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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 24 januari 1908.

Ordförande: Bankofullmäktige'n Friherre K. LANGENSKIÖLD.

Herr ordföranden a.nmälde, att, efter af föreningens styrelse
därom framställd anhållan, H. Maj:t Konungen förklarat sig vilja
vara föreningens beskyddare samt H. K. H. Kronprin~qen alltagit
kallelse såsom förste hedersledamot.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Byråchefen O. W. BODS,

Häradshöfdingen A. Boos och.
Byråchefen G. Söderli·nd.

Sedan den af herrar revisorer afgifna berättelsen angående verk
ställd granskning af 1. 906 års räkenskap blifvit föredragen, beviljade
föreningen enligt revisorernas tillstyrkan ansvarsfrihet för nän1nda års.
förvaltning.

Docenten E. Heckscher höll härefter ett föredrag öfver älnnet:

Betydelsen af nationalekonomisk utbildning för statsförvalt
ningen och näringslifvets korporationer.

De sista årens händelser ha gifvit upphof till en ovanlig mängd
förebråelser mot den svenska ämbetsmannavärlden, och stämningen

1



2 1908 den 24 januari.

eIl10t denna förefaller tidtals så fientlig, att man trqr sig kunna störta
nästan hve111 eller hvad som Ile1st endast genom en beskyllning för
byråkratisnl.

Såvidt jag förstår, ligger det nlycket ej blott öfverdrifvet utan
äfven i grunden felaktigt i denna kritik. Jag tror man kan säga,
att Sverige' i sina ämbetsverk har kanske den starkaste ryggraden
för sitt statslif, och att nlycket fä institutioner i Sverige visat en
sådan lifskraft sonl just statsförvaltningens organ. Det börja,r allt
mera erkännas af skarpsinnigare politiska iakttagare i olika länder,
särskildt i de s. k. demokratiska, att hvad SOlU litet hvarstädes har
hållit staterna uppe under de l11änga 'våldsamnla växlingarna på

- ytan, det Ilar just varit statsförvaltningens i det stora hela obrutna
verksalnhet i det fördolda. Men intet land' har i det hänseendet att
uppvisa en historia sådan SOIU Sveriges. Den byggnad Axel Oxenstierna,
reste på grundvalen af Vasakungadömets arbete hade ej sin like i
den tidens Europa, och hans verk har sedan fortlefvat med en konti
nuitet i det yttre och inre så. som intet annat i Sverige. De impo
nerande serierna af råds- och konseljprotokoll sedan 1500~talets slut
ocll de centrala älnbetsverkeJ)s aldrig afbrutna registratur-, diarie
ock protokollserier sedan 1600-talets förra hälft tala ett tydligt språk
i detta hänseende. Man förstår hvad detta betyder, då nlan vet, att
själfva tillvaroll af Dannlarks statsråd under vissa delar af 1600-talet
är oviss, och att t. o. In. i det konservativa EnglaI~d älnbetsverk
ännu i dag ganska planlöst omdöpas, omkalfatras, ~fskaffas och ny
skapas. Sveriges enastående ställning på statsföI~valtningens oInråde
frall1träder t. o. 111. då det gäller ekonomiska förhållanden, där vår
utveckling 'eljest är så sen. Så t. ex. gå ju bergs- och kommers
kollegiernas sammanhängande llistoria tillbaka till 1637, resp. 1651,
lnedan t. o. ID•. i England intet ämbetsverk för näringarna uppstod
förrän fenltio år senare ocll äfven då i mycket lösare former.

Sverige äger här en tradition, öfver hvilken vi ha all anledning
att vara stolta och tacksamnla. Svenskt statslif i dessa former har,
mera än lnycket SOID faller i ögonen, burit upp svensk verksamhet
utåt och inAt, och man kan tryggt påstå, att den svenska stats
förvaltningen ännu i dag just på sina traditioner har möjligheter,
som förvaltningen saknar i de flesta andra länder. Misstron mot
svenska ämbet.smän såsom sådana förefaller därför till stor del obe
rättigad.
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Misstron finns elnellertid, och både i de delar, där den är obe
rättigad, och j de delar,' där den är berättigad, utgör den en all
varlig fa~~a.

I den mån misstron är berättigad, synes den mig i hög 'grad
bero på ämbetsverkens rekrytering, nälllligen på deras rekrytering

ll1ed enbart jurister.
Det är gifvet, att äfven med en sådan kontinuitet i utvecklingen

S0111 de svenska ämbetsverkens 111åste ofantligt mycket ha förändrat
sig både utom och inom ämbetsverkens väggar under tvA och ett
halft århundrade. Särskildt ha ju anspråke1~ på staten ändrat
karaktär flera gånger och i motsatta riktningar.

Den sista luansåldern har i detta hänseende fått bevittna den ut~

vecklingen, att statens uppgift börjat fattas ojämförligt mera vidsträckt
än för' femtio år sedan, OCll att vi härigenom - lllärkvärdigt nog 
synas i nlångt och mycket närnla oss just det statsideal, som var
1600~talets, som var Axel Oxel1stiernas. Den nloderna staten har
näll1ligen, .såsonl hvarje stat i längden mäste göra, återupptagit sitt
arbete för skydd och uppm1ln.tran åt alla sidor af sa'mhällslifvet.
Staten är icke längre enbart leverantör af rättsskydd och representant
för den formella ordningen af förhållandet mellan enskilda utan ingriper
själf SOlll en positivt verksanl makt, understödjer tendenser, som synas
förtjänta af utveckling och hjälp, motverkar andra, som inoll1 lagens
rålnärken förorsaka skada, bedölller de enskilda fallen ej endast efter
deras laglighet eller olagligIlet utan äfven efter deras lämplighet eller
oläluplighet. Att skildra denna utveckling i detalj vore att skrifva
en stor del af Sveriges inre historia under den sista mansåldern.
Först det stora arbetet på folkundervisnillgen, som dragit efter sig
hela folkbildningen i vidsträcktare mening, därpå den nya närings
politiken och till sist stora delar af socialpolitiken beteckna hufvud
etapperna i utvecklingen. Yrkesinspektion, sjöfartspremier, hanrlels
stipendier, emigrationens n10tarbetande, egnahemslän, åtgärder för
jordbrukets understödjande - detta är endast en ringa del af de
otaliga saker, sonl staten har att ordna lned hänsyn till de indi.
viduella fallen och utall att kunna 'läta leda sig enbart af kännedom
0111 lagens föreskrifter.

Redan detta visar tillräckligt huru litet den moderna statsförvalt.
ningen kan nöja sig enbart med en aldrig så djupgående juridisk
bildning eller en aldrig så fenomenal författningskännedoJn.
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Men det är ej nog härmed. Den del af statens verksamhet, SOl11
försiggår i lagstiftningens former, har, sonl vi alla veta, undergått en
ännu större utvidgning under de sista årtiondena; här torde ej någon
ytterligare antydan vara behöflig. Och äfven då det gäller. ny lagstift
ning, Ilar' statsförvaltningen hos oss en synnerligen stor uppgift, först
beträffande konungens ekonomiska lagstiftning, SOlD, alla kringskär
ningar till trots, fortfarande är af den största betydelse. Äfven lag
stiftningens öfriga områden, i den mån lagarnas verkställighet ligger
i äJnbetsverkens händer, bero i högsta grad på statsförvaltningens
känsla för sin uppgift de lege fere·nda, d. y. s. för sin skyldighet att
vid tillämpning af gällande lag taga initiativ till förändringar och
nya- insatser. Om det sistnämnda mötes med en skeptisk fråga, huru
vida nya uppslag någonsin kunna vara att förvänta från »byråkrater» ,
må det svaras, att tviflet i mänga fall kan vara. berättig3:dt under
nuvarande svenska förhållanden, filen att just misströstan om ett
sådant initiativ från ämbetsmännens sida är ett tecken till att det
finns något grundfel i systemet. Det bar heller inte alltid varit så.
Tvärtom har uppenbarligen största delen af våra ekonomiska insatser
i äldre tider förvaltningens initiativ att tacka för sin tillvaro; och för
att taga exenlpel från nyare tid, är det väl allom veterligt i hvilken
utsträckning Tysklands oerhörda ekonomiska expansion beror på direkt
ingripande från statsförvaltningens sida. Det förefaller också uppen
bart, att, om staten ville upprätthålla sin ställning såsonl ledare af
landets öden i det helas intresse och icke låta än det ena än det
andra klassintresset taga makten, så måste staten i sina regelbundna
organ ha en ständigt verksaln .regulator för att inordna de - visser
ligen nl)7cket viktiga - insatser, sonl göras från enskilda korpora
tioners och parlamentariskt sammansatta komn1itteers sida, i en Inål
medveten politik.

Ett är visst. Icke kommer den demokratisering af värt statsskick,
som nu står för dörren, att 11~in8ka behofvet af initiativ och nlål·
medvetenhet från statsförvaltningens sida, utan tvärtom. Vår rege
ring synes tendera att i ökad grad bli hvad nla11 kallar politiskt
samnlansatt, d. v. s. den speciella fackkunskapen torde där allt oftare
få vika för mera politiska förtjänster; och riksdagen kOl1llner alldeles
uppenbart att gå till lnötes en ännu starkare utveckling i salnnla
riktning, hvilket tillräckligt framgår af att den redan nu för hvarje
år kommit längre in på denna väg. En sådan utveckling löpande
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jäll1sides med ständigt svårare och större uppgifter för statsmakten
innebär ingen ringa fara för Sveriges fralntid, om icke samtidigt
krafven på statsförvaltningens sakkunskap ökas i motsvarande grad.
Såvidt jag kan förstå, komnler vår politiska utveckling i fJ~amtiden

att mer än någonsin beställlnlas af ä111betsverkens förmåga att så
förbereda och så utforiIla de nya maktägandes beslut, att de nya
insatserna bli annat än dilettantiska försök, d. v. s. att de ställas i
relation till verkligheten och lnotsvara sina syften. Härför fordras
ell hö~ grad af utbildning hos ämbetsmännen.

Nu vill det sig emellertid så, att ämbetsverkens rekrytering delvis
lt((;r gått i alldeles IJnotsatt riktning mot de kraf, som i allt högre
grad ställas på dent. Medan den rent juridiska sidan af änlbets
verkens uppgift är stadd i relativ salrimankrympning,' Ila. ämbetsmännen
på visst sätt alltinera blifvit jurister.

Huruledes ämbetsverkens rekrytering· i gamla tider var b'eskaffad
är ju väl bekant. De unga adelsmännen tinga sin ridderliga utbild
ning vid universitetet, på fältet och på resor, hvarefter de voro be
redda att. tjäna konungen under fanorna lika väl som i rådkammaren.
Under 1700-talet kOln enlellertid den särskilda civila ämbetsnlanna
utbjldningen alltnlera till sin rätt; men denna utbildning var inga
lunda rent juridisk. Alldeles frånsedt det stora antal blifvande äm
betsInän, sonl i äldre tider togo filosofisk grad, var näinligen utbild
ningen äfven i juridiska fakulteten till stor del inriktad på national
ekol~olniska eller SåSOlll det då vanligen kallades kameralistiska studier.
Särskildt under frihetstiden drefs ju en formlig kult lTIed den direkta
I!raktiska nyttan, oell såsom frukt häraf tingo vi redan år 1741, då det
ännu endast fanns ell enda national~konomisk lärostol i Europa, vår
professur i »ekonolni oell kommerser» vid Uppsala universitet. Detta
förhållande franlstår i sitt fulla ljus, då man samtidigt får veta, att
universitetet vid denna tid - och ända in på 1800-talet - hade
endast en lärostol i juridik. Nu skall villigt medges, att i det s. k.
kanleralistiska studiet ingiek en stor mängd näringsrätt; men trots
detta kan nlan ej förneka, att våra ämbetsnläns utbildning i äldre
tider var ekonomisk i ojämförligt högre grad än nu..

Under tidernas lopp. har nämligen den enda juridiska lärostolen
svällt ut till en fakultet, ur hvilken nationalekonomien blifvit till
hälften utträngd; och, såsom jag längre franl skall närmare visa, är
den nationalekononliska utbildningen en »quantite negligeable» eller
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alldeles obefintlig hos den öfyerväldigande mängden af denl, SOl11
numera - och än met hos dem, SOlll i franltiden - aflägga JurI
disk examen.. Det är alltså rena jurister ämbetsverken erhålla från
universiteten. Frågan är då: Hvilka fördelar har den re1~t Juri
diska utbildningen, då det gäller behandling af icke-Juridiska· ä,reJ~

den?
Många framstående ämbetsmän skola sannolikt besvara denna

fråga llled -ett enda ord: tingstjänstgöri·ngen, ty det anses otvifvelak
tigt i vida kretsar, att tingssittningen är en skola, som mer än allt
annat ökar omdömesförmågan, rådigheten och själfförtroendet. Tings
tjänstgöringen bet.raktas därför som en merit i de allra flesta ämbets-,
verk och torde i mänga verk nästan vara inträdesvillkor, med den
påföljd .att· våra -häradsrätter ha blifvit läroanstalter ej blott för
blifvande. domare utan äfven för blifvande änlbetsmän, hvilkas arbete
bar nlindre sanl~anhang med rättsskipningen än med försvaret, under
visn~ngsväsendet eller teknologien. En' häradshöfding .nekar också
endast undantagsvis att begära förordnande för 11vilken oförvitlig
25-åring som helst, om han _blott atlagt juridisk examen och skött
kanslitjänstgöring i domsagan i 11

/ 2 år, äfven om hans allmänna eller
speciellt juridiska kOInpetens är aldrig så slätstruken; och exell1plen
på svåI:a mål - icke minst brottmål - ledda af lnycket litet franl
stående uriga jurister ha ej varit få under de sista åren. Mer än
hälften af våra häradsting lära 'också numera Ilålias af tillförordnade
domhafvande, lned en, medelålder af 28 är, personer utan den ordi-
narie häradshöfdingens auktoritet och utan bans kännedom Olll ortens
förhållanden.

Det tillkommer icke mig att uttala en mening om betydelsen för
rättsskipningen af detta tillstånd.' Det synes dock vara ganska allmänt
erkändt bland yngre. jurister, att systemet medför högst betänkliga miss
förhållanden, nämligen särskildt dels långsamhet i rättsskipningen,
emedan hvarje ung notarie söker skjuta 'ifrån sig på efterträdaren att
slutdöma svårare mål, dels en farlig undfallenhet från dOlTIstolens sida
lnot den part, som har en juri~iskt bildad advokat, och sonl därför
i verkligheten ofta är domaren öfverlägsen. Så t. ex. meddelade n)T
ligen en skånsk advokat offentl~gen, att t. f. domhafvande under fort
gången af mål frågat honom, ena partens advokat, hvad de skulle
göra i målet! Allt detta -kan ej annat än verka betänkligt nedsättande
på den svenska rättsskipningens eljest höga anseende; och i den InAn
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de juridiskt bildade advokaterna bli regel äfven på landsbygden, skall
väl systenlet visa: sig alltmera omöjligt, att upprätthålla. '

Härlued må emellertid vara hur SOIU helst, så snart det gäller
tingssittning för blifvande d01n,are. Men att den svenska rättsskip
ningen ej lnycket längre kan få användas SOIU försöksobjekt för blif
vande civila än~bets1nä1t, förefaller uppenbart. Och då komn1a de
civila ämbetsverkens jurister ej att få annan förskola för sin verk
samhet än den, SOIU kan förvärfvas på vanlig teoretisk väg. Krafvet
på annan än juridisk utbildning tränger sig då ånyo fram.

En ämbetsexan~en vid sidan 01n den: j1tridiska är alltså ett önske
mål af allra största vikt. Det är gifvet, att den nuvarande juridiska
utbildningen förefaller som en fördel för studenten, därför att den så
att säga öppnar svenska staten för hononl och befriar honol11 från att
vid unga år afgöra, om ban vill bli exempelvis diplon1at, kansliäm
betsluan, don1are eller advokat. Men denna fördel vinnes ju på det
sättet, att någon utbildning för de icke-juridiska funktionerna alls icke
förekommer, och en sildan anordning är ej n1era lämplig, än om nlan
inrättade en examen, som gåfve kompetens på eJ~ gång t. ex. för den
prästerliga, luilitära, lärare-, domare- och ingenjörsbanan. Någon
specialisering måste företagas redan vid ganska unga år - det är
en nödVändig följd af det nutida sanlhällets egen specialiserade natur.

Den utbildning, som statslifvet behöfver jälnte den juridiska, är

naturligtvis af mångfaldig art. Vetenskaplig specialutbildning i medi
cinska, geologiska och landtbrukstekniska ämnen, ingenjörsutbildning,
landtmäteri- och skogskunskap erfordras naturligtvis på de punkter af
statslifvet, där dessa speciella olnråden särskildt regleras och ledas.
Men hvad jag här åsyftar är ej en speciell utbildning i denna nlening,
utan en speciell utbild'ning för statsförvaltningen såson~ sådan, en
nationalekonomisk eller snarare en statsvetenskaplig utbildning, SOln
riktar sig på hufvudgruppen af de frågor, som handläggas af st.aten
såsom stat.

Det får väl antagas vara allmänt bekant, att de moderna stats
vetenskaperna och särskildt nationalekonomien icke äro några i luften
sväfvt-lnde subtila spekulationer, utan att de taga sikte på snart sagdt
hvatenda fråga inoln det praktiska lifvets olnråde. De sista 30 - 40
årens nationalekonomiska forskning har i en utsträekning, som Inånga
funnit öfverdrifven, ägnat sig åt att utforska de faktiska förhållandena,
att samla material röran'de det ekonomiska lifvets tillstånd och utveck-
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L .. '

ling i alla länder samt att ur detta material draga slutsatser beträf
fande de åtgärder, som i hvarje fall erfordras. De definitiva och all
mängiltiga resultat, hvartill nationalekonomien under detta arbete kom
lnit, äro visserligen ej alltför många eller stora, nlen just genonl sin
nlotvilja mot allmängiltiga kategoriska slutsatser, genoln relativiteten
i sin uppfattning ha de moderna nationalekonomerna gjort vetenskapen
användbar, då det gäller frågor, S0111 röra ett visst land och vissa sär
skilda förhållanden i det landet. Nationalekonomien - för att tills
vidare lämna de öfriga statsvetenskaperna åsido - har därför otvif
velaktigt både genom sitt kunskapsrnateriai och genom karaktären af
sin forskning blifvit en grundval för all nutida stat.sverksamhet.

.Nu är det visserligen sant, att särskildt den tyska nationalekono
nIiens resultat llled korta 111ellantider sa111nlanföras i bekvälna encyklo
pedier, oell det kunde då invändas, att nlaterialet på detta sätt står
till förfogande äfven för icke-fac'kmannen, t. ex., för en jurist. Denna
uppfattning är sannolikt ganska vanlig, icke minst hos oss; och det
föreko111mer förmodligen ganska ofta, att yiktiga delar af kommitte
betänkanden o. s. v. tillsvarfvas af någon leknlan med ledning af en
sådan encyklopedisk uppsats'. Men det är en betänklig sak. Icke
fackma.nnen är icke i stånd att bedöma, hur pass tillförlitlig eller

~ .

opartisk uppsatsen är just i de punkter det gäller; och vill han med
ledning af uppsatsen orielltera sig i litteraturen, är det fara värdt,
att han ej' kan skilja, hvad som håller måttet från hvad som är ut
dömdt. Sist men ieke minst viktigt: samlingsverk af detta slag 'för
Sverige äro alldeles obefintliga. Därför leder ett sådant dilettantiskt
studiulll och en sådan frånvaro ,af statsvetenskaplig bildning - ka.nske
i motsats till hvad 11lan skulle ha trotl .- till att utländska förhål
lallden och utländska hugskott kritiklöst öfverföras på vårt salnhälls
lif, hvilket ej skulle ha blifvit fallet, om en facknlan, som vet, hvad
han bör ta reda på, hade haft saken om hand.

