för det löpande året -- dit höra dels lön och
pension, dels ock tillfälliga inkomster, som tillfallit den skattskyldige
så tidigt, att de verkligen kOnl111it till taxeringsnlyndigheternas känne
dOlll; 2:0) inkomster, som taxeras till hvad de efter taxeringsmännens
skön antagas kOlDIna att uppgå under det löpande året; 3:0) inkolllster,
SOlll taxeras till hvad af sanl11la inkolllstkälla erhållits föregående år;
4:0) inkolnster, SOlll taxeras för föregående år, och· 5:0) inkomster,
SOlll icke alls taxeras. Det finnes 111ärkvärdigt nog också en sådan
fenlte grupp! Den består dels af illkoUlst föregående år af stadig
varande inkomstkälla, sonl tillkonlIl1it under föregående år utan att
då hafva blifvit taxerad, dels af tillfällig inkonlst, SOlU tillfallit den
skattskyldige så tidigt under loppet af föregående år, att taxerings
111yndigheterna kU1~·nat få kännedoln 0111 den, lllen SOlll då icke hlifvit
taxerad.

Om rnan nödtorftligen kunde dra sig fram nled dylika hestäln
Inelser i ett systell1, SOlll afsäg att beskatta hvar särskild inkolllst för
sig, så blef ställningen fullkonlligt ohällbar, när salnlua bestänl111elser
utan vidare infördes i den nya inkonlstskatten, där principerna Oln
progressiv skatteskala OCll deklarationsplikt skulle tillälnpas. Inkoll1st
skatten afser ju icke att vara en skatt på den eller den inkolnsten,
utan en skatt på perso'J~e'n, en skatt som utgår iförhällande ti.ll den
personliga skatteförInågan. Till grund för 11lätningen af denna skatte
förnläga l11äste tydligen läggas den skattskyldiges sanllade inkoll1st
under ett bestämdt år.

Med gällande beställlnlelser 0111 taxeringsär blir eUlellertid den
taxerade inkolllsten ett sanlInanplock af inkomster från olika år och
kan således lätt kon1ma att väsentligen öfverstiga, hvad den skatt-
skyldige under -något särskildt år verkligen haft i inkomst. Detta
föranleder, att sådan skattskyldig blir flyttad högre upp på dell pro-
gressiva skatteskalan, än rätt och billigt är.

Hvad deklarationsplikten beträffar, ligger det i sakens natur, att
den lnåste afse ett bestänldt år, sonl redan är afslutadt, i regeln
naturligtvis det nästföregående året. Vår inkolllstskatteförordning är-
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alltså byggd på den underliga 1110tsägelsen, att inkolllst skall dekla
reras för föregående år Iuen taxeras för löpande året. Taxeringen
afser någonting helt annat än deklarationen. Att frångå deklarantens på
heder och sall1vete lämnade uppgifter, plägar 11lan anse såsom någon
ting nlycket betänkligt. I vår lagstiftning är' det upphöjdt till princip.

Att deklarationsformuläret under nu skildrade förutsättningar skulle
bli ytterst besynnerligt, var ju att vänta. Ursprungligen begärdes ~pp

gift om inkol11stkälla för det löpande året och on1 inkomst fö~~ före
gående år. Detta fann Illan sig emellertid snart böra. ändra, så att nu
i formuläret begäras uppgifter endast. om föregående år. Detta gäller
emellertid icke inkon1st af fastighet. Deklaranten är skyldig angifva,
hvilka fastigheter han äger under det löpande året samt den beräknade
inkolnsten däraf. Denna inkomst för det· löpande året är han skyldig
att addera samman nled sina inkon1ster det föregående året af kapital
OCll arbete.· På detta sätt kan t. ex. en kapitalist, SOIU vid årsskiftet köpt
en fastighet, bli tvungen att deklarera sin dubbla årslnkolllst. Den
nuvarande deklarationsplikten. ålägger naturligtvis ofta deklaranten att
länlna uppgifter, SOIU sakna hva~je betydelse för hans taxering. Å andra
sidan äro de uppgifter, som läll1nats om föregående är, i allmänhet
otillräckliga för taxeringen~ sonl ju afser det löpande å.re,t. Lagstiftaren
tycks ha haft en känning häraf och därför afslutat formuläret med en
erinran Olll, att det ligger »i den skattskyldiges eget intresse att här
län1na så fullständiga upplysningar SOIU nlöjligt». Alltså, sedan dekla
ranten nled stort besvär ifyllt hela det långa och svårbegripliga fornlu
läret och på heder och salllvete undertecknat sin deklaration, så skall
han nu afgifva en ny deklaration, S0111 skall afse det löpande året! 'Att
skrifva den korrekt fordrar den ITIest subtila kännedon1 onl våra skatte
lagar och särskildt om' bestälnnlelserna angående skatteåret. Bara en
sådan onlständigbet, SOlll att de afdrag, hvartill den skattskyldige för det
löpande året är berättigad, kunna vara helt andra, än de afdrag han gjort
i sin deklaration för det föregäellde året, vållar svåra kon1plikationer,
som n1an omöjligen· kan begära, att 11venl sonl helst skall kunna reda ut.

I sanning, detta bebof af en extra utredning v.töfver den egentliga
deklarationen ,är ett verkligt fattigdonlsbevis för den svenska skatte
lagstiftningen. Man kan tydligen icke komma ifrån detta oerhörda
trassel a~lnat än genoln att låta taxering och deklaration afse saUlma
år. Men då deklarationen tydligen måste afse föregående år, så nlåste
äfven taxeringen afse föregående år.
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Jag tror, att denna bevisföring skall vara tämligen. bindande, och_
den, son1 öfverhufvud. vill taga skäl, bör hafva synnerligen svårt. att
kOlnn1a från den konklusionen.

~rågan Oln taxeringsåret står i nära samband med frågan onl,
budgetåret. Riksdagen fastställer budgeten för q~t nästföljande året
och plägade också före år 1900 åtaga sig bevillning för det året.
Denna bevillning kunde eineIlertid ej hinna uppbäras förrän det därpå'
följande året. Följden blef, att den bevillning, som upptagits i ett
visst års riksstat, aldrig inflöt förr än året därpå. Denna .olägenhet
afbjälptes genon1 den' Wachtmeisterska reformen 1900-1901, en re-

. form, sonl kostade 111ycket arbete och' 111ycket besvär. Därnled vann
111an en obestridlig fördel, men refornlen blef, såsonl jag nu vill visa,
också källan till högst betänkliga konlplikationer.

Den Wacbtmeisterska refornlen gick ut på, att riksdagen fralugent
skulle åtaga ~ig bevillning för det löpa'1~de året att upptagas i riks
staten för det nästfölja.nde~ Därigen0l11 skulle ju bevillningen konlnla
att inflyta det år, i hvars riksstat den var upptagen. ·Null1era fast
ställer alltså hvarje riksdag bevillningsförordningen för det löpande
året. Bevillningsförordningen kan då tydligen icke få längre giltighets
tid än till nästa riksdag. Därför kungöres också bevillningsförord
nillgen nUlllera att gälla, »till dess annorlunda af riksdagen förordnas».

Före reformen hade ell1ellertid ,bevillningsförordningen alltid. kun~

gjorts att gälla »till slutet af det år, under hvars lopp ny bevill
ning - ---,- - varder af riksdagen fastställd». Detta öfverens
stämde 11led regeringsforll1ens 61 §, sonl stadgar, att bevillningar
»skola utgöras intill slutet af det är, under hvars lopp. den nya be
villningen af riksdagen fastställd blifver».

Hu'ru nlan vill bringa den nu brukliga giltighetstiden i öfverens
stälnnlelse 111ed grundlagens bestälnda bud, är därenl0t svårt att se.
För lnin .del lutar jag närlllast åt den uppfattningen, att det Iluvarande
sättet att kungöra beviIlningsförort1ningen och den nuvarande utsträck
ningen af dess .giltighetstid äro grundlagsstridiga. Det enda sättet.,
såvidt jag kan se, på hvilket man kan försvara utsträckningen af
bevillningsförordningells giltighetstid, är följande ko~struktion. . Man
kan, säga., att § 61 i regeringsformen Ilar afsett alt utgöra en garanti
för kungl. lnaj:t att få hafva kvar den bevillning, som riksdagen ell
gäng 'gifvit", intill slutet af det år, under .hvars lopp den nya bevill
ningen varder af riksdagen fastställd. Man kan alltså säga, att tredje
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l1lanS' rätt icke beröres af paragrafen, utan att den afser att vara en
garanti för kungl. maj:t. Onl följaktligen kungl. lnaj:t förelägger riks
dagen en proposition, däri kungl. lnaj:t inbjuder riksdagen att fatta
ett dylikt beslut, kan det påräknas, att kungl. nlaj:t lämnar sitt nled
gifvande till, att denna i grundlagen kungl. maj:t tillförsäkrade garanti
tills vidare upphäfves. Men att ett sådant lnedgifvande skulle göras
systematiskt förefaller i alla fall betänkligt, och ännu Iller betänkligt
förefaller det, att riksdagens bevillningsförordning på det sättet skulle
vara till sin giltighet beroende af kungl. nlaj:ts medgifvande. Åtmin
stone' när riksdagen, såsom den lär göra, betraktar sin allena bestäln
manderätt öfver bevillningen såsom sitt dyrbaraste privilegium, synes
det, son10m riksdagen här behandlade detta sitt privilegiuln på ett
något lättvindigt sätt.

Det är emellert.id icke blott konstitutionella betänkligheter, sonl
resa sig mot den nuvarande anordningen~ Den lnedför också stora
praktiska svårigheter. Riksdagen skall fastställa bevillningsförord
ningen för det löpande året, men denna förordning skall tillälllpas
redan tidigt under detta år. Det kan då bli svårt nog för riksdagen
att hinna vidtaga sådana ändringar i bevillningslagstiftningen, som
afse punkter, hvilka tillämpas, medan riksdagen ännu pågår. I sådana
fall kan riksdagen strängt taget icke alls ändra bevillningsförordningen.
Man reder sig emellertid på det sätt, att riksdagen fattar beslut 0111
ändring, lTIen kungl. nlaj:t visar sig tilllnötesgående och väntar med
att kungöra riksdagens beslut, till dess det är för sent att tillämpa
det. Så går det faktiskt till. Ändringen blir enlellertid då st.ående
i bevillningsförordningen och tillämpas från och ll1ed nästa år. Men
därmed har ju riksdagen i själfva verket beslutat OIn bevillningsför-

" \

ordningen för nästföljande år, som dock skulle tillkomma nästa riks-
dag att 'bestämma.

Komplikationerna skulle eineIlertid hopa sig än värre. När 1902
års riksdag beslöt den nya inkolllstskatten, hade man så brådtom att
få in denna skatt redan i 1903 års budget, att lnan beträffande in
kOlnstskatten uppgaf det system, som mall med så stor nlöda hade
genolnfört' för bevillningen 1900-1901. Följden blef, att riksdagen
från den tiden besluter om bevillning för det löpande året, men om
inkomstskatt för det nästföljande. Nu äro enlellertid båda förord
ningarna, som bekant, i lnånga stycken jämnlöpande, och särskildt
11änvisar inkolTIstskatteförordningen till bevillningsförordningen, t. ex.
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i fråga 0111 fastighetsbevillningen, i fråga onl taxeringSl1lyndigheterna
o. s. v. På grund häraf kan bevillningsförordningen i en mängd
punkter icke ändras, utan att en lnateriell ändring i inkomstskatte
förordningen blir följden. Men inkoll1stskatteförordningen· för det lö
pande året. är redan fastställd af det föregående årets riksdag. I den
kan alltså ingen ändring göras. Därför blir det omöjligt att vidtaga
ändringar i de delar af bevillningsförordningen, till hvilka inkolnst
skatteförorc1ningen hänvisar. I de· punkter åter, där inkomstskatte..·
förordningen verkligen är utförd, kunde nlan tänka sig, att det kunde
göi~as ändringar i bevillningsförordningens lllotsvarande punkter, lllen
dä utsätter man sig för den olägenheten, att förordningarna i förut
likalydande delar konl1na att afvika från hvarandra under ett öfver
gängsär" Vill man öfverhufvud göra någon ändring, kan jag icke se,
att 111an har annan utväg än att först ändra inkomstskatteförordningen
ett är och sedermera följ~nde år ändra. bevillningsförordningen. Detta
förutsätter enlellertid samverkan mellan två riksdagar, hvilket torde
få anses såsom en något tung apparat.

Jag hoppas, att herrarna nu skola gifva 111ig rätt, då jag säger,
att det under dessa förhållanden icke är lnöjligt att uträtta något
vidare i fråga onl skattereformen utan att först göra en olnläggning
af skatteåret och alla de bestänlnlelser, SOl11 därmed sammanhänga,
och då samtidigt ställa så till, att inkomstskatteförordningen blir fullt
jämställd med bevillningsförordningen i afseende å alla tidsbestäm
nlelser. Lösningen af denna uppgift kan icke vara någon annan, än
att taxeringen skall· afse inkolnst för nästföregående år, samma är
sonl deklarationen afser. Jag resonerar då vidare på följande sätt:
Riksdagen beviljar för närvarande bevillning för det löpande året.
Hvad innebär detta? Jo, att skatten beviljas att utgå af den inkomst,
SOIU under det löpande året åtnjutits af den för samilla år mantals
skrifna eller eljest skattepliktiga befolkningen. Salnlnanställer nlan
detta 111ed den fordran, att taxeringen skall afse nästföregäende år~

följer däraf, att taxering för den allmänna bevillning, som beviljas
för det löpande äret~ bör uppskjutas till nästföljande år. Men nu ·bör
bevillningen inflyta under nästföljande är, då den är upptagen i· riks
statell för detta år. Följaktligen lnåste taxeringen under det följande
året utföras· i så god· tid, att debitering och uppbörd kunna äga ·rum
under samlna år. Ordningen enligt denna tankegång blir följande:
Riksdagen beviljar skatt för det löpande' äret, d. v.·· s. skatt attutgÄ
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af det löpande årets inkomst; på grundval af deklarationer Oln denna
inkomst, S0111 aflänlnas nästföljande år, sker taxering af jnkol11stel1
under samma nästföljande år; skatten erlägges under och upptages i
riksstaten för detta salnma nästföljande år.

Fördelarna med denna anordning äro i ögonen fallande. Hela
beskattningen berör endast två år,. det löpande och det 'nästföljande.
Dett.a är en väsentlig förenkling i jälnförelse ll1ed den nllvarande ord
ningen, då alllnällna bevillningen till dels hvilar på föregående års
in~onlst och således berör tre olika år, och inkonlstskatten dessutoln
inflyter först på andra året efter det, under hvilket den blifvit be
viljad, så att den direkta beskattning, sonl hvarje riksdag åtager sig,
berör fyra olika år.

Förslag att lägga det föregående året till grund för taxeringell
hafva gemenligen l11ötts af den invändningen, att en så lång tidryuld
därigenom skulle kon1ma att förflyta mellan. det år, då inkomsten
förvärfvats, och den tidpunkt, då skatt för densalnma erlades. Denna
annlärkning kan icke llled fog riktas mot den här föreslagna anord
ningen. Skatt skulle betalas redan under året efter det, då inkonlstell
förvärfvats. Oln betalningsterminen skulle komma att framskjutas
några månader, så nlotväges detta mer än nog af den fördelen, att
den inkqlns~, för hvilken skatt b,etalas, aldrig i något fall är eller
beräknas såsonl inkonlst från något tidigare år än det nästföregående,.
medan det för närvarande snarare är regeln, att skatt, sonl betalas
ett år, är beräknad efter inkomsten året före det nästföregående.

Den viktiga principen, att taxeringen bör' afse att utröna en in
komst, som faktiskt redan erhållits, och. hvaronl deklaration således
kan föreligga, blir alltså geno111förd utan afsevärda uppoffringar af
andra fördelar. Sanltidigt vinner Inan, att .lJåde inkol11stskatt och
allmän bevillning inflyta under det år, i hvars riksstat de upptagits.

.Slutlig~en vinnes också. den väsentliga fördelen, att inkonlstskatten
liksonl allll1änna bevillningen beviljas för det. löpande äret, så att
lydelsen af bevillnings- och inkolnstskatteförordningarna för ett och
samma år bestämnles af en oeh sarnma riksdag.

Det är. sYI!nerligen önskvärdt, att den, bevillningsförordning, son1
riksdagen antagit för det löpande året, under inga förhållanden be
~öfver tillämpas, förrän förordningen af riksdagen fastställts och kungl.
maj:t haft tid att kungöra densanl111a. Detta mål vinnes enligt den
föreslagna anordningen synnerligen enkelt därigenon1, att taxeringen
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af den inkolllst, af hvilken riksdagen .beviljat skatt, franlskjutes till
nästföljande år. SkatteförordningarIla : börja enligt detta· försl~g icke
att tillä111pas förrän lned året efter det, under hvilket de blifvit. af
riksdagen fastställda. .' Förändringar i skatteförordningarna kunna alltså
enligt det här föreslagna beskattningssystemet ske samtidigt för båda
förordningarna och i god tid, innan dessa förändringar behöfva till
lälnpas.

En del konstitutionella oegentligheter, förknippade med den nu
varande ordningen för bevillningsförordningens pro111ulgerande, hvar
igenon1' densamma fastställes att lända till efterrättelse, till dess annor
lunda af riksdagen förordnas, skulle helt· och hållet försvinna nled
den anordning, som här föreslagits. Riksdagen skulle visserligen allt
framgent åtaga sig den allmänna bevillningen »för det löpande året»,
d. v. s. att utgå af det löpande årets inkomst och påföras den för
samma år nlantalsskrifna eller eljest skattepliktiga befolkningen. Men
hela tillälnpningen af bevillningsförordningen skulle falla under näst
följande år, då taxering saInt debitering och- uppbörd skulle äga r~m.

Onl således någon riksdag ville fastställa nya bestänlnlelser an
gående den .bevillning, riksdagen åtager sig för det löpande året, så
beböfva dessa bestälnnle]ser icke träda' i kraft förrän nled ingången
af nästföljande .år. Den gal1lla bevillningsförordningen kunde alltså
fortfara att gälla till slutet af året, och det funnes intet hinder fil0t.
att bevillningsförordningen i enlighet nled grundlagen kunde utfärdas
att lända till efterrättelse'» intill slutet af det år, nnder hvars lopp·
den nya bevillningen af riksdagen fastställd blifver».

Den kungl. proposition, sonl nu ligger på riksdagens bord, är i
själfva verket grundad väsentligen på de principer, som' jag här har
franlställt. Den afser alltså väsentligell att genomföra' en taxering af
inkomst för nästföregående år. llled alla de förändringar, som därmed
samnlanhänga.. Att den dessutonl innehåller en del smärre förändrin
gar i bevillningsförordningen, vill jag icke i afton uppehålla mig vid t

då det änlne, jag här fäst Uppll1ärksan1heten på, är så kOll1pliceradt.
och viktigt, att det är skäl att rikta hela uppmärksan1heten på den
saken.

Kungl. maj:ts proposition för i år afviker emellertid i några punk
ter från mitt ursprungliga förslag i den prolnemoria, SOlll jag upp ..
gjorde 1905, oell h.vilken sedan blifvit rell1itterad till konungens be
fallningshafvande. Jag har velat framhålla dessa punkter, icke därför
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att jag så strängt häller pä,at.t dessa skiljaktigheter hafva så stor
betydelse ~ jag tror, att man i, de punkter, där olikheter förefinnas,
,mycket väl kan antaga det kungl. förslaget --, ln€n dessa punkter
äro just de svåraste punkterna och de, som behöfva belJTsas, oeh
därför har jag trott, att det vore lälupligt, onl saken hlefve frall1

ställd från två olika sYl1punkter.
Då vill jag först nänlna, att då enligt lnitt förslag taxeringen skulle

i, alla afseenden syfta på det föregående året, det syntes ll1ig vara
det naturligaste, att föregående års lnantalslängd skulle ligga till grund
för taxeringen. I detta afseende föreslås emellertid i kungl.; 111aj:ts
'proposition, att det skall vara det löpande årets n1antalslängd, S0111
skall ligga till grund för taxeringen. Alltså, den, S0111 flyttar dell 1 ja
nuari taxeringsåret till annan k01l1n1un, bör enligt kungl. maj:ts föi'

slag blifva taxerad i den nya boningsorten, bör afgifva sin deklaration
där, bör hafva 111öjlighet till förhandling med taxeringsnlyndigheterna
{)ch bör få erlägga sina utskylder i boningsorten. Det är allt viktiga
sk~l, S0111 tala för kungl. rnaj:ts förslag. Till förmän för den tanke,
jag först haft, skulle kunna anföras, att med den anordningen enhvar
skulle taxeras -af taxeringsmyndigheterna på den plats, ,där han haft

den inkomst, som skall taxeras. För det kungl. förslaget talar en
,annan synpunkt, SOIU synes vara af stor vikt, nälnligen den, att, 0111

taxeringen skulle ske enligt föregående års lnantalslängd, skulle den
komll1unala skattskyldigheten bestå in på andra året, sedan en person

flyttat från en kOmnlUI1, och det vore utan tvifvel en olägenhet.
Enligt lnitt fö~"slagskulle taxeringen och därnled ,hela den konl

lnunala beskattningen uteslutande hänföra sig till förhållandena under
<Jet föregåen'de året. Enligt kungl. nlaj :ts förslag skulle därell10t in()lll
:e,n konllnun taxeras för det första de, som under det löpande året
ärQ: mantalsskrifna i kOllllllunen, oeh för det andra de, SOlll under
·det föregående året drifvit näring inom konlnlunen. Taxeringen afser
aJItid inkolllst ,under föregående år, oeh har en person drifvit näring

'i 'en konllllun under föregående är, bör han under taxeringsåret taxe
ra~, i den kOl11ffiunen. Därför kan det icke undvikas, att taxeringen
inonl en kon1nlun afser del11, S0111 under det löpande året äro där

m3:ntal~skrif~a, saInt delll, SOlll undel~ föregående år drifvit näring där.
Det,' är~l,ltså däri en viss olikl1et, 111en den konlplikation, son1 däraf
v:1~las, kan i.~ke,allses vara vidare svår.

,E:nligt" n~itt f9rslag sk~llle hvar oell en t.axeras för den fastighet~
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för hvilken han föregående år var nlantalsskrifven. Alla bestäl11meI
ser skulle ju där ,afse föregående år. Enligt kungl. ll)aj:ts prop~sition

skall däremot det löpande årets lnan,talsskrifning vara, bestämlnan~e
för skyldigheten att erlägga fastighetsbevillning . Fastighetsbevillningen
utgör alltså enligt kungl. nlaj:ts förslag ett undantag från regeln, att
taxering afser föregående års inkolllst. Den beräknade inkomsten af
fast egendom taxeras enligt kungl. lnaj:ts förslag för det löpa~d.eäret.

Det kan ju anföras skäl för det förslaget, och sädal~a ~ro 'äfven an~

förda i d~n kungl. propositionen, bland annat, att fastighetsbevill
ningen utgör en beskattning af så egenartad beskaffenhet, att den, i
nl)Tcket Blåste följa sina egna regler. Detta kan i själfva v~rket vara
en riktning mot det llläl, vi en gång Jnåste konlnla till, det 111älet
nämligen, att fastiglletsbevillningen blir en fristående, själfständig skatt.,
SOITI ej har något nled inkonlstbeskattningen att skaffa. Under så
dana förhållanden kan man säga, att det ej är någon inkonsekvens,
att InaD ej låter sarnma tidsbestänl111elser gälla för fastighetsbevill
ningen.

Därtill komnler en annan sak. I själfva verket taxeras en per
son till bevillning för ell fastighet, icke för att han har, inkonlst af
fastigheten, utan därför att han är ägare af densanlma. Har fastig
heten haft flera ägare under ett år, tager bevillningsförordningen ej
någoll hänsyn därtill. Fastighetsskatten är en objektskatt, sonl hvilar
på fastigheten, och det är en ägare, som står för hela fastighets
bevillningen, och då rimligen den" som för året är lnantalsskrifven
för fastigheten. Denna skatteplikt hänför sig till en bestänld tidpunkt
och ej till en bestämd tidrynld. Ser lnan saken från den synpunkten, kan
regeringspropositionens ståndpunkt mycket väl försvaras. Det är ju
klart, att i sådana frågor som dessa kan nlan ha olika uppfattning, det
kan vara nler eller l11indre snlaksak det ena eller andra. Säkert är, att
man i llvarje fall kan acceptera det kungl. förslaget i dessa punkter.

Det bör tillfogas för att undvika missförstånd, 'att inkolnstskatten
i det kungl. förslaget är llelt och hållet byggd på taxering för före
gående år. Vi veta, att i afseende på inkomstskatt skall inkonlst af
fastighet beräknas till -vissa procent, 111en inkomsten salnnlanföres i
alla fall till, en enhetlig inkolnst, och det är inkonlsten för föregående
år, .SOln där helt och Ilåilet afses.

Jag vill nu till si~t. påpeka, att af ,regeringens förslag följer en i
fornlellt hänseende ganska viktig förändring, son1: måhända und,gått
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en 'och annan. Bevillningen utgår ju' dels af inkomsten föregående
är' och dels af den beräknade inkomsten af fastighet för det löpande
'äret, enligt kungl. maj:ts förslag. Således kan lnan nU111era icke säga, att
bevillningen hänför sig till ett bestämdt år. Man kan ej längre be-o
teckna bevillningen såsonl en bevillning för ett visst år. I statsverks-·
propositionerna förr i världen och ännu år1906 talades det om en inkolTIst
skatt för är 1907· och en bevillning af fast egendom samt af inkolllst.
för år' 1906.. Denna terminologi, som vi vant oss vid, och SOlll litet
hvar betrakta såsom tämligen väsentlig, har nu försvunnit. I stället.
finnes· i ärets statsverkspropositioll en inkomstskatt att utgå på grund
af taxeringen är 1908 san1t bevillning a.f fast egendom och inkomst.
att utgä på grund af taxering .under år 1907, resp. 1908. Jag hade
tänkt mig 'j mitt ursprungliga (örslag, att riksdagen skulle fastställa
bevillning och inkomstskatt för det löpande året med bibehållande af
den gamla terlninologien, att taxeringen' skulle äga rum under näst·
följande år, .och att skatterna skulle betalas och upptagas i riksstaten
tinder nästföljande år. Enligt kungl. n1aj:ts proposition får riksstaten'

. formellt ett annat utseende: riksdagen beviljar bevillning och inkolTIst-·
skatt att utgå på grund af taxeringen under nästföljande år och att.
betalas OCll upptagas i riksstaten under nästföljande är. Det är ju.
i själfva. verket en synnerligen enkel form för ett beslut. Riksdagen
beviljar dessa skatter för den riksstat, som det tillkommer riksdagen
att reglera. Då hafva dessa skatter ej något annat namn, än att.
de· hänföras till den taxering, som skall ske under det följande året.

Jag tror mig därmed ha belyst de viktigaste punkterna i regerings-o
förslaget, så vidt detta berör öfvergången till den nya skatteordningen.
Men denna öfvergång berör äfven den kOIDJ)lunala beskattningen, och
det· är nödvändigt att llled några ord klargöra den frågan. För nä~-·

varande ställer sig saken så, att skyldigheten att erlägga kommunal
skatt hänför sig till senast fastställda taxeringslängd, onl jag häller
mig till förhållanden'a på landsbygden. På grund d~raf uppgöres
fyrktalslängden före den 1 oktober; och denna lägges till grund för
oktoberstämnlans beslut om det löpande årets kommunalutskylder..
På grund' af detta beslut upprättar kommunalnämnden debiterings- och
uppbördslängden. . Längderna justeras på decelnberstämman. I dett~.

förhållande göres nu ej någon 'väsentlig ändring. Men i alla fall in
träder en ändring, som synes mig vara förmånlig. För närvarand.e är det.
så, .att pröfningsnämndens protokollsutdrag tillställes kommunalstäm-·
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lIlans ol~dförande ·före oktober ln~nads utgång. Således kan ej den
kommunala utdebiteringen och ej h'eller landstingens' beställ1111as 111ed
ledning af pröfningsnälllndens beslut.· I det afseelldet innebär kungl.
nlaj:ts förslag en förbättring. - Pröfningsnämndelis protokoll skall senast
·den 8 septeInber aflämnas till stälrilllans; ordförande. ',Således :'de än
·dringar, sonl pröfningsnämnden 'gör, -köllllna att "ligga·· till· grund för
fyrktalssättllingen .och öktobersfäill111ans' beslut 0111 årets koI11lllunal
utskylder. Det är natur1igen ~e'n: fördeL

Jag' sade, att ej någon ändring' i 'den kommunala beskattningen
gjordes enligt kungl. lllaj:ts' förslag, icke någon väsentlig ändring 11än1

ligen, men naturligen blir det en ändring därigenonl, att den bevillning,
'på hvilken kOffilnunalskattell är byggd, är en annall än nu. ·'För -1907
års inkomst och 1908 års 'fastighetsvärde utgöras kOffilllunalutskylder
enligt kungl. maj:ts' förslag 1909. För' närvarand~ är det så, fornlellt
åtminstone, att kommunalutskylderna 1909 bestänl111as af inkomsten
år 1908 och fastighetstaxeringsvärdet för år 1908, men detta är 11ufvud
s akligen, åtlllinstone för en massa inkomster, blott formellt. Ty i själfva
vel~ket är det det föregående årets inkolllstbelopp, som lägges till grund
för taxeringell. I själfva verket är det 1907 års inkomst och 1908
års fastiglletsvärde, som ligga till grund för konlillunalutskylderna år
1909. Således sker det i praktiken ej någon betydande förändring.

Skyldig att erlägga kOlnmunalskatt för är 1908 - d. v. s. de ut
skylder, sonr betalas år 1909 - äro enligt kungl. lnaj:ts förslag de,
sOl11 1907 drefvo rörelse inonl kOll1ffiunen, samt de, S01l1 för är 1908
voro 11lantalsskrifna inolll kommunen, inclusive deln, sonl för år 1908
upptagits såsom ägare af fastigllet inom kOffilllunen.

* *
Jag tror, att dessa bestänlmelser, som. sålunda äro föreslagna, äro

synnerligen enkla och innebära ett högst väsentligt framsteg; I11en det
ligger i sakens natur, att det ej är så lätt att kon1ma franl till en
sådan ordning från dell nuvarande. Det kräfves öfvergångsbestänl
nlelser, och SOln dessa äro svårförståeliga, anser jag mig skyldig att
analysera, hvad dessa öfvergångsbeställlmelser innebära.

Jag vill erinra om, att försla.get innebär i afseende på tidsbestänl
lnelserna två alldeles själfständiga refoflner, för· det fÖI~sta, att upp
bördsteflninerna tillbakaflyttas några månader. Då uppbörden nu hålles

2
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under januari-mars, skulle d~n enligt kungl. maj:ts förslag hållas
under tiden från -1 november-15 decenlber. Den andra ändringen
är, att taxeringen sker af inkomst för föregående år. En tillbaka
flyttning af terIninerna för uppbörden betyder ej direkt en skatte-
·ökning:, Il1en ka:n naturligtvis kännas tryckande, om den går långt.
Men den tillbakaflyttning, .s~m föreslås af regeringen, är tämligen obe-
·tydlig. Den bör ej föranigda en, sänkning af skattesatserna för att.
kompensera dendärIned förenade olägenheten. Det är visserJigen sant,
att det är två 'uppbördsstämmor under ett kalenderär, och det hänger

·man genast upp sig på. Men det kan enligt mit~ förmenande ej hafva
någon afgörande betydelse. Det är att tillmäta begreppet kalenderår allt
för stor betydelse. Säkert är, att äfven under denna öfvergångsperiod.
komlner. man att betala skatt blott en gång hvarje vinter. Och ifall
man tänker sig, att lnan ställt sin bokföring så, att man börjar räken-,
skapsåret den 1 april, skulle man ej under det räkenskapsåret betala.

·skatt nler än en gång. Det är således en accessorisk företeelse, en
ren tillfällighet, att det blir t.vå uppbördsstämmor ullder ett år; och
det bör nlan ej låta afskräcka sig af. Det spelar en fullkomligt under
ordnad roll. Det inträffar för öfrigt blott lInder· öfvergångsåret och

·gäller blott en gång.
Återstär då frågan om taxering af inkomsten föregående år. Huru

skall man komma öfver till tillämpning af den principen? Ja, det äl~

synnerligen svårt. För närvarande taxeras ju olika slag af inkomst
på olika sätt, såsom jag visat. Nu vilja de öfvergå till att taxera.
all inkolllst. på salnina, sätt d. v. s. för föregående år. Således nläste
rent logiskt öfvergängen gestalta sig olika för oli}{~ slag af inkolllster.
Det är rent orinlligt att här begära någon. slags. likformighet eller att.
framkasta den anmärkning mot kungl. ·maj:ts förslag, att det i detta
afseende skulle vara orättvist., att det ej skulle gestalt.a sig lika för
de olika slagen af inkomst. Det kan det helt enkelt icke på grund
af sakens. natur. I

Enligt regeringens förslag skall taxering enligt den nya ordningen
ske första gången år ·1908, dä taxering sker af 1907 års inkomst..

. Men denna ·1907 års inkomst är redan taxerad, därför at.t 1907 års
taxering skall ätlninstone forInellt afse 1907 års inkomst. Det skulle

.. då vara oegentligt att taxera samma inkonlst ~vå gånger. Det är rent
formellt sedt. Det är dock i själfva verket ej någon taxering af samma
inkolnst tvä gänger, därför att den taxering, som sker år 1908, syftar
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på den verkliga inkonlsten år 1907. Den taxering, SOln äger rUIn
1. 907, syftar till mycket stor del på den inkomst, S0111 förvärfvades
under föregående år eller år 1906.

Vidare är det den skillnaden, att, när nlan i år taxerar 1907 års
inkolnst, gör luan det 111ed stöd af själfdeklarationen för 1906 års
inkomst; n1en onl luan antar, att regeringens förslag gillas och man
nästa år skall taxera 1907 års inkon1st på grund af själfdeklarationen
för 1907 års inkomst, så är det en annan själfdeklaration, som konlmer
att ligga till grulld för taxeringen. Detta är dock el1 Väsentlig skillnad.

Enlellertid skola vi nu se, att det inträffar en och annan kOlnpli
kation, SOI~ kan betraktas son1 en _hårdhet IUOt en och annan skatt
skyldig; och det Ilar därför befunnits länlpligt, att den första skatt,
som efter det nya systemet skall uttagas, skall utgå 111ed halfva be
loppet för att mildra svårigheten vid öfvergången. Jag tror ej, att denna
nlildring kan bestämmas fullt rättvist och bli lika fördelaktig för alla. Det
är logiskt OlllÖjligt; den måste gestalta sig olika- för olika inkomster.
Man måste undersöka hvarje inkomstslag för sig för att se, huru
saken gestaltar sig. Härol1l har utbildat sig en fullko111lig legend;
och- då man ej har fullt klart för sig, huru det gestaltar sig, är det
fara för handen, att man I1Ögst betydligt öfverdrifver olägenheterna.

LåtOIU oss först se på inkomsten af tjänst eller ·pension. När man
vill se, huru det går för dessa slag af inkolnst· under Öf\Tergängsäret,
kan man anlägga två olika synpunkter. Olll man fÖl'st fäster sig vid
den skatt, SOIU svarar mot hvarje års inkolIlst, får ju tjänstenlannen
obestridligen för sin inkomst år J9O7 betala 11

/ 2 skatt, en skatt på
grund af 1907 års taxering och en half på grund af 1908 års taxering.
Det blir· alltså ett påbröd att- betala 11

/ 2 skatt för 1907 ärs inkomst
oell sedan full skatt för hvarje följande års inkolnst; men mot denna
extra börda, SOln pålägges, kommer den kOlnpensationen, att skatt
skyldigheten uppskjutes nära ett är, ätnlinstone 9 n1änader.

Men låtonl oss se saken från en annan synpunkt; låtorn oss fästa
oss vid det förhällande, att skatten utgår på grund af hvarje års
taxering; hurli gestaltar sig saken då? Ja, det befinnes då, att älnbets
nlannen på grund af 1908 års taxering betalar blott half skatt. Denna
uppenbara förnlAl1 motväges däraf, att tjänstenlann~n året efter det
hans inkolllst upphört blir taxerad och får betala full skatt. Det är
för denna genolll refornlen tillkomna börda, sonl han kOl11penseras
med en skattelindring lInder öfvergångsäret. Man får således ej fraln-
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ställa de,nna förlängning. af .skattskyldigheten såsonl en alldeles extra
börda, ty .. det gifves verkligen ell kOlllpensation därför, därigenom att
skatten blott är ·llalf under öfvergån·gsåret. Jag nämnde, att för 1907
års inkolnst b~talar han. 11

/ 2 skatt, 111en det känner han ej, därför att
han för llvarj e års tax~~ing blott får betala en skatt; men detta kommer
efter så, att, .nä~". h!ln ~n.. gång dör, OCll hans inkomst uppllör, blir
llans jnkolllst sista året '. taxerad året efter. Då ·kOlll111er 'den extra
skattebördan. Lefver han något längre, är det säkert en ganska god
kOlnpensation, att llan på grund af 1908 års taxering blott får betala
en, half skatt. En oell annan skall nog anse detta säsonl en otillräcklig
kompensation, lnen det är fullkoll1,ligt omöjligt att åstadkomma någon
fullständig likhet. Det är nödvändigt att taga något, sonl är Ilågot så
när rinlligt.