Detta gäller sakens yttre och mera i ögonen fallande sidor. Kom
mer Ulan in på de ekonomiska sidornas djupare innebörd, blir behof
vet af nationalekonomisk utbildning naturligtvis ännu större. Det är
naturligt, att det synnerligell intima samnlanb~ng, som råder mellan
~kenbart skilda delar af det ekonomiska lifvet och af samhällslifvet
öfver 11Ufvud, ej står klart för andra än dem, som ägnat dessa frågor
ett speciellt studium. Särskildt ha studier på detta område kanske
mer än på de flesta andra förmågan att fördjupa problemen genom
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att öppna ögonen för annat än det, som ligger på ytan, genonl att
klargöra »hvad nlan icke ser) i hvad man ser och genom att låta
en uppfattning af sakernas innebörd träda i stället för den på dessa
ol1lråden nästan epidemiska kritiklösa entusiasmen eller indignationen.

Allt detta är uppenbarligen af största betydelse för statslifvet. De
af dagens stora frågor för det svenska statslifvet, S0111 nationaleko
nomien räknar till sitt gebit; kunna visserligen ej uttömrriasgenom en
uppräkning. - Några antydningar må dock lämnas. För att börja med
statens egen hushållning hör ju hela finanspolitiken dit, ty finans
vetenskaper/; är efter det sista århundradets förändringar på detta om
råde hos oss viktigare än- finansrätten. Finanspolitiken utgör dess
utom statens kanske verksa.mmaste medel att påverka det ekonomiska
lifvet i allmänhet, att uppmuntra eller stäcka; Inen just därför måste
lllan noga känna, llur en finansåtgärd ekonomiskt verkar. Dagens
stora - fråga, sockerbeskattningen, är ett tillräckligt exempel på en
finansätgärd, som har andra än rena inkomstsyften.

Öfvergår Ulan sedan till handels- och sjöfartspolitiken, bankpoli
tiken, penning- och kreditsystemet, är lnan först riktigt inne på national
ekonollliens område. Detsamma gäller socialpolitiken: arbetarskydd och
arbetarförsäkring, fackföreningar, det kollektiva arbetsaftalet, arbets
lönesystenlen o. s..v. Likaså kommunikationsfrågor, t. ex. tariff
väsendet och förstadskommunikationernas anordnande.

I sådana frågor som trustväsendet och kriserna har känslan en
alldeles särskild böjelse att löpa bort med förständet, så att man ser
endast till »monopolister» ocll »fondlnäklare», dä det i själfva verket
-gäller organisationen af hela det ekonomiska lifvet. Och, för att ta
ännu ett exelllpel, den s. k. jordfrågall skulle sannolikt behandlas på
ett betydligt l1lera både konservativt oell förnuftigt sätt, om ej frågan
delades nlellan mer eller mindre fanatiska refornlatorer å ena sidan
och jurister 1lled intresse egentligen för rättssystemet ä den andra.

Allt detta är endast lösryckta exempel rörande allbekanta saker,
och de skulle kunna lnängfaldigas i oändlighet.

Här böra elllellertid göras några reservationer för att OIn möjligt
- förekolnnla nära till hands liggande missförstånd. D~t är, såvidt jag

förstår, alldeles icke uteslutande nationalekonolnisk bildning, som
kräfves för förvaltningen jämte den juridiska, utan statsvetenskaplig
bildning öfver hufvud, d. v. ~. insikt om statslifvet och sambällslifvet
i allnlänbet. Det finns knappast anledning att ge stöd åt den kort-
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synta och ej ofarliga lnodedoktrin, som betraktar alla eller alla de
viktigaste af statslifvets frågor såsonl ekonomiska. En sådan uppfatt.
ning är en af de många ensidigheter, som förorsakas af en allt.för
begränsad bildningsgrundval, och den leder till att luan förlorar ur
sikte, .kvad SOln i detta samnlanhang ej 110g kan göras klart, nänlli
ligen att staten eller samhället och deras utveckling lnåste betraktas
såsom en helhet, i hvilken det ekono111iska aldrig är allt OCll långt
från alltid det viktigaste. En sådan uppfattning skapas. knappast af
några studier så som af de historiska med deras följeslagare, särskildt
statskunskapen. Det fordras därför en studiekurs olnfattande, bland
andra ämnen, utom nationalekonomi: historia, statskunskap, geografi,
och - väl att märka - en hel del juridik.

Att juristerna äfven i de förvaltande verken ha sin stora uppgift
att fylla, måste erkännas på det mest oförbehållsaInma och eftertryck
liga sätt. Men det synes vara nog så tydligt, att juristernas i allt
väsentligt privaträ·ttsliga utbildning ej ger egentliga förutsättningar för
de stora delar af statsförvaltningen, som äro af offentligt-rättslig nat.l~r.

I den mån en utbildning i den offentliga rätten erfordras, och det är
ej i någon liten grad, hör den till en statsvetenskaplig utbildning.
Erfarenileten visar tillräckligt, hur undanskymd den offentliga rätten
såsom offentlig varit i de svenska juristernas af privaträttsliga syn
punkter behärskade utbildning, och huru den fått söka skydd hos
statskunskapen - sonl varit en filosofisk disciplin -, där den fun
nit sig mycket väl.

Huru de svenska ämbetsverken för närvarande rekryteras, har jag
redan antydt, och det är ju föröfrigt väl bekant. Om lnan bortser
från de statistiska afdelningarna i olika ä~betsverk, hvilka ej höra
hit, och hvilkas utskiljande från de administrativa verken sannolikt
endast är en tidsfråga, ligger ju· behandlingen af snart sagdt alla sta~

tens ekonomiska uppgifter uteslutande i händerna på jurister. Två
exempel må vara tillfyllest. Konlmerskollegiunl, den högsta representan
ten för statens arbete för näringslifvets höjande, och finansdepartenlentet,
verksamhetsområdet för statens egen hushållning, ha båda en sådan
sam~ansättning, att speciell nationalekonomisk fackutbildning där är all
deles obefint.lig bland ämbetsverkens egentliga personal. För tekniska
ändamål ha bägge dessa verk liksonl åtskilliga andra sin särskildt trä
nade personal, IDen de ekononliska svårigheterna synas kunna lösas af
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hvem som helst - blott icke af personer, som utbildat sig i just
dessa frågor.

I detta ligger på intet sätt något klander af vare sig dessa änl
betsverks tjänstemän eller öfverhufvud af några särskilda personer
inom den svenska statsförvaltningen. Det är fullkomligt sant, att
ingen utbildning i och för sig utgör någon garanti för duglighet, och
lika sant, att den största duglighet kan förekomma utan' särskild ut
bildning. Men väl att märka, det är en annan fråga. Hvad jag här
vill säga är, att under i ö{rigt lika förhållandetyt är den person dug
ligare, SalU har fått särskild utbildning för sitt yrke, än den, som icke
fått det. Denna princip är ju för öfrigt själfklart tillämpad på alla
lifvets områden. Icke heller ämbetsverken taga som regel hvilken
duglig nlan som helst i sin tjänst, om hans bildning inskränker sig
till folkskolans minimikurs eller ens studentexamen, utan de fordra
nästan alltid en akademisk examen. Men då förefaller det, som Oln
man skulle kunna vänta, att de fordrade den akademiska utpildning,
som utgör förutsättning för att handlägga de ärenden, hvarolu det är
fråga, och icke en, som har till ändalnäI att förbereda till något helt
annat.

~u tror kanske någon, att de personer, som erhållit en juridisk
utbildning under de sista å:r.tiondena, dock äfven i någon mån erhållit
en statsvetenskaplig utbildning. Det är emellertid icke så väl och
kan knappast heller så vara. Det stora flertalet jurister atlade intill
de sista tio åren ingen högre examen än hofrättsexamen, SOlD var i
hufvudsak likställd med juris kandidatexamen hvad de rent juridiska
ämnena angick, men där just nationalekonomi alldeles saknades. De
studenter åter, som under senare år aflagt juris kandidatexaluen,
hvilket nu varit. det stora flertalet, ba visserligen på papperet en
nationalekonomisk utbildning, nlen en SOIU praktiskt taget utplånats af
efterföljande juridiska studier. Nationalekonomien studeras nästan
alltid endast under första terminen, då studenten ännu ej har stora
lnöjligheter . att draga nytta af ett ämne, som förutsätter vidsträckta
allmänna intressen; och när sedan alla de följande 13 ämnena stå
utan sammanhang nled hvad som inhämtats i hörjan af studietiden,
är nationalekonomien samvetsgrant glömd, innan ännu examen atlagts.
Hvad en juris kandidat kan vara i okunnighet Oln på det ekonolniska
området, öfverstiger det otroliga; ,så t. ex. blef jag för några är sedan
tillfrågad af en' student, som var på väg upp i sin Juris kandidat-
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examen, om Sverige hade silfv-er- eller guldmynt.fot, med tillägget:
}) Det är ju silfvermyntfot?» Att detta icke hindrade honoln och
lllänga andra, hvilkas insikter ej voro större, att erhålla sin examen,
berodde ej på någon försummelse från examinatorns sida, utan därpå
att examen efter aflagda tentamina endast var en formalitet; och så
är det ännu nlera den dag i dag.

San1ma förhållallde om än ej i lika hög grad rådde beträffande
andra statsvetenskapliga älnnen. Jag tror icke att någon med för
hållandena förtrogen person skulle vilja gifva flertalet af våra jurister
ett högt vitsord beträffande insikter i exempelvis statskunskap.

Allt detta är elldast naturligt, nlan skulle nästan kunna säga riktigt.
Äfven en icke jurist inser hvilka stora fordringar på rent juridisk
bildning, som måste ställas på en domare; och man nlåste vara verk
ligt tacksam för att honl0geniteten i det juridiska studiet i fr~msta

rU111met blifvit tillvaratagen. Utvecklingen i Sverige har ett särskildt
intresse därför att den visar, att de statsvetenskapliga studierna icke
kunnat tillgodoses inonl en juridisk examen. Det är någon gräns för
hvad en ung hjärna kan proppa i sig af osammanhängande kunska
per; och om utvecklingen såsorn hos oss leder till att det lösa på
hänget mönstras ut, så är detta det bästa, som kan ske.

Detta synas lyckligtvis också våra universitetsreformatorer ha in
sett. Den formella slutstenen på utvecklingell sattes genom föränd
ringen i de juridiska examina år 1904-, då nationalekonomi blef val
fritt i juris kandidatexalnen (säsoln alternativ till romersk rätt).
Helt nåturligt inse nu nio tiondelar af de juris studerande, att de
kunna ha större. nytta för sin utbildning af romersk rätt än af
nationalekonomi och afstå därför från det senare älnnet - att stu
dera båda är nämligen förenadt nled mycket stora svårigheter. Denna
förändring alltså har medfört, att man numera llled t.älnligen stor
visshet kan säga, att juristerna för framtiden komma att sakna all
icke -juridisk utbildning. Förändringen har' sålunda haft den goda
indirekta verkan, att behofvet af en särskild statsvetenskaplig exameil
härefter gör sig ä.nllu tydligare gällande.

Möjligen skall någon här vilja lägga in ett ord till förmån för den
s. k. kansliexamen, där nationalekononli är ett af de viktigaste äm
nena. Men denna examen är för de statsvetenskapliga studierna
kanske den betänkligaste af alla. !y nled helt få framstående undan
tag voro de st.udenter, som aflade denna exalnen under årtiondena
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före 1904 sådana, som Inisslyckats i att aflägga högre juridisk exanlen,
och som fingo examen till skänks endast för att förfilås att lämna
fakulteten. Detta tog sig det karakteristiska uttrycket, att denna,
Sveriges värdelösaste universitetsexamen, figurerade med högre Inedel
ålder (i Uppsala 27 1/ 3 är) och längre studietid (16 terminer!) än nä
gon annan juridisk examen. 1904 förändrades delvis examens karaktär;
men den består fortfarande af åtta stora ämnen, som med lätthet
»studeras» på två år - i vissa fall tar examen betydligt kortare
tid. Att af ett sådant Inateria.1 skapa en statsvetenskaplig examen
vore detsan1ma . som att· från början sätta underklassmärket på äm
betsmännen med statsvetenskaplig utbildning och skulle därför vara
det olyckligaste,' som kunde hända.

Det är icke min mening att här komnla in på ledsamma akade
miska detaljer, :vare sig beträffande de nuvarande förhållandena eller'
en bättre framtida ordning. Blott det Inå sägas om det nuvarande
läget, att nationalekonomi tillh'ör den juridiska fakulteten (vid Stock
holms högskola den stats- och rättsvetenskapliga), men att nästan
alla yngre idkare af ämnet fått sin utbildning i den filosofiska fakul
teten och alldeles icke äro jurister. Att denna anordning medför den
besvärliga formaliteten af en dispens för alla, som vilja studera änl

net, är den minst betänkliga sidan af saken. Därenlot är det betyd
ligt allvarligare att härigenom faktiskt förhindras en naturligt ordnad
studiebana i statsvetenskapliga ämnen. För det stora flertalet stu
denter, som måste ordna sina studier med hänsyn till sin framtida
utkomst, fordras det ett visst mod att ägna sig åt ett änlne, ~om ej
egentligen tillhör någon examen, och som ej ger någon speciell kOIn
petens. Att antalet studerande i dessa ämnen trots detta väsentligt
tilltagit, bevisar ej, att allt är väl beställdt utan endast att bebofvet
.af sådana studier gör sig i hög grad kännbart. Och svärigheterIla ha
ytterligare ökats genoln' dell i år inträdande förändringen i de filoso
fiska examina, i det att fasta kOlnbinationer af examensämnen nu
blifvit föreskrifna i lärarexamen (filosofie magisterexalnen), och natio
nalekononli därigenom förvisats från denna. För en student, sonl vill
ägna sig åt nationalekonomiska studier, återstår därför nu endast att
taga den nya filosofie kandidatexamen (och licentiatexamen), hvari
genom han för sig har stängt lärarbanan utan att i stället ha beredt
sig någon allnan väg.

En särskild examen är alltså frän alla synpunkter nödvändig. Det
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skulle dock' efter nlin mening vara ett stort misstag att inrätta den
statsvetenskapliga exanlen efter nlönstret af den juridiska. Följden
häraf skulle blifva, att denna examen lika litet som eller t. o. ffi.

(onl möjligt) lnindre än den juridiska lämnade utrymnle för studier
i egentlig mening, dä antalet ämnen, i fall exalnen skulle fä tillräck
lig' vidd, 11läste göras ungefär lika stort sonl i juris kandidatexamen
men med den skillnad, att ämnena. skulle höra långt mindre intimt
tillsammans än i denna. De ämnen, som enligt min mening närmast
synas böra komma i åtanke för en statsvetenskaplig exanlen, äi~o:

nationalekono,lni, finansvetenskap (finansrätt), statskunskap (statsrätt),
förvaltningsrätt, näringsrätt, växel- och sjörätt, folkrätt, lTIodern historia,
särskild diplomatisk historia och förvaltningshistoria, geografi sanit
statistik... Änlnella borde i hvarje fall grupperas onlkring ett hufvud
änlne," t. ex. något af ämnena nationalekonomi, historia eller stats
kunskap, och de juridiska älnnena lnåste intaga en tydligt sekundär
plats, betraktade ej frän rättssystemets synpunkt utan såsom fram
ställningar af de faktiska förhållandenas återspegling i rättsordningen.
Orn exalnen inrättades i hufvudsaklig öfverensstämmelse med de filoso
fiska examina, d. v. s. med en kandidatexamen på tre eller fyra,
högst fenl ämnen, en licentiatexamen nled ett änlne och eventuellt en
doktorsgrad (änlnena fritt valda och sammanställda bland de ämnen,
sonl höra till examen), sk~lle en kandidatexamen, som toge kortare
tid än den nuvarande juris kandidatexamen, och en licientiatexamen,
sonl toge ett eller annat år längre tid än denna, bereda den möjlig
het till sådana verkliga studier, som är den. akademiska undervis
ningens värdefullaste sida. ' Man behöfver ej befara, att studietiden
härigenoln skulle förlängas, då denna utbildning knappast någonsin
horde behöfva bli långvarigare än den nuvarande juristutbildningen,
inberäknadt tingstjänstgöringen, och vanligen skulle bli betydligt
kortare.'

Hvilket o1nråde skulle denna exalnen erhålla inom och utom för
valtningslifvet? Härom är det gifvetvis svårt att yttra sig med nå
gon. bestänldhet utan betydligt praktisk förvaltningserfarenhet. Det
är också gifvet, att inom samma ämbetsverk vissa platser lämpa sig
för jurister och vissa för personer med statsvetenskaplig utbildning.
Några antydningar må här dock lämnas.

Af de nu existerande statsdepartementen komma i första rummet
civil-, finans-, utrikes· och jordbruksdepartementen i frAga, och i ett
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blifvande departenlent för »handel och näringar» (eller hur nanlnet
nu 111å blifva) äro· de· nationalekonomiskt utbildade ämbetsmännen
alldeles särskildt ·själfskrifna. Bland centrala förvaltande ämbetsverk
af olika slag kunna nänlnas kOlllmerskollegiulll, kammarkollegium,
statskontoret, patentverket, arlneförvaltningen, järnvägsstyrelsen, ge
neralpoststyrelsen, telegrafstyreisen, generaltullstyrelsen, bankinspek
tionen, dOlllänstyrelsen. Därtill komma sedan de lokalförvaltningar,
S0111 t.illhöra dessa olika departenlent och änlbetsverk, sålunda när
lnast diplolllati och konsulatväsen, järnvägs-, post-, telegraf- och tull
staten.

Särskildt skulle jag vilja fästa uppnlärksamheten vid diplo11~at

ochko1~sulat'Väse1~det. Efter de förändringar, som på sista åren verk
ställts eller föreslagits i alla de nordiska länderna, synes det vara
erkändt, att diplomati och konsulatväsen böra på det närmaste sanl
lllanbindas. Vare sig nlan tänker på den politiska sidan af d~nna

bana eller på den handelspolitiska, förefaller det uppenbart, att en
statsvetenskaplig utbildning är .den rätta, utoln i de fall, då akade
lnisk utbildning öfver hufvud anses böra .utbytas mot egentlig handels
utbildning. Den egentlige diploll1aten får genom en statsvetenskaplig
studiebana en lnera ingäende folkrättslig bildning OCll en djupare
kännedom onl den diplomatiska historien, än någon juridisk examen
bereder eller kall bereda; och att konsulatbanan kräfver nationaleko
nOlnisk utbildning förefaller så själfklart, att någon bevisföring icke
ens synes erforderlig. Det är emellertid karakteristiskt för sakläget,
att diplomat- och konsulatkommitten i sitt frågefornlulär uppställde
frågan: böra konsuler~a hafva juridisk, kommersiell eller humanistisk
bildning? Nationalekonomisk utbildning sattes ej alls i fråga ~. helt
naturligt en1edan ingen möjligh~t fanns att förvärfva den*.

Att en ändring häri är af största vikt för en tillfredsställande re
krytering af vårt diplomat- och konsulatväsel1 förefaller uppenbart. För
en ung n1an, som vill bereda sig till den diplolnatisk-konsulärä banan,
är väl ingen utbildning lämpligare än en statsvetenskaplig exalnen i
exen1pelvis historia, geografi, folkrätt, förvaltningsrätt och national
ekononli.

Denna examen har för öfrigt ett ännu vidsträcktare fält än stats
förvaltningelI i trängsta mening. Särskildt bör man kanske härvid

* Komrnitten framlade själf - i anslutning till yttrande från flera inkallade perso
ner - ett förslag till afhjälpande af missförhållandet.
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erinra om den dubblett af statsförvaltningen, som har uppstått i riks
dagens utskottskanslier. Men äfven detta är längt ifrån allt. Riks
banken och riksgäldskontoret, hela den kOlJnrnunala förvalt1~in,ge'1~, in
beräknadt {attigvården, alla ~e statistiska verken, i viss Inån äfven de
lärda verken, framför allt arkiven, skulle hafva långt 111era gagn af
statsvetenskapligt utbildadt folk än af vare sig de jurister eller de
rena hUlnanister, till hvilka de för närvarande äro hänvisade. Hvad
särskildt de statistiska 'verken beträffar, har frånvaron af såväl natio
nalekonomisk som vetenskapligt statistisk utbildning gjort sig i hög
grad kännbar, och det är Inycket tvifvelaktigt, onl denna svårighet
kan lösas utan en sådan omordning af de statsvetenskapliga äUlnenas
ställning, som innebäres i en statsvetenskaplig examen. Statistiska
kommitten har också fäst uppmärksamheten härpå i salnnlanhang
med sitt förslag om inrättande af professurer i statistik, ett förslag
som ',samtidigt framkommit från universiteten i både Uppsala och
Lund.

'Det är också tydligt, lIvad en .examen sådan som denna. skulle
betyda för att bereda ,per~oner till allmänt medborgerligt arbete af
olika slag, och det synes vara på tiden, att man hos oss lär sig, att
äfven sådant arbete kräfver sin utbildning. Detta gäller lika väl, dä
arbetet, består i egentlig politisk eller kOITlnlUnal verksaluhet, sonl då
det utgör 11vad man kallar soeialt arbete eller sist, men icke minst,
journalistverksamhet.

Endast i största korthet skall jag till allra sist beröra den natio
nalekonoluiska utbildningens betydelse för näringslifvet och dess kor
porationer. Det är ju välbekant hvilka stora ansträngningar, SOIU

gjorts under de sista åren för att skapa en handelshögskola i Stock
holm, och Iuan har väl rätt att hoppas, att den icke skall vara längt
borta nu. Den stora betydelsen af en sådan undervisningsanstalt för
vårt, ekonomisk,a lif torde vara uppenbar 'för alla, och såsonl regel
bör nlan Vänta, att de, som vilja utbilda sig till ledare inon1 handel
och industri, genonlgå denna högskola. En längre studiebana än
handelshögskolans synes knappast böra vara regeln för affärslifvets
ledande 111än, som vid nlycket unga år böra kOllilua fullständigt in i
det praktiska lifvet. Emellertid förekolnmer det nu ej sällan, att
chefer för banker och andra större företag tagas ur de vetenskapligt
bildades led, och i den män detta kommer att ske äfven i fran1tiden,
har äfven här den statsv~tenskapliga' studiebanan gifvit den fräll1sta
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platsen....Man 11lå för öfrigthoppas, att handelshögskolebildningen och

den öfriga' universitetsbildningen ej komma att alldeles vända .hvar

andra ryggen.
Det ä~" dock icke för dessa det praktiska affärslifvets 111än , sonl

en statsvetenskaplig ,u tbildning i första rumnlet bar sin betydelse,

utan för näringslifvets k01"porationer, S0111 ju på senare år sprungit
upp i stor 111ängd: Sveriges allmänna exportförening, Sveriges all

n1änna 11andelsförening, handelskamrar och köplnannaföreningar, sonl
äro på väg att .uppstå i de flesta af Sveriges större städer,. äfvensolll

sammanslutningar af särskilda industriers idkare, såsolIl jitrnverks
föreningen, trävaruexportföreningen sanlt slutligen de stora arbetsgif

varföreningarna. På platserna såsom sekreterare och onlbudsn1än i
dessa olika föreningar äro gifvetvis praktiska affärslllän i 111ånga fall

särdeles lämpliga, för så vidt de hafva. erforderligt intresse· och för

utsättningar för det skrifbordsarbete, sonl där vanligen spelar en stor

roll; n1en vanligen förbjuder redan platsernas pekuniära -sida, att luan
för de111 skulle kunna få verkligt framstående affärsllläll. Erfaren

·heten bar också visat, att platserna i stor utsträckning besättas ·med
'personer ur de unjversitetsbildades lerets, dels jurister, dels - och

det är anll1ärkningsvärdt - statistiker. Det gä]le~" hä~" liksol11 be
träffande konsulathanall, att· några bevis knappast ä.ro erforderliga

till stöd för satsen Olll den .nationale~onoll1iskautbildningens betydelse
på detta 0111räde.

Jag lnåste llär länlna åsido den eljest obligatoriska »redogörelsel1

för frälnlnande länder» och kan l11ed godt sanlvete göra det på detta

ställe, efterson1 vi llled våra förvaltningstraditioner borde kunna lösa

denna fråga på egen hand. Det må dock Ilälnnas, att den-uppfatt

ning, .som hä~" gjorts. gällande, franlträder med stor styrka i de flesta

länder, och att krafven på en vidare utveckling i den af mig antydda

riktningen franlkomnla nästan öfverallt, detta ehuru få länder ha
det så illa ställdt sonl vi llled afseende på organisationen af den natio

nalekonollliska utbildningen. I TJTskland spela~" ju dell statsvetenskap
liga .utbildningen som bekant en donlinerande roll, i allmänhet all

deles .skild från den juridiska, och där ha bland an~at .näringslifvets

korporationer lyckats skapa en verklig studiebana oe~l karriär. Frå

gan har där gifvit UPph9f till en hel liten litteratur, nled förslag och
enqueter rörande förhållandena i andra länder, och den upptogs sonl

diskussionsämne på Verein ful' Sozialpolitiks liksom på Deutscher
2
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volkswirtschaftliclier Verbands årsulöten nu 'i höstas. Dannlark har
sedall 1848 haft en, tidtals t. o. nl~ två statsvetenskapliga exanlina~

sonl aflagts af en hel del högre och lägre ämbetsmän, ehuru nIan nu
arbetar på att ytterligare utvidga dess kompetensområde. I Norge
inrätt.ades under åren 1905-1907, en s. k. statsekononlisk exanlen~

'som denna ternlin första gången aflägges; oeh äfven 0111 anordningen
af denna exanlen icke är föredölnlig -- hvilket fÖl~efaller nlig klart -"~

så :franlgår llled största tJTdlighet af de långvariga förberedelserna
att lika. väl där S0111 här en stat.svetenskaplig utbildning visat sig
oUlnbärlig vid sidan af den juridiska.

Härnled hoppas· 'jag ha visat, hvilken stor betydelse för utveck
lingen af både värt. statslif oeh vårt ekonomiska lif den här behand~

lade' frågan äger; och, då en ändring icke skulle 11ledföra några kost
nader för vare sig staten eller enskilda, så vågar jag sluta lned den
förhoppningen, att frågans lösning' icke ll1åtte uppskjutas. Det är en
sak S0111 icke skulle vinna 111en väl förlora på dröjsnlål, ty de för
~jl1dringar, SOUl' på de sista åren gjorts" i det akadenliska studievä
~endet, kräfva SOl11 11Ödig konsekvens äfven denna ändring, onl icke
tillståndet skall ·blifva ännu sämre än det hittills varit.

I anledning af föredraget yttrade sig:

Herr Kanslerssekreteraren O. U. Croneborg: På sanl111a gång jag~

på det lifligaste inst.änln1er ll1ed föredraganden i hela hans uppfattning
om statsveteilskapernas och nationalekol101niens betydelse för älnbets
111annautbildningen särskildt på vissa af honon1 angifna gebit, SåS0111

det socialpolitiska, på 'hankväsendet.s onlråde IIl. fl., kan jag dock icke
'annat äil ställa. 11lig något tveksam n1ed afseende på det nu franlkastade
projektet angående en särskild statsvetenskaplig exanlen. Föredragan
den nänlnde, att vi under är 19Ö4 fått en refornl till stånd !l1ed afseende
på exalnensvåsendet, nä1111igen genom kungl. stadgan angående juridiska
examina den 29 april 1904, och, såsoln föredraganden också nänlnde.
är det enligt denna stadga nlöjligt att taga juris kandidatexanlen på
två linjer, den ena llled rOlllersk rätt och den andra llled national
ekononli. Det var visserligen öfverl'askande för lnig att höra före
dragandens uppgift, att f)/10 åf exa.nlinanderna hittills sklllle hafva valt
linje"n 111ed romersk rätt; men jag ber att få i detta Sanl111anhang fram
hälla,. att, 0111 j~g ieke lnis,st,agit mig, det just var en af grundtankarna
'för denna stadga-, att den" ena. exaulenslinjen 'skulle vara afsedd för
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deln, sonl ville ägna sig åt rent juridisk verksamhet såsom dOl11are, och

den andra för denl, SOln ville ägna sig åt den administrativa ämbets
lllannaverksanlheten. Jag tror, att det ätminstone vore skäl att vänta

och se, huruvida icke denna reforln kOlnnler att utveckla sig därhän,

att de, S01l1 älnna ägna, sig åt den adlninistrativa verksanlheten inOll1

ån1bets111annavärlden, kOlnn1e att i större nlån taga upp natio.Qalekono

111ien. Det skulle exenlpelvis kunna ordnas på det sät.tet, att detta

slag af juridisk exanlen uppsattes såSOln kompetensvillkor för vissa
administrativa tj ä11ster.

För öfrigt tror jag, att huru viktig den teoretiska utbildningen iin

är,. så är det för den blifvande änlbetslllannen ännu viktigare att få
en så tidig praktisk utbildning SOln nlöjligt, och en tanke, S0111 jag
haft i denna riktning, är den att S0111 villkor för tjänstgöring i c.ent.ralt
administrativt änlbetsverk eller statsdepartelnent fordra en viss tids
tjänstgöring hos 1110tsvarande lokala förvaltningsnlyndigheter, såsOll)

t. ex. hos konungens befa.llningshafvande. På dett.a sätt skulle, något
sonl är Hnnu viktigare, en praktisk syn på tingen i detaljer kunna i
någon nl[Ul vinnas ..

I-Ierr Professor D. Davidson : Det är naturligt., att. jag icke pä
något. sätt kan vara fientligt stH.nld 1l10t steäfvanden, SOl11 gå i den

l~iktningell att gifva den nationalekol10111iska utbildningen större be
tydelse i statsförvaltningen, än den hittills haft, och i .lnycket in

~tämlner jag därför 111ed föredraganden. Men jag är icke öfvertygad
om lälllpliglleten af hans förslag. Jag är icke någon vän af att reglera

allting genonl exa111ina - jag tror, att vi kOl11111it något för långt i det

~lfseendet -'-, och jag undrar onl icke den anlnärkta bristen skulle delvis

kunna afhjälpas utan att fordra llågon speciell exanlen, nälnligen där

igenom att det i hvarje särskildt fall fordrades, att kandidat.en till en

plats skaffade sig de erforderliga insikterna, utan att dessa behöfde

verificeras gen0111 en forlnlig exanlen rned åtskilliga iinlnen, sonl han

kanske icke har någon vidare nytta af.
Om lnan nu häller sig till den föreslagna exan1en, så förefaller

dell mig vara något heterogen, och jag tror ic.ke, att det är 111Öjligt att
förena dessa änlnen, utan at.t det blir en halfbet. .Ja.g vill taga ett

exempel. Föredragallden yjlle i exanlen 11ledtaga några juridiska

_ämnen, nlen det torde vara OlllÖjligt att nled framgång studera dessa

ämnen utan att hafva en grundläggande juridisk bildning, SOlD Ulan



20 1908 deil .24 j"aåuari. . .

icke kan få annat än genonl studiet af civilrätt. Det är nlig ·0111öjligt.
att förstå, huru man skulle kunna skaffa sig verkligt gedigna .kUIl
skaper i näringsrätt utan att 'hafva lnycket grundliga 'kunskaper i
civilrätt. Jag tror därför, att det konglomerat af ämnen, sonl före-

:draganden föreslog för den' nya examen, icke konlmer att. leda till så
lyckligt ,totalresultat, såvida man icke gör examen så omfattande,' att
den komnler att, såsom den föregående talaren påpekade, kräfva en
.alltför läng tid för större delen af dem, som ville ägna sig åt de
ifrågavarande statstjänsterna.

Vidare vill jag -rätta några uppgiftel~ beträffande de faktiska för
hållandena. Hvad kansliexamen beträffar, gällde hvad föredraganden
yttrade förr i tiden, men -det gäller icke nu längre. Åtnlinstone
sträfvar 111an i Uppsala att göra denIla exanlen till en allvarlig exan1en,
och dylika sträfvanden torde förefinnas äfven i Stockholnl och Lund.
.Dessa sträfvanden stöta visserligen på svårigheter, bland annat därför
att det blifvit så stark tillströmning till denna examen; t. ex. posttjänste
män och järnvägstjänstemän visa benägenl1et att atlägga denna exall1ell
för att öka sina utsikter i striden om befordran. D·et är för öfrigt
icke sant, att den omfattar ätta stora ämnen, som kunna tagas
på två' år. Straffrätt och processrätt äro jämförelsevis små ämnen
i denna exan1en, och den civilrätt, sonl behöfves, är ej heller så
omfattande, utan de hufvudsakliga ämnena äro just. de statsveten
skapliga.

Rvad juris kandidat.exame11 beträffar är det visserligen sant, att
nationalekonomien hittills bortvalts i Uppsala, lnen detta torde ha
delvis berott på särskilda lokala förhållanden, hvilka nUll1era äro
ändrade, och Ulan kan därför. icke säga, l~ur förhållandet komuler att
bli i framtiden.

En annan sak, som 1llan bör beakta i denna fråga, är just hä!1
visningen till utländska förhållanden. Det är egendo111ligt, att trots
alla de försök att skapa en statsvetenskaplig exan1en, sonl blifvit
gjorda i andra länder, har lnan icke kOnl111it ti~l någon duglig sådan;
'åtn)instone vet icke jag något land, där Ulan ännu fått en statsveten
skaplig exalnen, som man ä.r nöjd lned.

Herr Docenten E. -F. Heckscher: Det är 11lÖjligt att jag efter pro
fessor Davidsons anförande icke' har stor utsikt att öfvertyga de när...
varande. Men jag vill gärna säga ett par ord till svar, därför att
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de två föregående anförandena efter nlin 111el1ing kastat ljus just öfver
något af det" jag velat fralnhålla.

Det franlhölls af den förste talaren, att nationalekononli kan med
tagas, i juris kandidatexa~len i stället för romersk rätt, och att detta
kunde tänkas vara en. lämplig anordning för en administrativ ämbets
lnan. Men är det verkligen länlpligt, att det älllne, som är det vik
tigaste. för den blifvande ä111betsnlannen, göres till ett ibland tio och
obetiIigadt till ett af de lninst viktiga i själfva examen? 'Änlnet rnåste
inta en l11ycket tillbakaträdande plats i en sådan examen, ty illan
kan icke tänka sig en juridisk examen, där de pritvaträttsliga änlnena
icke stä i llledelpunkten, och där de ämnen, som Hgga i periferien,
icke blifva styfnloderligt behandlade. Om en del studenter låta r0111ersk
rätt falla till förmån för nationalekonomien, hvad har därnled vun
nits? Jo, att de få l11ed ett änlne utan orga.niskt sanlInanhang med
de and~"a, ett änlue, sonl blir isoleradt vid sidan af en rad juridiska
änluen, ocll S0111 represent~nterna för. de juridiska älnnena lägga föga
vikt vid. Största tiden 111åste således i en juridisk exanlen alltid
ägnas åt de juridiska änl11ena. Därför tror jag, att den utväg, sonl
gjordes af den sista exalnenskoll1ll1itten, nämligen att göra national- ~

ekonomi valfritt i juris kandidatexamen, varit berättigad endast så
vida. konl1nitten velat gifva nationalekonomien en plats utanför juri
disk exanlen, såsonl i alldra länder, där 111al1 liksom hos oss funnit,
att nationalekononlien är dönld att försulnlnas i alla juridiska exa~nina.

Professor Davidsoll nä.nlnde beträffande kansliexalnen, att det är
meningen att g~ra denna examen till en adnlinistrativ älnbetsexanlen,
och a,tt förhållandena nu äro ~ndrade, så att det icke längre är
någon slags pro forllla-exanlen. Jag vill dock fralnhålla, att den inne
fattar åtta änlnen, son1 skola inläras på den korta tiden af två år.
Äfven onl dessa älnnen verkligen vore snlå, är det lätt att tänka sig,
hur pass grundliga studierna skola blifva på en sådan studietid. Pro
fessor David.son .nämnde enlellertid vidare, att bland de äll1nen, S0111
hall kallade Slllå, äro straff- och processrätt. Den omstänqigheteu,
at.t straff"- och processrätt behandlas SåSOl1l snlå ämnen, synes nlig i
hög grad karakterisera exalnen~ ty det visar hur ytliga, ~unskaper
sonl ifrågasättas i denna examen i stora och svåra juridiska änlnel1.
l'rots detta kunna eineIlertid insikterna i de statsvetenskapliga ämnena
Ined den lilla rest, af de, två aren, sonl blir öfver för denl efter af
s~a.kande af en hel rad juridiska änlnen, ej bli annat äl~. nlycket litf?t
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grundliga. Det. förefaller nlig därför, som OIn d-en största faran af
alla vore, onl kansliexalnen skulle ställas upp SOlll mönster eller ut
gångspunkt för el1 statsvetenskaplig exanlen.

Mot en särskild statsvetenskaplig exalnen invände professor David
son, att nIan ingenstädes kunnat få en sådal1 exalllen, sonl Ulan varit

nöjd nled. Men jag frågar: har 111an någonstädes fått 'n(i[Jo1~ examen,
sonl nlUl1 varit fullt nöjd med? Med våra juridiska exalIlina har ma'n

åt.nlillstolle hittills varit allt annat än nöjd, och huru det är efter den
nya stadgan, vet jag icke. I Daull1ark tror jag däremot, att. m'an

icke har haft annat att invända lnot den statsvetenskapliga exanlen,
än att dess räckvidd varit för liten, och i Tyskland spelar ju filosofie
doktorsgraden i statsvetenskapliga! änlnen sedan galnmalt en nlyeket.
stor roll och synes fungera fullt tillfredsställande.