Låtorn oss nu se på inkonlst af rörelse. 1907 års taxeringafser
i praktiken 1906 års inkomst af rörelse. 1908 års taxering skall
principiellt afse 1907 års inkomst. Då blir således ej dubbel be
skattning af san1ma års inkonlst, men i öfrigt blir det ungefär lik
nande förhållande för idkare af rörelse som för IÖlltagare. Den, sonl
drifver rörelse, skall för närvarande icke taxeras året efter det sista
året, då han dref rörelsen. I själfva verket är således inkomsten
under sista åi-·et skattefri. Det är den på den grund, att den inkolllst,
han hade första året, är taxerad två gånger. Men enligt förslaget
kOlllmer den sista inkolllst, han har, i framtiden ej läng:r;e ~tt blifva
skattefri, ty enligt förslaget blir han taxerad äfven för sista årets in
kOlllSt. Men 11an kompenseras i likhet nled löntagarna för denna extra
beskattning därigenom, att han under öfvergångsåret får hlott ett halft
års skatt i stället för hela skatten. Detta "kan för 111ånga synas sonl
en tänlligen god kompensation.

Se vi nu på de tillfälliga inkonlster, SOlll tillfalla en skattskyldig
under år 1907, SåSOlll t. ex. lotterivinst, SOIU skattemyndigheterna fått
l"eda på oel1 taxerat under år 1907, så finna vi, att den skattskyldige
blir ganska illa behandlad. Äfven, år 1908 blir han taxerad för samnla
tillfälliga inkonlst; han fär visserligen dä blott betala el1 half skatt, men
inalles betalar han dock 11

/ 2 skatt försan1ma vinstutannägonkolllpel1sation.
Det är ju doek ej möjligt att göra en öfvergäng, sådan SOlll det här är fråga
om, utal1 att det blir en Ilågot olika bel1andling för olika slag af inkomst.

Dären10t, om dessa tillfälliga inkolllster tillfalla den skattskyldige
så sent, att taxeringsnlyndigheterna ej år 1907 få kännedolll därom
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blir han taxerad under ål~ 1908, ,nlen det ,är ren fördel, ty då blir det
hlott en llalf skatt han får betala.

, Hvad fastighetsägare beträffar; så sker ej någon ändring i fastig
hetsbevillningen. Följaktligen är det ej någon rinllig anledning, llvarför
denna skulle sänkas under öfvergångstiden. Att nlan för vissa in
kOlnster vidtagit sänkning, beror, såsonl jag visat, därpå, att man velat
gifva konlpensation för de verkliga nackdelarna, elluru mången skall
finna dessa konlpensationer otillräckliga. Hvad fastighetsbevillningen
beträffar, finnes det SOlll 'sagdt ej' någon anledning att gifva någon
konlpensation, ty lllan gör ej här någon ändring, utan Jllan fortgår
såsoln nlan alltid hittills har gjort. '

Hvad därelllot beträffar inkomstskatten, så blir naturligtvis fastig
hetSä.garen likställd nled alla andra inkonlsttagare, och det gäller då
detsamma, som jag nälnnde nyss. Under öfvergängsåret får han så
lunda blott betala 'en half skatt, men i stället är det ett års förlängd
skattskyldigIlet. I det afseendet blir han hvarken bättre eller säll1re
ställd än andra skattskyldiga; och således har han ingen anledning
att beklaga sig öfver best.älnmelserna 0111 öfvergångstiden.

Trots säledes, att det gifves konlpensation åt inkomsttagarna, Ilar
man funnit, att det dock skulle kunna gestalta sig svårt och obehagligt
att betala skatt under året efter sedan inkonlsten upphört. Man hade
därför tänkt, att åtminstone för sInä inkomsttagare skulle det beviljas
stärbllusen en viss lindring, och det kan ju vara rill1ligt. I alla fall
skola vi ej öfverdrifva den olägenhet, som ligger i att skatten skall
utgöras året efter det, hvarunder man dött, t~y så är förhållandet nu
också. Skillnaden är, att enligt nya förslaget kOln:qler lnan att betala
denna nya skatt till staten i november i stället för i februari. Således
blir det en längre tid efteråt. Detta är den enda 'olägenheten. Men
detta är något underordnadt, då det gäller en så stor och viktig sak.

Beträffande den kOffilllunala skattskyldigheten vill jag franlhälla,
att det gifves ej någon kOlnpensation. för den förlängda skatt.skyldig
heten året efter sedan inkolnsten llppllört. Blir då icke skattskyldig
heten därigenonl i hög grad betungande? Nej, uppenbarligen ej, i stort
sedt. Ty i den mån denna förlängning af skattskyl.digheten lped ett
ar efter det inkomsten upphört inträder under följande är, blir Ilatur
Iigen kOlnmllnei-nas' fyrktalssUlllma större än. annars OCll således blir
utdebiteringeil för fyrk nlindre, hvilket kOlllIner alla k0111ffiUnens skatt
skyldiga till godo. KOIlllllunalskatten är till sin natur en repartitions-
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skatt. Det är ju vissa utgifter, son1 skola bäras, och sonl ej bli stöl~re

därför, att själfva bestäml11elsen on1 skatteåret blir, ändrad. I stoi..t
sedt kan mall icke säga, att kOlTII11Unernas invånare genoln förändringen
drabbas af 11ågon större skattskyldighet.

* * *
Hvad vinna vi nu gell0ln denna svåra och konlplicerade öfvergå~g?

Jo, ,för det första en förnuftig ordning i skatteväsendet, och det är ju
obestridligen en lnyeket väsentlig vinst. Vi vinna, att inkoInsten alltid
taxeras året efter sedan den erhållits. Detta 111edför ,ej heller ett allt
,för stort uppskof 111ed skattens erläggande, ,då den betalas året efter
sedan inkon1ste11 uppburits. Påståendet att det skulle förflyta så lång
tid l11ellan det är, då inko111sten uppburits oell då skatten betalas, är
icke hållbart.

Det har anlnärkts, att det är en olägenhet att betala s]{atten' till
staten på höstell. Den 'klass, SOlll vi 11ärn13st borde taga hänsyn till,
arbetarklassen, har hittills i afseende på uppbördstidens förläggning
blifvit 111ycket illa bellandlad, ty en stor del arbetare äro arbetslösa
under vintern och 11afva då svårt att draga sig frain. Det klagas
öfver, att arbetarna så litet uppfylla sin skatteplikt, och att det är
stora restantier. Klagolllålet är tämligen oberättigadt, Oln man ej vill
bättra på uppbördsförhållandena särskildt för städernas industriarbetare
nled säsongarbete. För arbetarna är ju S0111111ararbetet öfvervägande, och
således är det för dell1 betydligt fördelaktigare att få skattskyldigileten
förlagd tillllösten, då de hafva penningar.

Det gestaltar sig, säger Inan, olika för hemnlansägarna. Ja, dock
icke för alla 11elllnlansägare, ty nlan får, väl antaga, att åtn1instone
en del af Sveriges hemlnallsägare ha inkolnster på SOilllnaren, ty jord-

. bruket skall väl äfven på SOlllillaren lämna 11ägon afkastning; och där
inkolllsten förvärfvas hufvudsakligell på vintern genom körning i sko
garna, liksOll1 i Norrland, är det bra, att det finns pellningar till konl
111unalskatter, SOl11 ju äro ojälnförligt mycket större. Dessa komnlunal
skatter kunna ju kommUllerna förlägga till hvilken tid de vilja; upp
börden, af desanlnla kOlllnler alltagligen att förläggas till våren. Tänka
vi på ett' genomsnittsllemnlan med 5,000 kronors taxeringsvärde, är
den bevillning, sonl skall erläggas, 3 kronor. Oln det ock kan sägas"
att 3 kronor är en betungande utgift, kan det' ej sägas, att det är
Väsentligen Iller betungande att erlägga 3 kronor i noveulber än i
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januari. Nu är det visserligen sant, att det icke blott är bevillning,
s'om skall erläggas, utan äfven vägskatt, hvilken är på Illånga häll
rätt stor. Men här blir det en delning nlellan skatten till ko.mll1unen
och till staten; och kOJnmunalskatten, SOl11 oftast är den större, kOlll11ler i
regel att erläggas på våren, då det finns pengar. Denna delning 'af
skatten är naturligen i alllnänhet till förmån för deln, son1 ha svArt
att betala.

pet är fÖr skatterefornlen af stor vikt, att uppbörden sker på
Ilösten, och· att penningarna kOlnnla in under det är, i hvars stat
skatten är uppförd såsom tillgång. Detta resultat kan ej vin11as på
något annat sätt än genom en förkortning af taxeringsförfarandet.
Denna förkortning vinnes därigenom, att taxeringsmyndiglleterna bli
2 i stället för 3; och detta är ett önskemål, SOlll i och för sig själft
är viktigt. Taxeringsnlyndigheterna skola bli 2: taxeringsnälnnden och
p'röfningsnämnden. Taxeringsnämllden får samma uppgift SOl11 de ganlla
bevillningsberedningarna och taxeringsnämnderna. Tanken att öfvergå
till 2 taxeringsnlyndigheter är naturlig, då vi infört deklarationsplikt,
ty denna deklarationsplikt är i själfva verket icke annat än en själf
taxering i första Iland.' Där ha vi egelltligen en ny första instans,
och detta kan fullt tillräckligt 1110tivera, att vi nöja oss med två ytter
ligare instanser. Taxeringslnyndigheternas uppgift är väsentligen en
annan, sedan en sådan själfd'eklaration införts. Det blir då taxerings
l11yndigheternas sak att öfva kontroll. I de flesta fall får nlan förut
sätta, att deklarationen är riktig, ocll således blir arbetet lllindre.

Vidare llafva vi att erinra oss, att, då man öfvergår till det näst
föregående året SäSOll1 taxeringsår för alla slag af inkolllst, bli be

stälnmelser~a 0111 inkonlstbegreppet så ofantligt förenklade och så
rediga, att man kan förutsätta, att folk konlmer att deklarera riktigt.
Det blir lättare för taxeringsmyndigheterna att själfva förstå, hvad för
ordningen 111enar, och att kunna kontrollera riktigheten af deklaratio
nerna, i synnerhet sOln dessa afse inkolllster, SOIU faktiskt redan er
11ällits, och oln' hvilka faktiska upplysningar kunna erhällas, så att
nlan icke behöfver vara hänvisad till förnlodanden.

Arbetet kommer enligt kungl. nlaj:ts förslag att kOllcentreras på
()rdförandena i de nya taxeringsnämnderna. Detta ~r i OCll för sig en
fördeL En person skall hafva hufvudarbetet och därmed äfvell an
svaret. Detta förhållande, att nlan skapar en hel rad af instanser,
är en sida af det berömda divisionsansvaret, sonl vi lida så nlycket
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af ~lär i Sverige. Om allt ·arbete koncentreras. hos e·n. lnyndighet,
särskildt då .en person Ilar llufvudbördan,. blir det en llelt annan känsla
af ansvar, och man kan äfven ,förvänta bättre resultat.

Dessutom föreslår re~eringen, att en person skall i nämnden vara·
sakkunnig ledamot, förordnad' af konungens befallningshafvande. Där
igenolll vill man gifva en förstärkning i första instans åt själfständig-.
heten och opartiskheten i taxeringsförfarandet. Men dessutom måste
denne ledalllot betraktas såsom ett yälbehöfligt biträde åt ordföranden,
då denne ju får mycket att göra..Särskildt Olll deklarationsplikten kom~

mer att utsträckas, komIller; arbetet att ökas~ Man bör af ordföranden
fordra, att han noggrannt sätter sig in i arbetet och utöfvar noggrann. kon
troll. Därför hehöfves det ett biträde, som kan hjälpa honolll och even
tuellt tjänstgöra såsom vice ordförande.

Väsentligt för hela ändringelI är, att denna organisation; på
hvilken en så stor arbetsbörda .lägges oell så stora. fordringar ställas,
får ordentligt betaldt~ Därför föreslås äfven en förhöjning af provisio
nen. Hvad som betalas för detta ändamål är -mycket väl använda
penningar, isynnerhet som den, som åtager sig ett sådant arbete,· i
alla fall får för det allmänna utföra my~ket Iller arbete, än han får
betaldt för.

Beträffande pröfningsnämnden har man på grund af de förhållan
den, sorn skulle komlna att inträda efter den nya ordningen, ansett
sig kunna minska antalet af dess ledanlöter.

Taxeringsnämndens ordförande får sig enligt förslaget ålagdt att
afgifva förklaring öfver de skattskyldigas besvär, då klagan föres i
kammarrätten eller 110S kungl. maj:t. .Detta är. något nytt, och kall
anses såsoln, en börjall till en närmare fö~bindelse· nlellan de, olika
taxeringsinstanserna, ett samarbete dem eIneilan SOln är mycket önsk
värdt.

Härmed har jag fyllt, hoppas jag, den uppgift jag har föresatt nlig
med den begränsning däri, som tiden nödvälldiggjort. .Jag. har äfven
koncentrerat mig till hvad .SOln rör hufvudfrågan, nämligen öfvergången
till ett annat taxeringssystem. Det skall helt säkert synas lnången,
sonl. onl det öfvergångs~r, som föresläs, vore .besvärligt och kanske
äfven erbjuder bra. små {ördelar i förIlåilande till allt detta besvär;.
lllen .så 'kan man tydligen; blott se saken, om man: betraktaJ; hela,
denna regeringsproposition såsom· ett i oc~·för sig isoleradt förslag ..
Ser 111an den säS9~ .ett led i .den stora skattereform, sO.In. är· ett. villkor.
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för att vi någonsin skola erllålla ett lllodernt och välordnadt skatte
systein., så vinner förslaget, tror jag, betydligt i styrka. Då skall man
nog inse, att den föreslagna refoflnen helt enkelt är nödvändig; och
lnan .påtager sig onekligen ett stort ansvar, onl Ulan nu förkastar detta
förslag.. Vi skulle dä kOlnma tillbaka till samma kaos i skattesysteinet,
som vi för närvarande befinna oss i, och SOln vi under så nlånga år
förgäfves sökt arbeta oss upp ur. När det då skulle bli möjligt att
taga ett. steg vidare framåt är synnerligen ovisst. De, som öllska
vidare reforlner i skattelagstiftningen, lnåste se till, att de nödvän.
diga förarbetena bli utförda. . Särskildt är detta nödvändigt för alla
dem, som vilja en l{OmlnUnal skattereforin. Det är en utomordentligt
stor uppgift för svensk politik att åstadkornilla en sådan. Men vägarna
dit äro stängda, tills detta, som vi nu talat om, har blifvit fullbordadt.

Äfven de lnånga nykterhetsvänner, sonl vilja en aflösning af rus
drycksbeskattningen, torde erinra sig, huru hopplöst det är att åstad
komma ett nytt skattesystem, lltan att de formella anordningarna först
äro klara och på fast grund.

Slutligen alla de, SOln i och för sig anse önskvärdt att få ordning
och reda i skattelagstiftningen, alla de, som lida af de nuvarande
svårigheterna - och det torde vara de flesta åtnlinstone af dem, som
nägonsin afgifvit en själfdeklaration - alla dessa skola förena sig i
en önskan, att det en gång måtte blifva möjligt att skapa ett skatte
syste~ med lnera ordning och reda.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den g april I g07.

Ordförande: Professor D. DA VIDSON.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Rektor S. J~ A. Boije a'f. Ge1~If~äs;

Herr F. von Celsing oell
Professor N. F. Stjernberg .

.Det för aftonen uppställda diskussionsälnnet:

Emissionsbanker

inleddes af Kanlreraren V. Moll:

Den fråga, som i dag upptagits till diskussion i nationalekono111iska
föreningen, är ingalunda någon ny fråga.

I sanlnlanhang 1lled förslag till lag angående solidariska bankbolag
salllt lag angående bankaktiebolag franllade kungl. luaj:t till 1903 års
riksdag äfven förslag till lag angående industriförlagsbanker, hvarmed
afsågs sådana banker, SOln skulle äga rätt att drifva halldel äfven
111ed aktier. Detta förslag blef af salnmansatta bank- och lagut.skottet
afstyrkt sanlt af båda kanlrarna utan votering förkastadt.

Frågan 0111 inrättalldet af s. k. emissionsbanker har emellertid vid
in~evarande riksdag äter bringats på tal genom en af auditören Martin
jämte 9 mednl0tiollärer i andra kamInaren väckt 1110tion, i hvilkell
hemställes, att riksdagell ville i skrifvelse till kungl. maj:t anhålla 0111

franl1äggande af förslag till lag angående sådana banker, sonl 111å till
låtas att idka llandel äfvell 11led aktier, s.k. en1issionsbanker.
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Jag skall här icke närulare inlåta 111ig på frågan 0111 nyttan af
dylika anstalter. Att välordnade OCll ledda elnissiönsanstalter kunna

, vara till ovärderligt gagn' för dell 31lmänna ekonollliska utvecklingen,
erkänner jag oförbehållsalllt. På dellna punkt är jag fullt enig l11ed
de ärade nl0tionärerna. Men på andra punkter tillåter jag mig hysa·'
en från deras afvikande nlening.

Såsom stöd för sitt förslag åberopa sig motionärerna hufvudsak
ligen på förhållandena i Tyskland. Motionärerna anse, att den i Tysk
land under de senaste årtiondena inträffade väldiga ekonomiska ut
vecklingen till ej obetydlig del beror på de tyska bankernas kraftiga
initiativ. ' Häri ha 1110tionarerna 'säkerligen rätt~' Men härvid är att
märka - och det förefaller, sonlom nl0tionärerna förbisett detta -,
att de stora tyska 'enlissionsbankerna bedrifva aktieaffärer såsom eon
bland n~ånga grenar af bal1kverksamhet. De tyska bankernas deltagande
i aktiehandeln äger rum hufvudsakligen under tre olika former.' För
det första förlnedla bankerna komlnissionsvis köp och försäljning af
aktier; denna rörelse motsvarar den verksa"nlhet, som våra banker
utöfva genonl sina fondafdelningar. För det andra deltaga de tyska
bankerna såsom konsortialllledlemmar i aktieemissioner. Och för det
ti~edje biträda de tyska bankerna vid bolagsgrulldning' saInt öfvertaga
för egen räkning aktier. l samnlanllang med den af nl0tiollärerna
väckta frågan Ila vi således att närmast ta hänsyn till de tyska ballker
nas deltagande i aktieemissioner och bolagsgrundning saInt förvärf af

aktier för egen räkning. Bland dessa operationer är deltagandet i
aktieenlissioner utan tvifvel den från banksynpunkt -minst riskabla;
bankerna garantera visserligen e111issionens fr,anlgång, lnen för öfrigt
uppträda bankerna här i de flesta fall endast såsom förnledlare, livar
förutonl dessa affärer i allmänhet kräfva jälnförelsevis kort tid för sin
afveckling. Deltagandet i grundning 'af nya företag är därell10t en
affär, sonl i de flesta fall kräfver lång tid för sin afveckling, ofta åratal.
Detta slag af affärer äfvensonl köp af aktier afsedda att af banken
behållas äro gifvetvis ägnade att l11inska vederbörande banks likviditet.
De tyska bankerna ha ock, enligt hvad af deras årsberättelser fralllgär,
åt denna verksanlhetsgrell inrYlnt en, i jän1förelse ~ned öfriga grenar
af bankverks"anlheten, lnycket blygsanl plats.·

För att 'i någon' mån belysa frågan, i 'hvilken utsti~äcklling ell väl
skött tysk elnissibnshallk anser sig kunna inlåta sig på affärer af nu
ifrågavarande slag, skäll jag tillåta ll1ig att anJöra några siffror ur
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Deutsehe banks årsberättelse för sistlidna år. 'Deutsche bank är, sonl
bekant - näst· tyska riksbanken - Tysklands största bankinstitut.
B~nkens aktiekapital oell reservfonder utgöra tillsamInans 300 lllillioner
mark~ Aktiva och, passiva balanserade den 31 sistlidne deeen1ber
lned 1,812 millioner mark. På konsortialkonto ägde banken oaf
vecklade andelar i under emission varande aktier och industriobliga
tioner till belopp 24,375,000 mark. På konto för egna värdepapper
ägde banken aktier till belopp 4,310,000 111ark. Slutligen var konto
»dauernde Betheilungen bei frelnden Unternehnlungen» upptaget till
78,997 ,000 lnark. På dessa tre konton torde bankens san1tliga engage
111ang i aktieernissioner, aktieförvärf och bolagsgrundning återfinnas.
Summan af nämnda tre belopp uppgår till 107,682,000 mark eller föga
111er äll en tredjedel af bankens egna fonder saInt onlkring 6 %af bankens
samtliga tillgångar. Härvid bör dessutom annlärkas, dels att på
konsortialkonto voro samlnanförda aktier och industriobligationer, dels
att -tillgångarna på konto »dauernde Betheilungen» sannolikt till öfver
vägande del bestodo af aktier i andra banker. För att tillförsäkra
sig goda bankförbindelser på andra platser såväl i in- som utlandet
göra sig. de stora tyska bankerna i en bet.ydande olnfattning till al{tie
ägare i andra banker på dessa platser. Deutsche banks portfölj af
aktier i industribolag samt andelar i grundningsföretag uppgick vid
slutet af sistlidna år sannolikt icke på långt när till förenän1nda 6 %
af samtliga tillgångar. Häraf'framgår,att en bank, sådan sonl Deutsche
bank, blott med stor varsamhet och endast med ei1 jämförelsevis 111ycket
ringa del af till bankens förfogande st.ående m.edel inläter sig i förvärf
af industriaktier och grundning af industriella företag. Ungefär enal1anda
torde dessa förhållanden gestalta sig i öfriga stora tyska elnissionsbanker.

De engelska och franska bankerna torde i regel inlåta sig i affärer
af ifrågavarande slag i relativt mindre utstr~ckningän de tyska bankerna.

De ärade motionärerna måste nog själfva medgifva, att det är en
högst väsentlig skillnad mellan å ena sidan att,' på sätt sonl sker i
utlandet, ägna sig åt den nu ifrågavarande grenen af bankverksam
het i.starkt begränsad omfattning såsom en bland många grenar af
hankverksalnhet, och å andra sidan att, såson1 motionärerna önska,
göra denna ur synpunkten af bankernas likviditet riskabla verksam
Iletsgren till uteslutande sysselsättning för en viss kategori banker.
Sådana banker, som n10tionärerna vilja ha till stånd, existera, så vidt
jag känner, ingenstädes i världen.
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Såsonl bekant saknas ej varnande exempel på, hvarthän det kan
föra, onl en bank allt för djupt inlåter sig i grulldningsaffärer och
aktiespekulationer. ~otionärerna ha inslrränkt sig till att anföra ett
el1da dylikt, exempel, och det är ett, som är 50 är ganlInalt, nämligen
Credit-nlobilier-kraschen. Hvarför gå så långt tillbaka i tiden? Jag'
skall tillåta nlig att nämna tre nanln: Ul1ion generale, Grosse Venezuela
Bahn och Leipzigerbanken, hvilka erbjuda långt färskare erfarenheter
.af detta slag.

Motionärerna erkänna själfva, åtlninstone indirekt, att bolagsgrund
ning och aktieförvärf äro ur banksynpunkt riskabla affärer. Såson1
·en nlotvikt till risken önska nl0tionärerna större lninimikapital och snäf
vare begränsning af inlåningsrätteIl, än kungl. nlaj:t föreslog är 1903.
.Jag undrar, Oln den säkerIletsventil, motionärerna här önska, icke är
itnbragt .på orätt ställe. Vill n1an skydda insättarna mot förlust i följd
.af den ifrågavarande affärsrörelsens riskfarlighet" synes skyddet böra
.åstadkomnlas, ej genoln begränsning af inlåningsi~ätten, utan genom
.begränsning ~f den såsom farlig ansedda affärsrörelsen till viss del,
,exempelvis hälften eller fjärdedelen af elllissionsanstaltens egna fonder.
En begränsning, sådan sonl 111otionärerna föreslagit, medför icke någon
trygghet 'för insättarna. Denna begränsning medför visserligen, att
.anstalten. får från insättare 1110ttaga blott ett visst antal millioller, 111en
dessa millioner få oafkortadt användas till den såsom riskabel ansedda
rörelsen. Det kan· betvif1as, huruvida insättarna, 0111 det ginge galet,
.skulle känlla sig tröstade däraf, . att. det blott är deras pengar sonl
:gått förlorade, under det att andra eventuella insättare. af den lag
stadgade inskränkningen i inläningsrätten förhindrats att i emissions
banken insätta sina pengar. Att 1110tionärerna anordnat sin säkerhets
ventil på ett så föga betryggande sätt, har sin naturliga förklaring
däri, att motionärernas ell1issionsbanker äro uteslutande afsedda för
denna ur banksynpunkt riskabla rörelse.

På sid. 6 i lnotionen yttras: »lTtom Sverige torde det bland Europas
stora' industri- och handelsnationer vara blott England, SOl11 saknar
kontroll och bankgaranti vid 'den större aktiebolagsgrundningen Oell
där bankverksall1heten är på enahanda· sätt som hQs oss begränsad».
Den engelska bankverksamheten faller SOlll bekant under den allmänna
.aktiebolagslagen, the c0!J1~panie8 act af år 18,62, med däruti tid efter
.anna~ vidtagna förändringar. DenIla lag innehåller visserligen bestäm-o
melser, särskildt afsedda för bankerna, 111en någon begränsning af bank-o
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verksamheten, sådan sonl hos oss, finnes ej i England. On1 de engelska
bankerna i relativt ringa onlfattning ägna sig åt affärer af nu ifråga
varande slag, så komlner detta sig ingalunda däraf, att gällande lag
lägger hinder i vägen, utan däraf, att man i England ställer högre
anspråk än kanske i något annat land på bankernas likviditet.

Äfven i Frankrike har man i detta afseende större anspråk än i
Tyskland. Det kan vara skäl att i detta sammanhang påminna däronl,
att fråga förevarit i Tyskland att bredvid de nuvarande emissioris
bankerna skapa en ny typ banker, depositionsbanker, hvilka icke skulle
få befatta sig med aktieaffärer.

Saknar verkligen bolagsgrundningen här i landet s. k. bankgaranti
så fullständigt, som motionärerna synas tro? Är det icke en ganska
vanlig företeelse att större bolagsföretag grundas under den ena eller
andra bankens allspicier? Naturligtvis kommer i sådana fall veder
börande banks nan~n icke till synes,' mell hvad som praktiskt taget
är lika bra, en eller flera af bankens ledande' män deltaga sonl före
tagets' stiftare och kvarstå mycket ofta i företagets styrelse. Det vore
en lätt sak att anföra talrika exel~lpel härpå.

EIneIlertid Ilar, ~edan de ärade lTIotionärerna i riksdagen frainlade
sitt förslag, någonting inträffat, sonl bringat hela denna angelägenhet
i ett nytt läg.e.

Såsom herrarna alla ha sig bekant, har nyligen här under lednillg
af framstående afi'ärsmäll på skilda områd~n grundats ett· elnissions
bolag, utrustadt med ett för våra förl1ällanclen betydande kapital och
afsedt att drifva just den verksamhet, SOlll nlotion.ärerna tillärnat åt
sina elnissionsbanker - ITled undantag af bankmässig upplåning frän
allmänheten.

On1 .man nu mot hvaranclra väger fördelarna af ett dylikt emissions
bolag och fördelarna af en emissionsbank enligt motionärernas önskan,
så tror jag, att åtskilliga omständigheter tala till förmån för bolaget
OCll mot banken. Bolaget får icke drifva bankverksamhet, det vill här
säga bankmässig inlåning från allmänl1eten. Bolaget blir således icke
i tillfälle att använda från allmänheten upplånade medel till bolags
grundning och aktieförvärf. Detta är enligt 11litt förlnenande en stor
fördel. Vidare har ett emissionsbolag den .fördelen framför en elnissions
bank, sådan lnotionärer~a tänkt sig, att llalTIllet ger ärligt besked Oln
hvad afsikten är. Det kan nu en gång icke hjälpas, att Iuan enligt
hittills .alllnänt gängse språkbruk med. benälnningen emissionsbank
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menar någonting helt annat, än hvad motionärerna åsyfta. Vi ha redan
sedan lång tid tillbaka ·haft elTIissionsbanker här i landet, t. ex. Stock
holms enskilda bank, StockholulS llandelsbank, Skandinaviska kredit
aktiebolaget m. fl. Dessa banker äro dock naturligtvis endast obliga
tionsemissionsbanker. Motionärernas enlissionsbanker skulle däremot
11ufvudsakligen, ja, nlotionärerna säga själfva uteslutande, befatta. sig
med bolagsgrundning och aktiebandel. Men när det ej är lneningen,
att det skall bli hvad man i vanligt tal lTIenar... med bank, hvarför då
använda en oriktig och vilseledande skylt? Att ett bolag, likaväl sorrl
en bank, kan' äga till sitt förfogande en stab af de skickligaste och
pålitligaste experter på den industriella ocll merkantila teknikens alla
omräden, är själfklart.

Näväl, llör jag lnotionärerna invända, allt det där är godt och
Väl, men bolaget kommer icke under offentlig kontroll, under bank
inspektionens kontroll, ocll det gör banken.

Ja, härmed äro vi inne på en annan betänklig sida af motionä
rernas förslag.

Vi ha llelt nyligen fått bankinspektionen olllorganiserad. Ingen
lärer kunna bestrida, att icke bankinspektionen redan nu har sig före
lagd en uppgift af den vikt och omfattning, att densamma till deras
fulla utsträckning ta.r inspektionens krafter i anspråk. GenOlTI att, på
sätt lTIotionärerna önska, salllmankoppla bankmässig uppläning med
aktiehandel och bolagsgrundning skulle ett nytt vidsträckt olnråde,
11ittills frälTIlTIande för vårt bankväsen, komnla' att tilläggas bankinspek
tionens redan nu fullt tillräckliga arbetsolTIråde. Det kan lTIed skäl
befaras, att bankinspektionens arbete härigenOlTI skulle kOlTIIlla att
förryckas.

Vid ett tillfälle för två är sedan var inom denna förening på tal
frAgan, huruvida bankinspektionens kontrollerande verksamhet borde
vara af öfvervägande formell art, eller Oln den borde onlfatta äfven
en ingående kontroll öfv~r ballkernas ledning och skötsel. Rörande
denna fråga uttalade bankofullmäktigen friherre Langenskiöld den öfver
tygelsen, att bankinspektionens verksamhet i hufvudsak bör vara formell,
d. v. s. att inspektionen i frälllsta rUlnmet Ilar att se till, att bankerna
ställa. sig lag och författning samt bolagsordning till efterrättelse. »Jag
är nämligen rädd för - yttrade friherre Langenskiöld - att, dä~pst

man allt för mycket franlhåller det mOlllent i bankinspektionen,. att
den skall lika.ledes öfvervaka. en förståndig ledning af. bankern~ med
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afseende å deras ellskilda verksall1het, icke blott bankinspektionen
utan äfven staten i' allmänilet kan komma att få ett kanske alltför
stort moraliskt allsvar för bankernas privata skötsel.»

Äger detta yttrande giltighet gent emot våra nuvarande ballker,
så äger det än större giltighet gent elnot emissionsbanker af 1110tio~

närernas typ. En öfvervägande formell kontroll öfver en verksanl11et,
som hufvudsakligen eller uteslutande är förlagd till aktiehandelns och
bolagsgrundllingens områden, torde blifva af ringa eller intet gagn.
Och det. tDrde llled fog kunna ifrågasättas, huruvida icke bankinspek
tionen - afsedd för helt andra ändall1ål - nlåste omorganiseras och
utvidgas för att kOll1nla i besittning af dell mångsidiga kompetens,
som erfordras för att sakligt bedö~la en d~ylik verksalnhet. Motio
närerna tala själfva onl ell hel stab af de skickligaste och samvets
grannaste experter på den industriella och lnerkantila teknikens alla
oInråden såsom för denna verksalnhet· nödvälldig. Kan man begära,
att bankinspektionen, såsom den 11U är sa111111ansatt, skall kunna be
dölna dessa experters arbete?

Då 1110tionärerna definierat begreppet elnissionsbank såsom en under
offentlig kontroll stående kreditinstitution, bör här erinras därolll, att
elnissionsbankerna i utlandet icke .stå under någon SOlll helst kontroll,
sådan SOl11 den vår bankinspektion utöfvar.

Ej blått för det svenska bankväsendets och för bankinspektionens
skull utan äfven för de tilltänkta emissionsanstalterIlas egell skull
tror jag för lnin del, att det vore bäst att undvika den af nlotionä
rerna önskade sallllnankopplingen af bankverksanlhet llled aktiehandel
och bolagsgrundning. Hvad som under de-n senaste tiden inträffat på
den svenska aktiemarknaden, synes mig ej .. heller ägnadt att göra en
dylik salunlankoppling eftersträfvansvärd. Motionärerna tro visserligen,
att deras elnissiollsbanker· skulle kunna motverka det osunda aktie
jobberiet, nlen det kan dock tänkas, .att dylika inrättningar skulle kunna
finna 111ed sin fördel förenligt att uppnluntr.a jobberiet. Erfarenheten
från utlandet visar i hvarje fall icke, att därvarande emissionsbanker
förmätt hindra, att dylikt jobberi tid efter annan florerat.

Om elnellertid aktiehandel och bolagsgrulldning skulle anses böra
lned bankverksalnhet förenas, tror jag för lnin del, att detta 11lål bäst
kunde vinnas gen~ln en ändring af gällande lag därhän, att våra Ull

befintliga banktYl)er kunde i sig upp~aga den ifrågavarande verksam
heten. Naturligtvis skulle detta få ske endast i någon viss noga be-
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gränsad on1fattning, motsvarande exelnpelvis fjärdedelen eller tredje
delen af bankernas egna fonder, sanlt i öfrigt på de villkor, sonl efter
förutgängen utredning kunde befinnas nödiga för tryggandet af allnlän
hetens intressen. Huruvida åter ett dylikt lnedgifvande bör länlnas
bankerna, därpå skall jag ej här närmare inlåta lnig - denna fråga
kan först efter sorgfälligt öfvervägande besvaras; filen så 111ycket vill
jag dock 11afva- sagt, att jag anser ett sådant medgifvande innebära
en lösning af det af nlotionärerna på tal- bragta spörsll1ålet, SOl11 är
vida att föredraga framför nlotionärernas förslag.

När detta spörsmål år 1903 var uppe, tillät jag 111ig att fralnhålla,
att, om en lly banl{typ med rätt att· drifva aktieilandel, här i landet
skulle inrättas, så borde dessa banker gifvas formen af komn1andit
bolag på aktier, 11vilken form, framför den vanliga aktiebolagsformen,
har den fördelen, från allmänhetens synpunkt sedt, att styrelselned
len1marna äro personligt ansvariga för alla bolagets förbindelser. Denna
ansvarighet med ty åtföljande omtanke om eget sl{inn skulle gifvetvis
innebära en kraftig 11laning till vederbörande styrelse att iakttaga för
siktigilet och undvika äfventyrligheter. Dessa k01111nanditbanker skulle
naturligtvis endast i viss begränsad utsträekning fä drifva. aktiehandel.
Äfven denna väg för frågans lösning anser jag vara bättre än nl0tio
närernas förslag.

Emellertid Ilar nu, såsom redan nämnts, den af motionärerIla ånyo på
tal bragta frågan, sedall motionen framställdes, fått en praktisk lös
ning, därigenom att ett ell1issionsbolag grundats härstädes. Man be
höfver nog icke befara, att icke, om bebof skulle yppas eller onl det
nya bolaget visar sig blifva en inbringande affär, flera dylika emissions
anstalter komma att upprättas. Vi ha lyekligtvis äfven här i landet
flera llläktiga konl{urrerande bankintressen, SOln noga hälla utkik på
11varandra. Det ena af dessa bankintressen tillåter ej gärna det andra
att få nå.got större försprång. Denna de olika bankintressenas in
bördes täflall - S01l1 i parentes sagdt är en lnyeket viktig faktor för
vår ekonoll1iska utveckling - kOlll111er utan tvifvel att draga försorg
0111, att den nu grundade e111issionsanstalte11 icke får bli ensam 11erre
på täppan.

Att nu, såsonl motionärerna önska, vidtaga lagstiftningsåtgärder i
ändafilål att kalla till lif ännu ett slag af en1issionsanstalter, SOlll skola
kallas banker 111en ieke äro afsedda att blifva banker i hitt.ills vanlig
mening, synes lnig ieke vara välbetänkt. Följden häraf blefve sannolikt,

3
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att vi flngo för 111ycket af detta goda. Ma.n kan få så nlycket af det
goda, att det blir till ondo.

Då man ju ej har någon rätt att antaga, att icke de ärade nl0tio
närerlla ha saken Iller än formen för ögonen; då den af nl0tionärerna
åstundade saken, efter det att Ill0tionen väekts, funnit en praktisk
lösning, och då befogade anmärkningar kunna göras Inot den af motio
närerna föreslagila formen, vill det synas, son10m nlotionärerna utan
alltför stor själföfvervinnelse borde kunna afstå från den af dem
önskade fornlen.

Efter hvad jag nu yttrat, är det klart, att jag för min del anser,
att nl0tionen icke bör till någon åtgärd föranleda.

Härefter yttrade sig:

Herr Bankinspektören R. Benckert: Det är nog riktigt, såsom in
ledaren framhöll, at.t vid val emellan emissionsbolag och emissionsbank
det förra har det företrädet., att det drifver sin verksanlhet utan inläning
frän allmänheten. En eventuell förlust drabbar sålunda endast aktio
närerna, som få stå sitt kast, och de banker, som lämnat bolaget kredit.