Det är doek e·n invändning, hvars berättigande jag delvis nlåste
erkänna. l)rofessor Davidson anllläi:~kte, att de juridiska änln~n, sonl

skulle ingä i denna examen, måste blifva ytligt behandlade, då själfva'
det viktigaste älllnet, civilrätt, icke skulle ingå däri. Detta är sallt

så till vida, att egentliga juridiska studier ej under sådana förhållan
den kunna bedrifvas. Jag kan enlellertid ieke förstå annat, än att

de juridiska änlnella skola fatt.as SåS0111 ett rätt.skonlplelnent till den
statsvete/n-skapliga 'utbildningen oell alltså icke gifva kunskap onl själfva

fättssystenlet utan endast Oln de faktiska förhållandenas återspegling
i rättsordningen och rättsordningens ställning till de faktiska för

hållandena. Det blir då icke juridik i salnnla lllening son1 i fråga
onl de juridiska exanlina~ där rättssystemet är 11ufvudsak 111en trots

detta något efter nlin mening både, teoretiskt och praktiskt betydelse
fullt. Jag föreställer 111ig, att lärare, som '. icke förlorade denna syn

punkt ur sikte, skulle kunna gifva en värdefull undervisning i t. ex.
näringsrätt. Jag, vill erinra Oln att professor Davidson själf påpe

kade, att de privaträttsliga ämnena äfven i den af hOn0111 förordade
}{ansliexanlen intaga en undanskynld plats, utan att, dett.a gaf anled

ning till någon kritik från hans sida.
Jag tror därför, att en st.atsvetel1skaplig exanlen icke är någon

drönl ut~n nå.got., SOln i denn'a ofullständiga värld skulle 111ot.svara

sitt ändaulål fullt så yäl sorrl någon af de existerande exalnina.

Herr Professoi~ S. Clason: Jag har begärt ordet, därför att jag

från min leklna'nnaständpunkt - jag är nämligen icke jurist' ~ velat.
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uttala 11Iina synlpatier för den 111ening, föredraganden onlfattade. Jag
är historiker och. har såson1· sådan under den senare tiden särskildt
haft. anledning, att sysselsätta 1nig 111ed det sist afslutade århundradet&

historia, och jag får säga, att, när 111an stu~erar dess historia och
särskildt den svenska förvaltningens historia under denna tid, så är .

det ell sak, SOlU gäng efter, annan franlträder, och det är klago:
Jnålen på brist på initiativ från förvaltningens sida. Just bristen P~

initiativ tror jag vara en brist, S0111 llled största fog kan tillskrifvas
den svenska .byråkratien. päronl finnas från 111ånga olika h~ll under

olika skeden synnerligen nlålande oell kraftiga uttalanden. Jag .undrar,
om icke denna onlständighet Sanl111anhänger med den re:qt jU1~idiska

skolning, son1 ·en stor del af de blifvande ämbetsluännen få. Det
ligger, såsonl föredraganden påpekade, i denna rent juridi~ka skolning

en t.endens att franlhålla just dell bestående rätten. Änlnessvennerna
sätta sig iII i hvad sonl för tillfället är bestående rätt, oeh huru lIlan

skall söka att vid olika tillfällen tillämpa densanlma. Men de komula
därigen0111 något för 111yeket från tanken på det praktiska initiativet,

.och jag tror, att de skulle kunna vinna en bättre utbildnhlg, onl de
sanltidigt upptoge änlnen, SOlll lärde denl att se saken äfven från en

något annan synpunkt, t. ex. toge ll1era hänsyn till de historiska och
ek0110111iska faktorer, SOl11 från olika håll spela in. Jag bar ju ock haft

,någon, känlledolll onl ä111betsmannalifvet i StockholIn, då jag b;ä.r arbetat
i vissa ä111betsverk, och jag tror, att 111an kan säga, att I det äfven

~ där 111ärkes en brist i detta hänseende: brist' på förmåga af praktiskt
initiat.iv/' Man frågar understundonl för 111ycket efter »prejudikatet»"

efter »huru gjorde vi. sist», i stället för att fråga efter, huru saken
skall bäst ordnas.

Äfven från universitetssynpunkt skulle en sådan utbildning som
den af inledaren föreslagna ur vissa synpunkter kunna llafva sina

fOrdelar, , och jag tror, att det vore ,ett täluligen lätt arrangelnang att
Clnordna en sådan, Det änlne, jag själf representerar, nänl1igen

}listoria, är enligt den nuvarande organisationen för universiteten för~

enadt 11led en rad af änlnen - de filologiska ~ _,111ed llvilka det ha~"

ganska ringa frän~,skap, under, det att det därenl0t står närmare d~

juridiska älnnena. Jag tror, att .äfven ur den synpunkten det skulle

:kun~a vara i till gagn, 0111 någon förändring i den föreslagna riktnil~

·gen ,kunde .åsta~kornnlas, och jag skulle kunna. tänka, mig, att det Ii

,vissa fall skulle nledföra rent af en förenkling.. Det har under Ini))
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verksalnhet i Lund inträffat, att jag föreläste öfver ett änlne, ifråga
om hvilket en af nlina juridiska kolleger frågade mig, om jag ville
nl0ttaga hans åhörare på lnina föreläsningar. Saken strandade fÖl~

tillfället på grund af et.t sammallträffande af föreläsningstimn1ar, hvil~

ket icke gjorde en dylik anordning nlöjlig, men jag har äfven sett
åtskilliga andra fall i samma r~ktning. ~Jag vill erinra on1, att ämnena
statsrätt och statskunskap äro synnerligen nära befryndade, och att
på dessa båda o111råden- ungefiir samma undervisning ofta lälnnas i
skilda fakulteter. Jag tror, att äfven frän denna sida sedt ett ut
förand'e af den tanke, föredra.ganden framkastade, ganska lätt skulle
kunna' 'låta sig realiseras.

Hufvudsaken är dock, att jag såsom historiker 111åste absolut
ställa nlig~r sY111patisk till denna tanke OCll detta just lTIed hänsyn till
hvad jag" tror mig hafva lärt k-änna om dell svenska förvaltningens
utveckling under ·1800-talet och den brist på initiativ, som verkligen
i många fall karakterisera.t denna för,raltning.

Jag kan tillägga, att jag ganska nyligen i Lund konl i S3111språk
nled en kollega fräll den juridiska fakulteten 111ed afseende på den häl~

berörda uppdelningen af ämnena romersk rätt och nationalekoll0lni, och.
han försäkrade, att föi·hållandena· i detta hänseende därstädes äro just
clesalnnla, S0111 vi nys's h()rde från Uppsala, nämligen att det stora
flertalet studerande ,väljer rOll1ersk rätt oeh icke nationalekon0111L
Äfven 0111 det icke har någon större betydelse, så vill jag- slutligen'
ock erinra däroll1, att den juridiska utbildningen nu blifvit mera rent
fackjuridisk än förut äfven därigeno111, att alla. förberedande exanlina

borttagits.

Herr Häradsllöfdingen G. A. E. Kronlund: 'Föredraganden herörde
i sitt föredrag en sak, S0111 jag skulle vilja franlhålla, isynnerhet. SOIU
jag därvidlag har sakkännedoln. Han olnnämnde de unga ämbets
och tjänstelnännens utbildning hos landtdolnarna, den s. k. tingstjänst
göringen, och syntes ifrågasätta, huruvid.a icke de unga juristerna.~

som. kOlll111a ut på tingstjänstgöring OCll' sitta ting, i allnlänhet eller
ofta förråda en stor on10genhet och oerfarenhet, OCll han omnämnde
ett ganska drastiskt exell1pel därpå. Jag får säga, att jag under- de
nära 20 år jag varit ute såsom landtdoll1are haft en ganska stoi"
erfarenhet~i ·detta afseende. Jag anser, att en luan, som har en Juri:
disk examen bakom· sig och dessutom under 11/2-2 år tjänstgjoi4t
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hos landtdon1are san1t uppnått en ålder· af 26-27 år, icke är att
betrakt.a såsom onlogen för denna sysselsättning. Min· erfarenl1et är

den, att de flesta af dessa unga jurister, som komnla ut och sitta
ting, under känslan af det ansva.r, som för· första gångenhvilar på
dem, och under känslan af den själfständighet, som är nledgifven t

oftast förråda ell ovanlig vake11het och intresse och ett lifligt· lned~

vetande af det ansvar, sonl hvilar på dem. Jag för nlin del har icke
någon erfarenhet af den mindre duglighet eller olnogenhet, son1 före
draganden sade sig hafva hört 0111nämnas. Däremot är jag ense med
honom däri, att denna tingstjänstgöring hos underrätt på landet icke~

såsom ännu är fallet, bör vara en skola för änlbets- och tjänstenlan
nen i allmänhet. Det är ju en förträfflig skola för den praktiska
juristen och dOllIaren, Inen för den blifvande ämbets- och tjänsten1an
nen i andra grenar· af statsförvaltningen torde finnas Inera lämpliga
utbildnings111etoder än denna. En ärad talare har nyss fra111hållit
såsoln en lnetod att skicka ut den unga extra tjänstenlannen till de.
särskilda lokala adnlinistrationerna i. riket för att vinna utbildning t

och däruti vill jag gifva honom rätt. För öfrigt tror jag, att man
icke bör lägga så 111ycket an på exan1en och teoretisk utbildning
S0111 desto lller- på drifven specialisering sedermera ullder de första
försöksåren. Under vår tid, då allt är specialiseradt, är det ytterst
nödvändigt., att Ina.n redan från början riktar sig in på en viss bana
och sysselsättning för att där utbilda sig.

Herr Generaldirektören A. Lagerheim: Den siste ärade talarens
yttrande väckte hos 111ig lninnet af ett sa111fal, sonl jag. en gång för
åt.skilliga år tillbaka hade l11ed justitierädetSödergren. Jag frågade
hononl, hvilka bestänl111elser kunde vara läll1pliga att söka få införda
i fråga om fOl'lnell kOlllpetens för diploluatiska aspira.nter, och huru~

vida en högre juridisk exalnen borde fordras. Jag fick ett heteck
nande svar: »Ja,: en eXa111en har så litet att betyda. Det lilla af juridik

jag kan har jag lärt 111ig efter lnin examen».'
Utan att vilja gå så långt S0111 att säga, att det gör detsalnU13 t '

hvilken exanlen lnan föreskrifver, och nled fullt erkännande- å,. andr.a
sidan, att: på alla områden det- gen0l11 erfarenheten ·skärpta 0111dönlet
kommer att spela en stöi~re roll än· en aflagd examen,. så måste filan

i denna sak taga position och söka klargöra för sig, hvilken formell
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kompetens bör fordras för statens ämbetsnlän. Hvad jag har, att säga
.gäller endast' adn1inistrationen och icke domstolarna.

F'öredraganden näulnde, att ha.n i det· af diplolnat- oeh konSlllat
komnlitten utsända frågoforlnuläret funnit några frågor, sonl voro be
tecknande, därför att lllan icke ens försökt att få fran1 något annaf,
än hvad ·han citerade, och. att således frågan onl en statsvetenskaplig
€Xanlen icke ens konllnit på tal. Kanske borde han tillika hafva
upplyst om, att kOlnnlitten icke desto· 111indre just väckte denna fråga
()ch frall1höll behofvet af en statsvetenskaplig exalllen, enledan man
ville få fral11 en riktig lösning· af frågarl on1 den forn1ella kOll1petenSelI.
Jag tror icke, att hans 'underlåtenhet var afsiktlig, utan citatet togs
nog franl för att ·från hans synpunkt belysa, hvan han ville säga,
nämligen att frånvarol1 af en statsvetellskaplig examen är 111ycket
·.kännbar. Den l11ellingen delar jag. fullkornligt. Jag tror icke, att man

behöfver afvakta ytterligare erfarenhet om den nya· anordningen med
de juridiska examina, särskildt juris kandidatexamen, .för' att blifva
öfvertygad däroll1.

Pä san1ma gäng lnäste jag instänlnla i dell kritik, sonl särskildt
af professo'r Davidson fralnhållits lnot det förslag, sonl frainlagts' till
€n statsvetenskaplig examen. Jag vill icke ingå i detaljer. Det finnes
redan antydt i nänlnda k01111nittes betänkande, huru jag tänkt nlig
saken, och frågan kan nog från annat håll bättre belysas, än jag är
i t.illfälle att göra.

Professor Clasol1 frall1höll såsonl resultat af sina studier i vår för

valtningshist.oria under näst föregående sekel, att därpå 111ed fog kan
grundas beskyllnillgell. för brist på initiativ inonl statsförvaltningen.
Jag vill, då säga, att under den nära· 50-åriga tidrynld, jag tillhört.
.administrationen, har det visserligen ofta med stor styrka framträdt
för lnitt lnedvetande, att så varit fallet. Bevis därför kan jag lika~

som han bespara herrarna. De finnas tyvärr i alltför stort antal. Det
skulle däremot lnöjligell vara af intresse att försöka .klargöra för sig,
hvarpå detta förhållande berott. Uta.n· tvifvel hafva åtskilliga faktorer
därvid medverkat, några kanske, sonlillan icke direkt kan utpeka,
DIen andra, sonl fralnträda särdeles starkt. Då jag nu l1änlner några
af, dessa, .vill jag icke, att den ordning, hvari de franlställas, skall
.anses betecknande för det större eller I1lindre inflytande, jag till-

.mäter dem, utan jag nämner dem i den ordning, de framträda. för
mitt lninne.



Betydelsen af nationalekonolnisk utbildning för statsförvaltningen etc. 27

Jag vill fralnhålla bristen på tillräckligt antal ä111betsll1än flera
af våra statsdepartenlent och centrala ämbetsverk. Detta påstående

kan låta egendoll1ligt, då I1lan så ofta höit påståenden i nl0tsatt rikt
ning fral1lställas, oell då SåS0111 progranl för löneregleringskomnlitten

har stätt, att den borde· lIndersöka lnöjligheten att inskränka antalet
ämbetsll1iin i de olika verken. Påståendet att vi dragas nled för nlånga

äl11betS111än har särskildt i riksdagen ofta varit hördt oeh i pressell
lnånga gånger franlställts i Iner eller Inin<1re skarp forIn. Bevis för

att lnin sats icke saknar giltighet vågar jag emellertid säga ligger i
det under den gångna tiden allt mer och Iller växande antaletkonl

11litteer, SOJl1 kungl. lnaj:t har ll1åst tillsätta. Att jag använder ut
trycket »Blåst. tillsätta», beror därpå, att, när Iller eller mindre viktiga

eller beaktansvärda fralllställningar. Olll utredning blifvit gifIia af riks ..
dagen, regeringen funnit sig pliktig att lyssna till franiställningen.

Har det då gällt en större fråga ell~r tillämpning af en ny princip
i lagstiftning eller förvaltning, har den enda 11löjliga utVägen varit

att tillsätta en kOnl111itte eller att tillkalla sakkunniga, hvilket blott

är ett annat naInn för sanlnla sak. Men hvari ligger förklaringen på,
att den utvägen varit den enda 111öjliga? Jo, utan tvifvel däri, att

adnlinistrationen varit sanlnlansatt endast af så lnånga och så kvali
ficerade persoller, sonl behöfts för det löpallde förvaltningsarbetet,

lnen icke haft tillgång till arbetskrafter för de stora utredningarna.
Detta kan n1an spåra sedan längt tillbaka och har varit ett faktulll

under större delen af nlin ~iJllbetsnlannatid. De» öfverflödiga» ordi
narie älllbetslllännen blefvo på 70- och 80-talen bortrensade, och detta

så grundligt, att 111an nu står· inför nödvändigheten att åtnliIlstone
delvis söka få denl åter, sedan tillgången på extra ordinarie arbets

krafter betänkligt aftagit.
En annan orsak -- OCll nu kOlllmer jag in på en punkt, S0111

t'öredraganden fralnhållit - ligger i den öfvervägande forlllellt-juridiska,
för att icke säga juristiska utbildning, sonl adlninistrationens ärnbets..

ulän under .länga tider fått OCll fortfarande fä. Med den uppfostran,
SOln bestås en nlängd aspiranter till adlninistrativa befattningar i vårt

land, icke så ll1ycket under tjänstgöringen hos häradshöfdingarna S0111

icke Iller hos hofrätten', är det ieke i allo väl beställdt. Jag erkänller

gärlla, att Svea hofrätt t. ex. varit en fört.räfflig skola i afseende fl
skriftlig affattning, Oln också denila enligt 111in åsikt gjorts både onödigt

tung ocli invecklad, ll1en i nämnda sl{ola har ock utbildats en öfver-
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skattning af vikten af det rent formella. Detta har l1ledfört betänkliga
följder, när på sådallt sätt utbildade personer inträdt i adnlinistrativa
befattningar, där hänsyn till sakens realitet och det ändalnålsenliga i
hvarje särskildt fall bör vara det afgörande.

Onl jag har rätt häruti, är det också förklarligt, att inflytandet
af en sådan, utbildning verkat i viss lllån förlarrlande på initiativet
hos adnlinistrationen. Huru ofta Ilar jag icke hört de orden uttalas':

.» Det är visserligen olämpligt att så är, lnen det kan icke lljälpas ..
Författningarna äro ju sådana.» Och vidare: »Skall man ändra en

författning, SOlll visat sig i en punkt olämplig, är det åtskilligt annat~
SOl1l då också lnåste ändras isamIllanhang därIned, och det har nlan
icke tid till.» Detta är väl enlellertid just att heröfva adnlinistrationen
dess initiatjv.

Jag vill vidare påpeka en annan faktor, SOlll Iiog spelar sin stora
roll i den allnlärkta bristen på initiativ. On1 111an tager i hetraktallde

st.atsdeparten1entens sanlma~sättning salllt formerna för vår, högsta
statsförvaltning, kan Ulan icke förbise, att där rent af fraIntvingas ett

111ycket onlfattande arbete just af ren forulell art n1ed en nlängd af de
nlAI, SOl11 sysselSätta kungl. nlaj:t i statsrådet. Besvärsn1ålens antal

är stort och alltjälnt i växande. Detta skall enlellertid nlåhända af
hjälpas genon1 regeringsrätten. 'Viclare förekonll11a 111asso1' af ansök·

ningsmål, S0111 enligt gHllancle bestänll1lelser l1låste gå till kungl. Blaj:t
för att afgöras. Man spårar hos regeringarna från olika tider - jag

talar uttryckligen icke Oln någol1 viss regering - en ofta franlträdande
benägenhet att förhehålla kungl. 111aj:t afgörandet af dessa och andra.
så enkla nlål, att, onl jag i detalj omnän1nde den), herrarna skulle
finna det orill1ligt, att kungl. 111aj:t därnled skall hesväras. Denna
benägenhet har franlträdt ända till allra senaste tiden och skulle J1lå
hända kunna betraktas SåSOl1l ett nlisstroende till cle centrala verkens

förlnåga att hedöma fakta och fatta de enklaste afgöranden. Detta är
dock knappast orsaken, enledal1 kungl. 11laj:t vid andra tillfällen länlnar
afgörandet åt de centrala ä111betsverken äfvel1 i 111ycket viktiga. ären··
den. Den on1ständigheten, att kungl. 111aj:t enligt grundlagen är tvun~

gen att sysselsätta sig med de ständigt till antal växande löpande
administrativa ärenden, borde eljest hafva fostrat. en tendens att läulna

ifrån sig så nlycket SOIU '111öjligt, nlen förhållandet har, SåSOl11 sagdt~

regeln ~isat sig vara det nl0tsatta.

Bristen på initiativ sammanhänger slutligen utall tvifvel icke så
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litet l1led det grundväsentliga i vårt statsskick, att det är kungl. 111aj:t
i sta.tsrådet, sonl skall afgöra allt och departelnentscheferna icke något.
Medan det kan öfverlänlnas till de ~entrala verken att i en l1längd
fall tillämpa laga.r och författ.ninga.r, får en departenlentschef trots sin
11ögre ställning personligen afgöra l{nappast ett enda ärende. Undan

tagen äro så få, att de endast tjäna till att bekräfta regeln. Ministerns
uppgift är att »föredraga» illför kringl. nlaj:t i statsrådet, där ban

också 11låste afhöra alla de andra föredr~gningarna, sedan ban i ett.
stort antal 111ål redan afhört en än fullständigare föredragning i stats

rådsberedning. Gen0111 allt detta spilles onödigtvis en tid, S0111 kunde
bättre användas.

Det skulle vara ett och annat at.t tillägga, lnell jag 'tror, att det
sagda kan vara nog för att påvisa några af de väsentligaste faktorerna

i den förlalnning beträffande initiativ, SOUl Ulan kunnat' konstatera
under en lång följd af år iUOUl 'vå.r statsförvaltning.

På många o111råden råder. nu ett föryngringsarbete, och Ulan känner
friska y årfiäl{tar från Iller än ett håll. Det vote att önska, och det

.är för l11ig kärt att hoppas OCll tro på ell förändring till det bättre
just på detta D111råde. Hvarje sträfvande i sådan riktning önskar jag
lifligt franlgång. 'Till nlan bereda lnöjlighet därtill, lnå;ste man ock
vilja l1ledleu, och hland deln, är ett att. bättre utrusta våra än1betsmän
för deras blifvande uppgift genom att skaffa dem en bättre teoretisk
utbildning. Jag instänln1er med föredraganden uti att här är en lucka,

som snart bör fyllas.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 31 januari 1908.

Ordförande: Direktöre"J'~ S. PJ.4L]([E.._

Till ledanlötel~ af föreIlingen invaldes:

Banktjänsten1an"nen E. Lau.1'"ell,

Fil. Kandidaten O. Fries,
Auditören M. Livij1~,

Maten1atikern hos K. Järnvägsstyrelsen· Fil. Licentiaten lV. J ..

Al~lberg,

Byrådi.rektören J. H. Flod'in,

Prokuristen T. Be1l'g,

Hofrättsnotarien Fil. och Juris Kandidaten E. 11'. Pau,e8 och
Anlanuensen Friherre A. Stael 1)01'~ Holste'iu,.

Disponenten E. J. Ljungberg llöll härefter ett föredrag 0111

Bolagsvälde ~ bolagshat.

Hvar OCll en, som något studerat nutidspressen, riksdagsförlland-
lingar och folklnötens beslut äfvensom en del nyare arbeten på lag-
stiftningens olnråde, har ofta sett det första af de tvenne ord, son1
satts som titel på detta föredrag.

Ledsamt nog har ordet )bolagsvälde» ofta förekonlnlit i den fornl.
att bolags, särskildt industriidkande bolags, verksamhet gifvits skenet
af eller rent af påståtts vara till skada för vårt land, och skriket
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härom har verkat suggererande i bet.änklig grad på hela vårt samhälle.

Jag kan här icke anföra eller bemöta den nlassa beskyllningar af
olika art för salnhällsskada, SOIU utslungats nl0t industriella bolag

och deras ledare, .. utan j stället angifva några verkligt föreliggande
fakta om våra bolags verksanlhet.

Låt oss se till, hur det är 11led »väldet». Det förekomnler ~Tt.terst

sällan, att bolagen begagna sig af sin nlakt genom utöfvande af röst

rätt inonl kOlnmunerna, och i så fall, såvidt .lnig är bekant, endast
till allmännyttiga frågors frä111jande. ()nl ett eller allnat undantag

möjligen förekonlll1er, får däraf ej dragas oriktig· slutsats. Min åsikt
är, att bolagen nlycket sällan bruka och än nlera sällan, DIn ens

någonsin, missbruka sin s. k. 111akt.
Låt oss vidare se till, huru det är llled de nläktiga bolagens· s. k ..

enorma ärsförtjänster. Dessa äro, i stort sedt, ingalunda stora och
än nlindre afundsvärda. Jag har efter d:r Key-Åbergs utlnärkta pu
blikation »Svenska Aktiebolag» låtit uträkna 111edeltalet af alla svenska
bolags, nled öfver 100,000 kr. aktiekapit.al, utdelningar och därvid

funnit., att deras sanlmanlagda aktiekapital utgÖI~ 1,145,985,000 kr.,.

och att utdelninga.rna nl0tsvara 6,8 ~~. 'Tidare att, onl de aktiebolag,

för hvilka utdelning. icke angifves, lnedräknas, och dessa beräknas att.
icke hafva läInnat nå.goll utdelning alls, stiger aktiekapitalens Sll111111a.

till 1,481,405,000 kr., och 111edelutdelningell nedgår till 5,2 %. Häri
ingå alla akti.ebolag, således äfven bankbolag. Härtill torde höra er

inras, att flera holags, särskildt sågverks- OCll bankbolagens, på senare
tid höjda utdelningae till en del äro frukter af dessa bolags tidigare

besparingar, salnIade' genonl ännu lägre utdelningar än ofvan al1gifna.
Räknar 111an utdelningarnas förhållande till annonserade börsprisen,.

lämna flera af våra bolag knappa fyra procent. .
Vårt lands befolkning i alltnänhet tyckes icke äga något SOlll helst.

begrepp därol1l; att penllingen, 11lyntet, endast är en lllätare, en Inått
stock för· arbete och ett l11edel för utförande af arbetsbyte, ännu

mindre 0111 kapitalets bildande, kapitalets nytta 'och huru besparingar
fruktbargöras.

Det 11lynt, vi erhålla för vå.~t arbete oell ej sonl besparing insätta.

på bank till förräntning, använda vi att tillbyta oss husrUIn, kläder,

föda nl. -111.. sall1t genoln. våra direkta och. indirekta skatter betala
det .arbete, andra utföra i nationens och kOlllIDunens, d. v.. s. saUl

hällets tjänst.
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Det 111ynt, :vi lälnna som betalning för t. ex. en kostynl kläder,
Iördelas -genoln bank-, växel- och affärsverksamheten så, att det kom
mit eller komlner -alla dem till godo, som på densamma ,arbetat. År
kostymen af ylle, leder den sannolikt sitt ursprung ·från Australiens
färhjordar, hvilkas ägare, vallhjon, fårklippare~ ulltvättare, ullsorterare
-och emballerare, förmän och lastare fått sin del uti sitt lands Illynt.
Därefter hafva ängbåtsredare och besättning fått sin del för ullens
transport till Europa, assuradörerna sin del för försäkring mot sjö
.skada. I Europa har ullen 11amnat i någon tysk, svensk eller engelsk
kuststad, där arbetare, sonl lossat densamlna, fått sin betalning och
·ersättning lämnats dem, som ordnat hallln för fartyg ·m. nl. Sonl
ullen är ett viktigt räänlne för industrien, har den sannolikt införts
tullfritt, Inen väl inne i landet har den transporterats till spinneriet,
·där den kardats och spunnits, sedan till väfveriet., där garnet salD
manväfts till tyg, hvilket i sin t.ur afsälldts till en grosshandlare, be
-fordrats t.ill nlinuthandlande och sedan till skräddaren. Men skräd...
·daren bellöfver foder till kostymen, oeh onl detta är af bonlull, så

bärstamnlar det sannolikt från Amerikas bomullsplantager: han hehöfver
hornknappar, som sannolikt svårfvats i Tyskland från horn af Argentinas
kreaturshjordar, hvilka äfven länlna en god del råämnen för våra sko
don. Skräddaren behöfver äfven tråd, som möjligen tillverkats af lin
-frän Ryssland, Holland eller Irland.

Alla, som frambringat räänlnet, transporterat och behandlat det
samma, få genom bytesmedlet, myntet, och bytesanstalternas verk
.samhet (bank- oell affärsverksamheten) sin vederBörliga betalning.
Dessa arbetare byta bort penningarna mot sina lifsförnödenheter på
liknande sätt, och penningarna gå tillbaka till bankerna för att åter
börja sin kretsgång.

Genom skriket öfver kapitalets och kapitalisternas skadliga verk~

riingar på arbete har detta nära nog blifvit en trosartikel, ehuru det
.är -med kapital och, i stort sedt, endast med kapital, som arbete kan
skapas. Att genom kapital skapa arbete är jämförelsevis lätt, lnen
.att af kapital och arbete skapa afkomst är däremot en svår uppgift.

Se :här ett: exempel: .
Vid ett af våra medelstora svenska järnverk uppgå direkta ut

.gifterna för tillverkning af en ton Lancashirejärn till cirka 150 kr.
o ~ Häri ingå:
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»

»

»

med 55,3 %
» 26,8 %

40: 10
9: 60

» 6: 87
» 10: 35

Kr. 149: 62.
amortering å anlägg-

6,4 %
6,9 ~~

4,6 O;~

100 %~>

Ehuru myntet, arbetets värdemätare, nu stigit högst betydligt och
betingar 50 %högre ränta än vid förra årets början, begära arbetarna
reduktion af arbetstiden till 8 timfilar, hvilket är detsamma, som att
arbetsgifvaren skall anställa, aflöna och ordna bostäder för 50 %flera
arbetare, och hvilket skulle resultera därhän, att tillverkningskostnaden
för 1 ton järn skulle stiga till kr. 190: 97, hvartill kommer nutida
högre räntor nled kr. 3: 20, eller tillsammans kr. 194: 17.

Hvad skall en verksägare i sådant fall göra? Allmänna marknads
priset på valsadt stångjärn är kr. 150: '-, och öfver det allmänna
marknadspriset råda ekononliska lagar, som hvarken verksägare,
kroppsarbetare, banknlän eller politici behärska. Verksägarna måste
nedlägga sina tillverkningar, sävidt icke utgifterna kunna reduceras.
Huru skall ett sådant verks styrelse göra, onl priset på järnet faller
ytterligare, tio, tjugu, ja, trettio kronor? Styrelsen kan alllöjligen
erhålla nlera för sin vara än allmänna marknadspriset.. Styrelsen kan
ej tvinga ned järnvägsfrakterna, ej lIeiler räntor, ej heller skatter, ej
brandförsäkringar, ej heller stenkol eller kolved. Al~betslönerl1a? Då
blir den klandrad af allmänna opinionen och kommer i strid llled
kropp~arbetarna. Hvad skulle ett state.ns onlbud vid förmedling af
eventuelllönetvist göra vid ett sådant tillfälle? Lägger verksstyrelsen

3

Häri ingår icke någon S0111 helst ränta eller
ni'ngskostnaderna, d. v. s. brukets värde.

I procent af tillverkningskostnaderna ingå:
al~betslöner .
järnvägsfrakter .
räntor å det kapital, som fordras till inventarier, af

materialier och' annat förlag ..
kolved och' stenkoL .
aflöning till styrelse, tjänstemän och diverse utgifter ..

------

arbet.slöller: för kolning', nlalmbrytning, forsling, tillverkning vid nlas-
ugn, lancashiresmedja och valsverk Kr. 82: 70

.järnvägstransporter för träkol, malm och kalksten samt
färdig produkt 0 •••••

förlagsräntor a. 6 % ' ' .
brukets omkostnader, skatter och onera .
kolved oc'h stenkol .
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ned tillverkningen OCll uppmanar arbetarna att skaffa sig annat, bättre
lefvebröd än del styrelsen kan erbjuda, blir den också skarpt klandrad.
Det enda, SOln återstär, är att fortsätta tillverkningen, mot bät.tre
vetande slösa bort de sparade medel, som delägarna' sammanskjutit,
och de medel, bolaget genom bankernas bemedling lånat ifrån de små
kapitalister, sonl till bankerna förtrott sina sparpenningar.

I vår p~ess skulle IDan mycket högljudt klandra, Oln nedpressning
af arbet~löner eller nedläggande af rörelsen skulle försökas, men, om
l1lan låter affären gå, tills delägarnas alla sallllnanskjutna n~edel blifvit
förbrukade, ja, kanske äfven e~ god del därutöfver, då synes, som all
l1länheten t. o. ID. mottager detta nled ett drag, af tillfredsställelse.
Att ,beklaga en ruinerad arbetsgifvare eller en person, som iI1satt sin
sparpennillg i ett industri- eller bankbolag, komnler ej i fråga. Det
förefaller nästan, ,sonl' alllnänheten skulle finna klan·dervär~t. att arbeta
och. spara,· hvaremot man ser allt för många i. vårt land kOl1suIP:era
hela sin arbetsförtjänst, sitt kapital och, OUl IllÖjligt, äfven andras
utan ogillande. Att SUlDman af de enskilda företagens framgång är
natfonens framgång, likasolll sumlllan af enskildas förlust.er blir natio
nens ,förlust och s,unlrrl~n af enskildas. inkomst nat.ionel~s, synes man
ick~' kommit, på det kl~ra ,nled.

, Från ~issa håll. arbetas llled all kraft på, att u~rota kapitalet,
d. ".. s. :,ej produeera ett v~rde, SOlD Inqtsvarar hvnd nlan konsuluerar,
utan tanke därpå, att i'1~tet, kapital kan skf!;pas uta1~ arbete, likaBoln~

att· i1~tet arbete ka1~., skapas :1;f;tan kapital. Man ,kan visserligen sonl
snyltgäst, < job~are ~ller p~, ~nn~t. ~ätt tills~ansa sig en del af frukterna
från andra~. arbete men icke. ~kapa något SOlll helst värde, ty därtill
for~ras produ,ktivt arbete. För 'att dett.a åter skall kunna blifva fra~n

gå~lgsrikt, fordras enligt Carnegie i hans uppsats o~ »Den trebenta
stol~n,», ;att hvarje f?retag ~tödjes af trenne pel~re: ke;tpit.al, a~"bet.~

och, administrativ förlnåga. Om ett. af d~ssa stöd, hvilk~t som, l~elst,

saknas, så faller föret.aget. ,
Massan af vårt folk synes tro, att arbetet med att sköta ett in

dustriellt företag, så att skälig vinst uppstår, verkställes af 'kropps
arbetarna, ty det heter ju oftast i en god del pressalster, att ett före
tags vinster borde delas mellan kroppsarbetarna. Därenlot, onl ett
verk ~kötes så, att. det län~nar förlust" synes, son1 hela skulden skylles
på .ledningen. Ansvaret. under motgångens tid är ingen SOlT1 annläler
sig att dela. Delning af nettoinkomst kan hafva sitt berättigande, när
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arbetet i fråga gäller handtverk, handaslöjd eller andra sådana företag,
där framstående handarbetsskicklighet är af nöden och arbetsintensi
teten stor, men i alllnänhet är ingenting mera orättvist.

Till belysning häraf kan jag anföra följande exempel:
Under senaste 30 'åren ha vetenskap, teknik och lifligt ingenjörs

arbete nlöjliggjort att spara material och arbete i så hög grad, att en
kroppsarbetares dagsförtjänst kunnat fördubblas, under det att de fär
diga arbetsprodukterna nu kunna säljas till under halfva priset. I
början af 1870 gällde en ton bessemer-stålräler 312 kr., och nuvara.nde
pris på svenska lnartin-stålräler af. väsentligt bättre kvalitet utgör
endast 120 kr. Att nlöjliggöra sådant med fördubblade arbetslöner,
åstadkommes ej nled muskelarbete.

Medan vi äro inne på frågan Oln arbetaraflöningar, torde vara skäl
att göra några. jälnförelser m~llan våra och utlandets samt nlellan
vår och utlandets produktion per arbetare och år.

. Af Sveriges officiella statistik rörande vår järnhandtering finner filan:
Tillverkade tons 431,252
Tillverkningsvärde 64,596,315 kr.
Antal arbetare...................................................... 16,152
Tillverkning per arbetare 26,1 tons
Tillverkningsvärde per arbetare vid själfva järnverket 3,998 kr.
Medelaf1öningen vid svenska järnverk torde uppgå till 1,358 kr.

Jäulför man dessa siffror med den anlerikanska statistiken, publi
cerad i »Svensk Export» för 15 augusti 1907, finner man bland annat:

1890 1900 1905

tons 95 132 143
kr. 13,431: 60.

Tillverk~ing per arbetare .
Produktionsvärde per arbetare .
Arsförtjänsten per arbetare utgjorde i. me-

deltal. '" dollars 522 542
eller i kronor per år resp. 1,879: 20, 1,951: 20 och 1,947: 60.

Häraf framgår: att i Amerikas järnindustri betalas visserligen Oln
kring 50 % högre af1öning per ma.n mot de vanliga aflöningarna vid
Sveriges järnverk, Inen att där tillverkas lnera än {ent gånger så stor
kvantitet och mera än tre gånger så mycket värde per arbetare än
i det gamla Sverige.

Af den tyska litteraturen (Thunenarl{iw och Stabl und Eisen) fram
går bland annat:

Vid ett större tyskt verk, som sysselsätter 13,H52 arbetare, till-
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verkas per arbetare och är ~........................................ 73,5 tOllS,
ni.ed etttillverkningsvärde per arbetare af..................... 8,900 kr.
Medelförtjänst per arbetare och är kr. 1,356: 80.

Frän ett par andra tyska verk angifves:
Produktionsmängd per arbetare.. . 80,6 tons.
Arbet.sförtjänst för arbetare och tjänstemän per man kr. 1,387: -.

Krupps storartade, världsbekanta verk startades 1845 lned 122
arbetare, som erhöllo 1: 32 .ulark per dag. Är 1906 sysselsattes
32,874 arbetare, som erhöllo en medelaflöning af 5: 35 n1ark, nlot
svarande" 4: 70 kr. per dag, hvilket för 300 dagar gör kr. 1,410: -.

Vi finna af a.nförda siffror öfver aflöningarna vid de tyska verken,
att dessa icke äro högre än vid våra bättre svenska, nlen att pro
duktionsvärdet vid förut angifna tyska verk är per arbetare 111era än
dubbelt så stort. Hos Krupps, som tillverkar mycket värdefulla ar
tiklar, för hvilkas bearbetande större noggrannhet och skicklighet fordras,
än i allmänhet i vårt land finnes att tillgå, är tillverkningsvärdet per
arbetare säkert nlycket högt. På det hela taget är således vår in
dustri i fråga om arbetsdrift längt efter.

De, som ofta vilja anses föra våra svenska kroppsarbetares talan,
föra ofta på tungan, att dessa endast fordra sin rätt. Hvad är då
deras rått? Jo, full betalning för det nyttiga arbete, sonl utföres,
men icke en timpenning, son10fta utkräfves för mänga arbetstimnlar
med ytterst lamt eller endast skenbart arbete, ja, ofta tyvärr 111ånga
timnlar utan något arbete alls. Dessa af arbetsgifvaren betalade tim
mar höja onödigt hans tillverkningskostnad, hvaraf följden blir, att
han i medeltal icke kan betala de flitiga, verkligt arbetande arbetarna
så mycket, som önskligt vore.