Men så komiller frågan om kontrollen, och därvidlag står jag icke
alldeles på samma ståndpunkt sonl inledaren. Då jag genomläste
lllotionen i äInnet, 11vilken tyvärr ingen här anlllält sig vilja försvara,
fick jag det intrycket, att motionärerna i någon mån öfverskattat
värdet af denna kontroll; men jag tror också, att nyttan af kontrollen
underskattats af inledaren, Ilvilken i likhet lTIed en artikelförfattare i
Aftonbladet för den 9 Inars t 907 vill reducera den· offentliga kon
trollen i fråga 0111 elllissionsinstitut till en nullitet. Det förhåller sig
nog så, att genolll bankinspektionen en ~ankkatastrof ingalunda är
olllöjliggjord, eftersonl ju bankerna inoul den gräns, som af lag, bolags
ordning och i öfrigt gällande beställllnelser är utstakad, måste ha fria
11änder. Då bankerna hälla sig inonl nälllnda gebit, hvilket bank
inspektiollen Ilar att öfvervaka, har inspektionen endast att framställa
erinringar, råd och förslag, lllen därutöfver får den ej gå. Oc.h det
var nog det, som baron Langenskiöld syftade på, då 11an vid ett
samIllanträde inoIn föreningen, vid hvilket jag icke hade tillfälle att
närvara, yttrade, att bankinspektionell borde vara uteslutande formell.
Men, äfven med fasthållande af denna begränsning, saknar nog den
af bankinspektionen utöfvade verksanlheten ej värde icke ens i fråga
om ell bankenlissionsanstalt. Och den största nyttan uträttar inspek-
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tionen efter 111in nlening genonl att tillse, att de handlingar, SOl11 skola
grundlägga allnlänhetens oludöme om bankens ställning och dess skötsel,
upprättas på tillförlitligt sätt. Jag syftar naturligtvis på nlånadsöfver
sikterna, de s~ k. månadsrapporterna, OCll på boksluten, sonl också
franlläggas för allmänheten i förvaltningsberättelserna. Motsvarande
trygghet för att dessa handlingar upprättas tillförlitligt finnes ic.ke och
kan enligt sakens natur icke finnas i fråga 0111 ett enlissionsbolag.
Jag behöfver för denna försanl1ing icke päpeka, att, då jag talar onl
emissionsbolag, jag icke syftar på det af herr Mollomförmälta bolaget
och dess ledande män utan på en1issionsbolag i allmänhet.

Beträffande då först månadsrapporterna vill jag genonl att berätta
en liten episod, son1 jag 11älutat ur erfarenheten, visa, huru en bank
rapport kan uppställas, så att den blir nlissledande.. För flera år sedan
hände det sig, at.t en landsortsbank öfvertog en st.or post. obligationer;
lnen i den 11lånadsrapport, som banken kort därpå afgaf, syntes ingen
ökning af obligationsportföljen. Vid undersökning befanns, att obli
gationsposten lagts 110S en utländsk bank till förSäljning i komnlis,sion;
och, ehuru icke en enda obligation var såld, hade i rapporten obli
gationsbeloppet upptagits under rubriken »fordringar hos utländska
banker och bankirer». Felföringen blef genonl bankinspektionen OIlle
delbart rättad, så att obligationerna fördes~ tillobligationsportföljen.
Nu nlenar jag, att, om ett emissionsbolag på detta eller liknande sätt
uppkonstruerar en fordran på papperet, för att i de tablåer, SOlU na
turligtvis komma att af bolaget införas i de dagliga tidningarna, stolt
sera med en kassareserv i utlandet, hvilken i själfva verket är obe
fintlig, rättelse häri icke kan frän något håll påkallas. Och det bör
ock benlärkas, att bankerna vid uppsättandet af dessa rapporter äro
skyldiga att följa ett fastställdt fornlu] är, där tillgångar och skulder
äro grupperade så, att 111an kan få en inblick i bankernas verkliga
ställning. Emissionsbolaget därelnot kan uppställa sina tablåer, hur
det behagar. Den luöjligheten är då icke utesluten, att dessa tablåer
kunna blifva missledande, äfven onl siffrorna i och. för sig äro riktiga.

Det.ta onl rapporterna. Nu ett par ord GIn boksluten. Banklagarna
föreskrifva, att tillgångarna icke må i bokslutet upptagas öfver deras
verkliga värden; motsvarande bestämmelse finnes ej i, aktiebolagslagen,
ullder hvilken en1issionsbolaget lyder. Att denna bestämmelse under
vissa förhållanden kan vara ganska behöflig, är tydligt, och jag vill
bevisa detta genonl att omtala följande episod: För några år sedan
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inträffade i en litell bank, nUlnera lyckligtvis upplöst, att styrelsen i
sin förvaltningsberätt.else franl1ade en balansräkning, däri såsom till
gång upptogos förfallna fordringar, för hvilka lagsökning utan resulta.t
verkställts. Bankinspektionen pä~ordrade afskrifning; balansräkningen
nlåste göras 0111 och den redan föreslagna utdelningen reduceras. Tidt
oell ofta förekonllner för öfrigt, att. hokförda värdet af inneliggande
obligationer på bankinspektionens hell1stälian nedskrifves. Elnissiolls
bolaget åter kan balansera sina tillgångar, huru det behagar.

Men 11ll invänder herr Moll: Lät vara, att bankinspektiollen kan
uträtta något vid granskningen af vanliga bankers bokslut, lnen i fråga
Oln ell ballk, SOl11 'drifver emissionsverksamhet, kan bankinspektionen
icke uträtta något, enär inspektionen icke förstår att bedöma värdet
af dess hufvudsakliga valutor, aktier. Vi hörde nyss, att det i så
fall skulle behöfva i bankinspektionen insättas sakkunniga, SOl11 upp
vägde de onltalade experterna hos elnissionsinstitutet. Det förllåller
sig nog så, att i snart sagdt hvarje banks portfölj finnes nå.got
papp.ei~ - en revers, en växel -, hvilket upptages såsonl gollt, eh"uru
detta sederinera befinnes icke vara fallet; och bankstyreIsen kan ju
därvid 11andla i fullt god tro. Ett 'sådant förilåIlande, nämligen att
värdelösa papper utan anmärkning upptagas såsom goda, skulle nog
inträffa än oftal~e i emissionsbanker än i vanliga banker. "Men l10g
kan under vissa förhållanden bankinspel{tionen nled vanligt sundt för
nuft ochutall tilllljälp af sakkunniga kOllstatera, att värdet på akt.ier
är intet eller nlindre än det bokförda. Så lär det till exempel få
anses uppenbart, att akt.ierna i et.t bolag, som är i likvidation för in
solvens, sakna värde; och' Oln en aktie, SOITI är ute i alllnänna marknaden,
kont.ant köpes och Säljes till omkring pari, så lär lnan kunna påstå,
att en bokförd kurs af t. ex. 200 procent, är för 11Ög. Ifråga 0111 ell
enlissionsbank kan bankinspektionen fordra en afskrifning eller ned.;.
sättning i sådana värden, nlen enlissionsbolaget värdesätter sina till
gångar uteslutande efter egen sl11ak.

'Det är enlellertid ej blott genonl bankinspektionen, sonl en viss
trygg?et i fråga Oln elnissionsbanken skulle beredas; man bör taga
hänsyn äfven till den Olllständigheten, att, under de~ bolaget själft
stiftar sina bolagsregler, ordning för emissionsbanken skall fastställas
af kungl. maj:t, sonl där äger införa de särskilda bestämineiser, SOlll
anse's betryggande. OCll redan nu äro i de bankbolagsordningar, SOlll
sedan åtskilliga år 'tillbaka blifvit fastställda, intagna dylika före-
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skrifter, S0111 antagligell kOll1me att saknas i elnissionsbolagets ordning.
Sålunda är t. ex. i ba111{bolagsordningarna införd den bestän1nlelsen,
att ledaInot af bankstyreIsen icke 111å erhålla försträckning från sin
bank annorledes än gell01ll diskontering af varuväxlar eller nlot full-.
god realsäkerhet. Mot den bestämmelsen har nog i enstaka fall bru
tits; men knappast kunna sådana krediter i strid med reglenlentet
lneddelas i afsevärd utsträckning. Sålunda sl{ulle i en svensk emis
sionsbank 0111öjliggöras eller åtnlinstone försvåras uppkolnsten af så
dana förhållanden, som konlnlo i dagen vid den tyska bankkrascllen
för 7 il 8 år sedan, att nänl1igen herrar bankdirektörer beviljat sig
själfva sådana krediter, att de därigenolll Väsentligen bidragit till sin
banks undergång.

För lnin privata del tjusas jag ingalunda af utsikten att eventuellt
få bankkontrollen utsträckt till en enlissionsbanks verksalnhet, dä där
igenom skulle läggas på bankinspektionen ett värf, S0111 uppenbarligen
skull~ blifva både svårt och grannlaga; men jag har ansett mig skyldig
ut.tala den meningen, att af antydda skäl en elnissionsbanksverksamhet,
ställd, såSOln den skulle bli, ur publicitet, bör ur det allmännas
synpunkt äga vissa företräden fraluför den elnissionsverksanlhet, det
anonYlua aktiebolaget drifver.

Den sonl delar denna min lnening, står då i valet mellan enlis
sionsbankstypen, sådan den framlades vid 1903 års riksdag, eller ett
luedgifvande åt. de nuvarande vanliga bankerna att inonl vissa gränser
förvärfva aktier.

Hvad den förra typen beträffar, hafva nl0tionärerna påpekat, att
en del ändringar böra göras i det förslag, som fralIllades vid 1903
års riksdag, och detta lned rätta. Den lninimigrundfond af 5 IniIlioner,
som då föreslogs, synes 111ed den starka utveckling, våra ekononliska
förhållanden sedan erhållit, alltför liten. Den torde böra fördubblas.
Inskränkning i inlåningen från allmänheten föreslås äfven af Inotio
närerna såtillvida, att emissionsbanl{en ej skulle få 1110ttaga 811tärre

depositioner. Härtill skulle jag vilja lägga, att en eU1issionsbank icke fär
inlåna på sparkasseräkning. Denna inläningsform är afsedd att insamla
de Slllå besparingarna och hör icke 11emnla hos elnissionsbanken.

Hvad beträffar det andra sättet att lösa frägan, för 11vilket in
ledaren synes 11ysa el1 jämförelsevis stor sympati, eller att åt våra van
liga banker inrynlma rätt att förvärfva aktier, så torde nog herrarna
studsa vid del1 tanken, att vi skulle ur banklagstiftningen aflägsna
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förbudet mot aktiehandel, hvilket man väl icke utan skäl anser hafva
bidragit till våra bankers solida ställning. Men jag tror, att det nog
är värdt att något närmare tänka på detta sätt för frågans lösning.

.Därvid böra dock, såsom inledaren ock antydt, vissa inskränkningar
föreskrifvas, först och främst på det sätt, att rätt till aktieförvärf icke
medgifves alldra än våra största banker, t. ex. de banker,' hvilkas
grundfond och reservfond tillsammans uppgå till 10 millioner kronor.
Det skall nänlligen vara en stark ba.nk, som får drifva en sådan rörelse.

Men det fordras äfven en annan inskränkning, sonl också af in
ledaren blifvit berörd. ·Under det att emissionsbankerna skulle få sin
inlåningsrätt från allmänheten begränsad, borde en vanlig bank med
obegränsad inlåningsrätt få sin rätt att förvärfva aktier begränsad och
det på ett ganska snäft sätt. OC.}l en sådan gräns synes den nu
varande banklagstiftningen osökt erbjuda. Det är herrarna bekant,
att banklagen föreskrifver, att af en banks årsvinst 15 %skola af
sättas till reservfonden, till dess denna uppgår till 50 ~~ af grund
fonden. Då den nått denna höjd, hehöfver afsättiling icke vidare ske.
Nu ha emellertid, såsom bekant, åtskilliga banker samlat en reserv
fond 'Tida öfverstigande den i lagen sålunda föreskrifna. Det vore
då icke så orilnligt, att ett belopp, motsvarande denna öfverlopps
reservfond, fiI!ge placeras i aktier efter bankens eget val. Skulle då
så illa ätbäras, att hela detta i aktier placerade belopp ginge onl
intet - Ilågot som är tänkbart men knappast möjlig~ -, hade dock
icke något värre inträffat, än att banken hade jämte sin grundfond
en reservfond så stor, att lagen icke ens kräfde, att den i franltiden
ökades. Man kan icke gärna påstå, att ett sådant aktiegeschäft skulle
hota insättarna i banken, och det är ju deras rätt, man vill skydda.

Om man tager till utgångspunkt den senaste rapporten af den 28 .
februari i är, skulle med tillämpning af den tanke, jag nu förslagsvis
fraInkastat, eller att aktieförvärfsrätt icke skulle medgifvas åt andra
banker än sädana, sonl hafva minst 10 millioner i grund- och reserv
fond, samt endast för det belopp; hvarmed reservfonden öfverstiger
50 ~~ af grundfonden, det visa sig, att vi hafva nio banker, sonl skulle
få rätt att förvärfva aktier till följande belopp: Skånes enskilda bank
7,50 IniIlioner, Värmlands enskilda bank 1,38 millioner, Stockholms
enskilda bank 1,55 millioner, Sundsvalls enskilda bank 4 millioner,
Härnösands enskilda bank 4,75 millioner, Skandinaviska kreditaktie
bolaget 8,50 1llillioner, stockllolIns handelsbank 8,12 millioner, Mälar-
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provinsernas bank 0,50 luillioner oell Göteborgs hank 2,70 nlillioner
kronor~ Jag har här utelälllnat Industribanl{en, enledall dell kOll1111er
att uppgå i Skandinaviska banken. Enlellertid konlnler siffran för
sistnämnda bank att stiga genom den enlission af nya aktier, SOlll
sker i samband med näl1lnda affär, så att samnlanlagda beloppet af
bankernas aktieförvärf skulle uppgå till omkring 40 IniIlioner kronor,
och det kan ju icke vara så illa att börja lned.

Utan att taga bestänld ståndpunkt i saken, har jag sålunda velat
antyda, under hvilka villkor det, efter 11vad nlig synes, kunde utan
risk nledgifvas val~liga banker rätt till aktieförvärf.

Det har i dessa dagar från så många håll sagts åt mig och för
nlodligen också åt litet hvar af herrarna, att genom bildande af det
nyligen startade enlissionsbolaget skulle frågan onl lagstiftning för
emissionsbanker blifvit bragt ur världen. Medan vederbörande fun
derade på. saken, har herr Fraenckel med valllig raskhet dragit sitt
svärd och huggit af den gordiska knuten, och, säger lnan, då nlan
hittills kunnat reda sig utan emissionsinstitutet, kan det väl vara nog
111ed ett sådant tillsvidare. För Inin del kan jag ej gå lned på ett
sådant resonnenlang. Det enlissionsbolag, som nu startats nled sitt
st.ora aktiekapital~ med den stora bankkredit, 11varaf det antagligen
i mån af behof komnler i åtnjutande, oell 111ed den energiska ledning,
som alldeles säkert där skall göra sig gällande, kOl11nler att spela en
n1ycket betydande roll i vårt ekono111iska life Bland annat konlilleI'
det att dirigera marknaden beträffande de papper, det konlmer att slå
sig på. Detta kan nog ha sina fördelar; Il1en det kan kon1ma detta
bolag att intaga en alltför dorni!J~era1~de ställning, om det blir ensal11
11erre på täppan, ty det kunna vi vara ense onl, att envälde är lika
litet nyttigt inOlTI det ekonol11iska lifvet S0111 inOln det politiska. Jag
tror därför för min del, att det äfven ur synpunkten att fran1nlalla
en konkurrens på detta olnråde vore önskligt, att hankelnissionsverk
sanlhet i ena eller andra formen luöjliggjordes gen0111 förändring i vår
banklagstiftning.

Herr v. Häradshöfdingen P. R. Rabe: Till en början tillåter jag luig
att annlärka, att nanlnet »enlissionsbank» i viss 111ån behöfver för
klaring. Då det i motionen heter, att den angår »förslag till lag onl
s. k. emissionsbanker» , får man den uppfattningen, att vi här i Sverige
därigenom skulle blifva begåfvade ll1ed nägot, S0111 finnes utonllands, lnen
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sOln vi sakna. Så är dock icke förhållandet. Namnet »elllissionsbank»
är, så vidt jag vet, benämningen på de sedelutgifvande bankerna.
Emissionsverksanlhet i den mening, hvarom här är fråga, kan utöfvas
af hvilken penninginrättning sonl helst.

Motionärerna i älnnet hafva mycket kraftigt framhållit det stora
gagn, utlandet, särskildt Tyskland, haft af bankernas obehinclrade rätt
att emittera aktier. Om nlan läser deras franlställning, skallinan
finna, att så.som en underströnl går fram den önskan, att samllla för
delar luåtte beredas äfven värt land. Motionärerna säg,a, »att dylika
emissionsbanker, dock uteslutande befattande sig med denna. gren af
bankverksamhet, torde vara ett verkligt bebof äfven för oss. Fastän
emissionsverksanlhetens kombinerande i Tyskland med annan bank
verlrsamhet visat sig icke alls medföra några vådor hvarken för in
sättarna eller bankerna själfva, må det fortfaranlle vara våra vanliga
svenska banker förbjudet att sysselsätta sig llled emissionsverksamhet
och handel med aktier».

Denna begränsning, för hvilken nlotionärerna icke angifvit några
skäl, beror på en hos oss allmänt utbredd fördonl om våra bankers
verksamilet. Då jag åtIljöt konfirmationsundervisning för några ocll
30 år sedan, frågade vår lärare någon af gossarna, hvarför själfmord
var förbjudet. Den tillfrågade svarade helt trohjärtadt: »Annars skulle
det icke blifva några människor kvar». En sådan pessimistisk upp
fattning, tror jag,llyses af många beträffande bankernas verksamhet.
De tro, att, så snart nIan nledgifver bankerna rätt att handla nled
aktier, skola de gå ikull. Detta är ett stort misstag.

l likhet nIed lllot.ionärerna har föredraganden s~tt emot hvarandra
emissionsbolag och emissionsbanker, Illen i den fråga, som nu föreligger,
är det ju icke någon synnerligen afsevärd skillnad mellan emissions
bolag och emissionsbanker, så. snart Illan tager ifrån emissionsbankerna
en af deras naturligaste verksamhetsgrenar, nämligen den stora in
låningen från allmänheten. Då motionärerna föreslå, att depositioner
till mindre än vissa belopp icke få ingå i dessa bankers inlåning, kan
det icke vara fråga om att stadga så små belopp som på sparkasse
räkning, eller 3,000 kronor, utan nIan måste taga vida högre belopp.
Det är naturligtvis stora depositioner, som enligt motionärernas för
slag skola ingå i dessa banker,' ett antagande hvartill jag har så
mycket större .skäl, som man från många håll hört fralllställas, att
emissionsbanker icke alls borde få befatta sig med inläning frän all-
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ll1änheten. Men 0111 dessa banker icke få inlåna penningar från al1-'
nlänheten eller åt111instone icke annat än större belopp, .så frågas:
Hvarför skall man välja banktypen OCll tvinga institutionen in under
bankinspektionen? Dennas ändamål är ju att för den stora allmän
hetens skull se till, att bankerna skötas väl. Men d~n uppgiften för
ballkinspektiollen skulle ju försvinna, om det icke tillätes allll1änheten
insätta penningar, eller Oln det tillätes endast dell allmänhet, s0111hade
råd att. afvara stora belopp. Om n]an skall välja lllellan enlissions
bolag OCll emissionsbank under förutsättning af en sådan begränsning
af inlåningsrätten, stå de egentligen på salnnla plan. Ingendera af
delfi kan existera endast med enlission af nya bolagsaktier. Detta
blifver säkerligen en alldeles för liten verksanlhet. På den enbart
kunna emissionsinstitut icke lefva och gifva utdelning åt aktieägarna.
De måste befatta sig nled inköp af aktier i stor skala, d. v. s. aktie
spekulationer, som skola tillföra denl den vinst de behöfva för att
gifva en tillfredsställande utdelning. Sl{all d~ därtill komma SåSOlTI
en af deras hufvuduppgifter, hvad 1110tionärerna på två ställen i sin
motion säga, nämligen att verka reglerande på priserna i marknaden,
blir det sannerligen icl{e Slllåsull1mor, son1 en sådan hank nläste
disponera, utan att likväl kunna fylla det afsedda ändanlälet, ty en
dylik prisreglering är antagligen i regeln en omöjlig uppgift.

Onl det nu är så, att emissionsbanl{er och emissionsbolag nlåste
sysselsätta sig 11led aktiespekulation och aktiehandel i stor skala, så
1llåste nIan fråga sig, onl detta är. nyttigt. Principiellt 111åste jag ställa
nlig på den ståndpunkten, att sådana anstalter hufvudsakligen kOlllma
att verka skadligt, och det därför att, onl ett bankintresse grundar
en sådan anstalt, nödgas bankintressena n:r 2 och n:r 3 också grunda
samma slags anstalter föy att icke blifva undanträngda från de större
affärerna. Men få vi ett flertal sådana institutioner, hvilka' kanske
lned mer eller n1indre konstlade medel bekriga hvarandra på aktie
llandelns onlräde, så skapar man ett tillstånd, SOlll. blir till skada
för väl' handel och industri.

Hvad man .åsyftar lned emissionsbanker är att vänja den stora
allmänheten att nIer än nu är fallet anbringa kapitaltillgångar i nya
aktieföretag. I det afseendet har en banks en]issionsrätt af aktier en
stor uppgift att fylla. Då den ärade föredraganden anlllärkte, att
äfven hos oss icke saknas bankgarantier för grundande af nya företag
äfven i 111ycket stor utsträckning, i det att ledainöter af styrelser för
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banker deltaga såSOln stiftare af företag och sedermera kvarstå såsonl
ledamöter i bolagens styrelser, så är detta icke en sådan bankgaranti~

. de åsyfta, bvilka önska emissionsverksanlhet hos banker. Denna garanti
består däri, att banken själf skall offentligt vända sig till allrnänheten
med prospekt öfver aktier, s0111 utsläppas vare sig för startande af
nya företag eller för utvidgning af galnia. Har en bank genom om
sorgsfull skötsel under lnånga år vunnit förtroende, kan Ulan förvänta,
att allmänheten kommer att fästa sig vid dylika erbjudanden och köpa
de utbjudna aktierIla. Men för hvenl är denna verksalnhet naturligare
än för de nuvarande bankerna? De hafva allmänhetens hela rörliga
kapital salnladt hos sig. Hvarför skola icke de fä träda fram till sina
kunder och erbjuda dem aktier i företag, hvilkas förutsättningar och
ställning de grundligt undersökt. Detta är en sund och naturlig rörelse,
hvilken behöfves för att industrien hos oss skall kunna rätt begagna
sina utvecklingsmöjligheter.

Man kan icke antaga, att våra nuvarande banker skulle kOlllma
att i nägon farlig utsträckning begagna sig af en sådan rätt. Först
och främst äro våra bakdirektörer tillräckligt erfarna för att undvika
ett dylikt ödesdigert nlisstag, och vidare vittnar erfarenheten däron1,
att utomlands bankerna icke annat än i enstaka fall, något som ju
alltid finnes, missbrukat en sådan rätt och låtit förleda sig att alltför
djupt engagera sig i aktier, som de ej kunnat afyttra utan endast
bringa dem förlust. Men onl jag å ena sidan är lifligt öfvertygad
om, att de nuvarande bankerna böra få rätt att emittera aktier och·
att därför sådan ändring i lagen är önsklig, att bankerna få rätt att
förvärfva aktier för egen räkning, är jag icke lika säker på, att de
af den nästföregående talaren uppdragna konturerna af en begräns
ning af bankernas rätt i detta hänseende äro väl funna. Det låter
visserligen ganska tilltalande, då l11all säger, att den del af reserv
fonden, hvilken öfverskjuter hvad SOln enligt våra banklagar icke får
röras annat än i nödfall, lnå nedläggas i aktieförvärf, men mall kan
ej undgå att tvifla på lälnpligheten af en så bestänld begränsning, då .
man får höra, att detta i tillämpningen skulle leda därhän, att Stock
holms enskilda bank icke skulle få nedlägga filer än 1,5 million
kronor på dylik verksanlhet. Jag tror därför icke, att nänlnda prin
cip, åtminstone ej utan 1110difikation, kan läggas till grund för begräns-.
ningen.
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Herr .'Konsuln J. Ekman: Då jag är 111ednl0tionär i den 11U ifrå~a

varande 11lotionen, och då jag icke ser hufvudnlotionären här när
varande, skall jag be att få säga några ord angående 1110tionens till
komst.

Den ärade inledaren, sonl var i sin dOll1 ganska sträng, lämnade
åtminstone det nledgifvandet, att ell anstalt för enlission af aktier
skulle vara af behofvet påkallad eller ätll1instone nyttig. Det är gifvet,
att så är förhållandet. Hvar och en, som varit nled 0111 att starta
ett industriellt företag, vet, att, Oln man icke har utll1ärkta förbin
delser med finansvärlden, är det ett svårt och lTIödosanlt arbete att.
skaffa nödigt aktiekapital. pärtiII komlner, att allmänheten, SOln 111an
väntar skall insätta penningar i företaget, är rädd för att göra det
på förslagsställarens initiativ. Den, SOlll skall starta företaget, är van
ligen intresserad i detsanlIlla, antingen genonl att vilja bli verkstäl
lande direktör eller genom att han har ett vattenfall att sälja eller på
annat sätt, 11vilket gör, att 11an kanske onledvetet ser sakell i ljusare
dager, än hvad den sedernlera 1{Onl111er att visa sig. Det torde därför
vara länlpligt, att en institution sådan sonl en eluissionsbank tager
saken Oln hand, underkastar den en allsidig pröfning af sakkunniga
OCll franllägger den för personer, lned hvilka den står i förbindelse.
Detta är obestridligt. och något, som icke heller inledarell har för
nekat.

Då 111all sålunda är ense onl, att en sådan institution är behöflig,
blir, innan lnan fralulägger förslag, fråga onl hvilken forIn nlan skall välja.
Man kan välja bankfornlen, 111en luan kan ju också Välja holagsforll1en.
Hvarför nlan valt bankfol'111en har redan blifvit antydt, nä111ligen därför
att, då man ville fastställa grundfollden för en sådan institution till
nlinst 10 millioner kronor, ansåg man, att det skulle hehöfvas mycket
mera penningar, 0111 den skulle blifva effektiv, och ll1an önskade då

bevara lnöjligheten att få upptaga inläning frän allnlänl1eten för att
erhålla större tillgångar. Därtill konl också den tanken, att 111an ge
nom att ställa institutionen under· bankinspektionens k.ontroll skulle
kunna bereda den nya forlnen, S0111 likasolll alla andra nyheter ses
lned nlisstroende här i landet, en 111era betryggad ställning i alllnän
hetens tanke. De institutioner, SOlll i vårt land handlat nled penningar
och värdepapper, ha i alllnänhet varit bankerna. Det har först under
den sista tiden uppstått bolag, SOl11 (irifvit sådan verksamhet. Och
beträffande det en1issionsbolag, S0111 nu kOlnu1it till ständ, vet jag icke,
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om man kan sätta detta företag i kausalt sarnnlanhang nled lnotionen,
111eh det kan hända, att, onl också planen existerat tidigare, dess ut
förande blifvit påskyndadt genom lllotionens tillkomst.

Enlellertid lnåste man noga fasthålla, att ändamålet med dessa
enlissionsbanker, äfven onl i lagstiftningen måste sägas, att de skola
få handla nled aktier, dock är att hjälpa nya företag på benen lnen
icke att spekulera i aktier i redan bestående sådana. Beträffande. det
föteslagna enlissionsbolaget vet nlan icke, Oln det inlåter sig äfven
på enlission af aktier i nya företag och af nya aktier i gamla företag
eller endast i handel med. värdepapper uti i full gång varande bolag.

Då jag sålunda förklarat, llvarför bankformen valts, vill jag, ehuru
knappast behöfligt, säga några ord onl bankinspektionen. Bankinspek
tören har redan på ett l{lart sätt franlhållit, hurusoln sådan inspektion
skulle vara både nlöjlig OCll nyttig. Inledaren sade, att det skulle
vara alltför betungande att lägga denna nya börda på bankinspek
törens skuldror. Jag tror, att detta är en invändning, som icke be
höfver ägnas vidare afseende. GIn det är så, att den nya bankforlnen
är nyttig, vore det ledsalllt, om lnan skulle behöfva kväfva den i sin
linda endast därför, att bankinspektionens nuvarande krafter icke räcka
till. Behöfs bankinspektion för ifrågavarande sak, så får man se till,
att den får krafter t.ill att utföra detta arbete. Efter hvad bank
inspektören yttrat, hyser jag icke någon farhåga för, att detta icke
skulle låta sig göra.

Efter det sålunda bankforlnen blifvit vald, har en fråga från flera
håll franlställts - och den har äfven blifvit berörd af flera talare -:
Skall .det. vara en bank, som endast arbetar nled emission af aktier,
eller skall detta lämnas åt de gamla bankerna? Hvarför nlan dragit
sig för det senare, som' dock tyckes ligga så nära till hands, och sonl
den siste ärade talaren ansåg vara det naturligaste, och som äfven
bankinspektören skällkt sitt gillande, har varit farhågan, att man i
vårt land, där regering OCll riksdag endast nled försiktighet röra vid
banklagen, skulle skada de gamla bankerna oeh föranleda, att de skulle
blifva förelagda villkor för inlåning, sorn skulle vara för bankerna
obekvälna. Det är så, sonl den siste ärade talaren sade, att man har
en panisk förskräckelse för att llöra talas om aktieköp i en bank.
Detta är dock papper, som äfven en bank kan hafva, om företaget
skötes. bra. Skulle det vara så, att förslaget om emissionsbanker
gillas, nlen nlan skulle anse, att ifrågavarande verksalllhet kunde under
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vissa villkor, SOl11 icke inskränkte bankernas fria verksalnhet, anförtros
åt de gamla ballkerna, så tror jag icke, att nl0tionärerna för sin del skola
ställa sig afvisande däremot, men den formen, de valt, har dock nläst
afse nya banker, därför att lnan kan tänka sig, att, aln en ny lag
stiftning kamIner till stånd, den skulle kunna bade alnfatta de äldre
bankernas anpassande till sådan verksanlhet och äfven verka därilän,
att den icke betager den, son1 vill oell kan starta ensamt eUlissions
bank, möjlighet att göra det. För min del tror jag icke, att enlissions
banker hafva så dåliga utsil{ter, sonl framhållits. Det är gifvet, att,
onl en elnissionsbank nled 10 millioner kronor skulle lägga ned hela
sin fond i under anläggning varande industriella företag, räcker det
icke så långt till, och det ·skall t.aga flera eller färre år, innan dessa
aktier komnla att rendera något. Men 0111 det funnes en äldre bank,
till llvilken den kunde öfverlämna sådana papper, och till hvilken den
kunde vända sig OCll säga: här är ett företag under anläggning, sonl
lofvar godt, och vi hafva undersökt saken och hafva förtroende till
företaget, så skulle med ett sådant arrangement det för banken vara
lättare att få allnlänheten att placera penningar redan på ett tidigare
stadiuln af aktiebolagets existens, och banken skulle blifva l1ler eller
11lindre komnlissionär för densamma. Jag skulle beklaga, om det vore
rätt, hvad den siste ärade talaren sade, att ell emissionsbank nödvändigt
skulle behöfva göra spekulationer i äldre papper för att kunna lefva.
Skulle detta vara fallet, tror jag icke, att en sådan hade något existellS
berättigande. Här är nog lned aktiespekulationer ändoek utan att
behöfva Uppanl111a nya sådana, äfven om det vore på kOlnpetent llåll.
Det må vi hoppas icke blir en hufvudsak. Jag antager, att, äfven
om ell äldre bank inlåter sig på en affär, den kan göra sig förtjänst
på att placera penningar i aktier i nya företag. Det är för att stödja
industrien, som detta förslag komlnit till stånd, och jag tror icke, att
bland de här närvarande, som äro intresserade för finanser OCll in
dustri, det skall finnas en enda, sonl icke inser att, oafsedt llvilken
forIn nlan Väljer, det bellöfves ett sådant stöd för nya företag.

Herr Kamrerarell V. Moll: Herr bankinspektören yttrade, att jag i
lnitt anförande underskattat betydelsen af den kontroll, som utöfvas
af bankinspektionen. Det gör jag ingalullda i och "för sig." Jag har
tvärt0111 vid flera tillfällen visat, att jag skattar denna kontroll högt,
men onl lllan utgår frän att den skall vara" af öfvervägallde formell



46 1g07 den g april.

natur - och jag tror, att det är nödvändigt att utgå .därifrån, ty ju
nler bankverksamlleten 11är i landet utvecklar sig, desto nödvändigare
blir det nog, att bankinspektionen inskränker sig till en öfvervägande
fornlell kontroll, enär i annat. fall det arbete, SOl11 föreligger inspektionen, '
blir öfverväldigande -, hyser jag den meningen, att en sådan kontroll för
enlissionsanstalter, sådana S0111 lTIotionärerna tänkt sig, icke blir syn
nerligt. lnycket värd. Vi hörde nu af en af nlotionärerna, att de tänkt
sig, att dessa anstalter skulle uteslutande sysselsätta sig nled bolags
grundning. Jag tror för min del, att motionärerna i afseende ä
emissionsbankernas verksamhet icke komnla att få alldeles rätt, utan
att resultatet snarare blir sädant, sonl herr Rabe nyss antydde. Men
Oln vi antaga, att dessa anstalter till öfvervägande del kOlnma att
ägna sig åt bolagsgrundning, tror jag, att en hufvudsakligen fornlell
kOlltroll från bankinspektionens sida blir tälnligen värdelös. Hvad får
en anstalt, sonl till hufvudsaklig del sysselsätter sig med bolags
grundning, för tillgångar? Jo, under anläggning varande företag, patent,
vattenfall, torfnlossar och dylikt, och ja.g tror, att hvarken bankinspek
tionen ej heller nagOll annan är i tillfälle att bedöma dylika tillgångar
utan att ingå i en noggrann och reell pröfning' af hvarje särskild
tillgång.

. Vidare nänlnde 11err Benckert pä tal onl skillnaden nlellall enlissions
bolag och emissionsbanker, att enlissionsbankerna naturligtvis skulle i
likhet nled de nuvarallde bankerna aflämna rapporter, som skulle gran
skas af bankinspektionen.' Det vore intressant att veta, huru sådana rap
porter skulle se ut. Våra vanliga banker hafva tillgångar, SOl11 lätt
låta fördela sig på olika kategorier, men att klassificera en enlissions
banks lnångskiftande tillgångar kommer nog icke att blifva så lätt.
Vidare bör det naturligtvis' ihågkönlnlas, att,' då det gäller ett bolag,
så behöfver det icke stä under en sådan kontroll sonl de vanliga
bankerna, därför att ett bolag icke eftersträfvar allmänhetens bespa
ringar, och bankinspektionell är ju till i första hand för att skydda
allmänheten. Ett bolag kommer at~ röra sig lned eget kapital OCll
11vad det kall fä låna från banker, och rnan får väl antaga, att dessa
skola se upp så nlycket sonl behöfs.

Tyvärr saknade jag i herr Benckerts yttrande något direkt utta
lande onl det i lnotionen franllagda förslaget. Det framgick icke tyd
ligt, 11uruvida herr bankinspektören anser det möjligt oell lämpligt att
11är i landet grunda banker, uteslutande afsedda för den verksamhet, sonl i
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motionen afses. Kan det vara länlpligt att tillåta ell anstalt, SOlll
uteslutande sysselsätter sig 111ed emissionsverksarnhet, .att l1ärtill an
vända icke blott hela sitt eget kapital utan äfven från allmänheten
inlånta· 111edel? Kan det vara länlpligt att tillåta en sådan anstalt att
drifva denna verksamhet utall begränsning? Jag vore tacksalll, om
l1efr Benckert ville lämna svar härå. Ty på svaret på denna fråga
beror, huruvida 1110tionärernas förslag bör leda till någon åtgärd eller
icke. Den sista ärade talaren. förklarade, att motionärerna icke så.
noga hölle på forInen, utan att det egentligen vore saken, de ville
genolnföra. Låt oss dä fä saken men i en -antaglig form. Herr
Benckert nä111nde, att han fruktade för,. att det emissionsbolag, vi fått,
kon1me att blifva ensall1 herre på täppan. Herr Rabe återigen -var
af den åsikten, att det skulle blifva. lika 111änga emissionsbolag, sonl
vi hade bankintressen. Franltiden får utvisa, huru det härmed komlner
att gå, men jag tror icke, att vi behöfva befara, att det nya emis
sionsbolaget skall få envälde på området. Vi hafva icke en utan flera
initiativkraftiga banklllän här i landet. Jag vidhåller, hvad jag förut
yttrade angående den bankgaranti, S0111 i--edan hittills från. de olika
bankernas sida lämnats vid grundandet af bolag. Enligt herr Rabes
uppfattning skulle det vara en väsentlig' skillnad nlellan 0111 banken
själf eller dess ledare iklädde sig garantin. Anse 11errarna verkligen,
att det är någon skillnad mellan 0111 det under ett prospekt står
Stockholllls enskilda bank eller K. A. Wallenberg ?

Det är äfven ett annat skäl, SOITI gör, att jag är rädd för nlotio
närernas förslag, och hvilket skäl jag tror icke kan jäfvas. \Ti hafva
här i landet så fullt upp nled banker, att behofvet i detta afseende
lnåste ·anses vara rikligt tillgodosedt. Är det då lälllpligt att genom
lagstiftningsåtgärder bereda jordlnån för en 11el. serie nya banker?
Jag för lnin del svarar härpå nej.