Onl värt lands skogsbolag torde vi böra nämna några ord.
För nära tvåhundra är sedan reste vår store landsnlall Carl von

Linne genom Norrland och Dalarne. I sina resebeskrifningar har han
meddelat sina intryck, och jag tillåter mig från d:r Hesselll1ans upp
sats i Skogsvärdsföreningens tidskrift, 6:e och 7:e häftet, 1907, 0111

den store naturforskaren anföra följande:
»Redan mycket tidigt under sin verksa111het finner Ulan, att Linne

haft blick för våra skogars värd. Den första längre resa, S0111 Linne
gjorde, var då han som ung student (25 är) ·reste till Lappland. En
dylik färd var på den tiden förenad med betydande svårigheter. Ifrån
kustlandsvägen rundt Bottenhafvet ledde inte' en enda ordentlig väg
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in till Lappland. När Linne därför från Unleå skulle bege sig upp
till Lycksele lapplnark, hade 11an endast att rida en oländig, nästan
oframkonllig klöfjeväg, och väster 0111 Lycksele lyckades han ej fra.Jn
tränga långt. Den stora Lycksnlyren satte för honom ett oöfverstigligt
hinder. Bättre lycka hade han, då han längre fram på SOIDlnaren
från Luleå utmed Lule älf trängde in i landet. Han for då, till stor
del vandrande genom skogarna, öfver Jockmock till Kvickjock, där
han öfver fjällen vandrade öfver till Norge, hvarefter han återvände
till Luleå i hufvudsak samma väg, som han farit dit. Under denna
resa fick Linne sålunda tillfälle att se det stora skogslandet i norr
och stifta den första bekantskapell med de väldiga, orörda urskogarna,
där endast skogseldarna då och då gjort ett afbrott i utvecklingen.
I hans anteckningar frän denna resa, SOIU första gången utgåfvos, på
svenska frän trycket så sent som 1889, finner man ofta, huru han
beklagar, att skogarna icke kOlnll1a till någon anvälldning. »Stora
skogar_na af tall stå öde och fåfänga, ty ingen behöfver tinlret, hvilket
faller onlkull och ruttnar bort. Quceritur (frågas), om ej skulle meri
tera göra tjära och beck lläraf? R. (responditur == svaras) den långa
vägen betalar ej nlödan, dicat judex (== torde dell sakkunnige säga).
I hela Sverige kunde ej så nlycken blifva sonl här. Mån hon ej kunde
köras onl vintren 20 Inil?»

Under Dalresan, sonl i juli och augusti 1734 företogs tillsammans
nled flera andra Uppsalastudenter, återkoffilner han ofta till sitt gamla
intresse för skogens bättre tillgodogörande. Resan gick denna gång
från Falun öfver Rättvik tillOre, Orsa OCll Mora. Från Mora färdades
han genonl Älfdalen till Särna och därifrån in i Norge. Från Norge
reste han' tillbaka till Särna samt genonl Transtrand och Lima öfver
Äppelbo tillbaka till Falun. Isynnerhet voro skogarna i Älfdalen sorg
liga, antingeli brända af eld eller ruttnande och kullfallande af ålder
dOJTIssvaghet. Den lilla skildring, som Linne ger af skogarna utlned
vägen, torde icke sakna sitt intresse.

»Skogseld hade på åt.skilliga tider fördärfvat den stora skogen,
S0111 ligger 111ellan Åsarne oeh 9/4 mil från Särna. På ett par ställen
syntes ännu elden röka, på andra begynte örterna växa upp af en
för några veekor ,sedan bränd skog. Af de nedfallna t.räden såg man;
att 'elden på åtskillige tider' härjat. Häraf låg nu det ena stora trädet
öfver det andra kullfallet, halfruttet, lämnandes allena 11är och där
några glest stående träd. Jorden var borta, föga något grönt,. utan
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den ella stenen på den andra, som hade hela nlarken varit ett rödt
stenrör. Näppeligen hade man tillförne sett någon så illa handterad
skog, helst så ansenlig.

Bergen voro ej särdeles remarquable, emellan hvilka lägo kärr oeh
myrar, med vackert gräs betäckte.

9/4 mil förr än Inan kom till Särna, kom lilan uti en trång skog,
som på jorden var snöhvit af mossa,. men ofvan uti svart och nlörk
af en svart, skägglik mossa, som hängde allt öfver nedre delen af
träden. Jorden var här stenig, Ined 'mo fylder. Hade under vägen
blåst, hade ock vi varit fogelfrie, för de nlånge ruttnade OCll till fall
hotande träden, ibland hvilka öfra delen af ett halft stort träd hängde
uti ett annat, just öfver vägen.»

Liksom i Lappland röra sig också under denna resa hans tankar
ofta om, hur skogen skall bättre kunna användas. I sina anteckningar
från Särna säger han t. ex. »Den stora skogen, fast så mycket för
därfvad, gör publicum ingen nytta nled sina härliga tinlberstockar,
masteträd och skeppsvirke ; vore possibelt att få honom genolll Dal
elfven· neder till hafvet utan för stor depence, funnes här en läng tid
tillräckeligt virke». Eller ock tänker han sig, att skogen skall få an
vändning till kolning. »Skogen elnellan berget och Idre var beklage
lig att påse, huru hvart annat träd var torrt och förvissnadt af skogseld,
dels såg man ock andra skogar omkring Idre, hvilka på jorden voro
hvite af nyss uppvuxen renmossa, på staminen svarte af brand, gre
narna grå och förtorkade. En del af toppal'ne gräna lTIed litet lif,
att en enda blåst mer här skulle uträtta än tusende nerhuggare ett
helt år. Beklageligt är, att intet bergverk här skall vara, där skog
vore öfverflödigt, om han rätt handterades. och utom hvilket folket
näppeligen kan berga sig - - -».

Sedan Linnes tid hafva förhållandena ändrats, och denna ändring
har till allra största delen skett därigenom, att företagsanlheten blifvit
stödd af personer, som bildat föreningar eller bolag och insatt till
räckligt af sin intelligens, sin arbetsförmåga och sina sparade medel,
att tillgodogöra, llvad annars skulle ruttnat eller bränts bort.

Dessa så mycket afundade föreningar kunna, som vi under senaste
tid set.t, äfven hafva ekonomiska svårigheter. Ofta talas och alltför
ofta skrifves klander om dem. Man påstår, att de på sin tid, vanligen
för 40 a 50 år sedan köpt skogar till alldeles för billigt pris. Det.
förefaller mig, som bolagen med relativt få undantag betalt det för
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hvarje tid alllnänt gällande pris till fullo. Vid granskning af liknande
klander 11änder ej sällan, att, Oln man till den på sin t.id utbetalade
köpeskillingen lägger å denna upplupen ränta, når beloppet fullt ut
nutida köpeskillingar. Skogarnas värde har stegrats genom nya, för
bätt.rade och sedan anlorterade flottleder. För 25-30 år sedan kunde'
flottningen af tinlmer från inenlot norska gränsen liggande skogar till
kustens sågverk taga en tid af tre år, då det nu vanligen går på ett.
Flottningskostnaden nu är endast en nlindre del af hvad den var då.
Ränta å nut.ida köpeskilling sparas, och virkesförS'ämring undvikes.
Genom nän1nda besparingar af tid, strömbyggnads- och flottnings
afgifter hår virkets värde på rot och därigenonl skogarnas värde 
utan jordägarnas förskyllan -- stigit långt 111et'a än till följd af högre
priser -på sågadt virke. Medelpriset å exporteradt sågadt virke var
år 1874 ungefär lika högt som under 1907, under det priset på timmer
på rot under 1907 var 111era än dubbelt så högt SOl11 under 1874.

Det hade varit nyttigt för landet, om allnl0gen i tid förskafl"at sig
aktier i de bolag, sonl förvärfvat skogar, och det hade varit en lätt
sak för dalaa11mogen, sonl lär hafva 25 a30 Inill. på deposition, att blifva
ägare till de s. k. stora skogsbolagen. Samarbetet eineilan det bolag,
jag representerar, och dalaalilllogen har nled fä, ej nämnvärda undan-
tag varit synnerligen godt och förtroendefullt, hvilket närvarande dala
representanter säkert kunna bekräfta. De strider, som oInnälnnts i
tidningarna, hafva förefallit vara arrangerade af utomst.ående personer
med ändamål att frainbringa stridighet.er.

De villkor, på hviJka bolag i Norrland och Dalarne utarrendera
Sill inägojord, hafva blifva klandrade, och fråga är om särskild arrende
lag. Såvidt lnig är bekant, torde icke någon arrendelag kunna be
stäIDIna billigare villkor för arrendatorerna än hittills, ty de flesta
arrendatorer hafva sina arrenden så lAga, att de ej räcka ens till
underhåll af de byggnader, arrendatorn bebor, än mindre till ersätt
ning för husbehofsbränsle, slöjdvirke In. nl. Arbetsskyldighet under
gällande, allmänt pris förekomnler endast sonl enstaka undantag. På
lagstiftningsvägen vinnes ej ~ålet, sävidt målet för agitationen verk
ligen är att förbättra arrendat.orernas ställning.

Hvad som behöfves är icke arrendelag utan folket.s undervisning
om, huru jord skall sköt.as för att lämna bästa möjliga skörd, och
framför allt att lära det kärlek och träning till arbete, kärlek till och
kunskap Oln jordens och kreaturens rationella vård samt kunskap och
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färdighet att nyttiggöra tiden under de länga vinterkvällar och morgnar,
SOIU vårt nordliga land har.. Här är ett stort, naturligt fält för hein
slöjdens odlande genolll träning till handaslöjd eller slöjd, drifven nled
elektrisk kraft i byarna från något vattenfall. I samnlanhang härnled

torde böra nänlnas, att ensamt den lilla kantonen St. Gallen i Sch"reiz
lär till Anlerika exportera till daUldräkter afsedda broderier, tillverkade
111ed handmaskiner, för 11 mill. dollars, r,irka 40 lnill. kr. per år.

Af det föregående 11afva vi sett, att intellsiteten uti den industri,
våra bolag ,drifva, är längt efter andra länders. Här är särskildt
järnet anfördt, enledan jag på det området funnit jänlförbara siffror,
nlen det är nog salnma för:bållande nled en god ,del andra industrier.
Jag har anfört ur verkligheten tagna exeulpel på, huru liten 111arginal
det är 111ellan ett verks utgifter för produktionen och dess inkomster,
hvilket för öfrigt bekräftas däraf, att järnverkens under 1906, sonl

var ett relativt godt år, taxerade inko111st endast var 13: 60 kr. per
ton järn. Då, inkomsttaxeringen. nU111era är' grundad på tillförlitliga

uppgifter och ej uppskattad, kan dess riktighet ej betviflas. Tretton
kronor och 60 öre per ton, ej 111era än 8,1 %af varans värde, är
ju ytterst ringa i förhållande till företagens risk, en procent, som icke
uppgår till hvad en kypare på våra restauranger ensamt för sin ser
veringstjänst anser sig berättigad erhålla. Ett verks styrelse och
tjänstenlän få samlllanlagdt endast en bråkdel däraf. Aktieägarna få
ej heller använda allt af den lilla vinsten till utdelning, ty en del
däraf 111åste afsättas föi-' inköp af nyare arbetsmaskin.er till besparing

af arbete för 111öjliggörande af en sä snlåningom skeende höjning af
arbetslönerna. »Industrien bör ej pressas så hårdt, att kapitalet drar
sig från, företagsalnheten», yttrade furst. Bis111arck. Är ej fara å färde
hos oss ? Jo, säkert!

Nu ilågra ord onl aktieägarna och deras ställning!
I ett af våra största bolag finnas nära 1,000 delägare. Mer än

hälften af dessa få' en utdelning af endast 200 till 1,000 kr. per lnan.
De äro ock människor, SOln hafva rätt att lefva från frukten af den
sparpenning, ' de genonl försakelse saul1at ,för att trygga sin och de
sinas utkomst. År det något ondt uti att på detta sätt insätta sina
sparpenningar i ':föret?-g, som skapa arbete, dä nlan löper risk och· får,
sonl förut visats,sä relativt liten afkastning? År 'det något sanihälls
ondt uti, att personer bild,a föreningar, bolag, för att" skapa arbete,
skapa ',arbete, 111 ed risk af hela sitt: tillskott, genom bankers och spar-
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bankers henledling upplåna, förvalta och förränta frukten af andras,
s111åkapitalisternas, besparingar? Kapitalet kan icke läIl1na afkastning,
0111 det ej länlnas i företagsanlhetens, det. produktiva arbetets tjänst.
Det låter så l11ycket i allmänhetens öron, då det talas OIn de stora
bolagens nlillionförtjänster, lneu, onl ett bolag Ilar 1,000 aktieägare
att dela ut nlillionen till, så blir endast 1,000 kronor per Inan. En
kroppsårhetare vid ett sådant bolag tycker, att det vore en lätt sak
att höja 1° ~~ af hans aflöning llled 120 kr. per år eller bereda ho
nonl ytterligare ett bostadsrunl, lnen, 0111 bolaget sysselsätter 10,000
arbetare, blir det förra en årlig utgift af 1,200,000 kr., represente
rande ett kapital af 24 Inil!. och det senare en byggnadskostnad af
nlinst tio ll1ill.

Det är eller borde vara själfklart, att ingen skulle hellre önska
bet.ala kroppsarbetarna höjda aflöningar, ingen hellre bereda denl bättre
bostäder och andra förnläner än just arbetsgifvaren, men för arbets
gifvaren finnas ekonomiska gränser, hvilka, som jag visat, äro mycket
trängre; än allnlänheten förstår, och öfver hvilka han icke får eller
ens kan gå, hvarenl0t det icke synes finnas några gränser för de
anspråk, som afund, popularitetssträfvan, brist på ansvar och ansvars
känsla eller okunnighet framkalla.

För att fraUlkalla bolagshat angifves industrien sonl typ för grotte
kvarnen. Det angifves i tal och tryck, på prosa och vers, att arbets
gifvare lefva af kroppsarbetarnas svett och möda, att» arbetsgifvarna
borde spikas upp på ladugårdsväggarna SOl11 hökar», att »penningarna
tillhöra endast kroppsarbetarna», »de stora bolagen hafva råd», »hvad
gör det ett bolag?» 111. In. nl. 111. Häraf suggereras allnlänheten, vår
svenska för afundsbacillens sporer så lälIlpliga jordnlån. Faran häraf
kan blifva ödesdiger för vårt land. Är ej bolagshatet en kränkning
af den heliga föreningsrätten?

I sin broschye onl »Massornas själsliv» (Verdandis slllåskrifter, 152)

skrifver öfverläkaren vid StockhollIlS hospital, professor Gadelius, -bland
annat:

»- - Massornas själsliv är en enklare, lllindre utvecklad psykisk
"tillvarelsefornl än individens. - Det är ett oreflekterat, opersonligt och
uilder111edvetet varande; det är icke" ett tänkande i vanlig lnening utan

snarast ett uppgående och stillastående i -vissa "föreställningar eller på
sin höjd en intellektuell rörelse inom vissa trånga föreställnings
kretsar. " Massan" sugger~ras aven ide, hänföres och ryckes med av
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denSan.1111a till ett instinktivt IlandIande, men uppfattar icke denna ide
nledvetet. Massan saknar därför fullständigt kritik. - - -

Bland egenskaper, son1 utmärka nlassornas själsliv, sakna vi så

lu·nda i1~telligensen" (örn11.J{tet. Hopen är icke mottaglig för logiska ut
läggningar. Det är de starka känslorna och de enkla föreställningarna~

de lättbegripliga bilderna och ideassociationerna, som finna vägen till
nlassans uppfattning. En folktalare måste vara något helt annat än
en filosof. Han måste låta sina argument löpa på samma planlösa
sätt SOlll hopens stämning skiftar, ITled den största smidighet lnåste
han foga sig efter det, som ligger i luften. Först sätter han sig in i
församlingens känslor, och sakta söker han modifiera dessa känslor i
önskad riktning. Han är ett slags hypnotisör i stort. - - -

Människor hava ju ock mycket gemensamt.. Oavsett intressena för
dagen, klassintressena, föreningsintressena, yrkesintressena, äga de flesta
människor på botten av sin personlighet en oklar rymd av Iller eller
mindre naiva föreställningar, trosföremål, religiösa och andra djupt ro
tade meningar, nlodefördomar, vördnad för bruk och plägseder, nedärvda
traditioner, ett slags bottenvåning, där de kunna lnötas i det bästa
samförstånd. Många n1änniskor leva egentligen hela sitt liv i en sådan
bottenvåning, i alla händelser nedstiga de dit då de träffas. Där har
man det alltid bekvänlt, där låter man tungan gå utan att man behöver
tänka. Ur detta jntellektuella halvdunkel utgår den allmänna opinionen"
som är ett tusenstänlnligt sorl av alla ·dessa ord utan tankar och
vilken alltså, intellektuellt sett, aldrig kan tagas på allvar. - -»

»Massan är», säger Sighele i sitt arbete »La foule crinlinelle»), »i
allmänhet mera disponerad för det onda än för det goda. Hjältenlod,
dygd och godhet kunna vara individens egenskaper, men de äro aldrig
eller nästan aldrig egenskaper hos massan. Den mest alldagliga iakt
tagelse besannar dessa ord; Inan har allt att frukta, ingenting att
hoppas av hopen. Det är ett allbekant faktum, att en brottsling eller
en sinnessjuk nlänniska förmår rycka hopen med sig till en förbrytelse,
men däremot är det vida mer Sällsynt, att en lnodig eller ädelsinnad
man förrnår lugna och avleda nlassorna. Massornas psykologi är rik
på överraskande· fenomen, men dessa överraskningar äro vanligen av
en 'nedslående art. -- - Massan är en terräng, där det ondas bakterie
lätt utvecklar sig, nledan det godas bakterie nästan alltid dör af brist

näring». - - -
Äfven denna är en nationalekonomisk fråga af största vikt.

* * *
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På värt lands program stå mänga stora frågor, bland andra:
Huru hindra emigrationen?
Huru bereda kroppsarbetarna bättre utkomst?
Huru bereda jordbrukarna bättre utkomst?
Huru arrendatorna ?
Huru få. nödigt kapital till vårt lands försvar?
Huru fä nödigt kapital till vårt lands utveckling genom tillgodogörande

af ännu slumrande naturtillgångar samt böjande af jordbruk och
industri?

För industrien behöfves kapitaltillgång till införande af bättre maskiner
och nyare arbetsmetoder, för jordbruket bättre redskap, drä
nering af jorden, bättre ladugårdar, gödselbrunnar ffi. 111. Huru
få tillräckligt många millioner härtill?
På alla dessa frågor finnes ej mera än ett svar, SOlll duger, oell

det svaret gäller till hvar och en af Sveriges innebyggare: produktivt
arbete, arbete, som skapar värden, och sparsamhet, som bevarar och
ej förslösar dessa.

Skalden Fröding skrifver:

En plog ska vi ha, en harf ska vi ha
En häst ska vi ha, som kan streta och dra!
En täppa filed bönor och kål och spenat.
Så ska vi ha't!
Men Maja du, Maja du, hvar ska vi ta't?
Jag är för fattig och du är för lat.
Maja du, Maja du, hvar ska vi ta't?»

Ja, men hyar ska' vi ta't, är frågan!
Vårt land är ingalunda fattigt, men vi äro i allmänhet alldeles

för lata.
. Kunde vi per man frainbringa lika lnycket industrialster som ameri

kanarna, ja, blott som tyskarna! Kunde vi af vår jord utvinna vä
sentligt större skördar! Hvarför inte? Skulle vi ej därigenom kunna
skapa oss Amerika i Sverige? Hvarför inte? Vi skulle då kunna ut
vidga vår export och lämna fraktgods, som berättigade till direkta,
transatlantiska ångbåtslinjer.