Herr Bankdirektören K. A. Wallenberg: På det nleddelande, jag
1110ttOg om dagens salnmanträde i nationalekonolniska föreningen, st.od
SåSOll1 diskussionsänlue angifvet »onl enlissionsbanker» och· vidare,
att diskussionen skulle inledas af viss uppgifven medlem af föreningen.
Jag gick 11it i den tanken, att inledaren skulle för nationalekonomiska
föreningell klargöra, huruvida behof inom vårt land föreligger för upp
rättandet af emissionsbanker -- jag godkänner detta namn, sonl i sig
själf icke är fullt rätt, lnen vi veta ju alla, hvad som därllled menas --
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GCll vidare 0111 behöfliga förutsättningar finnas, för att sådana företag
skola vinna terräng och få den nödiga vinst, sonl erfordras för deras
startande OCll vidare utveckling. EIneIlertid fann jag till 111in för
våning, att här icke var fråga Oln annat än polenlik lnot en viss
inonl riksdagen väclrt lnotion. Hade jag vetat detta förhållande förut,
hade jag verkligen studerat denna lnotion. Vederbörande utskott har
ju enlellertid ännu icke afgifvit yttrande öfver lnotionen, och det har
således icke förelegat något skäl för nlig att vidare intränga i saken.
Inledaren slutade 111ed att förklara, att han änlnade afstyrka lnotionen,
ty från i dag och till dess den sirulIe afgöras ämnade han icke taga
några skäl.

Jag skall bedja att få uttala mina tankar onl behofvet af dylika
anstalter. Onl det är nleningen, att dessa anstalter hufvudsakligen
skola lefva på köp och försäljning af aktier och -däraf taga den hufvud
sakliga vinsten sanlt vid utöfvande af sin verksall1het stä utan kOll-

- troll, så får jag säga eder, lllina herrar, att sådana institut hafva vi
tillräckligt af här i landet förut~ och lllan behöfver sannerligen icke
skapa några ytterligare sådana. Är det därenl0t 111eningen att inrätta
anstalter, sonl, då de enskildas krafter icke räcka till, vilja utveckla
vårt lands industri, så är Jag med därom. Då ä.r det ett bebof, och
då finnes ett tillräckligt stort fält i vårt land för en sådan institution.
Enligt nlitt förmenande finnes det få länder, S0111 hafva så stor för
utsättning för industriell utveckling SOlll vårt land, önl vi hafva den 
nödiga kraften, och däri ingår ju också 11Ödigt kapital. Sall1la detta
på ell hand nled den sakkunskap, sonl behöfves - och den står ju
icke llvilken enskild person SOIU helst till buds --, så kan en sådan
anstalt uträtta ll1ycket godt för vårt land. petta bör ellligt min åsikt
vara hufvuduppgiften, oeh jag vill absolut icke vara lTIed '0111 att in
rätta en dylik allstalt, om det sonl nyss här onltalades, lröp och för
Säljning af aktier, skulle vara hufvudändaluålet.

Om eluellertid en sådan anstalt kommer till stånd i en eller annan
fornl, så föreligger den frågan - och det tycks vara den brännallde
frågan för dagen -: Skall en sådan anstalt stå under en särskild lag
eller få segla under aktiebolagslagen ? Jag vill såsom min uppfattning
uttala, att de lagar, vi nu hafva rörande våra privata bankinstitut,
höra till de yppersta af detta slag SOlU finnas. Den publicitet OCll
den offentliga kontroll, SOln dessa institut äro underkastade, hafva
gjort värt land en 111ycket stor nytta. Jag har 111ången gäng fått känna
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bankinspektörens färla, men alltid ansett, att detta varit ytterst nyttigt,
och jag förnl0dar, att äfven aridra 11aft nytta af densanl1ua. Jag anser
således, att denna publicitet och dellna kontroll varit lllycket nyttig
för allnlänheten, ty sedan lång tid tillbaka och ända sedan denna
kontroll och denna publ{citet infördes har ingen i Sveriges 'rike för
lorat penningar på 'någon bankinrättning. Kontrollen är vidare nyttig,.
i det att den i hög grad stärker allnlänhetens föitroende. Hvarför
skola vi då icke gifva det nya institutet denna fördel, nämligen· att
sätta det under sådan kontroll, att allnlänheten nled förtroende icke
endast insätter sina penningar utal1 också läser dess prospekt.

Inledaren sade, att det går lika bra för sig att drifva dylik verk
saluhet under de former, SOIU föreskrifvas i aktiebolagslagen. Jag vill
visserligen icke bestrida, att så kan ske~ om framstående personer
tagas till ledare, nlen här måste man tala generellt om saken. On1
det nu bildas ett stort bolag med 12 111illioners kapital och med kraftig
ledning, så kan i morgon bildas ett bolag med 100,000 kronors kapital
och med tälnligen underhaltig ledning. Vidare yttrade inledaren, att
enligt aktiebolagslagen ett dylikt bolag icke kan drifva bankmässig
inlåning~ men det kall däremot drifva obankmässig inlåning, och det
är detta nian skall llndvika.

Det finnes ett speciellt skäl, sonl e·nligt min åsikt talar för nyttan
för en sådan institutioli att komma under kontroll. Det bildas ett
bolag, och det gör storartade affärer, så att det utdelar 10, 20 il 30
procent. Det går så några år, nlen sedermera komnler en stor affär,
som bolaget icke orkar med. Det upptager då ett obligationslån· utan
säkerhet. Det finnes icke något förbud i aktiebolagslagen Blot något
dylikt, men däremot finnes sådant förbud i banklagen. Bankerna ha
icke rätt att utfärda graverade eller tryckta förskrifningar, 11len aktie
bolagslagen lä.gger icke hinder i vägell för sådant och ej heller för
att utfärda obligationer utan säkerhet. Tack vare en god kredit ut
färdar bolaget obligationer för flera millioner kronor. Bolaget sätter
in penningar i eri större affär, hvarpå det hop'pas förtjäna en stor
vinst. Det slår emellertid fel. Vi hafva haft exelllpel härpå; och
jag behöfver för att finna ett sådant icke gå tillbaka till Credit lTIobilier
i Frankrike.. Dess historia var just, att det förtjän~de nlycket pen
ningar i början, men så ett, tu, tre bröts detta förhållande. Inledaren
kan inationalekonomiens 11istoria läsa angående Credit mobilier den
reflektionen, .att antingen förtjänar ett sådant företag ll1ycket penningar

4
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eller också går det uilder. Antag emellertid att ett dylikt bolag går
dåligt och måste likvidera. Då stå obligationsinnehafvarna utan någon
som h'elst säkerhet. Kan detta vara riktigt? Jag anser för min del
det icke, och jag säger ännu en gång, att det kan gå, så länge -Ulan
har etf institut under god ledning, nlen icke då dörrarna öppnas på
-vid gafvel, och det i hvarje gathörn skapas ell sådan institution. Af
dessa skäl anser jag, att', om Inan vill skapa emissionsanstalter, bör
man skapa dem i -den fornlen, att de göra den nyt.ta, som lned dem
afses, och vidare, att man bör gifva dem förmånen af en särskild
lag, så att allmänheten fåi~ det förtroende till dessa emissionsanstalter,
som allnlänheten tack vare lagstiftningen llaft till de nuvarande ban
kerna. Däremot är jag lTIotståndare mot att åt de nuvarande ban
kerna, som kallas depositionsbanker, 'inrynlma någon som helst rätt
att köpa och sälja aktier. Det kan ju hända, att nlan längre fram
i tiden kan kon1ma därhän, men innan dess tror jag, att vi måste
förvärfva nlera erfarenhet oell nlera sakkunskap, än som för när
varande finnes inonl den kår, jag tillhör.

Herr Bankinspektören R. Benckert: Då herr Moll yttrade, att han icke
riktigt förstod lllin ständpUllkt i frAgan, vill jag upprepa, det jag anser,
att bankenlissionsinstitutet' lInder den ena eller andra formen Ilar före
träde fraInför aktiebolagsinstitutet, därför att det kommer under pu
blicitet; OCll onl nlan också 111ed herr Moll vill beteckna bankinspek
tionens tillsyn såsonl endast formell, så kan den dock, såsom jag
framhållit och sökt med exempel visa, vara af nytta äfven i fråga
Oln ett elnissionsinstitut.

Vidare har jag betonat, att, Oln man anser, att ballkemissioils
institutet är att föredraga, nlan har att Välja lnellan två olika typer,
den af år '1903 och den, sonl inledaren ollltalade, och hvilken 'herr
Rabe sedernlera förordade. Den senare typen har nog vissa före
träden, lTIen i fråga Oln valet mellan dessa två former har jag- ännu
icke intagit 'l11in ställning, och det anser jag ej heller, att jag behöft
göra tills dato. Det kan för öfrigt ifrågasättas att genom' förändrad
lagstiftnirig såväl lnöjliggöra bildandet af rena emissionsbanker som ock
att åt en del redan existerande banker inrymlna rättjghet att för
värfva aktier inonl en snäf begränsning. Denna lösning är åtlllinstone
tänkbar.

Jag begärde egentligen ordet för attbenlöta ett yttrande af herr
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Rabe. Det är nog alldeles för tidigt att. nu diskutera några grunder,
efter hvilka de nuvarande bankerna kunde fä rätt att utfärda aktier,
då nlan icke är ense om själfva principen. Men då herr Rabe för
klarade sig anse, att jag föreslagit dessa gränser alldeles för snäfva,
så vill jag säga orsaken, 11varför jag förslagsvis franlkastat så trånga
gränslinjer. Det finIles i vårt labd "en mycket stor obenägenhet för
att insläppa aktieförvärf i våra banker, och herrarna hafva nyss hört
en bankman yttra sig nlot en sådan lösning af frågan. Han ansåg
sig icke kOlllpetent att sköta en dylik vet"ksanlhet. Det är enlellertid
icke mänga bankmän, SOln äro så blygsamIlla SOln han. Vill lnan
eIneilertid slå in på den af 11err Rabe förordade vägen, så bör nlan
göra det rnycket försiktigt och långsamt; och det forefaller lnig, sonl
Oln lnan, därest man icke är principiell motständare mot saken, skulle
ha bra svåi..t att hitta på någon invändning mot förslaget, att de medel,
öfverskottsreservfonden, sonl ballken haft rätt att utdela åt sina del
ägare i stället för att låta delI1 stanna inon1 banken, skulle få dis
poneras under något friare forlner. Detta är en så fast ståndpunkt
för dem, sonl vilja nledgifva de nuvarande bankerna rätt att inköpa
aktier, att det knappast vore klokt att söka taga det första steget
längre. Visar det sig gå bra på den bogen, så kan man sedermera nlöj
ligen gå längre. Herr Rabe har särskildt haft bekymmer för Stock
holms enskilda bank, nlell jag tycker, att detta bekynlmer var täm
ligen onödigt, efterson1 herr Wallenberg icke alls vill veta af någon
aktieförvärfsrätt för vanliga banker. Men Olll herr Wallenberg möj
ligen skulle kOnll11a på andra tal1kar, skulle han genonl att låta Stock
holn1s enskilda banks dispositionsfond å cirka 3 111illioner kronor öfver
föras till reservfonden lätteligen kunna enligt det af mig fraInkastade
förslaget kon1ma upp i en aktieförvärfsrätt å 41/ 2 lllillioner kronor,
oeh det vore ju inte så illa.

Herr Kan1reraren V. Moll: Det är ledsanlt, att jag beredde herr
Wallenberg en 111issräkning med afseende på lnitt inledningsföredrag,
nIelI denna fråga har upptagits till behandling i nationalekonomiska
föreningen just med anledning af den föreliggande motionen, och då
så är förhällandet,är det väl icke så underligt, ått jag tog denna
111otion till utgångspunkt. Herr Wallenberg pästod, att jag sagt, att
dylik verksanlhet skulle kunna bedrifvas lika bra under aktiebolags
fornlen SOIU under bankfornlen. Nej, det har jag icke sagt, ll1en jag
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har sagt, att jag anser, att aktiebolagsfornlen är bättre än den fornl,
motionärerna föreslagit.

Vidare näffillde herr Wallenberg, att jag slutade lllitt föredrag så,
att han fick den uppfattningen, att jag från och llled i dag och tills
denna fråga förekolllnler i riksdagen icke tänkte taga några skäl alls.
Nu är skillnaden nlellan herr Wallenberg och mig den, att jag verk
ligen studerat nl0tionen, så att beträffande lIvad motionärerna före
slagit har jag min ställning klar, nlen angående frågan, i hvilken forln
emissionsanstalter helst bör~ illrättas, är jag beredd att när sonl helst
taga alla de goda skäl, som kunna gifvas.

Herr Fil. Doktor G. de Laval: Hvad jag vill yttra ligger egentligen
något på sidan onl frågan, sådan den varit före i dag, men jag kan
dock icke underlåta att yttra luig däron1. Jag har saknat en tanke,
som jag skulle vilja hafva fralll. Jag skulle nämligen vilja 11afva
assuranstanken med i denna fråga, och den tanken kan kortast franl
ställas genonl ·en promemoria, som jag här har i min hand, och llvilken
är daterad den 19 april i fjol. Den handlar onl bildande af emissions
och förlagsassuransaktiebolaget Securitas. Det heter däri: »Bolaget
Ilar till ändamål att genonl de bästa krafter, som stå att erhålla,
0111~orgsfullt granska betingelserna för nya företags grundande. och
deras räntabilitet, deltaga i bildandet af dessa företag och garantera
återfående af på aktierna illbetaldt kapital jämte ? %årlig ränta, för
den 11ändelse att sådant företag i fråga oaktadt all förtänksamhet. och
försiktighet skulle komma ut för svårigheter och 11låste upplösas.»

Jag vill franlhålla, att, för att det skall kunna blifva tal Olll assu
rallS, får lllan icke lägga sig onlbord 111ed endast 1, 2 eller 3 företag,
utan ll1åste nlan hafva planen klar för åtminstone 10 företag. Dessa
granskas med den bästa stab, lllan kan förskaffa sig - det var trettio
år sedan jag konl till Stockholln och började med denna tanke. Man
skall sålla företagen. Det första sållet kall kallas perpetuum mobilesållet,
sonl kan bandllafvas af t. ex. endast en student. Då man kommer
upp till nästa såll, som är ett kraftigare såll, ehuru dock icke alltför
storartadt, tager nlan en person på t. ex. ingenjörsstadiet; han måste

.kunna säga, att detta företag är icke värdt att befatta sig nled, men
detta företag är däremot ett godt sådant. Slutligen kOlurner Ulan till
det sista 'sållet 111ed de bästa merkantila och finansiella krafter, man kan
hafva till förfogande. JVlan har då sitt salnvete fredadt. Skulle seder-
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nlera af 10 företag, S0111 111an lagt sig onlhorcl Il1ed, .t. ex. två gå
sönder, hvad spelar det för roll?

Beträffande arhetssättet vill jag ur promenlorian anföra följande:
»Sedan bolagets stab och facknlän granskat och godkänt ett ifrågasatt
företag, ingår bolaget 111ed sin granskning och sin garanti för intill en
fenltedel af företaget och insätter eJ~ ledamot uti det nya företagets utaf
fem ledamöter bestående styrelse.» Utom det att denne ledanlot skulle
kOll1ma Il1ed sin erfarenhet från andra bolag, skulle han ha till upp
gift att vaka öfver att bolaget icke hade rätt att skuldsätta sig ut
öfver en viss gräns och att det under vissa förutsättningar måste
upplösas.

Man kunde på detta sätt få in assuransiden, och skulle en sådan
affär, mänskligt att döma, icke kunna gå sönder. Men en svårighet.
Huru mycket af den nornlala vinsten skulle Inan hafva rättighet att
dela ut, och huru Inycket borde afsättas till fonder? Jag har icke
kunnat komma till klarhet beträffande denna fråga, men försäkrings
anstalterna lära nog kunna lämna svar därå. Jag anser emellertid,
att det är. på denna väg son1 frågan skall lösas.
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sammanträde den 19 juli 1907.

Ordförande: Ge1~eraldirektören A. LAGERliEIM.

Envoyen G. Wallenberg höll ett föredrag onl:

Kommersiella förhållanden i Öst-Asien.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

. sammanträde den 30 september 1907.

Ordförande: D011länfiskale1~ O. O.A.RLESON.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Sekreteraren, Jur. Kandidaten H. O. Falk,

Hofrättsnotarien N. Elliot,

Försäkringstjänstemannen J. Besko1v och
Bankdirektören M. Nyström.

Attachen, Fil. Doktor J. E. Hultman höll härefter ett föredrag öfver
ämnet:

Några~anteckningar angående Syd-Afrikas näringslif.

Då jag förordnades att tjänstgöra SåSOlll attac.he i Kapstaden, för
sökte jag att här hemilla i någon mån på förhand sätta mig in i syd
afrikanska förhållanden för att vara. förberedd, då jag kOlll dit ned.
.Det visa.de sig ~nlellertid olTIöjligt att här i landet finna någon littera
tur, som kunde lämna de upplysningar om Syd-Afrik~ oell särskildt
naturligtvis dess näring~]if, som jag behöfde. När jag sedernlera kOln
till Syd-Afrika, falln jag, att jag icke heller där kunde få. någon så
dan expose. Jag fann också, att en sådan var af större intresse, än
jag någonsill tänkt mig. Ty i Syd-Afrika äro de ekonomiska förhål
landena, såsom herrarna torde veta, nu sådana, att frågan om de
framtida afsätt.ningsmöjligheterna för den ena eller: andra varan helt
och IlåIlet tränges i bakgrunden af den större frågan' om nlöjligheterna
till ett nytt ekonolniskt uppsving. Svaret på denna fråga ligger åter
i näringslifvets läge i Syd-Afrika. Detta gaf nlig. anledningen att tro,
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att det nlöjligen skulle vara till gagn och af intresse, onl jag, nar Jag

konl henl, länlnade en redogörelse för Syd-Afrikas näringar. En så
dan går jag nll att lämna. Den blir naturligtvis mycket sunlnlarisk

på grund af den begränsade tiden. Jag fruktar ändock för,' att
jag kommer att taga herrarnas tålalllod väl mycket i anspråk.

Det första, sonlillan har att göra klart för sig, onl 111an vill vinna
en föreställning om llvad. sonl i ekonomiskt afseende försiggår i Syd~

Afrika, är landets storlek. Att det är vidsträckt, är nog kändt äfven
i Sverige, nlen att det finnes så enormt stora ytvidder där nere, sonl

förhållandet verkligen är, ä.r nog knappast tillräckligt beaktadt. Det
brittiska Syd-Afrika onlfattar - för att nu icke komnla med sift'ror

- en· lika stor ytvidd SOln hela Europa, Oln man räknar bort Ryss
land och Skandinavien. Kapkolonien, den sydligaste delen, är lika stor

SOln Tyskland, Danmark, Holland, Belgien och Sch,veiz samlnantagna.
Bechuanaland protektoratet är lika stort. . Rhodesia. är tre gånger så

stort. Transvaal är så stort som Italien, och Natal OCll Orange River
kolonien äro hvardera ungefär hälft~n så stora.

På denna stora yta är .bosatt en nlycket gles befolkning. Det finnes
icke. nler än något öfver en 11lillion hvita och felll a sex IniIlioner

färgade. Det är alltså en proportion af ungefär en hvit på sex fär
gade. Detta gäller landet såsom helhet betraktadt. Proportionen stäl

ler sig naturligtvis väsentligt olika, om nlan betraktar de olika poli
tiska enheterna hvar för sig~ I norra Rhodesia finnas 700 hvita och

650,000 färgade, i södra Rhodesia 12,000 llvita och 560,000 färgade,
i Kapkolonien 600,000 hvita och 1,800,000 färgade, i Transvaal

300,000 bvita och 1,300,000 färgade, i Natal 100,000 hvita och
1,000,000 färgade san1t i Orange RIver kolonien 140,000 hvita 'och

240,000 färgade. Dessa siffror gifva t.ydligtvis den bästa föreställ

ningen om den hvite mannens framträngande och OIn konsumtionen

äf åtminstone v:issa europeiska förnödenheter.
Af den karta, som är upphängd här i rummet, framgå ett par onl

ständigheter, hvilka jag skulle vilja påpeka. Det är först och främst
påfallande, att landet »saknar kust», såsom det heter. Kusten är rak utan

större inskärningar. Detta har med sig, att det icke finnes några goda
naturliga hamnar. De hamnar, som .finnas, äro antingen flodmynningar,

sonl till· större eller mindre del äro. igenslamnlade, så att det är för
enadt med svårigheter för djupgående fartyg att löpa in i dem, eller

också, säSOln hamnarna på sydkusten, öppna redder, där fartygen äro
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utsatta. för alla vindar, och där det lländer den ena sjöolyckan efter
den andra. Hvilken bet.ydelse detta förhållande haft för landet" koloni
sering och i våra dagar har för samfärdseln, är lätt att" inse. I
gamla dagar fanns en enda inkörsport till Syd-Afrika, och. den dag,
sonl" i dag är, Ilar det vidsträckta landet endast summa fem sådana..

Den andra olTIständigheten, sonl jag ville framhålla, afser Syd
Afrikas floder. Syd-Afrika saknar fullständigt navigerbara floder. De
stora floderna Sanlbesifloden, Limpopofloden och Orangefloden äro nästall
under hela sitt lopp uppfyllda af forsar, så att de icke äro naviger
bara, och de små floderna innehålla öfverhufvudtaget vatten endast
'under de delar af året, då' regn faller, hvarenlot de under den torra
årstiden endast äro urgröpta sandbäddar. 1\'lan är därför beträffande
kon1munikationer inOln landet hänvisad till det nled stor kostnad
anlagda järnvägsnätet, hvilket jag tror något så när synes på kartan,
och naturligtvis till vägar i den mån sådana finnas. Med undantag
för 'Kapkoloniens tätare bebodda delar kan nlan säga, att vägar i euro
peisk lnening höra till de välsignelser, kulturen först på allra' sista
tiden bragt till Syd-Afrika. Förut utgjordes en väg af ett antal spår
af oxvagnar öfver »veldtet».

Om höjdförllållandena torde Inan ock kunna få någon föreställning
af beteckningarna ä kartan. Nästan hela Syd-Afrika utgöres af hög
land. Det finnes endast en jänlförelsevis smal strin1nla, som är af
låglands natur. Den är smal i söder men vidgar sig ju längre norrut,
man kOlnmer. Stigningell till Ilöglandet sker långsamt från söder och
hastigt från öster.

Beträffande klinlatet har man först och frälTIst att påminna sig, att
Syd-Afrika ligger på nlotsatta sidan af ekvatorn, så att värlne- och
köldepokerna äro nlotsatta fil0t hos oss. Kapstaden ligger på en bredd
gl~ad, som motsvarar Tunis. Klhnatet i Kapstaden är dock i genOnl
snitt kallare än i Tunis. Hvad detta beror på är lätt att inse. Tunis
är skyddadt Inot kalla vindar af hela Europa, under det att Kapsta
den ligger blottad för de kalla vindarna, SOlD ju vid Kap komma från
söder. Medeltemperaturen i större delen af Syd-Afrika är i stort sedt
densalnma. Detta' beror på, att· närmare till ekvatorll landet får allt
111era höglandsnatur. Men Oln nledeltemperaturen 'är densamma, äro
.dock ytterlighetstemperaturerna olika. I Kapstaden är frost sällsynt,
och" man är ej heller utsatt för excessiv värme, men när man kom
Iller längre upp i Kapkolonien, finner 11lan en sådan temperaturskill-
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uad SOIU 45 grader varlnt och 25 grader kallt. Nederbördsförhållan
dena äro ock mycket skiftande. Det är riklig nederbörd vid kusten,
lllen sederInera blir nederbörden allt sparsammare, ju längre man
kommer .upp i höglandet. Nere vid kusten finnas ställen, där neder
börden vissa år uppgått till 105 tum, men i det inre af Kapkolo
nien .finnas platser, där man antecknat så litet. som 2 tums årlig
nederbörd. Det blåser alltid i Syd-Afrika. Goda Hopps-udden kalla
des af sin upptäckare för »Cabo torment.oso», den stormiga udden.
Det namnet hade den gärna kunnat få' behålla. Afdunstningen af
det vatten, som faller, är dels till följd af den ständiga blåsten dels
till följd af den starka solstrålningen n1ycket stark. Syd-Afrika är
ett enormt torrt land.

Att.' i klulnp karakterisera den hvita befolkningen i Syd-Afrika, är
omöjligt. Den är sammansatt af alltför olikartade element. Man
måste åtlninstone skilja ut boerbefolkningen från de öfriga' hvita.

Boerrasens karaktär kan n1an nästan läsa ut ur dess 11istoria. Den
är ett släkte, som lefvat i vildmarken i århundraden, omgifven af vildar,
mot hvilkas trolöshet boern satte trolöshet, borta från all kultur, från
alla inflytelser från det lif, som brusade bortom hafvet. Traditionen
fick en oerhörd makt. Vägen till grannen var milslång. Fan1ilje
banden växte starka. Makten öfver falniljen, staten, fick däremot
alldrig .styrka. Den sydafrikanska nybyggaren fann i gamla dagar fullt
upp nled infödda arbetare, som stodo nästall gratis till buds. Han
höll sig själf fri från kroppsarbetet. Han odlade en lit.en yta, och
resten af sin jord använde han till bete. Ha.n jagade, ryckte dä och
då i fält lnot de svarta och kom henl med 100 oxar i stället för de
10, hvilkas röfvande föranledt »straffexpeditionen». För öfrigt läste
han sin bibel, klådde sina svarta arbetare, förökade sig och vegeterade.
Han blef ganska snart, sådan llan än i dag är, ytterligt konservativ,
enkel i sina bellof, lat, slug, opålitlig, 11änsynslös och »gudfruktig»'
Han motsvarar alltså icke fullt den föreställning on1 den ädle boer
hjälten, sonl vi här hemma i Sverige gjorde oss under det s. k.
boerkrigets dagar. Det torde särskildt vara af intresse att framhälla,
att boerrasen företer t.ydliga tecken på degeneration. Det stora an
talet idioter vittnar på det oförtydbaraste härom. Föreställningen om
boernas stränga sedliga åskådning är ock pä det sexuella omrädet,
åtminstone numera, icke berättigad. .

Så länge invandrarna till Syd-Afrika af annan stam voro nybyggare
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likson1 deras holländsktalande 'föregångare, uppstod aldrig någon
lnotsättning 111ellan raserna. De franskspråkiga hugenotterna gingo
fullständigt upp i den holländsktalande befolkningen oeh förlorade rätt
snart sitt eget språk, ehuruväl nalllnen lefva kvar: de Villiers, Dela
rey och andra. Ej heller den engelska invandringen i första hälften
af 1800-talet föranledde någon rasstrid. Det var först efter den stora
händelsen i Syd-Afrikas historia, upptäckten af landets mineralrike
doma.r, som »boerna» började se n1ed andra ögon på nykomlingarna.

Det var en helt annal1 klass af lnänniskor, som då 'började strömma
in i Syd-Afrika. Det var alla länders lösaste folk, som störtade
till guldets och diamanternas land för att rafsa åt sig dess rikedomar
och försvinna därn1ed. I guldgräfvarens följe kom den europeiska
köplllanen, som fann sin bästa kund i guldgräfvaren, senare grundern
och bolagsmatadoren, ,som hade lika litet intresse för landet som
den förste guldgräfvaren. Boern, som var bonden, den jordbrukande
lnannen, kunde icke låta bii att se ner på den fränlinande lycksökaren,
»uitlandern». När denne så ville diktera. lagarna i landet, först
och frän1st näringslagsstiftningen, sonl allt emellanåt icke motsvarade
främlingarnas önskningar, bIef viljan till Ilat. Man kan icke heller
förtänka boerna i l'ransvaal, att de icke ville skänka den hoprafsade,
internationella skaran i Johannesburg det inflytande på landets sty
relse, SOln dess qvasi-Iedare, grufmatadorerna, begärde.

Så. kom kriget. Under det och efter det ökades Syd-Afrikas
befolkning l1led en nlassa äfventyrare från England och kolonierna,
sonl vid en patriotisk föreställning på varieten eller i kyrkan tyd
ligen förnulnmit fosterlandets kallelse, och sonl slitit sig ur armarna
på sina anhöriga och på silla kreditorer för att försvara dess ära mot
boerna. Och ända till på sista tiden har denna klass 'af befolkningen
ständigt ökats. På grund af <le nu rådande ekonomiska förhållandena
i Syd-Afrika håller den dock nu på att strömnla 'ur landet igen. De
dåliga tiderna drifva den bort. Utvandringen öfversteg invandringen
förra året med cirka 6,000 personer, och i år kommer folkminsk
ningen helt säkert att bli ännu större. Bland annat hafva i år genon1
den australiska regeringens försorg icke n1indre än inelnot 1,500 nöd
ställda australier hemförskaffats till hemlandet.

Någon karakteristik af denna lösa befolkning af rymda sjölnän,
skeppsbrutna på lifvets olika banor, och, i bästa fall, äfventyrare, torde
jag icke behöfva ge. Något värdefullt tillskott till Syd-Afrikas be-
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foIkning utgör den icke. Man kan icke ha läst Blånga nU1111ner af
en sydafrikansk tidning utan att. sättas i förvåning öfver den 111ängd
g~"ofva brott och nidingsdåd, som begås i landet.

Med den karakteristik, SOln jag gifvit af Syd-Afrikas befolkning,
vill jag dock icke ett. ögonblick hafva sagt,' att där icke finnas människor
af lika hög klass sonl i andra länder. Hvad jag sagt afser natur
ligtvis befolkningens massa.

Jag skall nu bedja få säga några ord onl befolkningen såsonl
producent och konsUlnent.

'Boerna ägna sig nästan uteslutande åt jordbruk - och de utgöra en
öfverväldigande lnajoritet af bönderna i Syd-Afrika - eller åt lärda
sysselsättningar; de blifva präster, läkare eller ju~ister. Hvarken i
industrien eller handeln hafva' de bildade hittills i nälnnvärd grad
tagit del. Ej heller vilja de lägre stående på grund af sitt nedärfda
förakt för kroppsarbete arbeta såsom grofarbetare utonl landtbruket.
Detta har i förening lTIed boerrasens tillväxt fört till en påtaglig eko
nomisk. tillbakagång. Det ingick så att säga i de prinlitiva boersam
hällenas konstruktion, att sönerna skulle kunna draga bort några
dagsresor och välja sig en ny farm utaf 'herrelös jord, dvs. jord, som
bara ägdes af svarta. När denna institution föll bort, sattes boer
saluhäIlets ekonomiska lif i fara. Egendolnarna hafva styckats i det
oändliga eller innehafvas .oskiftade af afkomlingar af de ursprungliga
nybyggarna under en mycket bekymmersam tillvaro. Det har äfven
bildats en särskild klass utfattiga boers, de s. k. bywoners, som lefva
på en större egendonlsägares jord mot odlingsskyldighet och andra
prestationer IDen utan rätt att sitta där längre än till den dag, det
faller egendomsägaren in att köra bort dem. Faran har ock behjär
tats. Boerpartiets politiska ledare försöka nled all makt att drifva
den fattiga boerbefolkningen till arbete' i näringarnas tjänst, OCll gång
på gång finner man uppmaningar till de bemedlade att icke så ex·
klusivt hålla sig på afstånd från handeln. Förändringen torde dock
komma att gå nlycket långsamt.

En' kraftig impuls till en förändring gaf emellertid den sista stora
strejken i Johannesburg, hvilken var en strid mellan guldbolagen och
den internationella arbetarmassan. . Under denna strid rekryterades
en ganska stor kontingent af den fattigaste boerbefolkningen fÖr ar
bete i grufvorna.

Ännu så länge är emellertid boern i produktionens tjänst endast
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jordbrukare. Och såsom sådan visar llan de karaktärsdrag, som jag
nyss angifvit. Han är en lllycket dålig producent, och hans oerhörda
konservatisIll OCll rädsla för allting nytt 11indra honom - i ännu
högre grad än bristen på kapital - från att göra framsteg.

Pä 1870-talet hade man i Transvaal kommit på den iden att af
lossa större sprängsatser för att franlkalla regn. Detta föranledde
ett förslag i yolkraad onl förbud mot en sådan användning af spräng
ämnen, einedan den ansågs innebära ett ingrepp i himlens disposi
tioner angående nederbörden. I nådens år 1907 inträffade något
liknande på en landtbrukarkongress i Bloenlfontein. Man diskuterade
möjliga utvägar att göra sig af med gräsllopporna. Då uppträdde en
gammal boerkomlnendant vid 11amn Potgieter, som lllotsatte sig hvarje
förslag till gemensanlnla ätgärder i sådan riktning, emedan han be..
farade, att försynen skulle sända en värre plåga öfver landet, 0111

folket bekämpade gräshopporna. »Mell», tillade den ganlie räfven, »skulle
en mindre svärm gräshoppor slå ned på min gärd, anser jag det son1
en anvisning, att jag skall försöka döda denl eller drifva hort deln».

Boer~ är äfven dålig konsun1ent, och då, SäS0l11 jag näll1nt, det
öfverväldigande flertalet jordbrukare i Syd-Afrika utgöras af boer,
blir följden, att Syd-Afrika saknar en köpstark bondeklåss. Boern
Ilar icke behof af förfining, om också hans tillgångar lnedge honorn
ett luera förfinadt life Han är alltjämt ell son af vildnlarken. Förr i
tiden kom dä och då en köpman med sitt oxspann för att furnera
boern 111ed hvad ban icke själf kunde tillverka,' Nu söker han upp
handelsboden i närmaste stad. Men hans behof äro desamIlla. Den
lilla del af boerrasen, som är bosatt i städerna, bar naturligt.vis
öfvergått till europeiska vanor, men i öfrigt - äfven j hvad vi skulle
kalla godsägarklassen - är det begynnande raffinenlent, som man
lnöjligen kan spära, än så länge mycket ytligt. ,En vän till mig var
inbjuden på besök hos en af de berömda boergeneralerna, en mycket
rik man. Denne Ilade låtit bygga ett nytt hus - det gamla hade
förstörts under kriget - efter rit.ning af e11· engelsk arkitekt. In
genting fattades. Det fanns ell charmant flygel, som ingen i famil
jen kunde spela på, och en massa andra af kulturens välsignelser.
Min vän inbjöds att stanna öfver natten. På 1110rgonen smet han
efter engelskt bruk ut. i neglige för att förfriska sig' nled ett bad. Det
mötte icke heller någon svårighet att finna ett härligt badruIn, Iucn
utaf badet blef i alla fall ingenting, ty badkaret var fullt af gamla sadlar.
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Fralllå.tsträfvande, duktiga landtbrukare finner man väj i Syd
Afrika, nlen det är utonl boernas led. Det är de stora landtbruksbola
gen nled engelska pengar oell under engelsk ledning, som föra landt
bruket j Syd-Afrika framåt. Deras kapital och deras ledares insikter
göra, att de kunna köpa afvelsdjur och maskiner, anlägga irrigations
företag och rationellt sörja för afsättningen af sina alster. Äfven
enskilda engelska jordbrukare llafva uppnått goda resultat, ehuruväl
den engelska kolonistens böjelse att blifva »gentl~man-farmer» ofta
nog burit dålig frukt. Tyska bönder hafva slagit sig· mycket väl
fralD i Syd-Afrika och räknas till de bästa.

Onl den internationella lösa befoll{ningell, den andra af de stora
befolkningskategorierna, är icke mycket att säga i detta samnlall
hang. Det är klart, att den icke är god, hvarken som producent
eller konsument. Kastad från lalld till land, frän yrke t.ill yrke, allt
efter SOlD arbetsnlarknadell växlar, ena året i grufvorna i Johannes
burg och det nästa på en byggnadsställning i det nya San Fransisco,
vinner den ingen sådan yrkesskicklighet, att en förädlingsindustri
kan byggas upp därnled. Alla på jakt efter det tillfälle, SOI11 skall
ge den1 i ett sla~ en förll1ögenhet, såsom åt så 111ånga andra, bry
de sig i de flesta fall bra litet 0111 de Sl11å besparingarna i lifvet.
Ena dagen i fåtöljerna på varieteerna i Johannesburg eller Kap
staden, den andra, då arbetstillfället är slut, svältande strykare eller
brottslingar sakna de alla förutsättningar för att bilda en köpstark
arbetarklass.

Den andra stora gruppen af befolkningen i. Syd-Afrika är den
svarta befolkningen af olika raser.

De utgöra ett lustigt, jag böll nästan på att säga afundsvärdt
släkte, de svarta i Syd-Afrika. Kliinat ocll n~turliga förhållanden
göra, att de mycket lätt kunna fylla sina behof med afseende på
kläder och bostad. Den engelska regeringen har i de olika koloni
erna afsatt åt del11 vissa distrikt, hvilka innehafvas af dem 111ed
kollektiv äganderätt och icke under några omständigheter kunna af
yttras. Där ger jorden den1, bvad de behöfva till sitt uppehälle.
Den engelska regeringen har utfärdat förbud, llled stränga påföljder,
1110t försäljning af rusdrycker till dem, oell förbudet upprätthålles
effektivt. Regeringen bekämpar farsoter, som bryta ut både bland
folk oeh fä. Den har gjort slut på de galllla stanlfejderna. Å andra
sidan har den svarte icke förvärfvat några af den hvite l11annens
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behof. Öfverlämnad åt sig själf skulle han lefva fram lifvet sin
kraal i ett enda bredt grin, tillfredsställd 111ed hvad han har. Det
är just från sydafrikansk nationalekonomisk synpunkt det mörka i
tafian, att han inte har några bebof. Ty hvad skall han då med
den hvite lnannens pengar, och hvarför skall han arbeta åt honom,
om han ej vill ha hans pengar. Särskildt för en äkta 111an är lifvet
i en sådan kraal alldeles osedvanligt bekvälnt, och äkta nlan blir
en kaffer så fort som nlöjligt. Det är nämligen så, att liksom i vissa
klasser af det europeiska samhället hustrun försörjer mannen. Dock
får lnan inte föreställa sig, att zulu-svärsonen står i något beroende
af sin svärpappa, eller att svärpappan skall träla ihop till en rund
sunlnla, som dottern får i henlgift. Tvärtonl betalar brudgunlnlen till
brudens fader flera stycken' feta oxar, il1nan han får henne. Men
därefter kan han lugnt lägga sig på latsidan. Infödingarna i Syd
Afrika tillhöra gamla krigarstaminar, för hvilka allt annat var för
nedrande än krig och vegeterande tillsyn öfver boskapen. ...L\11 i dag
fordrar konvenans och god ton i en sydafrikansk kraal, att hustrun
förrättar allt annat arbete.

När en svart herre väl gift. sig, kan han alltså betrakta sig sonl så
verad, oell det finns inte den minsta grund för honom att ge sig
bort från hustrun för att arbeta för den hvite lnannen. NödVändig
heten att skaffa pengar för att vinna Sill sköna drifver mången tIng kaf
fer för första gången ut i den stora världen. Men sedan är det svårare att
1Inna något skäl därtill, såvida lnan inte säsonl ett dylikt vill taga
111ed, att hall vill ha en eller flera hustrur tilL

Ja, det är verkligen så, att sedan har hvarken den svarte själf
eller en lalldsfaderlig regering kunnat hitta på något skäl, hvarför
han, om han lälllnas åt sig själf, skulle ge sig ut oell arbeta. Re
geringen har därför n1ed alnsarg sökt fundera ut sådana skäl. De
gå natuligtvis ut på att skaffa honom användning för pengar. Det
enklaste sättet att tvinga folk att ge ut pengar är naturligtvis att
pålägga en skatt. Det har också försökts i växlande forn1er.
Man har lagt skatt på antalet hustrur, för att den svarte skall
lägga bort öfverdåd i den vägen' oeh själf använda sina starka
arl11ar sanlt. för att tvinga bonoll1 ut att skaffa pengar, 11vilket han
naturligtvis icke kan i kraalen. Ja, nlan har egentlige_n icke lagt
skatt på hustrurna - det skulle kanske ha varit något krasst 
utan skatten llvilar på antalet infödingshyddor, Inen SOlll den svarte
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bygger en hydda för hvarje llustru och inte gärna, underlåter att
ha en hustru till hvarje hydda, blir resultatet precis detsamnla.
Man har vidare hittat på, att den svarte' skall betala en personlig
skatt, så framt han icke under året arbetat viss tid utom kraalen.
Man har lagt på 11ononl en ovillkorlig personlig skatt. Och så vi
dare. Det var utkräfvalldet af denna sista skatt, SOIU förde till det
blodiga upproret i Natal i början af förra året.

Slutligen har man vinnlagt sig GIn att sprida undervisning bland
de svarta, i förhoppning onl att de därigenom skulle få flera af den
hvite mannens behof, för hvilkas tillfredsställande de skulle vara
hänvisade' till dennes arbetslön.

Själfva bestämmandet af storleken af denna arbetslön är för öf
rigt en ganska vansklig fråga.. Bjudes det för litet eller för mycket,
så minskas i båda fallen tillgången på färgadt arbete. I förra fallet
bryr den svarte sig icke om att arbeta, och i det senare får han
mycket snart ihop det belopp, han för tillfället är nöjd med, OCll
återvänder till sin kraal. Och ju mer han haft nled sig hem, desto
längre' dröjer det, till dess han ger sig ut igen.

Detta är den ena af arbetsfrågorna i Syd-Afrika: Hur skall nlan
få tillräckligt mycket färgadt arbete? För Syd-Afrikas näringslif be
höfvas stora antal färgade arbetare. I grufvorna användes hufvud
sakligen färgadt arbete, likaså i landtbruket och fabrikerna. Äfven
aln man 'kunde tänka sig, att en tillräckligt tät invandrareström till
Syd-Afrika skulle söka sig väg från Europa, så skulle det dock vara
uteslutet att använda så dyrt arbete i stället för det billiga färgade.
Klimatet i Natal, vissa delar af Transvaal och Rhodesia gör det ock
omöjligt för d,en hvite att arbeta där SåS.Olll kroppsarbetare. Oln
Syd-Afrika själft icke kan ställa ett tillräckligt antal färgade arbetare,
så måste sådana importeras från andra länder. Häruti hafva gruflnata
dorerna fullkolnligt rätt. Det är den ena sidan'afden segslitna kiriesfrågan.

I förbigående kan jag kanske fä nämna, att, om man bortser
från kvinnor af blandras i städerna, det endast är nlanliga svarta,
som träda. i tjänst hos den hvite lnannen. Kvinnorna län1na icke
kraalen. I Syd-Afrika räder en ytterlig brist på hvitt tjänstfolk 
hvem ko'mnler till »guldets OCll dialnanternas land» 'för att bli dräng
eller piga? -, OCll det har nled sig, att jättelika zulukrigare använ
das såsom barnjungfrur och i andra liknande ställningar.

Den andra af de stora arbetarfrågorna i Syd-Afrika ligger i för-
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hålland.et 111ellan" hvitt, och ,·svart arbete. ' Den h\7ite ,j' Syd-Afrika är

t.rots allt än11U något af »den hvite maIlnen». Att sanlnlansätta ett
arbetslag, där hvarje "111an, ,skulle' 'göra saInnla 'slags arbete, af hvita

och svarta: äl~ ~tesluteL ',Det finnes en' beställ1d gräns, ll1ellan det ar
bete, 'sonlen 'hvit J;nån anser sig kunna förrätta" 'och det, S0111 endast
är värdigt en~' svart.' Och den hvite arbetaren är icke blyg i sin upp
fattning af sitt eget värde. Den hvite handtverkaren,. SOIU ,konlIl1er

för att, ·linlnlå iliop en stol; har regelbundet med sig' ett par' svart?
ha'ndtlangare, sonl bära verktygen, sätta på lilnpannan, hälnta »whisky

and soda» och förrätta allt" hvad den hvite kan anförtro denl;' Då
han 'får de, svarta haIldtlangarna i sin tjänst, är det- till en början

ganska litet, de kunna göra, men det dröjer .icke lällge, förrän' de
svarta, sonl icke äro' oläraktiga, ,lära sig sä 111Ycket, att: den,hvite
sätter ,sig' 111ed pipan i munnell och ser på, da, de andra arbeta.,' l
denna riktning 'utvecklas den andra arbetarfrågan i Syd-Afrika. Den
karakteriseras af 111inskad effektivitet hos de invandrand-e hvita ar
betarila och 'ökad produktivitet hos de svarta arbetarna. Herrarna
läste :kanske i, tidningarna -i våras " 0111, en större strejk, SOln utbrutit

i guldgrufvorna i Transvaal.· Det var just, 0111 Ulan stryker bort,alla
fraser' ocl1 all skyddande., förklädnad, den frågan,' det da gällde. Det
började rned, att de "hvita arbetarna, hvilka skötte hvar sin 'borrnla
skin, Ilade svarta handtlangare till hjälp. Det. gick, son1 jag förut
nämnde; de hvit.a sköto arbetet allt ll1er oC'h Iner till.' de svarta. , En
vacker' dag läto 'grufägarna den1 fä två nlaskiner, hvar att sköta och

ökade antalet svarta vid: Illaskinerna. .De hvitas inkömster ökades
därigen0111, och de beklagade sig icke. Men så i våras gaf nlan denl
tre 11laskiner' att sköta .och satte sanltidigt ner ackordspenningel1, dock
ej lägre än, att, deras inkolllst blef' densamnla S0111 förut. .Därnled
var gärdet upprifvet. Det var icke ,längre IllÖjligt att fingera, att den
hvjte ":var 'arbetaren och, den svarte,', handtlangarert ~ Det var, tydligt,

att ;utvecklingen skridit franl till ståndpunkten: '. hvita .. ,uppsynings11län
och,: svarta: arbetare. ,De' hvita : 'grufarbetarnajnsågo faran, ~ och re
sultatet,blef. strejken.

Det är ,: en ,oroande fråga, ty" 'bakolll' dell ,stå~": den s~örre frågan:
Skall..>Syd-Afrika ; för fraIl1tiden , plifva ett den. hvit~ 11lannens land,
eller :, sk,all:,' den 'f~rgq,debefolkningen,,gen0111 sil) 'enOrl)lt starka -till

växt, nUlllera, då krig och farsot icke decinlera' dess' antal, oell ge

nOn1 ,i~~1pörle~ .. ~f .fäl'gaq~ af ~qdr(l,: raS'et än~ -den infödda ,så s111åningonl
5
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tränga den hvita arbetarbefolkningen tillbaka öfver hafvet, öfver llvil
ket den kOlllll1it.

Det är denna farhåga å ena sidan och å den andra insikten Oln
nödvändigheten af stora kvantiteter färgadt arbete i Syd-Afrika, som

. alstrar den förbittrade striden om indiernas rättigheter i Syd-Afrika.
OCll onl grufägarnas rätt att öfver hufvud taget· införa kineser dit.
Denna strid torde vara herrarna välbekant från tidningarna.

j Jag förbigår blandrasen i städerna, det lilla antalet amerikanska.
negrer och lualajbefolkningen i Kapstaden, sonl utgör ett minne från
slaftiden, hvilkå alla äro sysselsatta i diverse lägre sysslor och yr-o
ken inom städerna, san1t öfvergår till den tredje hufvudklassen inonl
befolkningen, indierna.

Dessa hafva utgjort och utgöra förenlål för en verklig import till
Natal, och de hafva därifrån spridt sig till de öfriga kolonierna.

Det var: då sockerindustrien startades, i början af 1860-talet, som
Ulan började att införa indiska arbetare till Natal. Anledningen var
naturligtvis,. att det saknades svart arbete i tillräcklig lllängd. De
svarta, S0111 verkligen konln10 för att arbeta, försvunno ett, tu, tre
igen, kanske på .en tidpunkt, då deras arbete var oumbärligt. I Na
tal kan den hvite mannen icke' stå ut med kroppsarbete ute. Sedan
dess hafva 120,000 kulier importerats till Natal. Endast 10 ~0 häraf
hafva ätervändt hem.

Importen sker genom regeringens försorg. Dess agenter rekry
tera kulierna i Indien. Indiska regeringen har gjort till villkor, att
lninst 40 %skall bestå af kvinnor och barn. Kontraktet afser 5 år.
Transporten till Natal sker genom Natalregeringens försorg, hvilken
efter ankon1sten fördelar deln på arbetsgifvare, som begärt indiska
arbetare, och därefter tar ut af årbetsgifvaren transportkostnaden~

sonl uppgår till 20 et för person.
Före 1895 stod det de under kontrakt ilnporterade indierna fritt"

att utan vidare stanna i landet såsonl fria arbetare efter kontrakts
tidens slut. Detta är numera ändradt. Numera är det såy att indi
ern kan efter eget val 1) resa beIn eller 2) ingå ett nytt kontrakt
på två år, på de villkor, han själf kan betinga sig (regelbundet till
betydligt högre lön), eller 3) stanna i Natal såSOln fri och betala en:
årlig skatt af 3~. De föredraga att stanna. Af Natals 100,000
illdier i dag äro 70,000 fria.

Ser mall på resultaten af denna import af arbetskraft, kan man
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icke underlåta att erkänna, att indierna motsvarat de förväntningar,
sonl ställts på den1. De hafva visat sig vara utnlärkt flitiga arbe
tare, och tack vare delll hafva jordbruk, te- och sockerodling och en
mängd andra industrier skjutit fart i Natal. -

Men å andra sidan utgöra de en af de största faror, SOlD för
närvarande 110ta brittiska Syd-Afrika. De äro olnöjliga att konkur
rera n1ed, och det är fara värdt, att de på alla onlråden, där deras
förnöjsamhet och- arbetsarllhet äro nog för att bereda' den1 fralllgång,
koffi111a att tränga undan de hvita. Detta är fallet särskildt inon)
handeln, naturligtvis än så länge, nästan hufvudsakligen lninuthandeln.
Antalet indiska n1inuthandlare är i stadig tillväxt, lnedan antalet hvita
111inskas.

Egendonlligt nog är indiernas ställning 111ycket olika inom de olika
sydafrikanska kolonierna. De bestämnIelsel', för hvilka jag nu redo
gjort, afse Natal. Invandring till de öfriga kolonierna åf indier är
absolut. fÖl;bjuden, och det finnes massor af polisförordningal\ SOlll.
reglera de redan invandrades rätt till vistelse å olika platser o. d.

Det är intressant nog att pålninna sig, att en af de föregifna or
sakerna till Englands ingripande i den dåvarande sydafrikansl{a re
publikens inre angelägenheter, var den bellandling, S0111 indierna där
rönte. Då det gällde att upparbeta en krigisk stänlning i England,
franlhölls bland annat, att det vore en skaln för England, onl det ej
kunde skydda sina indiska undersåtar i Syd~Afrika. I dag behandlas
indierna i Transvaal på ett sätt, som kOIDlner deln att tänka tillbaka
på den Krugerska regiInen SOll) på ett förloradt paradis.

Ki1~eserna äro, SåSOlll herrarna veta, på väg att lälnna Syd-Afrika.
Frågan är död nUl11era, lnen 11ågra ord däronl torde dock vara af
intresse. Efter kriget tillströl11lnade icke så många svarta arbetare,
son1 lnan behöfde för grufvorna, eller rättare sonl l11an hade beräk-

. nat, att l11an vid det väntade stora uppsvinget skulle behöfva där.
De svarta hade förtjänat för 111ycket under kriget; de sutto stilla i
kraalen llled de nyinköpta hustrurna ocll hade herrans glada dagar.
Man såg sig då Oln efter arbetare från andra håll: Det låg närlnast
till hands att använda indiskt arbete liksom i Natal, lnen ett försök
därnled slog icke väl ut. Indierna voro .icke nog kraftiga för gruf
arbetet. Då tog 111al1 kineser i stället. Införseln af kineser reglera-'
des dock efter väsentligt andra principer än införseln af indierna.;
Kineserna flngo icke taga fanliljer lned sig, och de tinga icke under
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några förhållanden' stanna i landet vid kontrakt.stidens utgång. Man
ville .icke' ha' en kinesbefolkning i Syd-Afrika. Man hade nog af in
dierna. Det blir för vidlyftigt att här ingå på den kanlpanj, S0111
förts nlot kinesinlporten i Syd-Afrika, oeh 50111 nu slutat 111ed hestäul
111elsen, att kineserna skola föras. henl igen, i den lllån deras l{ontrakt
löp-a ut, och att inga nya få föras dit i stället. Vådorna af detta
beslut torde icke vara så stora, SOl11 det påståtts. Man har sagt, att
det icke finnes så nlånga svarta arbetare, sonl· erfordras. Mell under
förliden vår erbjödo sig fler svarta att arbeta i grufvorna, än dessa
kunde taga enl0t, och den invändningen är alltså förfallen. Vidare
Ilar det sagts, att nlan under kinesens 3-åriga kontraktstid kunde få
en bättre arbetare af bononl än af dell svarte, sonl konl och gick.
Detta har 'nog varit sannt,- lllen' nunlera finns det knappt någon vuxen
s,vart 111an söder 0111 'Sall1besi, SOl11 icke längre eller kortare tid ar
betat 'i grufvorna, och SOlll känner till arbetet, då han kOll1nler till
baka. . Det torde slutligen vara riktigt, att kineserna äro billigare än
de svarta, nlen det är endast en obetydlighet, och den onlständighe
ten torde icke vara af så stor betydelse, sonlillan velat göra gäl
lande. Det kan kanske visa sig fatalt för några grufvor 111ed ovan
ligt fattig nlallTI, lllen för öfrigt torde en så obetydlig ökning i aflö
11ingskontot icke blifva farlig för grufindustrien.

Jag öfvergär därför, till en redogörelse för de olika näringarna.
Jag skall börja lned att säga några ord onl jordbru.ket.
Det' första, SOlTI frapperar en europe, sonl kOnl111er ut, till Syd

Afrika, är br~(;k'1~i·ngsenheterJltas enorl1~a storlek. ·Det är gifvel, att
intensiv brukning därvid knappast. konlIner· i fråga. När boern i
gamla dagar på sitt »trek» (flyttningståg) ut från redan l{ultiverade
trakter slagit sig ner OCll tagit land i besittning,' valde han ut det
allra fruktbaraste olnrådet för sin, lilla odling. Det öfriga området
användes till kreaturen. Svart arbete fanns i öfverflöd, och allt, S0111
jordens ägare tog sig fpre, var att öfvervaka. boskapens, tillväxt, och
förflytt.ning från det ena betesfä.ltet 'till det .andra- sanlt att utvälja.
ett nytt onlråde; tili odling, då det förut använda genonl rofbruk bIef
oanvändbart. .

',Nu har nlycket ändrats. Det, svarta .arbetet för' landtbrukets' be
bof har 111inskats,' därigenonl att grufvornajJindustrien .och· städerna
dragit till sig, ell stor del -däraf... Men 'den syqafrikanske bondens 1not-,
vilja ·för eget arbete, t. o. ID.· i fornlen af öfvervakande:- af de dagliga
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sysslorna, har blifvit oförändrad. Ett exenlpel. Den färras, S0111

odlas i Syd-Afrika, är nunlera absolut förstklassig, och ullen, som
produceras, är vid klippningstillfället förträfflig och skulle betinga ett
högt pris.' l\fell farillaren gör sig icke besvär nled att iakttaga Oln

sorg vid paekningen. Denna öfverlåtes åt några svarta arbetare, som
onl hvartannat stoppa i J)alarna ull af bättre och sän1re kvalitet. och
- snluts. Följden är, att trots ullens ursprungliga förträfflighet den
är afgjorclt i vanrykte oell betingar ett. relativt lågt pris.

I paritet med bondens lnotvilja för arbete står hans lnotvilja för
nya arbetsmetoder, nya nlaskiner, nya ideer, kort sagdt hans oerhörda
ko·nservatisn~. Tekniskt är jordbruket i Syd-Afrika på sina ställen
och i vissa afseenden 100 år efter sin t.id.

Man n1äste enlellertid göra den sydafrikanske landtbrukaren den
rättvisan, att han har nlycket svåra 1~c(;tu.rligc{; förhå,lla1~den i olika
afseenden att känlpa elllot.

Hagelstor11~ar af oerhörd häftighet förstöra ofta nog hans gröda.
Landet henlsökes ständigt af längre eller kortare perioder af torka,
S0111 kväfver all Växtlighet, och, då sedan det efterlängtade regnet
konlnler, är det ofta i form af ett skyfall, sonl jagar floder af vatten
äfver de nyss af solen förbrända tegarna och i ett svall af grumligt
vatten för bort det, sonl återstod af skörden, eller i lyckligaste fall,
utan att ställa till så stor skada, rinner hastigt bort utan att fukta
111er än det öfverst.a af den hårdnade jordskorpan.

Denna bevattni'ngsfråga är ett a.f de viktigaste jordbruksprobleu1en
i Syd-Afrika., och 111an l1låste erkänna, att oerhördt nlycket gjorts för
dess lösande.· Man har gripit sig an lned konstgjord irrigation. Svå
righeterna äro eineIlertid stora. Luften är i stort sedt torr, det blå
·ser ständigt, skogar saknas, och fuktighet torkar upp hastigare än
på andra. ställen. Regnet faller ofta nog el1dast under en Vi5S del
af året, och under återstoden räder torka. Vinsten, sonl är att uppnå,
är å andra sidan oerhörd.

I alllnänhet rör det sig enlellertid icke om att göra oanvändbar
jord tjänlig för jordbruk utan att förebygga dell fara, som hotar på
under lälUplig väderlek gifvande jord under perioder af torka.

De 111etoder, som användas, äro olika och bero på lokala för
hållanden.

Det billigaste och därför nlest använda nlen å andra sidan lninst
effektiva sättet är· att borret i jorden efter vatten, hvilket därefter be-
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fordras upp genolll pU111par drifna nled vindkraft. Det är tydligt, att
denna form af irrigation är inom räckhåll för den enskilda farnlarell.

Ett vidlyftigare företag är att bygga dal1~1nar, vare sig för att·
uppsanlla regnvatten eller för att taga vara på vattnet i· floder, som
endast flyta under kortare del af året. Ett typiskt exen1pel på en
stor damln är irrigationsföretaget vid Van Wyk's Vlei i Carnarvon
distri ktet. Vattnet från en liten flod uppsalllias i en dalnnl 0111 19
sq.-miles yta och ett genomsnittsdjup af 10 fot. Danl111en rYlTIlner,
då den är full, 35,000,000 gallons. Anläggningskostnaden var
20,000 ~ ungefär. Det egentliga arbete, SOlll utförts, var uppförandet
af en 35 fot bög fördämning. Arbeten af del?na art kunna natur
ligtvis i nlinclre skala utföras af enskilda, 111en om företaget är 111era
ol11fattande, torde det behöfvas samverkan af ett större antal jord
ägare.

Irrigation genom byggande af kanaler från ständigt rinnande
strölllmar är därenlot ett så kostsamt företag, att det ligger uton1
räckhåll för enskilda. Under statsInedverkan hafva emellertid flera
sådana företag kOlnmit till ständ. Ett ilnponerande projekt till ett
sådant företag antogs i april i år. Det afser en kanal onl 100 miles längd.
Kostnaden beräknas till i rundt tal 500,000 f, och arbetet skall
vara färdigt 0111 4 år. Det komlner att utföras af regeringen, S0111
k0l1l111er att upptaga räntor och amorteringsafgifter, till dess alla dess
kostnader betäckts. Alnorteringstiden beräknas till 40 år.

I alllnänhet läm'na de sydafrikanska regeringarna verksam hjälp
åt alla irrigationsföretag både genom lån, där så behöfves, OCll ge
nonl handräckning i fornl af utlånande till kostnadspris af borrnings
instrument och vana arbetare o. s. v. En svårighet under gångna
tider har varit, att uppdälnningsrätten icke varit lagbestälnd, OCll' att
det följaktligen varit ganska riskabelt att. utnyttja. vattnet i floderna,
då ju en granne högre upp när son1 helst kunde genonl en uppdäul
lling omintetgöra nyttan af ett redan färdigt fördänlningsarbete, nlen
i är har en lag, sonl reglerar dessa förhållanden inonl Kapkolonien,
utfärdats, och de öfriga staterna konlina väl snart efter.

Om bonden lyckligen undgått både hagelstormen och torkan, har
llan dock en tredje lika svår, onl ic.ke värre fiende, sonl väntar,
gräsltoppor1ta. De kOIllll1a i stora svärIl1ar ; vid ett tillfälle i filars
i år konstaterades, att sådana på en gång slagit sig ned öfver en sträcka
af 18 och 8 nliles i fyrkant. Där de ell gäng bör'jat härja, läll1nas
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intet kvar mer än de bara stockarna af lllajsen eller hvad det llU
varit, S0111 de angripit. Vid sanllla tid förstörde de i Johannesburg
en lllassa tvättsaker, som 11ängts ut till torkning. De åto sig tvärt
igenoln de större sakerna, och af de nlindre och finare såson1 l1äs
dukar OCll dylikt blefvo endast trasor kvar. Dagen därefter ställde de
till en spårvägsolycka i Johannesburg. Massor af del11 kördes öfver
i skenorila, och dessa blefvo så slippriga, att två vagnar, S0111 lnöttes,
icke kunde bronlsa vid lnötesspåret utan kolliderade.

Stride111not gräshopporna är mycket svår. Svärll1arna leda oftast
sitt ursprung från Kalahari-öknen, h varest de äro så godt SOlll oåt
k01111iga. I Orange River kolonien finns pren1iulTI på dödande af
gräshoppor, men under de· nu rådande onda tiderna har Kapkolollien
icke kunnat vara nled däron). Förlllodligen äro gräshopporila den
enda kategori, som är belåten nled det nuvarande finansiella läget i
Syd-Afrika. Det finns eineilertid som bekant icke något ondt, sonl
icke för något godt nled sig. Torkade gräshoppor användas SOlll föda
till höns, får och hästar. Under 111ars i år betingade de ett pris i
Johannesburg, på grund af den rikliga tillgången, af 5 sh. oeh i Port
Elizabeth af 8 sh. per säck.

En annan henlsökelse för bonden i Syd-Afrika är boskapssjukdo

mar·na. I Syd-Afrika gå något så när alla hoskapssjukdoJ11ar, S0111

äro kända i den öfriga världen, och ett par, SOlll äro speciella för
Syd-Afrika.

Boskapspest, horse-sickness (en farsot hos hästar), East Coast
fever och Rhodesian redV\Tater (båda 110S nötboskap) och andra här
jande farsoter stryka allt S0111 oftast öfver Syd-Afrika och reducera
kreatursstocken till en bråkdel af hvad den var före sjukdolnens ut..
brott. Äfven då alla lllöjliga åtgärder vidtagas 1110t dessa sjukdol11ar,
lnedföra de enorlna förluster. Så lninskades nötboskapsstocken under
det sista utbrottet af hoskapspesten 1896-1898 i Kapkolonien 111ed
35 %, och i Bechuanaland nled 90 ~0, OCll "1891-1892 doga nära
70,000 kästar och mulor i samlna koloni af horse-sickness.

Mot vissa af dessa sjukdomar har Iuan funnit prophylaktiska nIe

del, . mell den enda verkligen effektiva hjälpen såväl nlot dessa far
soter som 1110t skabb, hvilken är oerhördt utbredd bland får ocli getter,
ligger i begränsande af de - inficierade 0111rådena genonl far1ner1~as

hägnalJ~de, så att de bilda afskilda 0111råden. Detta bedrifves också
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nled 'all fart trots de' höga kostnaderna, SOlll äro förbundna' därined.
Stängseltråd OCll stolpar äro· följaktligen ·en 111ycket st,or inlportartikel
i Syd-Afrika. .I' KapkoloIlien finnes en stängselIag, som ger jordägaren
rätt att påyrka,' "att grannen deltar i stängselkostnaden, och liknande
lagar. väntas kOlTIIlla att under den närmaste fralntiden införas ,i Trans
vaal och Rhodesia.

Utaf hvad jag redan sagt onl landtbruket i Syd-Afrika torde
fralTIgå, att det fordras betydande kapital 'för att landtbrukef skall
kunna bedrifvas på ett rationellt sätt och nle~, framgång. Syd-Afrika
har åtnlinstone. hittills icke varit ett land, där småbrukarna: redt sig
godt, oeh de: allra flesta koloniseringsförsöken på de senare åren.lned
personer utan kapital eller med sInå kapital hafva slagit rätt. illa ut.
Det lönande jordbruket i. Syd-Afrika bedrifves af stora kapitalister
eller ännu kapitalstarkare bolag, :som lägga under sig enorma sträckor
af jord,' och som icke behöfva hesitera att nedlägga väldiga. summor
i' irrigationsföretag, hägnader, inköp af nlaskiner och afvelsdjur o. s. V.,

och som dock 11afva ett 'rikligt ,rörelsekapital kvar.
Detta är kanske den f9r ögonblicket Illest brännande frågan. Den

sydafrikanske bonden har ytterst· svårt att reda sig. under ett dåligt år,
och han har ytterst svårt för att få penningar till förbättringar på farmen.
Det är till att börja lned gifvet, att i ett land med så oerhörda af
stånd det är ett lnycket riskabelt företag att placera penningar. i in
teckningar i landtegendolllar, hvilkas skötsel kapitalisten icke kan
kontrollera, och hvilkasvärde han har svårt för att bedölna. Det
är klart, att detta inverkar på räntesatsen på dylika lån. pet har
uppgifvits med anspråk på tillförlitlighet ~ i, Kap-parlamentet -, ,att
räntesatsen .för dylika län i en del fall' går upp så högt' som, till
15 ~~. Ännu värre är det ställdt för småbrukarna i aflägsna lands~

delar,särskildt våra dagars nybyggare. De äro vanligtvis i afsaknad
af rörelsekapital, och de äro nödsakade att i händelse af onda är
eller kanske' redan från början, om inköpet af jord och den första
uppsättningen .. Inedtagit deras lilla kapital, anlita en utsträckt kredit
i närlnaste handelsbod. När så skörden är inne, är. bonden i så
stort beroende af. shopkeepern, att han icke· kan undandraga sig att
sälja sin produktion till denne. Det beh.öfver' knappast tilläggas, att
det pris; bonden fär för' sin skörd, står i olllväncl proportion nlot de
förskott", han lippburit.
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På den sista tiden har lnan' lnycket diskuterat denna fråga, OCll
det förefaller, SOlll Oln den skulle kOlnnla att lösas ge110nl inrättandet
af kreditbanker 'för landtbr'uket på kooperativ grundval och nled stats
understöd.' l\fed det nuvarande finansiella läget i' Syd-Afrika torde
dock regeringarna få svårt att. realisera planerna, ll1en 11lan kan vara
säker på, att detta kOnl111er att ske, onl penningtillgången' blir-'
rikligare.

En rörelse, SOln delvis ;har sanlIna lnål, är inrättandet af koopera
t'ivCfJ företag. Kooperativa' nlejerier och kooperativa företag för irri
gation, stäl1gselbyggnader,' klippning; af får och ullens klassificering'
och försäljning" .inköp af afvelsdjur, export af frukt etc. etc. växa
under regeringarnas nledverkan upp ll1ed oerhörd ·fart. I Kapkolo
nien har gjorts nlest härför.. Så finnas t. ex. 'anställda af regeringen
en ·inspector' of cooperation, en director for irrigation, en fruit in
spector o. s.' v., hvar och en nled en stab af tjänstemän. Under
förlidet är inrättades i Kapkolonien öfver 100 kooperativa företag.

Ännu direktare har staten ingripit i fråga' onl fruktexporten. I
Kapkolonien t. ex.' är så inrättadt, atf fruktodlaren endast behöfver
transportera frukten, packad i lådor af föreskrifven lnodell, till sin
närlnaste järnvägsstation. Sedan' tar regeringen hand onl den. Den
undersökes, klassificeras, lagras i kylruin, transporteras t.ill London
och försäljes, och penningarna relnitteras, allt genoln regeringens
tjänstenlän. Från det fruktodlaren levererar sin frukt på sin järn-,
vägsstation och till dess han har pengarna i sin hand, har Ilan icke
det lninsta bekYlnmer nled sin vara.

Af spannl1~ål odlas majs mest.' ][ajs är för kaffern hvad hvete
är för engelslnannen och ris för ostasiaten. Det är därför af den
yttersta betydelse, att Syd-Afrika i det allra närmaste själf producerar
sitt behof häraf. - Ilnporten uppgick 1906 till icke -fullt,~ 40,000.

Med hvete ställer sig saken annorlunda. Importen var 190() icke
111indre än cS 930,000 omalet hvete och ~ 690,000 malet, tillsalnmans
cS 1,620,000. Dock får Illan icke föreställa 'sig, att icke Syd-Afrika

äfven själft producerar hvete. Det kan odlas Öfver allt; där det finn s
tillgång på vatten och värnlen icke är för hög. Detta innebär, att
hvete kan -odlas rne"d fÖI~del i västra delen af Kapkolonien' saInt under
konstgjord' bevattning på högplatåerna. Men i Natal förekolnmerdet
knappast~ och nor1" Olll Orange Rivel~ kolonien l1enlsökes det illa af
r'ost:
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Angående odlingslllöjligheterna för kOr-1~ gäller i hufvudsak det
sanlma, som sagts 0111 hvete. Dock är Syd-Afrika 11lindre beroende
af illlporten däraf. Den utgjorde 1906 endast 12,000 ~.

Hafre odlas i stor utsträckning i Syd-Afrika nlen användes endast
i mindre OCll allt lnindre utsträckning på salnma sätt sonl hos oss.
Den skäres i stället i onloget tillstånd, torkas och användes till foder.
Ilnporten af hafre uppgick 1906 till ~ 42,000.

Ett betydande Sädesslag är »kaffir corn». Det användes ute
.slutande af infödingarna, och konsunltionen täckes af landets egen
produktion. Det odlas nära nog uteslutande af de svarta.

Vidare odlas i de flesta delarna af Syd-Afrika råg, bönor. och
·ärter, bohvete, rofvo11O o. d. Importen af bönor och ärter var 1906
26,000 ~, af de öfriga slagen en ren bagatell.

Det är otvifvelaktigt, att spannmål kan, odlas i Syd-Afrika, lnell
det vill synas, SOIU om den tekniska framgången icke varit parad
med ett tillfredsställande finansiellt resultat. I hvarje fall är det
säkert, att det går en tydlig strömning från sädesodling till boskaps
.afvei och odling af specialväxter. Till en del förklaras detta däraf,
att trots höga tullar sädesfältens afkastning icke funnits tillfredsstäl
lande, men franlför allt beror nog denna omkastning på en förändring
i lnetoderna för boskapsskötseln.

Boskapsskötseln onlbesörjdes näiniigen förr i· tiden i hufvudsak af
boskapen själf. Kreaturen släpptes ut på fältet och finga sköta sig
-själfva under normala förhållanden och under torka nled den påföljd,
att en period af torka verkade tillintetgörande på hjordarna. Numera
har Inan däremot kOJ11mjt till insikt om, att det är af värde att odla
foder, och nlan har börjat att helt och hållet lägga Oln boskapssköt
seln genom att inköpa dyrbara afvelsdjur och därigenonl uppföda en
kreatursstock, som 111an har ökad anledning att taga vara på. Detta
har framför allt haft den verkan, att en stor del irrigeradt land an
vändes till odling af lucern till foderändalnål.

Den sydafrikanska hästen är ett litet men härdigt och segt djur.
Någon rationell afvel har knappast bedrifvits forr än på senare tider~

då afvelsdjur illlporterats. Den förnämsta orsaken härtill har väl
varit, att det är på begränsade områden i Syd-Afrika, sonl hästen
öfverllufvud trifves. Hästpest uppträdde första gången 1719 och Ilar
sedan dess nled längre och kortare 1nellanrum härjat landets häst
besättning. NUlllera tror nlan sig hafva funnit ett serUlll, SOln skyd-
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dar 1110t smitta, men det torde dröja länge, innan bästafveln blir en
verklig l1äringsgren i Syd-Afrika. Ju längre norrut Iuan kOlll111er,
dess häftigare är hästpestell - just nu rasar. den lläftigt i Transvaal
- och uppe i Rhodesia kan lllan icke alls allvända hästar, enledan
tsetse-flugan förekolnmer där. Dess hett dödar efter 11ågra dagar.

Mulor hafva Illångsidig användning i Syd-Afrika.' De användas i
spann på 8 a 10 nlulor franlför ell stor vagn. På sina ställen an
vändas de nära nog till allt jordbruksarbete och grofkörsel i all
mänhet. De äro lnindre nl0ttagliga, ehuru ieke inl1uuna, för hästpest
och tsetse..flugans bett. Mulafvel bedrifves i synnerhet i västra delen
af Kapkolonien.

Åsnor äro därenl0t inlIDuna Ulot horse-sickness och 111ycket 111indre
mottagliga för tsetse-bett än både hästar och 111ulor. För närvarande
är åsnan det mest använda dragdjuret i Transvaal. Ett spann på
20 åsnor drar 2 tons 11

/ 2 111ile i tilnnlen. Det förnänlsta afvelsdistrik
tet är i nordvästra delen af Kapkolonien och i Bechuanaland.

Nötboskape'1~ är naturligtvis af största betydelse. Ända från euro
peernas ankolllst till Syd-Afrika ·har uppfödandet af hornboskap varit
en af deras förnänlsta näringsgrena"r. Samnla betydelse har denna
afvel haft för de infödda. I-Ivarenda infödingsby äger stora hjordar,
och hornboskap är. praktiskt taget bytesmedlet 111ellan de svarta.
Deras förmögenhet beräknas efter antalet nötboskap, och dä de gifta
sig, betalas till brudens fader ett belopp i boskap. Dessutonl har oxen i
hela Syd-Afrika under 111ånga år användts SåSOlIl dragdjuret par pre
ference. Detta senare har dock, SAS0l11 jag nänlnt, ändrats linder in..
flytande af kreaturssjukdomarna.. Äfven de vilda behornade djuren
angripas l11ed få undantag däraf. Likaså getter och får, ehuru död
ligheten bland denl är lnindre stor.

Det är egentligen i Kapkolonien, sonl boskapsskötseln hefinner sig
på en sund hasis. År 1904 (senaste siffror) fanns där onlkring 2

11lillioner nötkreatur. FJeetalet af dessa tillhöra den inhelllska (afri..
kander) rasen, hvilken dock i betydande 0l11fattning korsats nled eu
ropeiska raser.

Dragoxen af afrikanderras är värd ett särskildt on1närl1nande. Till
utseendet skiljer han sig betydligt. frän europeiska oxar. Han har en
stark, jälnförelsevis tung fran1del 11led kraftigt utvecklade nacknluskler
och 111allke, som gjord för att hålla oket, väldiga horn, 110pträngd,
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kOll1pakt lnellankropp, lätt, tvärskurell bakdel och präktiga ben och
fötter. Han är riktigt gjord till dragdjur~

Natal härjas lnycket svårt af East Coast fever, och det ser just
nu nlycket bekymmersalnt ut för uppfödarna där.

Transvaal och Orange River kolonien gingo igenoln boskapspesten
1896-1897, 'och just då de började hänlta sig därifrån, bröt kriget
ut. Efter' dess, slut blef den nya regeringens första bekYlllnler att
sörja för att landet åter försågs nled' kreatur, och sådana inl{öptes
från alla håll. Omedelbart därefter utbröt East Coast fever, och nor
nlala förhållanden hafva icke ännu inträdt.