Härför fordras dock att börja med grunden, framför allt omorga
nisation af våra folkskolor i praktisk riktning, särskildt meddelande a.f
grundliga insil{ter i hälsovård och af för våra yrken nödiga insikter i
naturens lagar till nytta för jordbruket, trädgårds- och ladugårdsskötsel,
skogsvård och fiske fil. ffi. samt träning i yrkesskolor, träning till upp-
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drifven skicklighet lned snabbhet i tanke OCll raskhet i handling, hvilket
är alldeles nödvändigt, för att vår tids rastlösa lif skall underlättas.
Träning är nödvändig för att rnöjliggöra förbättrande af vårt folks
utkonlst, ty att ensalnt bokligt lära ungdomen, hvad nutidens sociala
kraf fordrar, utan att åskådligt visa OCll träna denl till att fylla, hvad
son1 fordras för att berättiga till en högre lefnadsstandard, är ju långt
ifrån rätt n10t vårt folk. Våra ynglingar böra fostras a.tt blifva
dugande~ själfständiga män.

I Anlerika tränas folket till arbetsintensitet på grund af därvarande
sociala förhållanden. Det omanliga känslopjunk, som finnes i vårt
land, saknas där. En kroppsarbetare har där anseende att vara karl,
en man för sig, och ej en stackare, som skall omhändertagas oeh ynkas.

Man hör ofta personer, som ej kunna tillfredsställa sina lefnads
behof, åtnlinstone icke på det sätt, de 'anse bekvänlast, säga: Vi
hafva rätt att lefva! Ja, det är ej tu tal om; men däremot kan man
med skäl bestrida llvars och ens, äfven deras rätt att lefva af frukten
från andras arbete. Barnet har den rätten, tills det blir vuxet, och
till våra svenska barn har landet en mycket stor skuld. En större
del af barnen lär ju onlkomma till följd af vanvård under första lef
nadsåret, en större mängd än alla' dem, som dö af tuberkulos, och
ytterligare en stor. del få,. likaledes genom oförständ, otillräcklig eller
opassande näring under uppväxttiden,' då grunden för kroppens och
själens krafter lägges; a~lt beroende på vår fÖrSU111melse att ej gifva
kvinnan den uppfostran, hon behöfver och måste kräfva för att kunna
fylla sina höga plikter. Kvinnans uppfostran till själfförsörjning och
till arbete i hemm·et får ej heller förbises. . Kvinnor fyllå'· på lnånga
0111råden sin uppgift bättre än 111än. Kvinnoarbetet i Frankrike lär
u.ppskattas till 5 il 6 milliarder francs per år. Hafva vi råd att i
längden" försulllina tillvaratagandet af en för vårt .land motsvarande
nationaltillgång?

Skrikets, hatets och oförnöjsamhetens vägar leda icke till ernående
af. en högre lefnadsstanda'rd för vårt folk.. De äro endast villovägar.
Därenl0t gifves en väg, arbetets, sonl är. bepröfvad i vårt land, under
galula . tider, och som vi· sett med fördel vandras i andra länder. Låt
hat .och aful1dsjuka begrafvas, låt oss icke förtära det bröd, det kapital,
S 0111 vi' och våra -förfäder samlat, utan, .låt oss alla arbeta, intensivt
arbeta på att i öka tillgångarna, så' att- .alllnänna 'välståndet. blir större,
öka' tillgångarna. genolll' -att. frånlkalla· ·bättre skördar af vår jord,
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större 'Inängd och värdefullare arbetsprodukter i våra helll' och våra
verkstäder, så blir brödet rikare och kraftigare, och låt oss fostra,
utbilda och träna de unga, särskildt de unga kvinnorna, så att de alla
med större kraft t.ill själ och kropp kunna utveckla värt lands resurser
och därigenom skapa större lycka och större förnöjsanlhet med vårt
lalld, än vi hittills lyckats.

I anledning af föredraget yttrade sig:

Herr Ordföranden: De lifliga bifallsy~tringarna visa, att jag endast e

ger uttryck åt allas' tanke, när jag anhåller att få tacka den ärade
föredragshållaren för hans intressanta och sakrika., klargörande och
väckande föredr'ag. Detta föredrag har säkerligen hos oss alla väckt
åtskilliga tankar och frågor till lif, hvilka tankar och frågor utan
tvifvel mången gärna vill kläda i ord i en komlDande diskussion.
Med anledning däraf ber jag de herrar, SOlD äl11na yttra sig, att an
mäla sig till ordet.

Herr Redaktör Hj. Branting: Herr ordförande, ll1ina herrar!
Jag skall vara den siste att bestrida, att den ärade talare, sonl

vi alla nyss llled Uppll1ärksanlhet åhört, har haft åtskilliga, SåSOlTI
herr ordföranden sade, väckande och klargörande synpunkter att fran1
hålla. Men jag nödgas något reservera l1lig Ulot det uteslutande inställ1
mande, S0111 syntes ll1ig ligga i denna samn1a karakteristik. Det föreföll
mig, SOlll onl den ärade talaren, under det att han så starkt franlhöll
behofvet och nödVändigheten af att öka nationalinkonlsten här i landet
genom ett lnera intensivt arbete, dock förbisåg hvad SOlD uti ett äll1ne,

sådant som det han själf uppställde, borde vara en hufvudpunkt, näm
ligen huruvida denna nationalinkolllsts fördelning är af den beskaffen
het, att nl"an har rätt eller icke har rätt att därenlot göra grundade
anmärkningar.

Han hade ett par uttalanden, hvari llan, onl uttrycket tillåtes mig,
slog in öppna dörrar gent ell10t den socialistiska åskådningen. Sålunda
fran1höll han, att det icke endast är kroppsarbetet, S0111 skapar rike
dom, utan" att det 'naturligtvis behöfs i en n10dern industriell ordning"
äfven annat än kroppsarbetarnas insats. Ingen "socialden10krat har
fallit på en så förvänd ide SOlD att bestrida detta., och jag tror ej
heller, att den ärade talaren kanhända fullt 111enade så, ehuru jag fick
det intrycket af hans ord. Han framhöll också behofvet af kapital
bildning för att öfverhufvud fä en industriell verksamhet i gång. Ja,
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utan allt tvifvel, men enligt socialistisk uppfattning är det ju ej heller
fråga om att. förstöra kapitalet, ej ens att dela ut det på en mängd
händer, utan frågan är endast, hurlIvida det skall sättas att tjänst
göra i händerna på ett relativt fåtal af nationen, eller om dess an
vändning skall kontrolleras af själfva det stora arbetande folket. Det
var en liten erinran, som talaren gjorde, Oln huru han hade sett en
arbetare, som stod och grundade öfver, att det vore allt ändå nlycket
skönt, onl lllal1 kunde få aflöning utan att arbeta. Detta väckte natur-

~ ligtvis i det sammanhang, hvari det kom, en viss munterhet, och det
förstår jag mycket väl. Men jag kunde för min del icke undgå att
göra mig den frågan: Förekommer det icke faktiskt i vårt samhälle
stora lnängder af inkomster, som kon1ma just på det viset medan
man grundar ntan att arbeta?

Ja, menade den ärade talaren, det skulle vi icke tala så nlycket
on), och minst i bolagsväsendet, därför att i detta ingå till så stor del
slnå aktieägare, små besparingar, insatta såsom aktier, ,och hvilkas
.afkastning är af mycket stor betydelse för dessa aktiers innehafvare.
Ja, utan tvifvel är det så i en del ~ fall, men jag vågar betvifla, att man
har rättighet att. till sköld för bolagsväsendet uti de former, som det
ikläder sig i det nl0derna samhället, skjuta fram d~ssa snlå aktie
,ägare med förbiseende af de· mye,ket stora mängder af betydande
kapitalhopningar, som äro lagda ~ bolagsinkomster. Den ärade tala.ren
anförde en medelsiffra- af., Oln jag hörde rätt, ,8,1 % af ett godt års
afkastning för järnhandteringen. Det är ju kanhända ieke så ofantligt
lnycket ~ det skall jag icke yttra mig om, 'något öfver 8 %är dock
ieke alltför, dåligt, men om det är ett exceptionellt år är det ej heller
så synnerligen högt -, ;men jag tror, att ·man får vara något försiktig
111ed en sådan siffra,. då vi haft på ett uppseendeväckande sätt under
,den sen~ste tiden erfarenhet om, huru. procentsiffror för afkastn~ngen

kunna nedgå därigenom, att man helt enkelt skrifver upp aktiekapi
talet och på det sättet naturligtvis får en ganska låg procentsiffra.
Jag har icke härlned sagdt, att detta skulle vara fallet i större ut
sträekning peträffande de f9retag, om hvilka den ärade talaren ,yttrade
sig - det känner jag icke -, luen ensamt en' sådan siffra synes
nlig icke, tillräckligt afgörande. Man fär nänlligell tänka också något
på, hur ,stor kapitalinsatsen från början varit, och hur många procent
på denna afkastningen representerar. En ingående undersökning llled
Jlänsyn äfven härtill skulle måhända gifva ett annat resultat, som
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icke lika väl läte sig användas i den bevisföring, hvarom här var
fråga.

Den ärade talaren anförde uttalanden onl nlassornas psykologi af
professor Gadelius. Denna vetenskapsmans omdömen äro alltid i hög
grad intressanta. Men' jag undrar, onl ens han själf har kunnat förutse
en sådan användning af dessa hans uttalanden, som att de skulle i
detta fall ·föras fram till försvar för en uppfat.tning, att allt i afseende
ä arbetsinkon1stens fördelning på det hela taget är bra som det är,
111edan 11lassorna, sonl icke kunna förstå den där saken, naturligtvis
låta sig ledas af stämningar, af oklara föreställningar, Inot hvilka den
högre upplysningen endast har att förhålla sig helt och hållet af~

visande. Jag tviflar llled ett ord på, att det -förhåller sig så, att den
ärade talaren, när han ställde sig på detta sätt affärdande gent enlot
el1 alllllän uppfattning i afseellde ä bolagsväsendets insat~ i vårt na
tionalekonollliska lif, då stod - tillåt mig säga det - själf psykolo
giskt fullt fri'i detta afseende. Det· synes nlig fast mer, som om han
själf genon1 hela sin ~täl1ning, genolll hela sin' åskådning blifvit i viss

. 111ån suggererad att enbart se ljussidorna i del1na sak lllen icke de
andra sidorna. Jag tror därför nära på, att ma11 skulle -kunna' till
111äta den instinktiva känslan' hos dessa massor ett bra mycket star
kare vitsord vid sidan af en insikt, hvilken kanske icke är på det
sätt objektiv, SOIU en vetenskaplig insikt i dessa ting väl egentligen
borde sträfva tiJl att vara.

Oförnöjsanlheten --- yttrade den 'ärade 'talaren - böra vi skjuta
undan, den ger aldrig någon verklig fördel. Ja, det kan ju vara en
vacker sat.s, och ingalun~a vill jag vara den, som på det sät.t predikar
oförnöjsaluhet,. att .det skulle vara själfva 'den yttersta driffjädern, 'och
att, så fort l11an ser någon, som höjer sig öfver nlängden, afunden
genast där skall haka' sig fast och' söka draga den ned. Men jag
kan icke sluta' ll1ina ögon för det faktunl, att,. tack vare hvad den
ärade inledaren' här karakteriserade såsom' oförnöjsalnhet, tack vare
att den svenska arbetarklassen icke varit nöjd nled sakernas ordning,
sådan den var, när enbart arbetsgifvarna bestänlde på arbetsmark
naden, tack vare dett.a ha arbetarna skaffat sig under de senaste år
tiondena en 11ledbestälnmanderätt, hvarigenonl de ha 'kunnat konlnla
upp till en relativt bättre ställning nlot förut. Och den oförnöjsam
heten 111ed deras föregäellde undanskjutna och nedtryckta ställning,
den har varit en insats i vår kulturutveckling, en bärande kraft framåt
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för den arbetande klassen. Jag tl~or, att så länge det ännu förhåller
sig så, att en stark tendens till kapitalkoncentrering fortgår, så länge
SOIU i nlånga fall en mängd kapital 'salnlas på hastigt vis på enskilda
händer, det finnes fog för, att man ifrån de breda lagrens sida ser
icke blott på behofvet att arbeta mera och intensivare utan äfven på
önskvärdheten, ja, nödv'ändigheten att fördelningeil af det nationella
arbetets afkastning blifver så rättvis och riktig sonl nlöjligt.

Herr Disponenten E. J. Ljungberg: Herr ordförande! Jag skall
blott be att fä rätta ett l11isstag. Den föregående talaren hade fått
för sig, att jär~industrien förtjänade 8,1 .% på det insatta kapitalet.
Det är minsann icke så väl. Jag meddelade, att 111edelförtjänsten
för alla bola.g i värt land var endast 5,2 %. De 8,1 %, llvarolll
jag talade, utgjorde icke vinsten på det insatta aktiekapitalet, ut.an på
värdet af ett års produkter, som där framställts. Det är således en
väsentlig skillnad. Det var icke ·fråga onl någon utdelning eller netto
vinst i detta fall, utan vinsten var 'per ton ·kronor 13: 60, hvilket
enligt dåvarande värde gjorde 8,1 %.

Missnöjet - det måste jag erkänna - det drifver oss alla framåt.
Man kan icke alltid vara nöjd med hvad 111an bar. Då skulle det ju
icke vara möjligt, såsonl jag förut anfört, att nu leverera svenska
martinstälräler för 120 kr. per ton, då .de för 30 år sedan kostade
312 kr. per tOll. Det är ju alldeles gifvet. Men det är skillnad på
missnöje och missnöje. Det firins naturligtvis berättigadt OCll oberät
tigadt nlissnöje. Gifvet är ju, såSOln förut sagts, att hvarje arbets
gifvare, med - jag fruktar - kanske ett och annat undantag, gärna
skulle se, att han kunde betala sina arbetare lika väl som i Amerika,
men han kan det icke.

Huruvida fördelningen af kapitalet är rättvis eller icke, det Blå

man tvista onl. Men jag erkänner också, att i vår tid förekonl111er
mycket parasiter på det produktiva arbetet, jag erkänner det villigt.
Men dessa parasiter ha väl sin tid liksom alla folksjukdomar, de värka
väl snart bort.
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Tillägg till föredraget:

Bolagsvälde och bolagshat.
För de 111ånga bevis på intresse för innehället af nlitt föredrag

-onl ofvanstående älnne i Nationalekonomiska föreningen, som jag dels
'genom bref, dels genonl uttalanden i tidningar erhållit, ber jag at.t på
,detta sätt vördsanlt fä hembära nlin tacksanlhet.

I anledning af hvad i mig tillsända bref och tidningar förekonlnlit,
vill jag härmed fullständiga föredraget 111ed följande förtydligande.

Ätta timmars arbetsda'!J, d. v. s. tre. skiftlag arbetare per dygn
'j stället för två, synes ej passa på alla platser .och lInder alla för
'hållanden. Vid tvenne af Bergslagets verk llafva vi försökt öfver ett
:års tid nlen erhållit lnindre totalproduktion än förut. Detsa.mma lär
vara förhållandet vid ett anl1at närliggande större' verk.

Arbetslö1~er1~as stegrin,g har möjliggjorts af en under flera år uppåt
.gående konjunktur och fralngångsrik ingenjörsverksamhet, ej genom
arbetarorganisationens verksamhet.

Arbetarorganisa,tioner1~a hafva därelnot åstadkomnlit ett politiskt
'parti, sonl torde kOll1ma att göra en del goda insatser 'i vårt politiska
lif, och inonl industrien bafva de lärt arbetsgifvarna, att lid är värd
1nera pengar än förr. Å andra sidan har frän arbetarorganisationernas
-o111bud ofta franlställts så orinlliga anspråk på aflöning, att industri,
jordbruk. och allt produktivt arbete hotas med undergång.

Arbetspriser Blåste följa priset på de färdiga produkternas salu
värde och värdet på penningen - förmedlaren af arbetsbytet. Onl
-alla arbetslöner uppdrifvas, blir sonl följd, att alla arbetets produkter,
·alla lifsförnödenheter, husrulll, födoänlnen, kläder Ul. 111., sonl ju ock
·äro arbetsprodukter, stiga, den 11ögre af1öningen får lnindre köpkraft,
'och behå.llningen blir lika Il1ed noll.

Öfver de ekonomiska lagarna. råder i längden hvarken arbetsgifvare,
.arbetstagare eller deras organisationer; ej ens i de stora industri
länderna. Vid uppåtgående konjunkturer kunna arbetspriserna höjas r

'och vid nedgående konjunktur är det köparen af varan, sonl beställ1
11ler priset. Passar ej pr'iset, köper ban ej, och då måste produk
tionen minskas och arbetare afskedas.

F'rån utlandet har 11leddelats, att tyska arbetare gått in på 15 %
lönened~ättning'l och i Anlerika hafva flera fabriker nödgats afskeda
större antal arbetare, däribland Ba.ldwins lokomotivfabrik i FiladeIfia
tio tusen oell Westinghouse fabrik för elektriska nlaskiner 3,500 arbetare.

4
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Vinsta1~del till kroppsarbetar1~a.

En tidning har anfört:
»1 sanlband lned ett industriellt jubileulll b~rättades häronldagen'

onl ett bolag, sonl på ett, aktiekapital af en half million på 24 år'
utdelat 24 IniIlioner kronor, nledan ,arbetarna inte fått lllera än sin
knappa nödtorft. Finner Ni det underl~gt, 0111 en· dylik fördelning'
väcker afund?»

Att det väcker afund,· finner jag ej underligt, dä alllnänhetell ej
kan bedö111a, att bolagets .-- Separatorbolagets ~ .franlgångar äro·
frukter· dels af geniala uppfinningar, dels af en sällspordt klok och
vidsynt administration, som ej skytt att lägga filialkontor och filial-o
verkstäder i andra länder Gell därifrån hemfört ökadt kapital till
vårt land.

Hade blott vårt land nlänga sådana affärer, vore det nlöjligt äfven·
för dessa att gifva sina arbetare lika goda villkor, som hvar man vet.,.
att Separator gör.

Af allt att dölna hafva aktieägarna i Separator icke heller an-o
vändt sina utdelningar till landets skada. De hafva direkt eller in-o
direkt. ge110lll bankbelnedling insatt dem i det produktiva arbetets tjänst
och skapat tillfällen till, utkOlllst åt andra., Ångturbinbolaget, Lactator'
och flera försök till separatorfabriker hafva uppstått nled nler eller'
lnindre lyckade resultat.

Vår industri behöfver äfven bolag nled stora vinster, SOln draga.
intresset och kapitalet till det produktiva arbetet, ,annars skulle det
,ej ,länge kunna uppehållas. Vi behöfva bolag och enskilda, sonl äga
kapitalstyrka att utföra för vårt lands utveckling kostbara och viktiga
försök. . GIn 'llågra få af dessa lyckas, SOlll Separator, L. M. Ericsson
OCll några andra, nlå det vara delll väl unnadt. .Äfven .våra kropps-o
arbetare vinna därpå.

I Tyskland ·finnas verk, som, nlånga är å rad utdelat 50 '%' oell
flera, sonl utdelat 25 %och däröfver. ,.

De, SOlll afundas Separators och några få andra aktiebolags fralll
gångar, kunna trösta sig ,Ined, _att· vårt .land har 744. ·bolag med
335,420,000 kr. aktiekapital, för hvilkanågon utdelning icke angifves.
i d:r Key-Abergs bok.

Skulle kroppsarbetare hafva del i arbetsgifvarnas vinster, följer
sonl konsekvens, att de äfven skulle dela förlusterna.