Rhodesia är oanvändbart för uppfödande af hornboskap.
l\fan skulle kunna tycka att 111ed en kreatursstaln af så pass stor

omfattning landets fåtaliga befolkning skulle kunna till väsentlig del
förses med kött, 111jölk, Slnör oeh ost af dess egen produktion. Så
är enlellertid icke fallet.. Det inlporterades under 1906 färskt oxkött
till ett värde af öfver 500,000 ~, kondenserad nljölk till näst.an samUla
Värde, sn1ör för öfver 1/2 mill. ce och ost för 150 j OOO cB. Därel110t
exporterades oxhudar för 135,000 ~.

Mejerirörelsen, . framför allt på kooperativ grund, är i franlåtskri
dande. Men afstånden äro stora från landtgårdarna till nlejerierna,
det är ett varmt land, och nljölkens regelbundna försändande till

. nlejerier kräfver en påpasslighet och -punktlighet, son1 den sydafri
kanske 'bonden har svårt för att vänja sig vid. Det torde därför
dröja länge, innan Syd-Afrika kan förse sitt eget behof af 111ejeri
varor.

Fåra{veln 'är den betydligaste grenen' af boskapsskötsel i Syd
Afrika. On1 nian bortser från exporten af guld och diaUlanter, utgör
exporten af ull och fårskinn 41 %af Syd-Afrikas' export..

Fårafvel bedrifves i hela Syd-Afrika öfverallt., där det finns till
räckligt vatten. Det finns nlänga farnlare, SOlll hafva 5,000 till 10,000
får på sin egendoln. Dock fordras stora vidder för fårafveln. I Kap
kolonien t. ex. finns det fä ställen, där ett får kan födas på nlindre
än 2 a 21

/ 2 acres, och på vissa delar af den s. k. karroon behöfs
31

/ 2, ja, 'ända upp till 1.2 acres.
Med karroo menar man :solbrända 'slätter i Kapkolonien, där det

icke 'finns så' mycket fuktighet, att gräs skulle trifvas. Sådana slät
ter äro täckta af en lnängd låga buskar. Ett gelnensanlt nal11n på
dessa är karroo-busken. Efter regn grönska dessa buskar oeh gifva
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bete; under tider af bristande nederbörd förtorkas de! åt.er full
ständigt.

Under karroons blonlnings- och växttid ger den riklig föda, åt
fårhjordarna under 2 il 3 111ånader af året. Men återstoden af året
räcker den nätt och jäll1t till att uppehålla lifvet på denl, och n1al1
kan nled visshet räkna på, att stora antal gå under i hängelse af en
p eriod af intensiv torka.

Hvad jag IIU sagt onl karroon gäller Kapkolonien. I andra delar
af Syd-Afrika lefva fåren på gräsbete. I Transvaal drifvas fåren på
höstarna från den 11ögsta platån ned på n1ellanplatån.

Den exporterade lIllens värde uppgick 1906 till,g 2,711,000.
Dessutom exporterades skinn till ett värde af.~ 4~2,OOO. Ullen, är
icke af högsta kvalitet, n1en detta beror till stor del, såson1. jag i ett
.annat SaUll1lanhang fralllhållit, på onlständigheter vid och efter klipp
ningen. Skinnens värde förlninskas ock däraf, att en stor del äro
.angripna af skabb. Detta är en sjukdon1, son1 är ytterst utbredd
både bland får och getter, oell son1 hittills trotsat alla ~nsträngnillgar

.att utrota densanlnla. Äfven I härelTIot. är 'hägnandet af landtgårdarl1a
-det enda effektiva lnedlet, och Orange River kolonien har gen0111 detta
nledel uppnått. ett ganska vackert resultat. Den nyss berörda vanan
j Transvaal att drifva fåren fräl1 och till högplatån har försvårat
skabbens utrotande, hvad Transvaal beträffar, en1edan det naturligtvis
.är omöjligt att hålla skabbs111ittade, flockar strängt skilda från de andra
på vägarna. Regeringarna öfvervaka efter. hästa förnlåga tillståndet
i flockarna genoll1 distriktsinspektörer, son1 äga befogenhet att före
skrifva Oln behandling (genolll doppning i desinfektionsluedel) af. alla.
djur i en skabbslllittad flock. Äfven af alldra sjukdoll1ar hen1sökas
fårflockarna. Just nu är en sjukdon1, benälnnd »blue tongue» nlycket
svär i Transvaal. ,En annan svårighet, S0111 fårfarmarna hafva att
"kän1pa en10t, äro schakalerna. (Det är de enda vilda djur, SOlll bi...
.bringa landtbrukarna nälllnvärda förlust.er.) Man för naturligtvis ett
utrotllingskrig lnot denl ll1ed gift o.s. V., n1en, det enda effektiva
lnedlet Ilar vis~t sig vara att upprätta så täta hägnader, att de icke
kunna kOlllIlla igelloll1. Äfven här ing~iper staten understödjallde.
Den förskJuter 2/3 af det nödiga beloppet att anl0I't.eras under, 10 år.

Förutonl får för ullproduktion hållas i Syd-Afrika äfven andra för
.slaktändalllål. ,Det. förtjänar för öfrigt att päpekas, att just d~n Olll
ständigheten, att priset på fårkött varit så förmånligt de sista ären,
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gjort, att bönderna varit lnindre hågade att ägna ullproduktionens
höjande den upplnärksamhet, som den skulle förtjäna. Dessa andra
får, liksonl ock de korthåriga getterna, utgöra en särdeles viktig be
ståndsdel i befolkningens, särskildt landtbefolkningens proviantering.
Dock importerades färskt fårkött under 1906 till ett värde af nära
1/4 mill. ~.

Till slut llågra siffror om fårafveln för att visa dess betydelse.
,För att icke bli alltför vidlyftig skall jag endast hälla mig till Kap
kolonien. Siffrorna afse år 1906.

Antalet flockar utgjorde 57,485, af hvilka 1,036 förklarats skabb
sluittade. Sanlnlanlagda alltalet får och getter i hjordarna var 18,516,789.
Den naturliga ökningen var 5,361,884. Förlusterna genoln torka,
vilda djur OCll olyckshändelser utgjorde 628,079.

Jag har redall nämnt ett par ord onl getafveln. Hvad SOl11 sagts
onl fårafveln, äger i hu{vudsak tillämpning äfven härpå. Syd-Afrika
exporterade under 1906 gethår till ett värde af ~ 850,123 och skinn
till ett värde af öfver ~ 200,000.

Någon svi1~afvel af betydenhet existerar icke i Syd-Afrika. Den
försvåras genom förekomsten af »swine fever». Det är endast i Na
tal, sonl någoll nänlnvärd uppnlärksamhet ägnats däråt. Färskt svin
kött ilnporterades förra året till ett värde af ~ 41,000 och salt och
rökt till ett värde af öfver 200,000 ~.

Hånsa{vel bedlifves i någon afsevärd omfattning endast i Natal,
och, ehuru i lnindre mån, i Kapkolonien. Ägg importerades förlidet
år till ett värde af 78,OOO~. Denna siffra visar eineIlertid en till
bakagång i inlporten, så att det förefaller, som om de sydafrikanska
hönsen började vakna till större pliktkänsla.

En fördel för hönsuppfödaren 'är naturligtvis den höga telnpera
turen i Syd-Afrika, nlen å andra sidan har han att strida IIIOt en hel
del sjukdolllar.

Biodling förekonlmer men är icke af någon större betydelse.
Jag har gÖlnt till sist bland uppfödareindustrierna den intressan

taste af dem, strutsafveln.
Det finns i Kapkolonien inemot 400,000 tama strutsar, och struts

afveln är en af de förnälnsta inkomstkällorna. Förlidet år utgjorde
exporten ~ 1,406,159, hvaraf alltsamnlans från Kapkolonien. Man
häller på med försök i Transvaaf Inel1 har ännu icke hunnit öfver det
experimentella stadiet.
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. Praktiskt taget kan nlan säga, att Syd-Afrika åtnjuter monopol
med afseende å strutsafvel. De öfriga länder, sorrl sysselsätta sig
därined, Egypten och Australien, produceea nälnligen endast en obe
tydlighet i jälnförelse lned Syd-Afrika. Syd-Afrika har ock lagt en
fullkomligt prohibitiv' exporttull på strutsar och en hög exporttull
på ägg.

På 1880-talet ägde öfverspekulation rum 111ed en åtföljande krascb t

men nu hvilar industrien på en sund basis. Fjädrarna kunna stiga
eller falla 5 eller 10 %, men nledelpriset från ett år till ett annat är
praktiskt taget detsamma, och detta gäller äfven om priset på strut-o
sarna. Under de två sista åren bar efterfrågan på fjädrar varit stor,
och priset på förstklassiga afvelsdjur h3.r varit mycket högt. Ända
till .t 1,000 har betalts för ett par sådana, och ett pris af .t 200 a
300 har icke varit ovanligt. Priset på en ordinär struts däremot är
.t 3 a 4.

Fjädrarna uppköpas af ll1ellanhänder, till största delen judar, som
tillika äro förläggare för de små strutsfarmarna, eller säljas på of
fentliga auktioner i Port Elizabeth, Grahamstown eller Kapstaden.
Buden afgifvas på visst pris per lb. alltefter kvalitet.

Under innevarande år bar utfärdats en lag, som är afsedd att
förhindra stölder af fjädrar på djuren, hvilka hittills förekonl1nit i
stor ll~st.räckning. Afsikten därmed är i korthet sagdt, att hvarje'
fjäderhandlare skall bokföra sina inkÖp nled angifvande af säljarens
namn, sanlt att en viss ämbetsrnan skall föra en förteckning öfver
alla strutsfarrnarna med angifvande af det' antal fäglar, som ägas af
byar och en. I misstänkta fall skall man därigenom kunna konstatera,
om en person är i rättmätig besittning af de fjädrar, han Säljer, eller
ej~ sanlt att en farmare ej sålt en stör~~e kvantitet fjädrar, än han
kunnat vinna af sina egna fåglar.

Strutsafveln är en lnycket lukrativ affär. Det händer i det för
nämsta strutsdistriktet, vid Oudtshoorn, att en enda plockning på en
strutsfarIn inbringar ägaren .t 20,000. Det är dessutom en »treflig»
affär. Och den är ganska fri från risker - förutsatt att ägaren ieke
själf . råkar ut för en af tupparna. De äro nämligen n1ycket ilskna
till humöret och hafva ett otäckt sätt att sprätta upp magen på folk,
som kOJnmer denl för nära, genoln en spark uppifrån och ner. Det.
enda sättet att rädda sig, om man icke har något att hålla denl på
afstånd med, är att lägga sig ner på marken. Då är strutsen icke i
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stånd att göra elI någoll förtret. Det påstås, att han brukar sätta sig
helt filosofiskt på sitt tilltänkta offer, 11)en hur länge e~l struts kan
:sitta så där, lär ännu icke vara vetenskapligt· ,utrönt.

Jag har redan antydt, att l~all i jordens användning i Syd-:L\frika
'k:an 'lnärka en tendens att öfvergåfrån spannnlålsodling till boska.p·s
skötsel och odling af specialväxter. Det återstår, på tal onl jordbruket"
att säga· några. ord 0111 dessa ·sista industrier.

Den· äldsta af, dessa är Vi1~odlin!Jen.:. D~t är. att nlärka, att den
,aldrig öfverskridit Kapkoloniens gränser, 9ch att den följaktligen i.
Syd-Afrika rep~e.senterar ett l11era lokalt intresse.·,

Redan· de första ·holländska nybyggarna införde vinrankan vid, Kap,
OCll de franska. invandrarna,. som jag onlnälllnt,. ägnade den ett lifligt
intres~e.. Så småningolll - n1ed en, blygsan1 början redan ,under de
första åren af. 1700-talet .-- utvecklades en icke ob:etydlig export,
som är 1859, då industrien stod på sin höjdpunkt, hade ett värde af
"icke mindre än:et 133,548. På den tiden åtnjöt kapvil1et preferential
tullbehandling i England. Tullen på kapvin var 2 sh.· 9 d..per gallon
plus 5 ~~ ad valorenl, llledan för andra viner betaltes 5. sh. 6 d. per
gallon (alltså precis det dubbla) plus 5 %ad valorenl. , Denna. pre
ferens. afskaffades enlellertid, .och följden' var, att exporten för 1861
(alltså blott 2· år efteråt) uppgiclc till endast et 40,322 och 1880 till
cf"13,173. År 1906 var exporten uton1 Syd-Afrika.~ 5,500 (nlot~'

16,487 år 1905). Det.är elllellertid att lllärka, att nlarknadeJi in0l11
:Syd-Afrika :blifvit mera konsulntionskraftig gen0l11 landets .utveckling
och: därigenolll ',att städer, med förfinade lefnadsbehof såsom Johannes
burg, Pretoria, Durban och andra växt upp. Kapkoloniens. export till
de öfriga kolonierna -utgjorde under 1906 ungefär 50,000 ~ (nl0t ~

'78,795' år 1905).
I innevarande StUl1d befinner jn~ustrien sig i ett luycket bekYll1

mer~amt läge. År 1886, kOll1 phylloxeran till ~yd-Afrika. Man' kän1
pade däremot på vanligt sätt ge~o,m ynlpning n1ed a.~1erikanska stockar
D. s. v.. Resultatet bIef tekniskt- tillfredsställande, men lnan'.}ade "lled
,.alltför. Illycket energi .på sträfvandena att rekonstruera vinqdlingen. I
i~l1e.varande stund odlas vin på eQ. yta af ·öfver 35,QO'O acres. Vin
stock3:l~n~~ antal. berä_k:p.~s till.78 :lllill., och llvarje, år p~~nteras llundr:a
tus~nt~ls -. nya, och· .pö~ja :hundratuse;ntal _at~ b~ra f~'ukt.. ProduktioJ;le~J)

,ö('r-erstiger-' .konsU;lntionel1 ,()~h .exporten, prisel~na .:falla, och den på s~tt

"och:," vis; .~pphloll1str!lnde ~_ndustrien· hotas, ~l1e9. ruin."· Pl:od~lktionen ,p~-
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räknas till öfver 51
/ 2 nlill. gallons per år nled ett nlarknadsvär'de af

9 a 12 sh. per gallon. Härtill konl111er en produktion af konjak af
öfver 11

/ 2 ll1ill. gallons till ett värde af 3 a 12 sh. per gallon och
.2 lnill. lbs. russiIl förutonl drufvor, SOlll säljas' i färskt tillstånd.

Det är siffror, SOlll gifva att tänka på, 'och nlan kan väl förstå
,den oro, sonl räder öfver industriens fralntid. Regeringen har gjort~

hvud den kunnat för att sanltidigt höja kvaliteten på vinet och nlinska
kostnaden för dess frambringande ur drufvall genoll1 inrättande af ett.
,ej obetydligt antal vinfabriker på kooperativ grundval. Men därnled
har' vinodlaren i allt fall icke fätt köpare till sin produkt, och det är
ju i allt fall hufvudsaken.

I förbigående 111å ,nänlnas, att kapvinerna icke alls nlotsvara de
kapviner, 'sonl förr i tiden brukade finna väg 11em till Sverige, och
sonlInan ännu påträffar i gall1la vinkällare, d. v. s. söta, silnnliga
viner. Sådana produceras nuniera endast i obetydlig levantitet. Stapel
varan utgöres af torra viner af Bordeaux-, Bourgogne- och Rhen-t.JTp,
,ganska. sprithaltiga och kärfva i snlaken.

Ej heller har det hjälpt a.tt lägga en hög tull på inlporterade viner
,och spritvaror, utall betydande levantiteter införas både till I{apkolo

nien och de öfriga delarna af Syd-Afrika.. Johannesburg envisas allt
fortfarande att vilja dricka europeiska viner, GCll uppriktigt sagdt så
kan 111an knappast förtällka Johannesburg det. Och i hela Syd-Afrikas
.barer flyter whiskyn i strölllnlar, nledan vinbuteljen står orörd på
.hyllan.

Nu tror 111an sig enlellertid 11afva funnit botenledei nlot bekynlret.
England skall förll1ås att åter hevilja Kapkolonien preferens på viner
,()ch onl nödvändigt höja tullen på viner från andra länder. Därigen0111
.skall afsättning skaffas. för .Syd-Afrikas produktion. D:r Janleson tog
upp frågan på sista kolonialkonferensen i London lllen utan synbart
resultat. Det kall väl också sättas i fråga, 0111 England skulle kunna
genOlTI prisskillnaden förmås att öfvergifva de europeiska vinerna för
kapvinerna, så länge dessa icke kunna täfla i kvalitet. Och dit är
·det långa vägar ännu. I England spelar » bordvinet» ju icke heller
någon roll hos de salnhällsklasser, som 111åste se på slantarna.

Större äro utsikterna att få 111arknad i Syd-Afrika', 111en icke bland
,den hvita befolkningen utan bland' de svarta. Hittills har regeringen
strängt förbjudit all försäljning af rusdrycker till de svarta, ncll sär
skildt, sedan 1906 accis lagts på sprit, har förbudet också upprätthållits

6
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effektivt. Infödingen har varit llänvisad till sin egen brygd för ~t.t

kunna berusa sig, och de inföddas läge har visat klokhetell af denna.
politik..

I portugisiska Ost-Afrika, s.onl ell1ellertid icke kan gälla såsonl
be-vis på hvacl sanl1 statsnlallnakonst -kan uträtta, har 111an icke infört.
'något sådant förbud utan· tvärt on1 på allt sätt Uppl~1untr~t infödin
garnas konsumtion af spritdrycker. KonSllllltionen af billigt port.u
gisiskt-europeiskt vin, sonl förtäres af infödingarna där, uppgick 1905
till 2 lnill .. gallons. En stor del häraf förtäres af infödingar,. sonl
återkolnma från grufvorna i Transvaal, där de icke kunnat erhålla
spritdrycker. Dessa infödingars sparpengar, som de föra nled sig hen}
efter slutad arbetstid, heräknas uppgå till 700,000 il, 900,000 ~ onl
året. Af denna sun1111a beräknas infödingarna utge et 500,000 för vin.
Härutaf ser .Inan, säga vinodlarnas och vinhandlarnas representanter,
hvilken nationalförlust hrittiska Syd-Afrika gör genonl att. _förbjuda
försäljningen af vin till de infödda.

Hvilken utgång saken konln1er att få, är svårt att förutse. Det
kan. tagas för gifvet, att förslag onl förbudets upphäfvande konl111er
att väckas under 11U pågående parlalnentssession, och en liflig agita
tion har. bedrifvits. Det bar bland annat gjorts gällande, att infödin
garna skulle genom 111öjligheten att herusa sig göra af nled pengar~

däraf tvingas till arbete oell genonl arbetets kända och beprisade väl
signelser föras fralTI till. högre civilisation. Det är v,äl lninst sagdt.
osannolikt, att utvecklingen hlir sådan. Eldvattnet brukar verka på
annat sätt på vilda raser. Snarare kon1nler väl resultatet att bidraga
till lösningen af lIvad en af regeringens experter i landtbruksfrågor
eyniskt kallat »problen1et Oln· reducerandet af de svartas antal till el1
rill1lig siffra».

Sockerrör odlas endast i Natal, lnell dit infördes det redan för 50
år sedan. Plantagerna ligga alla på det heta l{ustl~ndet. De upptaga
en yta- af inemot 20,000 acres. Arbet.et utföres, såsonl jag redan
näll1nt, af. indier. Deras arbete kostar i genonlsnitt 14 d. Oln dagen.

Industrien är i ständigt framåtskridande. År 1906 utgjorde pro
duktionen 31,190 tons. Till hela Syd-Afrika importerades under
salnnla år i rundt tal 56,000 tons. Natal förser alltså Sy.el-Afrika
11led något filer än 1/3 af det socker, SOITI konsumeras. Biprodukter
af ganska stor betydelse äro ro111 (år 1904 230,000 gallons) oell
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l11elass (1904 33,000 gallons). Dessa VarOI· exporteras t.ill port.u

gisiska Ost-Afrika. 'En nlindre kvantitet rOln exporteras till Europa.
Priserna under 1906 på natalsocker hafva varit något lägre än

föregående år. Detta har berott på, att tullskyddet något l11inskats
OCll likaså. preferensen på de sydafrikanska järnvägarna för Ilatal

socker.
Te . odlas liksonl. socker endast i Natal, l11en icke på det heta

kustlandet utan litet högre upp. Industrien. är nu redan 25 år gan1
l11a1. Arbetet är detsamilla, som användes på sQckerplantagerna. Ytan

år 5,750 acres.
Produktionen under år 1906 uppgick till ungefär 1,200 tons.

I111porten till hela Syd-Afrika utgjorde under sal11111a tid ungefär 2,400
tons. Natal produc.erar alltså 1/3 af Syd-Afrikas. konsunltion.

Odling af kaffe har försökts på olika ställen i Syd-Afrika, och del1.
allnlänna föreställningen är, att industrien icke är obetydlig. Går

Illall sakell in på lifvet, finner. man enlellertid, att försöken slagit:
totalt fel, OCll att de för närvarande åtminstone uppgifvits.

TobaksodlingelJ~ är därell10t en hetJTdande industri inOl1l alla de.
brittiska kolonierna i Syd-Afrika 111en alldeles särskildt i Transvaa1.

Särskildt piptobaken är OIlltyckt, l11en äfven cigaretter OCll cigarrer
tillverkas. Några stora fabriker" i England och AIIlerika anlade först

fabriker i Syd-Afrika för att tillverka sina vanliga märken af
in1porterad tobak, men så snlåningolll började de använda inhenlsk

tobak. Nu är produl{tioIlen af tobaksvaror för lokal konsumtion be
tydlig, 111en exporten ligger ännu i sin linda. I{valiteten är för det

Illesta 111ycket låg, men nlaIl har under innevarande är skördat
- lnindre kvantiteter tobak af turkisk sådd, hvilken uppgifves ha varit

förträfflig.

En jämförelsevis ung, lllen n1yeket lofvande industri är fruktodli1~

gen. De kliInatiska förhållandena göra, att den hufvudsakligen hör

llemIna i Kapkolonien och Natal. I Kapkolonien har l11est uppnlärk
sall1het ägnats däråt. Båda koloniernas regeringar hafva tagit hand

om exporten oell den exporterade varans försäljning på ett sätt, sonl

jag redal1 berört.
En kort uppräkning på de fruktslag, sonlodlas,' kan kanske vara.

af intresse. Aprikoser, persikor, plonlnlon, ananas, äpplen, päroll,

nektariner, Illandel, fikon, meloner, drufvor, kvitten, sviskoll, val-o

nötter, kastanjer, kapkrusbär (hvilka icke ha något genlensanlt lned
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våra krusbär), guavas, apelsiner, 11landariner, citroner, loquats, jord
gubbar.

Såsonl ett alllIlänt onldÖnle kan sägas, att frukten är af yppersta
beskaffenllet. Dess värde ökas naturligtvis enorrnt däraf, att års
tiderna äro helt andra än i Europa, d. v. s. att frukten i Syd-Afrika
1110gnar under den europeiska vintern. Den föres i kylrull1 på ång
båtarna till London. och säljes där till goda priser. I Kapstaden
kostar under den rätta tiden en anallas 1/2 d. oeh 1 lb. drufvor 2 d.

Exporten förlidet år uppgick till öfv·er 18,000 f. En betydande
ökning är att förvänta i siffrorna för detta år.

Förutonl export af färsk frukt har fruktodlingen haft 111ed sig
ill1äggning af sylter, k0111potter och safter samt torkning af frukt.
Årligen inläggas 600-1,000 tons aprikoser och 200 tons persikor.
Mall Ilar dock 11ärvid att strida nl0t svårigheten att få goda arbetare,
oeh 11led obetydliga undantag är kvaliteten ännu underlialtig. Indu
strien har dock gifvetvis frall1tiden för sig. Hit.tills har ingen nä111nvärd
export ägt runl, och ej heller har ilnporten lllinskats i någon högre
grad.

Ell anllan betydande industri, SOl11 har sin hufvudort i. Natal, är
odlinge'11J af acacia 'J·nollissitna, hvaraf nlan vinner garfbark. Den
yta, sonl användes 11ärtill, är icke 111indre än 60,000 acres. Exporten
1. 906 uppgick till ungefär 90,000 ~.

Potatisodlingen går raskt fralnät, och utsikt.er för export till Europa
t.yckas förefinnas.

I närheten af de större städerna finnas naturligtvis han·delsträd
gårdar, och på olika häll i landet experimenteras llled en hel del
växter, såsonl gU'J111'J1~iträd, indigo, olivträd, fibrösa växter såsonl aloe 
Dch ra,ntie, bO!J1~ull o. s. v., BIen det torde icke vara skäl att närlllare
ingå därpå. I Syd-Afrikas 11äringslif spela dessa försök än så länge
ingen roll.

.Med afseende på skogar, sonl äga ekonolniskt värde eller i allt
fall i innevarande stund hafva sådant, är Syd-Afrika särdeles van
lottadt. Till el1 stor del beror detta på l1lisskötsel. Både de hvita
nybyggarna under gångna tider oel1 de svarta Ilafva .hänsynslöst
härjat den skog, .sonl fanns. NUlllera ·befinner sig nästan all skog~ sonl
finnes i Syd-Afrika, i de respektive regeringarnas händer, och dessa
llafva börjat bedrifva en rationell skötsel, S0111 dock ännu hUllUit
föga utöfver det stadiet, att skogen genonl skydd och vård förbe-
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redes på en kOIllnlande produktion, SOl11 kan utIlYttj as. Skog plan
teras i betydande utsträckning, och nya plantor uppdragas i rege
ringarnas trädskolor oell tillhandahållas jordägare till ytterst låga
priser.

I västra delen af Kapkolollien, vid Cedarberg, on1kring 100
engelska nlil norr Oln Kapstaden, finnas imposallta lämningar af en
väldig cederskog, som förhärjats af stäloch eld, så att nu endast
ett fåtal stamnlar finnes kvar. l östra delen af Kapkolonien finnas
jälllförelsevis väl bibehållna skogar å några ställen på kustlandet,
vid I{nysna, George, Hun1a11sdorp m. fl. ,ställen. I Natal finnes
något skog luen icke på kustlandet utan på bergen mot Transvaal.
Transvaal och Orange River kolonien äro praktiskt taget så godt S0111
skoglösa. I Rhodesia, finnas väl skogar, 111en tra11sportulöjligheter
till rimligt pris' saknas. Härtill k011l111er, i hvad angår Rhodesia,
att alla de där inhemska trädslagen med ett enda undantag äro ut
satta för förstörel~e gen0111 en insekt och därför 11afva en nlycket
begränsad användning. Inlport~rad furu därelnot angripes icke däraf.

Skogarna bestå af en' lnängd olika trädslag blandade onl lIvar
andra. Enligt en officiell sifferuppgift finnas enbart i Kapkolonien

'63 trädslag, af hvilka 22 lämna tin1mer af komlnersiellt värde. Ge
lnensamt för allt det inhelllska sydafrikanska tiulret är, att det ut
göres af s. k.' 11ard-vvood. Vikten af en kbf. torrt tinl111er varierar
från 16 till 71 lbs. Några slag äro så hårda, att virket icke kan
bearbetas. '

Dessutom har en lnängd trädslag införts och planterats i Syd
Afrika, ehuru dessa planteringar knappast konlnla under rubriken
slrogar. Sä ek, poppel, sälg, en lnassa eucalyptus- och aeacia-arter
111. fl.

Om jakt och fiske i Syd-Afrika såsonl näringar betraktade är
icke mycket att säga.

Detta gäller särskildt on1 }akten,. Jakten på elefanter är i allnlän
Ilet förbjuden, och i Rllodesia., där detta ännu icke är fallet, fordras
ett dyrt tillståndsbevis, son1 111edför rätt att nedlägga endast två ele
fanter. Exporten af elfenben är under sådana förhållanden natur
ligtvis obetydlig. Dess värde under 1. 906 var endast et 898. Elefan
terna äro eIneilertid visst icke utrotade. Så finnas t. ex. vid Knysna
vid kusten i Kapkoloniel~ stora hjordar i sl{ogar11a. En del antilop
arter jagas, och köttet säljes till Johannesburg och Kapstaden.
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'Fisket är af något större betydelse, ehuru det visst icke be
drifves i den utsträckning, sonl det borde ske. De '111est betydande
fångstorterna äro False Bay, Agulhas Bank, Mossel Bay oell Bird Is
lands i Kapkolonien saInt Scottsburg och Durban i Natal.

~-'isket äger i allnlänhet rUIn lned små odäckade' båtar, SOln ros

ut och. efter slutadt fiske dragas upp på stranden. Detta senare är
ett gan1n1alt bruk frän den tid, då ännu icke hamnar fÖr båtarna
funnos. Däckade segelbåtar 'användas icke. :Fisken tages nästan
uteslutande n1ed krok oell lina, på vissa ställen lned dragnot.

Den fisk, sonl fängas, är förträfflig. Det finnes utsökta sjötungor
och ostron sal11t languster, hvilka sistnäl11nda betinga ett pris af
endast 1 d. per styck. Makrill finnes IDen fiskas icke, e~nedan dell
anses giftig. Sill och ansjovis finnas äfven men fiskas ej heller.

Dären10t äro sardiner och rökt sill stora il11portartiklar.
På senare tider har nlan börjat -fiska 111ed trål" och därige1101l1

har gifvetvis industrien förts ett godt styeke franlåt. Bland andra äger
en svensk 3 t.rålare, lned hvilka han fiskar vid Kapstaden och Durban.

Floderna i Syd-Afrika hafva sedan länge' varit bekanta för sin
fattigdonl på fisk. Numera bar IDan em.ellertid, planterat forell och

karp, och experilllentet tycks Iron1nla att slå väl ut.
Den största afnäll1al~en af fisk är l'ransvaal, där färsk fisk anses

SOITI en stor läckerhet. Fisken lnagasineras i städerna'närlTIast fångst
orterna i kylnlagasin och föres sedan i kylvagnar in i landet.

För I{apkolonien har jag inga siffror, sonl kunna angifva fiskets betydelse.
S'åSOll111äringsgren. I Natal uppskattades utbytet för 1904 till~ 27,795.

På en del öar Ilar Kapkoloniens regering isainband lned gU'å1~O

industri hedrifvit sä1fåJ~gst. Enligt ett ,tillkännagifvande från offi
ciellt håll kOlnnler en del af dessa öar, där guanoindustrien är af
111indre betydelse, att upplåtas för sälfångst åt enskilda. En afgift
konl111er att upptas och k0111111er att utgå dels i forl11 'af registrations
~fgift för 11varje båt, SOlll användes till sälfångst, dels i fornl af i~oyalty

för - hvarje fångad säl. Den guano, son1 vinnes, tillhandahåller rege

ringen landtbrukaren kostnadsfritt.
Jag öfvergår nu till grufi1~dustrie-1~.

Jag behöfver knappast nämna, att dell är dell förnälllsta industrien
j Syd-Afrika. Syd-Afrika är ju öfver hela världen kändt SåSOl11
guldets och dial11allternas land. Men jag, kan kallske dock bereda
herrarna någon öfverraslrnilig genoll1 att ge en förteekning på 111ine-
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ral, S011l påträffats i Syd-Afrika. Listan upptar: guld, silfver, koppar,
bly, grafit, zink, antilnon, tenn; järn, kvicksilfver,' asbest, glinl111er,
salt, svafvel, kalk, 111arll1or, aluuiiniu1l1, arsenik, bariu111sldfat, bis
111uth, kobolt, dolomit, fluorit, gips, 111agnesia, nickel och platinunl. Hit får
nlan väl äfven hänföra diaulanter och andra ädla och halfädla stenar.

Guldgrufindustrien är SOIU bekant den förnänlsta af grufindustri
erna. Produktionens värde år 1906 uppgick till i rundt tal 25 1/2
Inill..t. Dianlantproduktionen uppgick salnma år till den jänlförelsevis
blygsanl1na siffran af 9 1/4 nlill. ~.

Jag skall bedja att först få säga några ord on1 guldindustrien.
Det finns icke det ulinsta tvifvel om att. förekomsten af guld i

Syd·Afrika varit känd sedan långliga tider' tillbaka. I Rhodesia, nu
den lllinst af kulturen berörda delen af Syd-Afrika, har man funnit
gamla guldgrufvor, ur hvilka tydligen afsevärda kvantiteter guld vun·
nits.' Man har äfven funnit lllassor af gamla ruiner - 500 stycken
fördelade i allt i 200 grupper. 'Allt synes tyda på, att de varit 'fästen
anlagda på strategiskt viktiga punkter oell i hufvudsak afsedda att
underhålla och skydda förbindelsen 111ed kusten för det fränlIllande
folk, S0111· befordrade landets guld i dagen och' skeppade det till sitt
hemland. Hvilket det folk varit, som förut arbetat i detta galtlla
grufland, vet nlan icke. Det Ilar gissats på, att Rhodesia skulle
vara bibelns Ophir, hvarifrän 8alol110 fick sina skatter, och att det
varit först sabeer och sedan fellicier, som bearbetat grufvorna. Huru
som 'llelst ; folket förs vann, 111innet af guldrikedo111ell försval111, och
först årtusenden efteråt fann en annan ras under s'iYt sträfvall efter
den gula' n1etallen resterna efter sina föregångare: deras fästen,
deras verkstäder, deras gruföppningar och deras grafvar.

I slutet af 1860-talet upptäcktes guld i Transvaal, lllen det var först
1873, som det· första verkligen gifvande guldfältet vid Lydenhurg upp
fäcktes .. 1. 886 upptäcktes Sheba Reef, och' den första guldfebern i Syd
Afrika började.

Ungefär sanltidigt proklan1erades Wit,vatersrand SAS0111 guldfält.
Det är grufvorna där, SOII1 göra Transvaals guldindustri till hvad den
är. Af guldproduktionen i Syd-Afrika, cirka 25 1

/ 2 nlill. cf., konl111er
ungefär 23 3/4 111il1. från .Transvaal, och af utbytet i rrransvaal för
skrifver sig 96 ~~ frål1 Witwatersrand.

Witwatersrand ligger på en högplatå nära 6,000 fot öfver
hafvet. Själfva »rallden» - det vanliga nanlnet i Syd-Afrika är helt
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el1kelt »the rand» - skjuter något upp öfver platån och utgör vat

tendelaren n1ellan Atlalltiska och Indiska oceanen. }\tIall ha.r förklarat
det guldbärande 0111rädets geologiska konstruktion pa följande sätt.

Berggrunden är granit och antages hafva haft ett något så när horison
tellt läge. På granitell aflagrades i tidernas lopp under inflytande ::if
vatten olika horisontella skikt af lera, sand och det guldförande

lagret,. en 111aSSa, sonl innehåller sIllåsten, kisel, guld och järn. Så.
ägde en vulkanisk eruption rUIn. Granitbädden lyftes upp, filen
snedt, så att dell kOll1 att stå i en vinkel af 60 a 7o grader llled

lutning frän norr till söder. l.Jagren öfver granitell gjorde naturligtvis

sanl111a rörelse. Så ligger »randen»· i dag. Den sträcker sig unge

fär 7O Iniles i rakt östlig -- västlig riktning, hvarpå den kröker 1110t

söder. Den bildar sålunda en half »gryt~», i hvilken senare andra.

geologiska fornlationer ägt rUIn. Bland annat finnes där· kol. Guld

grufindustrien finner det kol, den behöfver, alldeles bredvid guldet.

De guldförande lagren i »randen» variera i tjocklek från 2 tunl till

J2 fot. Det är i hufvudsak sanlnla lager, »reef», sonl bearbetats j

de olika grufvorna.

De karakteristiska dragen för guldindus~rien vid vVitwatersrand

äro 1) den regelbundna förekon1sten af guld. och 2) den ringa guldhalten

j de guldförallde lagren.

Beträffande förekonlsten af guld har nIan anställt noggranna un

dersöknjngar genolll borrningar. Mall har därvid ll1ed förvånallde

regelbund~nhet träffat på de olika lager, sonl nlan känner från de gruf

vor, sonl redan bearbetas. Man har vidare funnit, att 111an icke

behöfver befara att hindras af vatten äfven på ganska betydliga djup,

och att tell1peraturell stiger endast långsanlt äfven till afsevärda djup.

Och, först och fräll1st, ll1all· Ilar vunnit visshet onl, att. den vi.nkel,

son1 bildas af de guldförande lagren Inat jordytan - s~sonl jag
nyss 11änlnde 7O grader .vid jordytan - är betydligt n1indre på

större djup.
Det andr~ karakteristiska draget, sonl jag nyss nänlnde, var de

guldförande lagrens ringa guldhalt. I den gamla goda tidell drog

guldgräfvaren ut 111ed hacka OCll spade och konl hen1 n1ed stora

guldklinlpar,so111 han funnit.. I Lydenburg-distriktet, som jag nyss

nänlnde, vann.s guld på. det sättet frä~ lllark, S0111 uppslallln1ats

(alluvial diggings), men i Syd-Afrikas lnoderna guldindustri saknar

denna metod all betydelse. Guldn1aln1en vid Witvvatersrand är så
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guldfattig, att 111an icke _ens i undalltagsvis rik 11lalnl kan se guld
111ed blotta ögat. Och i stället för hackan och spaden har l11an fått
alla de hjälpnledel, S0111 de stora verkstäderna och den kel11iska
vetenskapen kunnat ställa till förfogande.

Genomsnittet på guldmalIllens utbyte är 30 a 40 SIl. per ton.
En grufva har gifvit 100 sh. per ton. Det är Ilågot alldeles oerhördt.
Det finnes godt onl öppnade grufvor, sonl det icke lönar sig att
bearbeta.

Under dessa förhållanden är det gifvet, att det fordras två faktorer,
för att man skall kunna 11led fraIngång bearbeta guldfälten eller
rättare guldbergen i Transvaal. Det fordras 1) stora kapital OCll 2)
billig arbetskraft.

Hur pass stort kapital det behöfves för att verkställa de förbere
dande arbetena, d. v. s. intill det grufvan kan börja att producera,
beror i väsentlig grad därpå, hur pass djupt det guldförande lager
ligger, _S0I11 det är 111eningen att bearbeta. För en grufva nled 100
krossar - jag skall genast näll1na några ordonl tekniken vid guld
vinningen - behöfs, onl djupet är 300 --700 In. ungefär 1/2 111ill. ~,

Oln djupet är 700-1,200 nl. 650,000 ~ och onl djupet är 1,200-1,700
nl. 750,000 ~.

Proceduren vid guldvinningen är i korthet denna. Då lnalnlen
konliner frän brytningsstället, består den af stycken. af olika storlek.
Genonl säll frånskiljas de större styckena och krossas i en stenkross.
Därefter föres alltsanllnans, SOln då är groft SOlll vanligt nlakadanl,
till »kvarnen» . Denna består af en serie stålinortIar lned stötar på
öfver 1,000 lbs. hvardera. Sedan nlallnen pulvriserats, blandas den
ll1ed vatten, så att den komnler att utgöra en flytande lnassa. De-nna
får flyta genoln ett såll 111ed fina nlaskor, 600 a 1,200 på en inch.
Den del af lnassan, SOITI passerar genom detta såll, får därefter rinna
öfver lutande kopparplåtar klädda med kvicl{silfver. De fria guld
partiklarna fastna på dessa plåtar och skrapas af delll en gång 0111
dygnet. Anlalganlet torkas, och. guldet vinnes därur genonl Sl11ält
lling. På detta sätt får nla]l ut litet öfver 60 %af guldhalten i n1al
111en. Den del af den flytande mallnll1a.ssan, sonl icke kan passera
genOlTI det fina sållet, behandlas därefter nled cyankali, hvarigello111
ytterligare 7O % af det återstående guldet vinlles. Allt sonl allt får
nIan något öfver 90 % af guldhalten ur Inalll1en. l\fan är enlellertid
icke nöjd därnled, utan 111all har för afsikt att nlodifiera den nu all-
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vända proceduren så, att· hela Illassan skulle kOll1nla att behandlas
ll1ed cyankali. Därigel1ol1l skulle lnan 1110t en ökning i kostnad af
21

/ 2' %erhålla ett ökadt utbyte af 5 O;~. Till jänlförelse Illå nälllnas,
att ll1an 1889 var i stånd att taga ut endast 55 ~~ af guldhalten i
lllalnlen. En' följd af den förbättrade teknikeIl har varit, att en del
guldfattiga grufvor, SOl11 förut icke' kunnat arbetas, nu 'kunna bearbe
tas 'llled profit.

Det finns i hela Transvaal (eller rättare fanns den 30 juni 1905
det är de sista sifIrorna, SOl11 jag kunnat få) 311 grufvor,- af hvilka

219 lågo på »randen». Af dessa låg arbetet nere på 183, af hvilka
115 vid' randen, och sederulera har detta antal yt.terligare ökats.
Sanln1anlagdt 48 grufvor, af hvilka 40 på randen, voro visserligel1
under arbete, nlen de förberedande arbetena pägingo ännu,' och något
guld hade ännu icke producerats å deln. Salllnlanlagdt 47 grufvor,
hvaraf 33 på randen, producerade visserligen nlen 'länlnade icke nå
gon utdelning. Endast 33 grufvor, af hvilka 31 på randen, läll1nade
nägoll utdelning. Det tyckes vara från aktieägarnas synpunkt ett
ganska' klent resultat, att _endast 33 grufvor af 311 läIl1na någon ut
delning.

Det är ieke Slllå kapital, sonl nedlagts i guldgrufvornCl i Trans
vaal. Enligt officiell statistik utgör det däri till den 30 juni 190(j
placerade' kapitalet cB 117,895,410. Det' är onödigt att onltala, alt
inte så lnycket finns kvar.

Det är gifvet, att det behöfves nlycken arbetskraft" för att bedrifva
denna industri. Den 31 oktober 1906 användes i Transvaal på guld
grufvorna 17,003 hvita, 86,479 svarta och 53,163 kineser.

Arbetslönerna under året 1/7' 1905-3°/6 1.906 uppgingo tillsaul
Illans till cB 10,206,241 eller nära hälften af 'guldproduktionens värde
under samnla tid. Dessutoll1 erhöllo de färgade arbetarna Inat och
hUSrU111, llvilket kost.ade cB 793,203. Af de sanlnlanlagda arbetslö
nerila förtjänade kineserna cB 1,010,131 eller 39 sh. 9 d. per 11lan
OCll nlånad och de svarta' eB 2, 754,796 eller 52 sh. per l1lan och
Illånad. Såsonl synes, erhåller kinesen lnindre i lön än den svarte,
lllen kostnaden för hans uppehälle är tack vare de af regeringen ut
färdadebestälnlnelserna däronl något llögre än för en svart (c2 0.1 t.7
1110t cB 0.7.0), OCll Inan lnåste ju också taga 111ed i räkningen kostna
den för hans resa till OCll från Syd-Afrika, hvilken sker på grufäga
rens bekostnad. .
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Frågar 111an' därefter efter guldindustriens betydelse för Syd-Afrika,

'111öter n1an först det' betydelsefulla faktum, att kapitalet. ~r 'europeiskt,

och att praktiskt taget icke något af dividenderna stannar i Syd-Afrika.

Guldgrufindustrien leder alltså icke till någon' kapitalinsanlling inonl
landet, sonl skulle kunna användas till utveckling af detta. 'De hög:

sta spetsarna af guldaristokratien använda icke en penny af sina
inkonlster inonl landet. De äro bosatta vid Park Lane och andra

gator i Londons West.end. Då Botha reste till London på sin sista
bekanta resa, uppvaktades han i Johannesburg af en deputation gl~uf

Inatadorer oell i London af en annan. Nästan alla de representativa
nall1nen finnas på listan öfver den sel1are. De nlindre gudomligheterna,

sonl äro ll1indre oberoende af tid och rU111, vistas väl i Transvaal
såson1 regel, filen så ofta tillfälle erbjudes" resa de' »home» »for a

holiday» , och så' snart de hunnit. sanl1a tillräckligt pengar, slå de sig
ned för alltid i England. Af de IlVita. arbetarna finnes ett stort al1

tal, sonl hafva fanliljer i, England, och som sända henl en väsentlig
del af sin arbetsförtjänst. Af de svarta arbetarna förskrifva sig endast

cirka 15 % från brittiska Syd-Afrika. De öfriga draga efter slutad
arbetstid, sonl i allnlänhet är et.t halfår, till sina henl igen och taga

med sig sina besparingar, hvilka utgöra nära nog hela deras arbets
lön, då de ju bo och lefva på grufbolagens bekostnad. Några 'vä

sentliga inköp för att taga nled heIn kunna de icke göra i Transvaal,
ty tullen vid gränsen afskräcker dem.

T~ll guldgrufvornas kredit kan l11an därenlot anföra, att de äro
stora afnäl11are af transvaalko), ,llvilka icke dessförutan, på grund

af afståndet till kusten och frånvaron af andra industrier i Trans
vaal, skulle kunna finna användning. Vidare äl" Johannesburg natur
ligtvis' en stor förbrukare af lifsl11edel, och afsättning bel~edes sålunda
äfven för en del sydafrikanska produkter.

Vidare bidrar guldgrufindustrien naturligtvis i l afsevärd grad till
att bära kostnaderna af järnvägarna.

I direkt statsfinansiellt syfte utnyttjas dessut0111 guldgrufvorna
genoll1 beskattning. I afgifter för inulutning' och drift In. 111. upptogos

under tiden 1/7 05- 3°/6 06 i Transvaal f 330,896.
r DessutolTI uttages 10 %skatt ä n~ttoinkonlsten.

Men väger, lTIan allt tillsanl111ans, torde Ulan nog finna, att guIdo.
grufindustrien är en storart.ad privatekonol1lisk' förvärfskälla

drifven, SåS0l11 Ulan skulle ha sagt på I{rUgers tid, af »uitlanders»
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för »llitlanc1ers», 111en att den för Syd-Afrikas fran1tid och franltiden
för det folk, S0111 gjort Syd-Afrika till sitt stadigvarande hen1, är af
endast 111ycket underor(~nad betydelse.

Närlnast i betydelse efter guldindustrien kOlnnler såsonl bekant
dialnaJltindustrien. Dia~11anter upptäcktes i Syd-Afrika redan i slutet
på 60-talet.

I 1110tsats till· guldgrufindustrien, hvilken, SåS0111 jag fraulhållit,
i 11ufvudsal{ är lokaliserad i Transvaal, finnas diaUlantgrufvor .på flera
olika .håll, dock 111ed preponderans för Kapkolonien.

Siffrorna 1906 voro:

Kapkolonien .
Orange River kolonien .
Tl~allsvaal .
Rl10c1esia' .

6,831,000 ~

860,000 ~

1, 743,000 ~

5,800 et

hvilket ju är föga Iller än 1/3 af värdet af guldgrufvornas produktion

under san1ma tid.
Dianlanterna finnas i allll1äll11et i blå lera och vinnas därur genoln

vaskning. . Då driften sker i stort, bredes leran ut öfver stora ytor,
där den under upprepad plöjning utsättes för inverkan af sol och väta.

På en del0111råden, S0111 äro öppnade för diamond-diggers, t. ex.
Barkley vyest i Kapkolonien, bedrifves dianlantvinningen äfven den

nunl~ra fullt industrimässigt af kapitalstarka bolag. Mäktigast af
dessa är De Beers M,ining Conlpany, hvilket kontrollerar diall1antindu
strien i Syd-Afrika och· nlycket annat i. landet också för resten. Dess
sät.e är Kimberley i Kapkolonien, den förnälTIsta dian1al1tfyndorten.

De Beers grundades af Jolln Cecil Rhodes genom sammanslutning
af en del företag, SOlU han redan behärskade, och en annan grupp,
S0111 behärskades af Barnato - cirkusklownen, spekulanten, lnäng
lllillionären, SOlll j ett anfall af vansinne sprang öfver bord från en
af postbåtarna ullder en resa hell1 till England.

De Beers bIef sedan det medel, SOln Rhodes använde för att få
pengar till genolnförande af sin· politik, SOl11 gick ut på att skapa ett
enigt Syd-Afrika under engelsk flagg, och närll1ast satte honon1 i stånd
att bilda Chartered Company. .,

D:r ~anleson,- raidens anförare och n.u preulierlninister i Kapkolo
nien, är en af direktörerna i De Beers. Då ll1inistären bildades, var
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en annan af holagets direktörer en af dess n1edlenl111ar, l11el1 han har
l1Ulnera forinlöst försvunl1it »110n1e» - till London. D:r Jall1esoll är
en af exekutorerna af Rhodes testal11ente, hvilket till stor del är af
politisk innebörd. De Beers är, genonl Rhodes, i 111ångt oell nl~Teket

identiskt 111ed The Chartered Con1pany. De Beers Ilar förvärfvat.-·
företrädesrätt till alla upptäckter af ädla stenar i Rhodesia och, 11vilket.
kan förefalla lnera förvänande, i tyska Sydväst-Afrika. De Beers behärskar
eold Storage rörelsen och därigen,om praktiskt lifsll1edelshandeln i Kap
}{olonien. De Beers är innellafvare af koppargrufvorna i Nanlaqua
land. De Beers uppgifves stå bakon1 Kroonstad-projektet i Transvaal,
ett förslag sonl afser järnhrytning, kolbrytning och järllvägsanlägg
ning o. s. V., o. s. v. Uppräkl1ingen skulle bli för lång. Kort sagdt, De
Beers är jänlte guldinatadorerna i Transvaal oell på grund af enhe
ten i ledningen i kanske ännu högre grad än dessa den n1äktigaste
·ekonomiska faktorn i Syd-Afrika.

De Beers är också i 1110tsats till ell stor del af guldgrufvorna,
hvilka, säsonl jag visat, ofta nog äro ll1era gifvande för grunderl1 än
för bolagen, en briljant affär.

År 1906 använde bolaget 3,734 hvita och 22,251 färgade arbe
tare. I.Jönerna uppgingo per lnånad till ~ 179,860. Härtill k0111n1er
kostnaden för bostad och föda till de svarta, hvilka lefva i kaserner
·och naturligtvis bevakas noga, så att de icke få tillfälle att göra fynd
för egen räkning.

Till föreko1111nande af diall1ant.stölder, hvilka gifvetvis på grund
.af fören1ålens litenhet och sto,ra värde visat sig 111yeket lockande, har
bolaget lyckats få geno111drifven en lag angående handel 111ed diall1an
ter, genoll1 hvilken rätten att öfverhufvud taget afyttra en rå dia111ant
tillerkännes endast personer, S0111 tagit lIt tillståndsbevis att drifya
handel nled dian1antel'. Öfverträdelse af lagen träffas af långa fri
hetsstraff, ojäl11förligt 111ycket längre än de SOlll bruka i Syd-Afrika
.ädö111aS för vanlig stöld, ja, rån och dråp.

Jag har redan onlnänlnt, att industrien förekonll11er äfven i Trans
vaal, Orange River kolonien och Rllodesia.

Ser nlan på industriens betydelse för Syd-Afrika, så är i hufvud
sak hvad jag sagt Oln guldindustrien tilläll1pligt äfven 11ärpå. Ut.del
ningen stannar endast till en försvinnal1de liten del i la11det. Doek·
.är större delen af det färgade arbetet inhenlskt. Det. egentligell an-
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nlärkningsvärda är, att De Beers använder så stor del af sin vinst
t.ill startande af andra företag i landet, genonl hvilka detta föres
franlät.

Från statsfinallsiell synpunkt finnes en betydlig skillnad nlellan
den ställning, S0111 statell i de olika kolonierna intagit till diamant
industrien. I vissa af kolonierna uppbär staten en royalty af ända
till 60 %. Men det ligger i öppen dag~ att staten kunde och borde
utkräfva större andel af de rikedonlar, sonl släpas bort. I I{apko
lonien finnes därelllot icke någon skatt på diaulantindustrien. Denna
får visserligen liksOlU alla andra enskilda och bolag nled öfver
.~ 1,OOO ärlig inkomst betala inkonlstskatt, hvilken utgår progressivt
OCll· för De Beers utgör 10 %. Hittills hafva dianlanter till ett värde
af öfver 120 nlillioner ~ utan direkt skatt på diarna·nter1~a expor-o
terats ur· Kapkolonien. Det är elllellertid att dönla af den agitation~

sonl den senaste tiden pågått, och de perSOllers inflytande, sonl yttrat
sig synlpatiskt därolu~ ganska säkert, att ett förslag om särskild skatt
på dialllantindustrien. kOlunler att franlläggas vid parlamentets san1
111anträde, och det är nlycket sannolikt, att det k0111lUer att antas.

Det sista halfåret har IUal1 äfven ifrjgt diskuterat .möjligheten af
att uppdrifva en diamantslipningsindustri i Syd-Afrika. Hittills har
icke en enda diamant slipats i Syd-Afrika. Nu har luan tänkt sig, att
11lan skulle kunna fraintvinga en dianlantslipningsindustri i Syd-Afrika
gell0nl att lägga en hög utförseltull på oslipade dianlanter eller att
rent af förbjuda deras utförande. Man 111 enar, att Syd-Afrika spelar
en så stor roll på dianlantIuarknaden, att denna skulle nödgas finna
sig i hvad Syd-Afrika dikterade. En liflig agitation för förslaget äger
runl, lnen det. torde icke ha stora utsikter att genolllföras.

Beträffande öfriga luineralier skall jag fatta Inig kortare.
Kol finnes, och. grufvor bearbetas i Kå.pkolonien, Natal, Transvaal

Orange River kolonien och Rhodesia.~ Kvaliteten är ganska växlande.
Kolgrufvorna i Transvaal förse guldgrufvorna med deras behof.

Afståndet till kusten är för stort och transportkostnaderna för höga,
för .att det skulle löna sig att exportera. Produktionen och priset
regleras genoln öfverenskomnlelse lnellan grufvorna. Transvaalkolen
användas vid guldgrufvorna, på järnvägarna, för industrien och i hus
Ilålien. Kvaliteten är snarast under 111edellnåttan.

I jllni 1906 funnos i Transvaal 25 .. producerande kolgrufvor. Produk
tionell var ullder år 1905-1906 2,751,136 tons.
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Kolproduktiollen i Kapkolonien är af nlindre betydelse. Den utgjorde
är 1905 164,112 tOl1S. Likaså är den på grund af frånvarol1 af
industri nlindre betydande i Rhodesia. Under 1905, ut.gjorde produk
tionen där 97,191 tons, I Orange River kolonien var produktionen san1111a

är endast 47,926 tons.
De bästa· kolen vinnas i Natal. Produktionen därstädes utgjorde

under 1906 1,238,713 tons. Häraf intogs i bunkers i Durban 487,892
tons. J.ärnvägarna i .Natal oell Kapkolonien voro äfvenstora afnänlare.
Exporten af kol SåSOlll halldelsvara var endast 17,248 t.ons.

Silfverproduktionen saknar betydelse. Pä grund af brist på god
inllenlsk koks har nlan funnit det länlpligast att skicka Illalmen i
llalfförädladt tillstånd till. Swansea. Exporten förlidet år hade eIneI
lertid endast ett. värde af et 311.

Koppa,r förekolnmer däreIll;ot i betydande kvantiteter, oell produk-'
tionen är ganska betydande. Exporten förlidet år öfversteg 1/2 luilI.
<t. Hufvudparten häraf förskref sig. från grufvorna i Namaqua
land i Kapkolonien OCll. återstoden från Rhodesia.

Asbest utfördes till ett värde af et 1.0,035.
Jä·rn finnes nlen bearbetas icke. Det är enlellertid ett stort pro

jekt å bane å Vrylleid-distriktet af Natal att kOlllbinera brytning af
kol och, järl1.

Ten1~ produceras i afsevärda kvantiteter både i Svvaziland och
I{apkolonien. Exporten uppgick förra året till et 36,162.

Kr011t produceras i Rhodesia. Det exporterades under 1906 111alm
till ett' värde af :t 3,954.

Zi1tk pi-ioduceras i Rhodesia. Under förra året .exporterades l11a1n1
till ett värde af et SO,77 3.

Produktionen af de öfriga lnetallerna, jag räknat upp, har Il1indre
betydelse.

PetroleU11~ finnes i Kapkolonien, luen fyndigheterna hafva ,ännu
icke bearbetats. Ett bolag bildades eIneilertid i april.

Jag har, nu. i. korthet redogjort för de näringsgrenar, 50111 i egent
ligaste 111ån utgöra ett utnyttjande af landets naturliga hjälpkällor:
åkerbruk QCll bokskapsskötsel, fruktod~ing och v,inodling, grl1fdrift,
jakt och fiske sanlt deras binäringar. Det åt.erstår att säga något
onl fabriker och handtverk. Jag kan förbereda på" att listan hvarken
blir· lång eller i annat afseende ,synnerligen. ill1ponerande.

Spr((,t~gäl1~'1te-}~ åtgå naturligtvis i stor. nlYGkenbet för grufvor~3:s
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bruk. Under dell ganl1a reginlen var spängälllnestillverkningen stats
lllonopol i Transvaal. Detta är nUluera förändradt. Det finnes i Syd
Afrika två fabriker härför. Den ena ligger i Modderfontein, nära
Johannesburg, oell den andra vid Somerset West nara Kapstaden.
Fabrikernas produktion är ungefär lika stor, 25,000 lådor onl 50 lbs.
för hvardera i nlånadeIl eller tillsamiuans 600,000 lådor (15,000 tons)
onl året. Den lokala tillverkningeI?- täcker i det närnlaste behofvet.
Det inlporterades' nänl1igen år 1906 endast 2,650 tons till ett värde
af ~ 175,215 .

.Byggnadsverksanlheten försiggår af begripliga skäl inonl landet.
Äfvell en del saker, son1 byggnadsindustrien behöfver, tillverkas inolll
landet. Så tillverkas byggnadstegel vid en llel nlängd .tegelbruk, .i
städerna och på landet. Det kan synas egendoluligt, att man kunde
sätta i fråga, att tegel skulle införas från Europa, luen för icke fullt
5 år sedan, då' byggnadsverksalnheten pågick med febril hast, illl
porterades teglet för de skyskrapare i de sydafrikanska städerna, sonl
nu inlponera genom sin höjd, sin fulhet och sin tom.het på hyres
gäster. I förbigående sagdt var priset på tegel på den tidell 6 .t per
1,000. Nu är det 1 a 2~. Tullell är 25 %. Importen föregående
år var obetydlig (.f, 4,10 1 från England OCll Anlerika), men 111an 111äste
taga 111ed i räkningen, att nästall all byggnadsverksamhet nu ligger
nere.

Äfven lerrör, taktegel, lerkru.kor o. d. tillverkas i landet, därenl0t
icke bättre kruknlakarevaror eller porslin.

Någon }årnvaruindustri att tala onl finiles knappast.
Galva'1~iserad' jä..rnplåt, sonl är en n1ycket stor artikel i Syd

Afrika, ocll sonl användes i stor utsträckni~g för utförande af plåt
skjul, tillverkas inoll1 landet, nlen den inhenlska industrien kan egent
ligen endast konl{urrera i sådana tillverkningar däraf, sonl äro 111YC
ket skrymillande och därför draga höga frakter. Tullen är endast
3 %. Importen af järnplåt uppgick 1906 till cf 344,861.

Det finnes flera fabriker för tillverkning af konser·vburkar, käxlå
dor o. d. Tobaksindustrien använder äfven en del bleckenlballage.

I Natal finns en hel del gjuterier och fJneka'J~iska verkstäder af en
viss beydelse.

Fartygs1;feparatio'J~er hafva i längre tid utförts där. Något skepps
byggeri, 0111 luan bortser från SIllåbåtar, existerar därell10t icke. Vid
gjuterierna i Durba.n tillverkas vidare en afsevärd del af de ?naskiner,
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sonl användas inoln' socker-, te- och kolindustrierna. Efter kriget
Ilade en del Natal-firmor kontrakt lned regeringen angående återupp
förande af förstörda järn'vägsbroar och statione1" och konlnlo därige
nom in på dessa slag af arbete. - Äfvell i de öfriga kolonierna fin
nas naturligtvis gjuterier och ll1ekaniska verkstäder 0111 också icke af
samma betydelse SOlll i Natal. I Kapkolonien har bland annat till
verkat.s en del kylapparater för de kooperativa 11lejerierna saInt vatten
borrningslllaskiner.· - På grund af sträfvandet att uppnluntra den
inhemska industrien har tullen på nlaskiner satts så lågt SOlll 3 %.

Det är under sådana förhållanden och om man tänker på de höga
arbetslönerna och kokspriserna (50 a 65 sh.; koksen l11åste inlpor
teras) gifvet, att något större uppsving inolll Illaskinindustrien icke
rätt gärna kan påräknas.

Träförädlingsindustrien i allnlänllet står icke högt. S1~ickerifa

briker i svensk l11ening finnas knappast,' 111en nästan alla virkesballd ..
larna hafva mindre llyflerier och svarfverier. En del tillverka i jän1
förelsevis stor skala fönsterbågar, dörrar o. d.

Möbler tillverkas i någon utsträckning i Syd-Afrika. Det är 111est
medelkvaliteter. De billigare kvaliteterna lönar det sig icke att till
verka inolll landet, och å andra sidan finnes det kvaliteter, sonl 111an
icke ka'1~ tillverka inol11 landet. I hufvudsak användes inlporteradt
virke, 111en vissa inheluska träslag, såsom stink,vood och yellowwood,
börja bli nloderna. l"lodeIlerna äro europeiska. Någon gång efter
göras dock gall11a holländsl{a nlöbler.

VagntillverkningeJ~ ~r en jän1förelsevis betydande industri. I ett
land med Syd..Afrikas enornla afständ och jälnförelsevis glesa.järnvägs
.nät är det gifvet, att de galnia san1färdsl11edlen skola bibehålla
sin· plats längre än på andra llåll.

Den inhemska vagntypen (hvilken för öfrigt är densalnilla som
,användes af de första nybyggarlla) både för 'godstransport oell per
sonbefordran (trek-wagon) Ilar försvarat sin plats på 11larknaden. Allle
rikanerna bafva gjort energiska försök att konkurrera i tillverkningen
däraf men utan att slå igenolll. Den amerikailska varan påstås icke
vara nog stark och .motstår dessutom illa torkan på den sydafrikan
ska högplatån. Tullen, 25 %, gör naturligtvis sitt 'till för att skydda
den inhenlska tillverkningen.· Dock uppgick ilnporten af vagnar och
vagndelar under förlidet år till' et 65,431. Häraf lltgöres dock en del

7
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af vagnar af finare nlodeller, 11vilka knappt nog äro förelllål för till
verkning i Syd-Afrika.

T01nlådof' för packning af frukt etc. tillverkas i Inindre Inån inolll.
landet. .Virket illlporteras.

Sadel'l'nakeri bedrifves äfven fabriksmässigt i Syd-Afrika.. Man
kan säga, att Syd-Afrika tillverkar seldonen för de vagnar, det till
ver~at; Det är de gröfsta kvaliteterna bara, som tillverkas i landet.
...t\llt annat in1porteras. Importens värde under 1906 var ~ 76,286.

Detsalunla kan sägas Oln skofabrikatio1~en. Det är elldast den
allra lägsta klassen af skodon, »veldschoen», som tillverkas inom
landet~ Ilnporten af skodon. uppgick år 1906 til~ ~ 1,057,582.

Garfveri bedrifves i någon ~"inga mån, 111en den stå~ .ännu
på den ståndpunkten, att tillverkarna af seldon och »veldschoen» i
betydande. utsträckning nlåste importe'ra läder. Industrien har nu
fått st.örre fa.rt genonl det ökade tullskydd, den erhöll genonl. sista
tulltariffen.

Ljustillverk'1~in,ge1~ har tagit ett betydande uppsving på de sista
åren, och det, har' uppstått fler<:t fabriker, hvilka lära göra både stora
och goda affärer. Illlporten uppgick dock förlidet år till ~ 271 ~350.

Man Ilar äfven börjat tillverka tvål. Det finns flera fabriker" nlen
inlport.en uppgick dock föregå~nde år t.ill ~ 252,1.94.

Tä1~dstickor tillverkas i Syd-Afrika i stor utsträckning. Importen
uppgick .f?rlidet är till endast et 7,828, nästan alltsanllnans från
Sverige.

Den ke1niska i·nd·ustrien ligger .i sin linda. Dock äro ett mi.ndre
antal varor föremål för tillverkning inonl landet, oftast i förbindelse
Ined ljus- eller tvålindustrien .

Tryckeriindtttstrie1~ har alltid omhuldats i Syd-Afrika. \ Äfven n~,

åtnjuter den ett högt tullskydd, och den har med hjälp häraf ,gjort
goda. frånlsteg. ·Industrien ligger praktiskt i händerna på de stora
dagliga tiqningarna. . Ijtografering och färgtryck (bl. a. af planscherna .
till jultidningarna, S0111 i illustrationsafseende icke stä efter de flesta
e~ropeiska) utfQI~es i landet..

Tillverkninge~l 3:f calabash-pipor, hvilka för tillfället äro nlycket:
~lloderna i. England, är en afsevärd näringsgren IDen hedrifves 111era
handtverksnl.ässigt.

Af näri'n[Js1'nedeli'nd~tstrier~a st~r k'~'arnrör~lsen frän1st, skyddad
af difl'erensen lnellan tullen på olnalen och malen spannmål. "
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En 1l1ycket betydande industri är äfven bryggeriindustrien.. Den
härtill de få inhelnska industrier, son1 i 11ufvudsak åtminstone fylla
landets hehof. Med undantag för n1indre kvantiteter tyskt öl för den
tyska befolkningens konsumtion och en del .kända engelska lnärken,
sker så godt 'som ingen import af n1altdrycker. Rörelsen är också.
lnycket lukrativ. Bland andra har f. d. svenske generalkonsuln i.
Kapstaden, den bekante :bryggaren Olllsson, llärpå förtjänt en stor.
f9rn1ögenhet.

Flera fabriker för tillverlt11iI1g af kolsyradt vatte1~ finnas i landet,
och illlporten är i tillbakagående.

Bröd, käx och' kO'J~fekt tillverkas inou1 landet. Käxtillverkningen .
har tagit fart 'på ett påfallande sätt. För några år. sedan var till
verkningen uteslutande afsedd -för den färgade befolkningens .konsum
tion. Numera tillverkas äfven högre kvaliteter. Till följd af skarp:
konkurrens lnellari de lokala tillverkarl1a. hafva priserna gått ned i
en grad, sonl inger farhågor. I Natal har' lllan försökt sig på
chokladtillverk·ning i mininlal skala.

Pickles, såser o. d. tillverkas, nlen de sydafrikanska varorna ut
göra ett helt· annat slag oeh tillhöra helt andra typer än de engelska,
llvarför. industrien icke synes gå någon hastigare utveckling till nlötes~

Sist på n1in lista konliner paten,tl1~edici1~.. Det är icke nästgårds
väg fl~ån en sydafrikansk farn1 till läkaren, och engelsll1annen har
nu en gång en förkärlek för »proprietary mediciIles» , hvarför geschäf
tet är särdeles lönande. Äfven infödingarna., SOln afskräckts från
tron på sina trollkarlar, vända' sig till den n10derna vetens·kapen och
uppn1untra läkekonsten i form af »gul, blå' och röd elektricitet på
flaskor» ocll andra schene raritäten.

He1nslöjd i dell lllening och utsträckning, att den' skulle utgöra
en faktor i landets ekononliska lif, finnes icke i Syd-Afrika.

On1 Syd-Afrikas Ilandeioch därnled salnnlanhängande förllållan-:
den, såsom tullar och kon1n1unikationer, har det heredts 111ig tillfälle
att om nä'gra dagar säga några ord i Stockholms Köpmansklubb. Jag
gissar, att det icke kOilllller att lnöta några oöfverstigliga binder för. de
af herrarna, SOlll så önska, att vara närvarande därvid. Jag öfvergår
därför llU i stället till att lala om det alllllänna ekonollliska läget i
Syd-Afrika. Det är ett nlycket intressant kapitel, och det är fara
värdt; att det skulle kunna' bli ett 111ycket långt kapitel,. n1en jag
skall försöka att begränsa mig.
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I slutet på 1890-talet befann sig Syd-Afrika i ett blonlstrande
läge. Handelsonlsättningen var i stigallde, och europeiska kapita
lister tillhandahöllo villigt pengar för placering i sydafrikanska företa.g.
Sä konl det olyckliga kriget, sorn kostade England 223 mill. ~ och
22,000 lTIänniskolif, och sonl förhärjade Transvaal OCll Orange River
kolonien. Kriget var ju icke odeladt populärt i England, och de.t
drog ju nlycket längre ut på tiden, än den dåvarande engelska rege
ringen ställt i utsikt. För att hålla humöret uppe på folket gaf
regeringen så uttryck åt vidt flygande förhoppningar om det ekono
nliska uppsving, sonl vore att förvänta, då väl den sista boern gifvit
sig. Alla svårigheter, sonl boerregeringarna i en eller annan fornl
beredt grufindustrien, skulle naturligtvis försvinna i et.t slag, och ett
nytt fält för engelsk företagsamhet skulle öppnas, och guld skulle
strömnla i brittiska fickor. Redan långt före fredsslutet hade en
hel del godt folk samlats i kuststäderna i afvaktan på tillstånd att
begifva sig in i landet för att vara redo, så snart det fabulösa upp
svinget skulle börja. Efter fredsslutet följde ock en llastig rush på
alla olllråden. Europeiska och anlerikanska firlllor sände ut repre
sentanter för att rikligt. exploatera den sydafrikanska nlarknaden.
De sydafrikanska firnlorna lade upp väldiga lager för att kunna nl0t
svara efterfrågan. Ett oerhördt jobberi följde, i fastigheter, i papper,
i. allt, som kunde göras till föremål för spekulation. Allt i väntan
på den stora »boomen». Och den kOlll aldrig.

Så lågo afi'ärsll1ännen 111ed .väldiga lager, engelska. arnlestyrelsen
realiserade sina lager från krige't, S0111 inte gått åt. Handelsonlsätt
ningen krYll1pte ihop, alla värden föllo, oell det inträdde den allra
häftigaste depression.

Det är så summai-iskt, som den kan berättas, Syd-Afrikas ekono
llliska historia under de sista 10 åren.

Man behöfver icke tillbringa 111er än några tinl111ar i en syd
afrikansk stad för att fä det djupaste intryck af det verkligen för
tviflade läge, sonl nu räder. Halllnarna ligga tonlma, nlassor af
boningshus stå outhyrda, affärslokaler likasä, det realiseras i bod
bredvid bod, tidllingarna rapportera.. om den ena betalningsinställelsen
efter den andra, än i den ena staden, än i den andra draga de arbets
lösa i tåg' genom gatorna, och på aftnarna, dä polisens synvidd är
lnera begränsad äll i dagsljuset, antastas man af den ene efter den
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and·re, sonl ber OIll en slant till Inat. Man kan knappast få ett
tydligare intryck af ett land i ekononlisk tillbakagång.

Det torde ocks·å vara bekant för herrarna, att tiderna äro 111ycket
dåliga i Syd-Afrika just nu, nlen det kan kanske i allt fall var~ skäl
att gå litet mera på djupet.

Först ett par ord 0111 staternas och städernas finanser. Jag börjar
Ined de förstnänluda.

Det nlest påfallande draget är den enorlna skuldsättningen. Man
fornlligen häpnar däröfver.

Ar 1903 utgjorde den sanl1nanl3gda statsskulden för de fyra stora
kolonierna i Syd-Afrika, Kap, Natal, Transvaal och Orange River
kolonien, 53,720,000 ,t. Vid slutet af 1906 uppgick deras stats
SkIlId till 101.,000,000 et, d. v. s. statsskulden hade i det allra närmaste
fördubblats på nlindre än 4 år. Häraf falla cirka ~ 50,000,000 på
Kap och 36,500,000 f, förutoln det nya Transvaal-Iånet, som ju ännu
icke är utgifvet, på Transvaal och Orange River kolonien tillsammans. ~Före

kriget var statssklIIden i Transvaal 2,500,000 ~ och i Orange River kolo
nien 1,750,000 ,t, oeh alltsamman låg i järnvägar. Det är siffror,
sonl gifva anledning till eftertanke. Att beräkna statsskulden per
capita på den hvita oell den färgade befolkningen tjänar naturligtvis
icke .mycket till, tJr det går naturligtvis icke att beräkna en svart InaDS
ekonolniska bärighet lika nled en hvits. Den vedertagna relationen är
att beräkna 1 llvit lika nled 5 svarta. Lägger nlan detta till grund
för beräkningen, kOlllmer man till ett resultat af 47 ~ 13 sh. per hvit
ekonomisl{ enhet, Oln jag får uttrycka nlig så'. I England är stats
skulden ~ 18. 5. 7 per hufvud, d. v. s. statsskulden är i Syd-Afrika,
enligt nänlnda beräkning, 2 l/ej gång så stor sonl i England. Att un
dersöka, huru detta läge åvägabragts, faller naturligtvis utom ralnen
för denna framställning och skulle föra alltför. långt. Jag 111åste in
skrällka nlig till att omnäll1na faktu111.

Det andra karakteristiska draget för .statsfinansernas läge är före
kOlTIsten af ett konstant deficit i inkolTIstberäkningarna. l Syd-Afrika
har man 111ycket litet gripit till direkt beskaltning. En blick på t. ex.
Kapkoloniens budget för finansåret 1906-1907 visar, att den djrekta
skatten beräknas till endast f, 250,000 på en total inkonlstsiffra af
nära 9 lnill. Tull, jäl~nvägar, post, telegraf, stä.mpelafgifter, lagfarts
afgift.er och' accis äro de hufvudsakligaste rubrikerna. Det är gifvet,
att i· tider af depression i affärslifvet stat.sinkonlster, som ä.ro base· .
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rade härpå, 111åste kryulpa ihop högst betydligt, och det är oc~så en
erfarenhet, S0111' 'lnan gjort i Syd-Afrika. Månad efter l1lånad konsta- ,
terar man~ då en sumIl1arisk tablå öfver ställningen offentliggöres, att
bristen växer. Endast på Kapstadens banln UPpl{OI11 under 1906 en
brist 'af cf 55,000. Sanlnlanlagda bristen endast för denna hallin sedan 1902
är öfver 425,000 ~. År 1901 fanns därenlot ett öfverskott af ~ 366,637.

Med k0111111Unernas finanser är det på san1ma sätt, s~uldsättning

och deficit. Magnifika rådllus finnas, och i hvarenda liten stadskomnlun
har . lnal1 under den tid, då ll1an kunde låta slantarna rulla) skaffat
alla' de inlposanta emblenl, hvarnled engelsrnännen älska att ,onlgifva
sin stadsstyrelse, mayorskedjor, rådsherretalarer och departement för
det ena och det andra och det tredje. Det enda, som sal{nas, är
pengar. Det finns mer, än en komnlun, där det öppet sagts un,der
de sista nlänaderna, att om icke nu snart, kanske nu genast, andra tider
komnla, så är det olnöjligt för !{Onl111Unen att efterkoll1ma sina förpliktelser.

Denna enorma skuldsättning påträffar lnan äfven inoln individernas
ekonomiska life Den inteck·n.ade gcilden enbart i Kapkolonien ökades
under 1-906 lned icke mindre än ~ 2,288,209. Härvid är att 111ärka,
att så godt sonl all byggnadsverksa11~het ligger nere. Följaktligen
betecknar denna ökning jcke någon ökning i fastighetsvärde. En
betydande del häraf torde utgöras af s. l{. gB1~eral bonds. Institutet
motsvarar näTlnast till verkningarna hvad vi i Sverige· kalla förlags
inteckning, nlen general bond kan i motsats till förslagsinteckning
äfven beviljas för handel. Den medför förlnånsrätt i alla tillgångar.
Det är naturligtvis ett institut, sonl kan nledföra stora faror för en
kreditgifvare i en annan världsdel. Under 111in. vistels~ i Kapstaden
talades tidt OCll· ofta 0111, att än den ene och än den andre af de stora
affärsIllännen måst på det sättet arrangera "sin kredit h.os Ilägon stor
förlagsgifvare. En fr.anlstäende bankman yttrade vid ett tillfälle till
nlig, att han trodde, att det icke fanns ett. enda. affärshus, sonl icke
tärde på kapitalet - onl på sitt eget, eller länadt, sade han. icke.
Sa.nltidigt härmed nödgas naturligtvis de stora husen bevilja de snlå
handlandena utsträekt kredit och i nlånga fall hålla denl öfver vattnet,
enledC!n det skulle lnedföra alltför stora förluster för leverantören att
under innevarande konjunkturer släppa denl.

Betal·nin[JsinställelserJ~a äro naturligtvis talrika. Någon fullständig
statistik var icke tillgänglig, ,då jag ]älnnade Syd-Afrika, nlen statisti
ken för Kapkolonien utvisar en betydande ökning, lnot 190E.. Kon-
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kursstaterna uppvisa i alln1änhet bland tillgångarna intecknade fastig
heter och värdelösa aktier i· i11ängd.

D~t är nästap. onödigt att säga, att under de sista åre11 ett enorn1t
prisfall i papper ägt run1. Ett enda exen1pel. I börja11 af april
föllo Vulcan Dian10nd-aktierna frän cf 20 till cf 2.10. Det är ju vackert
så, 111en sex 111änader förut gällde de ~ 500. Det SalTI111a är för
11ällandet beträffande fastigheter. Såson1 en allmän regel i Kapstaden
kan man säga, att fastigl~etsvärdet sjunkit till 1/3 af hvad det var för 4
år sedan.', Under boomen - uttrycket är oegentligt, ty det blef, såson1

jag påpekat, aldrig någon boom; lned uttrycket afser lnan uppsvinget och
spekulationen i förväntan på en verklig booln - under b00111en stoppade
,alla människor pengar i fastigheter. Affärsn1ännen, S0111 förtjä11at pengar
på leverans under kriget, köpte fastigheter för allt hvad de hade, och
andra människor, SOlD inte hade några pengar, köpte ändå. Priset spelade
ingen roll. Man tänkte bara på den stora vinsten, sonl skulle kOlllina. De,
SOl11 hade hyresgäster med kontrakt - detta hör till undantagen i Syd
Afrika- gjorde allt för att bli af 111 ed dem och fä högre hyror. Jag känner
exempel på att 11usägare med grofva sumlnor köpt sig fria 'från sådana
kontrakt. Fastigheter i städernas centrala delar betingade fabulösa
pris. Jag känner exempel på att personer under 1906 nödgats sälja
fastigheter till 1/10 af priser, sonl de icke accepterat under boornen.
En' perso~1lig vän till lnig klagade en gål1g sin l1Öd för lnig. Han
hade köpt. en fastighet för 3,500 f. Under ,boo1nen bjöds han 53,000
för den, n1en affär kOln icke till ständ, enledan :han ])Bgärde 55,000
.:t. I dag är fastigheten prakt.iskt taget osäljbar.

En hel del köptes naturligtvis för tonltspekulation, n1el1 äfven en
oerhörd' bY!Jg1~adsverksa1'nhet ägde runl. Privatpersoner uppfÖrde l11ag
ilifika villor åt sig för att deras residens skulle k0l11nla att n10tsvara
deras anteciperade inkalnster. Väldiga affärspalats uppfördes~ I dag
äro affärspalatsen så godt sonl tomnla. I Kapstaden finnes åtnlinstone
ett, som oinfattar ett helt kvarter, där icke ett enda rUlll är utllyrdt.
Privatpersonerna sitta nled sina lnagnifika villor och hoppas till hinllell,
att de skola fä ett. tillfälle att hyra ut dell1, så att de själfva kunna
arrangera sig på billigare sätt. Något pris på hyror finnes knappast;
de hafva sjunkit till en bråkdel af hvad de varit. .Särskildt de, SOlll
byggt i syfte att hyra ut eller i sådan afsikt uppfört s111åvillor, äro
illa ute. Befolkningen ströll1111ar ur lalldet, OCll tillgången på bostäder
öfverstiger efterfrägan alldeles enornlt. I Kapstaden finns det ett
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helt kvarter, där hyggnadsverksalnheten, S0111 synes hafva afsett just
sådana sluåvillor efter engelskt förstadsmönster, plötsligen nedlagts~

då ytternlurarna hunnit 1 1neter öfver 1narken.
Bland arbetarbefolkningen råder nöd. Någon ordnad fattigvård

finnes icke, utan de arbetslösa äro hänvisade till enskild hjälpsamhet,
och hvar och en har. ju nog att göra med sig själf.

Det är icke hlott den egelltliga arbetarbefolkningen, S0111 lider.
Äfven en nlängd handelsbiträclen och lägre tjänstemän vid järnvägar,
post, telegraf o. s. v. hafva afskedat.s. Regeringen har gått i spetsen
för dessa massafskedande·1'~. Ända uppifrån och ned hafva afske
danden ägt rum, för det 111esta utan pension, men i en del fall, då
vederbörande haft obestridlig rätt till sådan, för att inbespara skill
naden n)ellan lönens och pensionens belopp. Höga departementala
tjänstenlän, skrifvare, grofarbetare hafva ställts utan sysselsättning.
Polisstyrk.orna hafva 111inskats, bevakningen å järnvägslinjerna likaså,
efter hvad det påstås med ytterst' betänkliga verkningar.

11nporten 1ninskas stadigt. Månad efter nlånad, kvartal efter kvartal,
år efter år visar e'u beständig tillbakagång 1110t san1ma period ett
år tillbaka. Några totalsiffror kan jag icke anföra för att visa detta,
ty statistiken har delvis utarbetats på olika sätt efter det den syd
afrikanska tullunionen kOlnmit .till stånd. Men för Kapkolonien har
SalTIma nletod användts, och ett par siffror öfver dess införsel kunna
därför vara af intresse. I111porten utgjorde år 1903 (hÖjdpunkten
under boomen) ~ 31,425,548. År 1906 utgjorde den cf 19,363,811.
Detta är i det närn1aste saUl1na siffra som 1898, före kriget. Inne
varande år har hittills .visat .en stadig nedgång.

Hvad jag redan sagt on1 det faktiska läget för närvarande, torde
vara nog för att gifva en föreställning 0111 illtensiteten af den nu
varande depressionen. Intressantare ocl1 111era gifvande torde det
vara att undersöka de 1TIöjliga orsakerna till denSaU1111a. Däraf kan
111an 111öjligen få någon ledning för besvarandet af frågan:' När skola
bättre tider åter kon1111a?

Det bör då. först och frän1st omnän1nas, att skälet icke ligger i
landet sj;ilft, jag 111enar dess produktion och därnled san1höriga för
hållanden. Det föregående året var i detta afseende osedvanligt
gynnsamt. Exporten var den största, som någonsin förekomInit i
Syd-Afrikas historia. Guldproduktionell och lnineralproduktionen i.
alll11änhet visade en enorn1 ökning. Likaså dianlantproduktionen.
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Landtbruket hade ett på det hela taget Iller än godt år llled god årsväxt.
och goda priser. Boskapsskötseln utvecklade sig godt. Strutsafveln
hade ett nlycket godt år. Fruktodlingen likaså. De snlärre industri·
erna hade ett goelt år. Onl lnan ser bort från vinindustriens läge~

är det utveckling och frall1åtskridande öfver hela linjen. Det är alltså
uppenbart, att icke anledningen kan vara att söka här, icke ens del·
vis. Den får: sökas på annat håll.

Den har också sökts på 'nlånga håll. En forskare, sonl 'skref en
u·ppsats 0111 saken, trodde, att depressionell berodde på att det fanns·
så n1ånga arbetslösa. Tydligen förväxlade han orsak och verkan.,
Då finns det nog bättre förslag. Jag skall nämna några af de skäl,.
S0111 anförts i parlalnentena, vid handelskamrarnas årslllöten, vid.
offentliga diskussioner o. s _ v.

Ett af de' skäl, som oftast nämnts, är ö{verspekulationen. Detta
är nog sant, nlen det är dock en sanning lned nl0difikation. Det ha.
till en början med nog sin riktighet, att ett betydande kapital är'
fastlåst i tOll1taffärer och i innevarande stund icke kan dragas ut
därur. Det är ock riktigt på det sättet, att stora kapital dragits lIr

de sydafrikanska köplllännens affärer och genolll Inisslyckade spekula-o
tioner i tomter oeh papper öfvergått till jobbare, SOln under den s. k.,

boolnen opererade i S~Td·Afrika, och som nu försvunnit nled sin vinst~

Men på det hela taget är det en antikverad förklaring, särskildt onl.
n1an 111ed öfverspekulation förstår uppläggandet af stora lager. Olne
delbart efter bOOlnen var förklaringen plausibel. Patienten hade stop_o
pat på sig nlera än bans 111age var van vid och kunde snlälta. Men
SOln förklaring till den 11U under åratal fortsatta och allt nler tillta-o
gande depressionen duger förklaringen uppenbarligen icke. Öfverspe-·
kulationen i varor har redan jänlnat ut sig, åtminstone i allt väsent
ligt, och det torde väl icke finnas någon, sonl på allvar påstår, att
inlporten under de sista åren varit för hög.

Ett annat faktum, sorrl Blan brukar hänvisa på, är det ökade a1~talet

kÖp1nä,n. Jag har ej senare siffror än för 1905. Under år 1898 (det
sista året före kriget) var antalet handelsrättigheter i Kapkolonien
8,714 ocll ilnporten för förbrukning i Kapkolonien ~·_10,481,000. År
1905 var antalet handelsrättigheter 14,649 oell i111porten et 13,096,000'.
Det vill l1led andra ord säg'a, att antalet handlande under dessa år
ökades l1led 68,1 % oell illlporten l1led endast 25 %. Under -1906
föll inlporten betydligt nlot 1905, och lnan kan därför vara berät-
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tig~d att antaga, att proportionen ställer sig ännu ogynnsanlmare
nu. Det är otvifvelaktigt ett faktum af 'betydelse för bedönlande af
,antalet betalningsinstållelser och det i. allnlänhet tryckta läget, Inen
·en förklaring på nlinskningen af totaliIriporten är det ej ..

Man bar vidare åberopat den tilltagande konkurre·nsen från de

indiska köpmännens sida. Äfven detta har någon riktighet. .Den
indiske köpmaIlnen är ett verkligt OIldt i Syd-Afrika. Jag syftar icke
bara därpå, att han med ofelbar säkerhet tränger undan sina euro
peiska konkurrenter tack vare sina sInå lefnadsbehof. Det värsta är
11ans frihet från skrupler 'och affärsmoral. Det är en lllycket låg
klass, den indiske köpmannen i Syd-Afrika tillhör. Jag har redan
'berört de förhällanden, under hvilka indierna komIlla in i Syd-Afrika.
Efter kontraktstidens utgång skrapa de Il1ycket snart ihop ett rörel
:sekapital och börja en affär. Så ligger nästan all handel med mat
varor och specerier i händerna på indier. När så' affären fortgått
en tid och leverantörerna börjat få förtroende och länlna kredit, bör
jar indierIl fundera på atf afveckla affärerna. Med tillhjälp af en
landsnla.n ellei~ .på egen ha.nd realiseras lagret, oell så försvinner in
diern. Det är nästan onyttigt att försöka. att få tag i honom. En
indier är för europeiska ögon så lik en annan indier som en skal-
'bagge är lik en annan. Det är förunderligt, att affärsnIännen gång
'på gång låta bränna sig på salnnla ·sätt. OrdförandeIl' i konkurs
·dOl11stolen i Kapstaden uttalade kort före lnin afresa offentligt sin
-förvåning öfver, att icke grosshandlarna lade nlärke till det rådande
.systernet och togo lärdomar af sina förluster. Dock vet jag affärs-
lnän i Kapstadel1, som icke sälja för en penny till indier, icke ens
kontant. . De äro öfvertygade oln' att de ändå bli lurade på något
.sätt.

Mall har åberopat brist på spa·rsaIJ·11thet hos folket. Själfva fak
tunl har nog sin riktighet. Det Ilar slösats alldeles' enornlt i Syd
Afrika, OCll ingen 111änniska kan påstå, att folket ens i dessa tider
blifvit sparsalnt. Arbetaren i Syd-Afrika är ju alltid i förhållande
till dell svarta befolkningen »öfverklass», och han lefver därefter.
Hustrun är för fin för att gå' ut oeh göra sina uppköp, oell h'on
föredrar att köpa utanför sin dörr af den indiske IlandIandens kärra,
ehuru han kanske lägger på 100 %. Det är så allt igeno1l1. S0111
sagdt, själfva faktulll har nog sin riktighet, men det är väl för
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mycket sagdt, att det skulle hafva förorsakat den rådande depres
sionen.

Det har vidare sin riktigl1et, att brist på sparsanlhet i statsför
valtningen. har gjort denna ofantligt dyr, och att denna on1ständigl1et
·och regeringarnas politik under de sista åren att låna, låna, låna för
olika ändarnål fört till dell enor111a skuldsättning, sonl jag förut he~

rört, samt att denna, skuldsättning åter fört 111ed sig en svår skatte
börda i fornl af indirekta skatter, hufvudsakligen höga tullar, och
·därlned följande 11öga lefna~solllkostnader ..

Det är däremot icke riktigt, 'att dessa höga lefnadsoll1kostnad~r

ll10tverka. landets industriella utveckling, ty, såson1 jag redall fra111
l1ållit, befinner sig produktionen illonl lalldet i snabb tillväxt, och dell
har aldrig förr varit så stor som nu.

Så har det sagts, att ki1~e8frå(JaJ~ varit anledning till depres
sionen. DärQln 'enas något så när alla partier, 111en angående sättet,
hur en så kraftig, verkan åstadkOln111its , äro lneningarna 111ycket de
lade. Det har sagts, att det varit för det killeserna konl1nit till
landet och för att det bestämts, att de skola, hort, för det ll1all inte
varit säker på att de skulle stanna oeh för de~ man. icke varit säker
på att de skulle bort. Efter 111in 111ening har icke frågan varit värd
'så stor uppnlärksalnhet, SODl den fått. Den har varit en fråga 0111
några shillings högre arbetslön åt de färgade arbetarila vid guldgruf
vorna oell en däraf följande ökad belastning af grufbolagens aflö
ningskolltO. Det är en fråga, S0111 skulle afficiera utdelningen, fräll de
lönande grufföretagen nled en bagatell, och SOlll kanske skulle bli
fatal för några företag ll1ed alltför utvattnadt kapital eller alltför fat
tig maln1. Hela saken är, att kinesfrågan både i Syd-Afrik~ och i
England gjorts till en partifräga, och sådana afgöras väl i alllllänhet
efter känsloskäl.

Kinesfrågan är efter mitt förlnenande icke skuld till depressionen.
Därelnot kan jag icke neka' till, . att jag tror, att di8kussio!J/~e'11J däraf
haft betänkliga följder. Det skulle naturligtvis hafva varit besYllner
ligt, on1 icke de olika partiernas svartllläIningar af hvad SOlll skulle
komnla att hällda, om icke dess synpunkt i kinesfrågan bIef den
segrande, skulle i Ilåg~11 111ån verka afkylande på lustell hos' euro
peiska I(apitaIister' att stoppa pengar i Syd-Afrika.

Mall kan, onl ll1an vill, inordna denna fråga under en annan af
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större o111fång, S0111 111an också brukar draga fran1, ovissheten Olll den
närn1aste fra111tiden i Syd-Afrika, osäkerheten om dess politik.

Det skulle föra alltför längt att i detalj ingå härpå, n1en det kan
kanske vara värdt några nlinuter att fran1hålla ett par synpunkter.

Efter kriget styrdes Transvaal och Orange River kolonien såsonl
kronkolonier, d. v. s. direkt af regeringen i England genon1 en gu
vernör, utan folkförsamling. Kapkolonien och Natal däremot hade
responsible government, d. v. s. ett tvåkalnll1arsystenl efter engelskt
mönster men nled två valda kan1111are, sanlt en guvernör, genon1
hvilkell regeringen i England utöfvar konungens vetorätt. Under dessa
förhållanden var ett san1arbete lnellan de olika sydafrikanska rege
ringarna ganska svårt. Transvaal och Orange River kolollien hade
ju i fredsslutet fått löfte onl responsible governnlent, och därför hade
deras styrelse under åi~en närnlast efter kriget en ganska tydlig ka
raktär af ett provisoriu111. Där stod alltid kvar frågan: I-Iur blir det
sedan? Det är alldeles påtagligt, att den frågan skulle trycka ned
en hel del projekt, särskildt n1ed afseende på tullpolitiken och järn
vägarna. I båda dessa afseenden har det också visat sig, att 11Ulnera.~

då t'esponsible government införts i Traansvaal och Orange River kolo
nien, genonlgripande förändringar förestå. Man kan väl tänka sig.
att förutseendet häraf l)låste hålla tillbaka företagsamheten ocll där
lned följande kapitalplacering.

Äfven i andra afseenden befinner sig Syd-Afrika i en jäs11ings
process. Bland annat 11åller hela partiläggningen på att genonlgå en
0111bildning. De gamla partierna voro ju boers och engelsmän. Upp
delningen skedde alltså efter rasskillnaden. Det tillhör nU111era det
förgångna. Partierna. äro nu afrikander och icke-afrikander. Med
afrikander menar nlan då, oafsedt ras, den 'del af den hvita befolk
ningen, SOlll har sitt henl i Syd-Afrika, son1 känner det SOl11 sitt
verkliga hen1, och SOlU verkligen tällker stanna där. ~etta parti in
ryn1lner i sig naturligtvis det gall1la boerpartiet lnen äfven lnånga
engelS111än. Det är· tydligt, att detta betyder en ökning af boerinfly
tandet. Till det 1110tsatta partiet, soni kan betraktas såson1 l11inn1ag
naternas parti, hör ännu' så länge luajoriteten af befolkninge11 af en
gelskt ursprung. Dock har redan en utbrytning skett af ett fristå
ende arbetarparti. Dessförinnan tillhörde kapitalisterna och arbetarna
sal11llla parti. Äfven i öfrigt kan 111an i den sydafrikanska partipolitiken
finna sådana öfverraskande lllotsättningar. Det är afrikanderpartiet, S0111
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represent.erar de konservat.iva traditionerna i Syd-Afrika, och de »pro
gressiva» kapitalisterna stå till vänster däronl. Afrikanderna, allt.så
det konservativa partiet i Syd-Afrika, arbeta sal11n1an 111ed det liberala
partiet i England, och de progressiva i Syd-Afrika, alltså dess libe
raler, gå samnlan llled de konservativa i England.

Det är som sagdt ett jäsningstillStålld, och landets öden äfven under "
den närnlaste franltiden äro svåra att förutsäga. Så mycket är dock
säkert, att 'det kOllll11er att bli afrikanderregeringar i Transvaal, Orange
River kolonien och Kap inon1 ett är härefter.

On1 det blir lyckligt för landets ekonomiska utveckling eller' ej,
är svå.rt att säga. I hvilket fall SOlll helst kOlllll1er Syd-Afrika att
få sköta sig själft. Alla partier i Syd-Afrika äro ytterst känsliga för
inblandning från England, OCll det är icke 'troligt, att någon sådall
kOlnn1er att äga run1. Kipling har på ett genialt sätt uttryckt den
allmällna känslan 111ed orden: »Jag är dotter i nli'n l110ders hus n1en
husfru i 111itt eget.»

Personligen tror jag, att afrikanderpartiets nuvarande ledare äro
,bäst skickade för att föra landet framåt. De tillhöra elllellertid den
.ganlla boervänstern på Kriigers tid, oell det återstår alltid att se, i
llvilken 111ån de kunna hälla disciplin på, sitt parti. En 111era konser
'vativ regering än afrikandernas för tillfället ledande 111än skulle l10g
bli ödesdiger för landet.

Det stora mälet, SOl11 i politiskt afseende ligger franlför Syd-Afrika,
är federation af de olika kolonierna. Kan denna uppnås under de närll1aste
åren, SOlU det verklige11 synes vara allledning att antaga, så kOln111er
lnycket att vara vunnet för uppnåendet af den stabilitet, sonl obe
stridligen är nödVändig för att Syd-Afrika skall kunna utvecklas stadigt.
Det nuvarande läget nled ovisshet om framtiden, slnåsinnadt kif och
käbbel mellan de olika kolonierna och häftiga partislitningar 111ed
verkar icke till upphjälpandet af det allmänna läget i Syd-Afrika.

Jag har nu redogjort för ell del af de onlständigheter, SOl11 bruka
.anföras säSOln anledning till det nuvarande tryckta läget i Syd-Afrika.
Innan jag slutar, skall jag be att få säga några ord 0111 lnin per
sonliga uppfattning däraf.

Hvilket som gaf den första stöten till konjunkturernas sjunkande,
kan ju vara rätt onödigt att fundera på, men förl110dligen var det
väJ .öfverspekulationen, sonl jagolunäffint. . Det, sonl därenl0t är an
.ledningen till den prolongerade depressionen, är stoppandet af inflöde
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af utländskt kapital. I någon mån hänger detta otvifvelaktigt sam
man l11ed baksla.get efter den 'vanvettiga spekulationen efter kriget,
lnen det har otvifvelaktigt också accentuerats' af farhågorna för lan~

dets :polItiska utveckling och det däraf följande osäkerhetstillstånd,
som jag berört. Det beror väl också på lättIleten att. under nuva
rande goda tider placer'a kapital vinstgifvande i Europa. Men' det
eftei~ min uppfatt.ni'ng principala har varit en reaktion nlot den' oer
hörda bolagssvindel, sonl bedrifvits 'j Syd-Afrika. Alla de europeiska
småkapitalister, sonl köpt sina '1. ~ aktier i sydafrikanska företag oeh
sonl systematiskt plundrats af bolagsgrunderna och jobbarna i London,
de hafv~ f?rlorat tålamodet och lusten att köpa sydafrikanska aktier~

D'et är hela saken. Det var' en absolut nödvändighet, att den stllnden
skulle inträda, och det förefaller 111ig, SOln om den inträdt nu. Men
det vill IDan icke säga sig i 'Syd-Afrika, och 0111 nlan också säger
sig själf det i enrum, så aktar nlan sig väl för att säga det offentligt~

Det finns alltså icke pengar till 1~ya företag, oell sådana grundas
icke. Det är en gifven sak, att byggandet af en grufva sätter' l11era
pengar i 'Ol1110pp än själfva grufdriften nled dess användning af redan
uppförda byggnader, redan anskaffade lnaskiner och färgad arbets
kraft. Med den förklaring, jag gifvit, stämmer det alltså utnlärkt väl
öfvere~s, att guldproduktionell ökats enormt,' n1edan importen :till
Transvaal krYlnpt ihop på det kraft.igaste, OCll att öfver hllfvud taget
Syd-Afrikas produktion och export befinna sig i ett blomstrande- till
stånd, l11edan importen och handeln gått tillbaka och de af delfi nära
beroende statsfinanserna' bragts i ett bedröfligt skick.

Härmed är ock Inin synpunkt på' det nuvarande läget i Syd-Afrika
gifven~' Det är icke att fatta såson1 en depression under de norlnala
förhållandena, utan det är en återgång iill normala förhållanden.

Före kriget fanns en viss inlpoi~t af varor.' Någon grund till
att denna skulle ökas har 'icke . alls funnits, ehuruväl det skedde.
Nu hår ilnporten åter sjunkit till ungefär samma nivå som före kriget,
och lllan hyser 'icke längre någon fÖrhoppning om en ökning öfver

. denna nivå. Men voro då förhållandena före kriget normala? Det
voro de icke. Landet befann sig i en grunderperiod. Det startades
massor af företag, och deras anläggning motiverade en betydlig del
af importen. Därför n1äste nu, i en tid, då inga nya företag anläggas,
importen sjunka' under den nivå, på hvilken dell befann, sig fÖre
kriget. Eller' med andra ord: nedgången har visst icke hunnit sin
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djupaste punkt ännu. Att genom utgallring af svagare firlnor och.
111inskning af konkurrens en viss lättnad kan kOlnina att göra sig
märkbar på den sydafrikanska 1llarknaden, är en sak för sig. Det,
som intresserar oss i Europa, är ju dock frågan, om vi kunna på-o
räkna någon ökad afsättning till Syd-Afrika eller icke, och ·onl tack
vare en sådan ökning af iluporten Syd-Afrikas inkomster af tullar,
järnvägar o. d., med ett ord dess finanser kunna komma i ett nor
malt läge igen.

Jag väntar alltså en ytterligare lninskning i Syd-Afrikas använd
ning af europeiska varor. Hur långt denna minskning komlner att gå,.
är naturligtvis onlöjligt att förutse.

Och när sedan den lägsta. punktell nätts, efter hvilka linjer skall
utvecklingen gå? Ja, det är vanskligt att spå. Men det synes nlig,.
S0111 om de sydafrikanska regeringarna kunde och borde, ja, måste bygga
upp ett landtbruk och en bosk~psskötsel~ genom hvilka landet kunde
lifnära sig själft, samtätlninstone begynnelsen till en industri genolu
att energiskt göra anspråk på en afsevärd an'del af mineralrikedolnarna,
som nu strönlIna bort utan att landet får det minsta af dem.

På den vägen kan Syd-Afrika kanske en gång, icke genom speku
lation utall genom se'gt, ihållande arbete och icke om några månader
utan efter länga och mänga år, bli icke blott »c1et goda hoppets» utan
äfven de uppfyllda förhoppningarna$ land. På annat sätt tror jag;
icke, att det går.
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KINNANDER, O., v. häradshöfding.
KJELLANDER, A., byråchef.
KJELLBERG, J., bankdirektör.
KLERCKER, C. F. AF, legationsråd.
KOERsNER, A., e. o. hofrättsnotarie, advokat.
KOLMODIN, A., bankdirektör.
KORAEN; A., juris kandidat, amanuens.
KRlEPELIEN, E., v. auditör.
KRUHS, K. ~., bokförläggare.
KULLBERG, A., grosshandlare.
KUYLENSTIERNA, O., kapten.
KÖHLER, S., kansliråd.

LAGERBRING, E., kammarrättsråd.
LAGERKRANTZ, E., v. häradshöfding.
LAGERHEIM, A., generaldirektör.
LAGERWALL, B., v. häradshöfding.
LAMM, H., grosshandlare.

. LANCKEN, C. E. VON DER, underståthållare.
LANDIN, J., handelskemist.
LANGBORG, E., protokollsnotarie.
LANGENSKIÖLD, K., friherre, bankofulhuäktig,

leda'Jnot af '}'edalctions!committen.
LARSON, A., grosshandlare.
LARSSON, E. F., grosshandlare.
LAVAL, G. DE, fil. doktor, civilingenjör.
LEFFLER, J. A., fil. doktor.
LENNMAN, F. W., konteramiral.
LEUHUSEN, O., friherre, kanlmarjunkare.
LE\VENHAUPT, G. E., grefve, godsägare.
LILJESKÖLD, K. G., amanuens.
LILJEVALCH, C. F., grosshandlare.
LILLE, A., jur. doktor.
LILLJEKVIST, F., slottsarkitekt.
LINDEBERG, K. M., kansliråd.
LINDER, C. G., v. häradshöfding.
LINDHAGEN, A. I., kanslisekreterare.
LINDROTH, C. A., vicekonsul.
I.JINDSTEDT, A., professor.
LINDSTEDT, A. W., kamrer.
IJINDSTRÖM, A., bankir.
LJUNGBERG, E. J., disponent.
LJUNGGREN, O. J., v.. häradshöfding.
LJUNGGREN, C. J. F., vicekonsul.
LJUNGLUND, L., redaktör.
LovEN, E., grosshandlare.
LOVEN, J., grosshandlare.
LUBLIN, 1., grosshandlare.
LUNDBERG, K., direktör.
LUNDBOHM, H., disponent.
LUNDEBERG, O., bruksägare.
LUNDSTRÖM, O. F.r godsägare.
Lö}", N. W., kassör.

LÖFGREN, B., kamrer.
LÖFGREN, E., e. o.. hofrättsnot~rie, advokat.

MALl\fROTH, e., fil. doktor, amanuens.
MALMSTRÖM, C. G., f. d. riksarkivarie.
MANNERHEIM, C., grefve, bankdirektör.
MARTIN, B., bruksägare,
MARTIN, E'., auditör.,
MAY, J., öfverdirektör.
~IECHELIN, L., vice president.
MELANDER, A. T., försäkringsinspektör.
MELBY, H., ingenjör.
MEuLLER, F. LAMBERT-,juris kand., amanuens,

föreningens sekreterare.
MEVES, J. S., byråchef.
MIDLING, O., direktör.
MITTAG-LEFFLER, G., professor.
MOLANDER, A., direktör.
MOLANDER, C. A., grosshandlare.
MOLL, F., varumäklare.
MOLL, J., bankdirektör.
MOLL, V., kamrer.
MONTAN, C. O., f. d. assessor.
MONTAN, E. V., professor.
MONTELIUS, C., fil. kandidat, civilingenjör.
MONTELIUS, W., v. häradshöfding.
MONTGOMERY, H. E., bruksägare.
MORSSING, I., jur. kandidat, advokat.
MUNCK AF ROSENSCHÖLD, M., fil. licentiat,

amanuens.
MUNTHE, G., president.
MÖRK, A., bankkassör.
MÖRNER, K. A. G., grefve, kanslisekreterare.

NACHMANSON, J., grosshandlare.
NEHRMAN, A. W., bankdirektör.
NILSSON, R., grosshandlare.
NORDENSON, E~, med. doktor.
NORDLINDH, A., fiL doktor.
NORDSTRÖM, C. F. T., lan~shöfding.

NORIN, O, A., v. häradshöfding.
NORSTEDT, E., bruksäg~re.

NYSTRÖM, B. A., amanuens.
NYSTRÖM, M., bankdirektör.

ODENRICK, J. F., grosshandlare.
OLIVECRONA, A., hänidshöfding.
OLROG, T., grosshandlare.
OLSSON, A. F. N., hofrättsnotarie.
OXENSTIERNA, B. G., grefve, advokat.
OXENSTIERNA, E., grefve, öfverste.

PALM, 1., bankdirektör.
pALM1ER, C. W., bruksägare.
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PALME, L., ingenjör.
PALME, S. T., direktör, ledamot af redaktions-

7cornmitten.
PALMGREN, H., kammarrättsråd.
p ALMQVIST, G., direktör.
PERSSON, N., konsul.
PETERSENS, H. AF, f. d. kansliråd.
PETERSSON, A., fil. doktor.
PETERSSON, P. A. G., f. d. rådman.
PEYRON, L., grosshandlare.
PHILIPSON, M., bankdirektör.
PHILIPSON, W., v. häradshöfding, advokat.
PHRAGMEN, E., öfverdirektör.
PRINTZSKÖLD, O., förste hofmarskalk.
PRIPP, I..J., v. häradshöfding.

RABE, P. R., v. häradshöfding.
RAMsTEDT, V., grosshandlare.
RAMSTEDT, W., fil. doktor.
RAPHAEL, A., fil. doktor.
REHRINDER, H., friherre, kommerseråd.
RENSTRÖM, A., assessor.
RETTIG, G., generalkonsul.
RETTIG, H., kansliråd.
REUTERSWÄRD, W., amanuens.
RIBBING, G., häradshöfding.
RIBEN, K. A., v. häradshöfding.
RICHERT, J. G., professor.
RICHTER, F., förste intendent.
RINMAN, C., bruksägare. '
RISING, H., kontorschef.
ROSEN, G. VON, grefve, hofrättsråd .
ROSMAN, H., fil. doktor.
RUBEN, G., bankdirektör.
RUBEN, L. M., bankdirektör.
RUBENSON, L., f. d. disponent.

SACHS, J., direktör.
SAHLIN, M., f. d. generaldirektör.
SAMSON, E., direktör.
SAMZELIUS, W.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SANTESSON, H., v. häradshöfding.
SCHEDIN, E., bankdirektör.
SCHNELL, C., grosshandlare.
SCHOTTE, P. A. V., landssekreterare.
SCHUMACHER, C. W., fabrikör.
SCHUMACHER, G. 'V., kontorist.
SCHUMACHER, J. W., ingenjör.
SCHUMBURG, R., f. d. konsul.
SCHWERIN, W. G. VON, friherre, godsäga.re.
SEBARDT, C. W., hofapotekare.
SEGER~TRÖM, HJ., fondnläklare.

SETTERVALL, C., grosshandlare.
SIDENBLADH, E., f. d. öfverdirektör.
SILFVERSCHIÖLD, O., friherre, godsägare.
SILFVERSWÄRD, E., revisor.
SJÖDAHL, J., grosshandlare.
SKOGMAN, K., friherre, kanslisekreterare:
SMERLING, G. ,W., v. häradshöfding.
SMITH, C. G., ingenjör.
SMI'rH, O., fil. doktor.
SOHLMANJ H., redaktör.
SPARRE, G., grefve, amanuens.
SPARRE, N. G. A., grefve, godsägare.
STANGENBERG, A. E., med. doktor.
STARCK, A., generalkonsul.
STEDT, e. A., f. d. ryttmästare.
STEDT, N., lifi'örsäkringsinspektör.
STERNER, E., bankdirektör.
STJERNBERG, N. F., professor.'
STJERNSPETZ, H., major.
STOCKENBERG, J., v. häradshöfding.
STOCKMAN, G., grosshandlare.
STOLPE, C. M. G., direktör.
STRANDBERG, G., fondmäklare.
STRIDSBERG, E., fil. doktor.
STUART, J., riddarhussekreterare.
STÄLFORS, H., lektor.
SUNDBÄRG, G., förste aktuarie.
SUNDSTRÖM, H., direktör.
SWARTLING, A., konsul.
SWARTLING, J., bankdirektör.
SVEDBERG, C., grosshandlare.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
SVEDELIUS, A. G., f. d. landshöfding.
SVENSEN, E., skriftställare.
SYBERG, F., vicekonsul.
SYDOW, E. G. VON, bankdirektör.
SYDOW, HJ. VON, sekreterare.
SYDOW, O. VON, expeditionschef.
SÖDERBAUM, B., bankdirektör.
SÖDERBERG, B., bokhandlare.
SÖDRRBERG, J. E., förste aktuarie.
SÖDERBERG, K. G., fil. doktor.
SÖDERBERG, O. A., grosshandlare.
SÖRENSEN, N. G., grosshandlare.

TAMM, A., f. d. kontrolldirektör.
TAMM, C., hofintendent.
TAMM, C. G. A., friherre, f. d. öfverståthålIare.
TAMM, H. S., godsägare.
THAM, V., bruksägare.
THEMPTANDER, H., juris kandidat, an1anuens.
THIEL, A., grosshandlare.
THJEIJ, E., bankdirektör.
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THULIN, C. G., generalkonsul.
THYSELIUS, E. J. A., skriftställare.
TIGERSCHIÖLD, H., kansliråd.
TILLBERG, K., v. häradshöfding.
TJERNBERG, B. A., bankdirektör.
TROlLlUS, C. R., v. häradshöfding.
TÄGTMEIJER,F. A., skeppsklarerare.
TÖRNEB~ADH, e., juris kandidat. amanuens.
TÖRNEBLADH, R., f. d. lektor, bankofullmäktig.

ULRICH, e. J., auditör.

VOGT, P. B" envoye.

lYACHTMEISTER, H. H:soN, grefve, general-
direktör.

W ADSTEIN, T., bankokommissarie.
WAHLIN, C. A., grosshandlare.
WAHLIN, C. A., kanslisekreterare.
WALDENSTRÖM, J., juris kandidat, advokat.
WALENTIN, I., direktör.
WALLENBERG, A., löjtnant.
WALLENBERG, G. O., envoye.
WALLENBERG, K., bankdirektör.
WALLENBERG, M., v. häradshöfding, ledarnot

af redaktionskommitten.
WALLENBERG, O., kapten.
WALLENBERG, V., ingenjör.
WEBER, C. A., bankofullmäktig.

WELIN, G., trafikdirektör.
WERNER, F., dockmästare.
WESTRING, H. G., justitieråd.
"\VICKSELL, K., professor.
WIDEEN, A. R., kassör.
WJKSTRÖM, C., grosshandlare.
WIKSTRÖM, P,', grosshandlare.
WILLBORG, W. R., kapten.
WINRORG, T., fabriksidkare.

YTTERMAN, J., direktör.

ZETHELIUS, E. G., f. d. kanslisekreterare.
ZETHELIUS, F., kansliråd.
Z ETHRlEUS, A. H., stadsmäklare.
ZETHRlEUS, F., direktör.
ZETTERLUND, C. R:, kontorschef.

ÅKERHIELM, L., friherre, president.
ÅKERLUND, E., godsägare.
ÅKERMAN, R., f. d. generaldirektör.
ÅSTRÖM, A., disponent.
ÅSTRÖM, A., docent.

ÖHMAN, E., grosshandlare.
ÖHMAN J:OR, E., bankir.
ÖRTENBLAD, T., direktör.
Ö~TBERG, G. F., direktör.
ÖSTBERG, J., kammarrätt~råd.