Storkc(;pitalet. . Hvar är gränsen nlellan storkapital och slllåkapital"t
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Sal1llade sl1låkapital blifva ju ock storkapital till sina verkningar. Om
en s. k. storkapitalist äger lllera af denna jordens goda, än han kon
SUl1lerar, så nlåste han, för att göra öfverskottet fruktbärande, ställa
kapitalet i företagsalllhetens - det produktiva arbetets - tjänst,
insätta det i nya företag, fabriker, 11usbyggnader eller dylikt, hvar-
.igenonl kapitalet öfverflyttas till arkitekter, ingenjörer, byggnlästare
och kroppsarbetare. En och annan torde anväl1da sin utdelning illar

I11e11 äfven då flyttas kapitalet på andra händer, och, Oln 11an efter
länlI1ar förulögenhet till a~~ftagare, brukar det ej dröja länge, innan
dell är skingrad. Man har 111ånga bevis för, att lyckan icke länge
följer kapitalet men trifves godt tillsanl1uans nled arbetet.

Till storkapital torde ock kunna räknas det till cirka 5,000,000
kr. uppgående belopp, sonl fackföreningsmedlelnnlarnas årsafgifter -
ordillarie och extra· - lära uppgå till.; HärutöfveI' lär en inträdes
afgift af 10 kronor per ll1edlenl erläggas. A.ntalet i fackföreningarna.
inregistrerade 111edlenlInar lär enligt tidningsnleddelande uppgå till
250,0'00 personer, OCll afgifterna angifvas till öfver 20 kr. per ll1ed-·
len1 och år. En årsinkonlst af fenl nlillioner kronor är väsentligt
nlera,än llågon af vårt lal1ds produktiva föreningar uppnått, och re··
presenterar efter 5 %ett kapital af 100 111illioner, eller nära lika .stort
SOIU vårt största bolags, den' skånska sockertrustens.

Arbetsgifva.rorganisationerna kräfva ock sin årHga tribut i forn1 af
afgifter och garantiförbindelser. Båda dessa organisationer äro till sin
verksalnhet att likna vid truster, SOIU kunna göra vår nationalekononli
stor skada, ty hvarje stillestånd i arbete, det Inå vara genoln strejk
eller lockout, är en förlust för J?at.ionen. Alla afgifter till dessa or
ganisationer kOlllina att under svåra tider kännas tryckande på det
produktiva arbetet.

Sjcil{ägande bO!J~destånd är ju för ett land af stor vikt, n1en ut
vecklingen däraf 111åste föregås af praktisk undervisning 0111, huru
Illal1 af jorden skall kunna afvinna skördar, SOlll skänka arbetarna de
inkonlster, SOlD i lnöjligaste ll1än kunna fylla en arbetares nutida
lefnadsanspråk. Man födes tyvärr icke nled kunskap onl, huru jord
skall skötas rationellt.

Olnkring 80 procen.t af Sveriges odlade jord lär ju vara i slnä
brukares ägo. Är deras jord 111öllstergillt skött? År den väl brukad,
afdikad och djupplöjd? Äro kulturväxter valda så, att de passa för
klinlatet och till jordens kenliska sallllnansätt.lling? Äro de växt-
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näringsälnnen, S0111 jorden i fråga saknar (kalk, kali, fosforsyra, kväfve)
för att bringa dellodlade växten till rik utveckling, påförda? Har
man tillgodogj ort sig de kväfvesallllande bakteriernas .arbete?

Säkert fattas här lnyeket, ja, säkert ännu l11ycket äfven i pro
vinserna söder Oln det ~ä 11lyeket klandrade Norrland och Dalarne.

Huru nled skötsel oell val af kreatur? HUrtl n1ed hönsgården,
huru Il1ed' trädgården? På alla områdell är säkert n1ycket att för
bättra.

Men för att kunlla förbättra fordras kunskap, idoghet och kärlek
till arbetsuppgiften. Våra jordbrukare Il1åste bihringas nödiga kun
skaper, grundliga kunskaper om villkoren för växtens lif 111. 111. och
desslltonl arbetsfärdigilet.

Att lära en perso11 att sköta ett verktyg eller lära ett handtverk
.är en vida lättare uppgift än att lära bono111 att franlgångsrikt slcöta
€tt jordbruk.

Skötes vår svenska jord och våra skogar väl, så räcker vårt land
godt till S0111 verksanlhetsomräde för alla, SOlll vilja OCll kUllna arbet.a,
för arbetare af alla klasser, såväl för de enskilda individerna SOl11 för
deras salnmanslutningar, dessa 111å nu kallas föreningar eller bolag.

Till sist anser jag 111ig böra 111eddela, att jag icke af Ilågon varit
skickad eller anulodad att hålla föredraget i fråga.

Falun den 15 Februari 1908.

E. J. Lj~('11,gberg.
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Det för aftol1en uppställda diskussionsän1net:

Sockerbeskattningsfrågan vid 1908 års' riksdag

inleddes af .Juris Doktor J. Lembke:

Bland 11utida näringspolitiska uppgifter Ilar frägaJ;l on1 statens för-
Jlållande till sockerindustriell förn1ått tillvinna sig ett intresse, sonl
blott kon11l1it få· frågor till del. Orsaken till detta förhållande' torde
väl, uton1 de' stora ekonollliska intressel1, SOlll det här gäller, äfven
få sökas i den n1ångfald af de olika och llvarandra ofta nlotsatta in-
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tressena, sonl just i denna fråga 111ötas, och SOlll af ofvan alltydda
förhållanden i hög grad influeras. Utonl dell vanliga intressekollisionen
mellan konsUlnenterna och producenterna tillkonlnler näinIigen idenlla
fråga äfven stateils finansintresse, hvarjänlte producenterilas krets
delat sig i tvenne läger, betodlarna och de egentliga sockerproducen
terna, lIvar och -ell Illed delvis nlotsatta intressen. Att se till att
intet~f dessa intressen undanskjuter de andra san1t· förskaffar sig
oberättigade fördelar på de andras bekostnad har varit och är väl
fortfarande statens ingalunda lätta uppgift, särskildt grundad på det
förhållandet, att sockerindustrien gjort och alltjämt torde kornma att
göra anspråk på statens ekonomiska beskydd. Mångfalden oell olik
fornligheten af de förordningar, som regl€ra statens förhållallde till
sockerindustrien, bära också nogsamt vittne onl de svårigheter, SOl11
lagstiftningen inom d~tt~ onlråde lnött. Ursprungligen betraktades
af s~aten den uppblonlstrande hvitbetssockerindustrien -- sedall kon
tillentalafspärrningens dagar under Napoleon vO,ro .förbi ~ llufvud
sakligast såsonl ett hinder för ätnjutande af den fulla illkolllSt af soeker
konsunltionen, sonl tillflöt statskassan ur tullen vid import af rör
socker från de tropiska trakterna. Beskattning af sockertillverkningen
tillkom också först såsoln en ersättning för 11Iinskad tullinkonlst eller
SOlll ett medgifvallde åt rörsockerproducenternas i kolonierna intressen.
Först i ett senare stadium blef dell inhemska sockerindustrien före
mål för statens särskilda llppnlärksamhet äfven ur annan synpullkt
än sonl skatteobjekt, och den näringspolitiska sidan af frågan kOllI
att träda i förgrunden. Den betydelse, den inhelnska sockerindustri~ll

ha~e särskildt för höjandet af landtbruket, föranledde kOlltinentens
stater att underkasta sig betydliga uppoffringar för att åt sig för
värfva, lät vara äfven på andra länders bekostnad, den största 11Iöjliga .
utländska afsättningsmarknad för sitt socker, under det att gifvetvis
den inhenlska marknaden genonl enorma tullar skyddades från frälll
mande illträng. Konsekvenserna af denna politik ledde emellertid till
ett tillstånd, S0111 nled llödvändighet fordrade en ändring af 11änsYll
till de öfriga iIltressellterna. Statens inkonlst ur sockerkonsUllltionell
110tades att bortelill1ineras, under det att sockerindustrien förstod att
genonl sanll11anslutllingar,·i karteller under skyddet af de höga införsel
tullarna förskaffa sig· en' ökad in·komst från konsunlenterna. Hvilka
belopp det rörde sig 0111, fralllgår af den -beräkning, sonl anställts. i

. .

Tyskland, oell SOlll visade, att under ett år soekerkartellen dä.rstädes
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~åtl1jutit en inkomst, SOlTI llled öfver 100,000,000 111ark öfversteg den
:50n1 industrien vid fri konkurrens, men i· öfrigt lInder sanlilla he..
tingelser, skulle hafva' åtnjutit. Den internationella öfverenskonl11lelsen
-i Brussel gjorde år 1903 ett slut på denna politik, hvarvid utonl
horttagandet af alla utförselprell1ier och öfriga fördelar för industrien
.äfven en för alla de sockerexporterande konventionsstaterna lika in
förseitull bestänIdes, hvilken därjämte sattes så' låg, att, därigenoln
praktiskt taget onlöjliggjordes alla försök att genom öfverenskon1melser
'inon1 industrien -tillvinna sig lllera betydande fördelar.

Den - senaste utvecklingen inol11 sockerpolitikens område tyckes
'peka hän på ett bättre tillgodoseende af konsulnenternas intressen,
.·åtminstol1e torde man väl så få tolka den i Tyskland principiellt gillade'
nedsättning af sockerskatten..

I Sverige har lagstiftningen i det ärende, SOl11 sysselsätter oss,
-icke varit af så storpolitisk innebörd som på· kontinenten, i följd af
.att -vår sockerindustri aldrig försökt upptaga täflan lned utlandets.
.Ända till år 1905 hade lagstiftningen till hufvudsakligasteuppgift
.att genolll ofta påkommande skattestegringar åt staten förvärfva åtlnin
:stone en del af de stegrade· illkomster, son1, under det då existe
-rande skattesysten1et, hvarje- ny teknisk uppfinning eller ökad socker-
halt hos hvitbetan 111edförde. Att i detalj följa gängen af svensk lag
:stiftning torde sålunda OCll särskildt vid detta tillfälle vara öfverflödigt;
·det torde vara nog att i största korthet erinra om hufvudfaserna i
·den svenska lagstiftningen. När år 1867 frågan 0111 skatteläggning
.af den svenska råsockerindusti'ien först väcktes inolll riksdagen, afsåg
-n1311 11ufvudsakligast, som förut antydts, att skaffa sig en ersättning
-för den ll1inskning i tullinkon1st, son1 blifvit följden af den inllemska-
-råsockertillverkningen, hvarjämte såsom 111edverkande orsak äfven fralll-
l1ölls faran för att den dåvarande finanstullen å socker skulle öfvergå
-i en skyddstull. Vid riksdagen 1.'869, då införandet af en accis å
::sockertillverkningen inOUl landet beslöts, ställde man också accisen i·
<lirekt salllband med tullen å socker samt bestäl11de, att accisen suc
"cessivt sklllle höjas -så, att den ko'mme att utgå från den 1 juli 1873
.111ed ett belopp lllotsvarande 1/5 af tullen å råsocker; den:1 juli 1876
:sklllle en stegring af skatten 1110tsvarande 1/5 af tullen å råsocker -äga
Tunl -och så· ytterligare 11vart 3 är, intill -dess år 1882 beskattningen
:skulle uppgå till 4/5 af tullen å råsocker. - Sall1tidigt valde 111an af

-praktiska skäl för upptagandet af skatter en fornl af ll1aterialbeskatt-
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ning, grundad på betsaftens egentliga vikt. Vid riksdagen 1873 be-
slöt 111an sig dock för att, lned öfvergifvande af sitt förut fattade·
beslut, införa en nlaterialbeskattningsforl11, grundad på hvitbetans vikt
samt ett beräk~adt och på förhand bestänldt utbyte af råsocker ur
betan. Det var uteslutande' af praktiska skäl, sonl man valde denna
fornl för beskattningen, och dåvarande finanslninistern ,Vffirn fraI11höll,.
att 111an ingalunda ville uppgifva hoppet 0111 att framdeles införa den,
rättvisare produktbeskaltningen, ehuruväl han nu' af sparsanlhets-·
hänsyn förordade en materialbeskattning. Det skulle enlellertid dröja
öfver 30 år, innan denna förhoppning konl att uppfyllas, under hvilken
tid den fornl af InateriaIbeskattning, lllan valt, fick rikligt tillfälle att
utveckla både sina goda egenskaper och sina dåliga. Säson1 ingen.
anl1an beskattningsfornl kunnat, Ilar denna äfven i Sverige visat sin,
förlnåga att· uppdrifva den tekniska fulländningen hos fabrikerna till
sin högsta höjd, om äfven denna tekniska fulländning ibland från,
natiollalekonomisk synpunkt icke varit odeladt fördelaktig; å andra
sidan Ilar beskattningsforlnen verkat till att skapa en olilehet i de
ekononliska betingelserna för fabrikernas verksamhet, sonl icke varit
till fördel, och den har värst af allt orsakat dolda prenlier, hvilka:.
väl icke hos oss såsom på kontinenten gifvit sig tillkänna i kontant
utbetalda utförselpremier, lllell icke dess nlindre lika reellt varit till
städes i form af större skillnad lnellan skattesatsen och tullskyddet,
än SOlll afsetts.

Den successiva förhöjning af skatten, som beslöts af riksdagen år
1869, kom endast till· användning år "18·76. Redall år 1879, då den·
andra förhöjningen af skatten skulle äga runl, fann nlan sig föranlåtenl.
att suspendera stegringen, -ocl1 år 1882, då skatten enligt dell antagna.
planen för den successiva stegringen skulle uppgått till 4/5af råsocker-
tullen, beslöt nlan sig för att öfvergifva det antagna systenlet oC11\

fastsatte skatten tillsvidare till ett belopp motsvarande 2/5af råsocker-
-tullen. Någon förändring härutinnan skedde icke förrän år 1891, då
riksdagen beslöt, att skatten skulle utgå nled ett belopp n10tsvarande~

halfva' tullen å råsocker. Den i sockerbeskattningshänseende viktigaste
riksdagen under senaste tiden, Oln nlan undantager riksdagen 1905,.
är otvifvelaktigt riksdagen 1893. Vid denna riksdag beslöts, son1
bekant, att införa den' för sockerbeskattningen förut okända prip.cipen..
onl särskild premiering af fabriker, hvilka nyanlades på ett afstålld af
lninst 30 lem. från i gång varande råsockerfabrik. Orsaken till beslu.
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talldet af denna skattelindring eller, kanske bättre uttryckt, till ökadt tull-o
skydd för fabriker så kvalificerade, SOlll ofvall angifvits, v,ar en önskan
att befordra anläggandet af fabriker rundt 0111 i landet för att där-o
igen01TI tillförsäkra landtbruket inonl vidsträcktare onlråden de för-o
delar, SOlll odlande af hvitbetor ansågs lnedföra. Principell hade- förut
användts inonl andra olllråden af beskattningen och där kanske lned
fört godt resultat. Iuon1 sockerbeskattningen torde dock en senare
erfarenhet hafva gifvit bevillningsutskottet rätt, när detsarnlIla afstyrkte
den sederinera 3;f riksdagen 3ntagna skattelindring under franlhålIande
af den' fara, 11lan löpte genolll att uppalnma en industri å orter, SOlll
saknade naturliga betingelser för densanlilla. Då den år 1893 be
slutade skattelindringen upphörde, hade de 4 fabriker, som komnlit i
åtnjutande däraf, erhållit ell skattelindring, sonl uppgick till ett sal11man..
lagdt belopp af 1,625,649 kr. 36 öre.

Den i sockerskattens historia. ojämförligt viktigaste riksdagen sedan
år 1869 är dock riksdagen 1905. Det oefterrättliga förhållande, sonl
lllaterialbeskattningen ll1edfört, såväl därigeno1l1 at.t det verkliga ut
bytet Ställdigt öfverträffade det för betalandet af skatten beräknade
och hvarigenonl staten aldrig kom att erhålla den inkonlst, sOln hOll
borde, SOl11 ock geno111 det orättfärdiga gynnandet af de fabriker, hvilka
bearbetade de sockerrikare betorna, föranledde slutligen riksdagen att
upphäfva hela det a11vända 111aterialbeskattningssystelnet sanlt öfvergå
till konslllllti.onsbeskattning af den, färdiga produkten. Sa111tidigt SOln
denna 0111läggning af skattesystenlet företogs, nedsattes äfven tullell
för raffinerad vara 111ed 3 öre,och sonl en 11aturlig följd af själfva sy
stelnet kOlll skatten å råsockret att verkligen utgå i det reda.n år 1891
beslutade förhålla.ndet till tullens belopp eller 1/2af tullsatsen för rå
socker. Den höjning af skattesatsen, SOlll beslutades vid riksdagell
1905, bestod således i b,orttagandet af den prell1ie, som låg däri, att
det verkliga utbytet af råsocker öfversteg det beräknade. Tullned-·
sättningen å raffinerad vara lnotiverades däraf, att priset på socker
å dell utländska nlarknaden stigit genolll det i Brtlsselkonventionen
stipulerade borttagandet af utförselprelllierna, sonl ungefär uppgingo
till det belopp, hvarnled tullen nedsatts. Att lllan icke redan nu, sonl
i flera 1110tioner föreslogs, skred till ell 11edsättning af tullskyddet i
större utsträckning, än hvad sonl skedde, eller oekså än vidare höjde
skatten, torde väl till 111ycket stor del berott på den ställning, indu
strien intog lnot det lindrigare förslag, som sedernlera vann riksdagens
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bifall, en' ställning, sonl särskildt hade funllit sitt uttryck i det be
tänkande, sonl en af kungl. 111aj:t i ärendet tillsatt kOnl111itte afgifvit.
En af de sakkunniga i denna· kOlnnlitte, direktören för' Öresunds raffina
deri och' de 'därnled förenade :råsockerhruken i Svedala och Kai-'lsllanll1,
11err Westrup,' förklarade i ett särskildt yttrande följande, att »IIled den·
·erfarenhet jag har och lned kännedonl 0111 de~ olika' bolagens ekono
nliska ställning tvekar jag ej att' uttala S0111 lnin nlening, att konl-'
l11itten skulle konlnlit. verkliga förhållandet närnlast, ifall den uttalat
sig på följande sätt: Det 11)7a beskattningssystenlet, ·hvarigenonl socker
industrien pålägges ~ vida högre skatteunlgälder än de hittills varande,
skall utån tvifvel hafva till resultat,' att alla de· fabriker, hvilka till
komulit efter år 1894, skola 11ödgas nedlägga sin verksalnhet» . Vidare
.hade kOlnmitterade i en bilaga, SOln· under. n:o 7· bifogats konlnlittens
betänkande, lned ledning af till dell1 öfverlälnnade uppgifter låtit ut
.arbeta en·· öfversikt rörande det beräknade ekononliska resultatet af
Tåsockerfabrikei-'nas verksanl11et under' olika skattesystenl. Af dessa
beräkningar skall ja.g tillåta mig anföra resultatet af den, -SOlll afsåg.
€tt skattesystem efter det verkligt vunna lItbytet; och lned en skatte
sats af 11.,75 per kg., d. v~ S~ just den form'och den skattesats, sonl
af riksdagen' beslöts, och S0111 tillälllpats sedan den 1 septell1ber 1. 906.
Till grund för beräkningen låg t.illverkningsäret 1902-1903. Enligt
denna beräkning borde, under den· förut angifna förutsättning, 14 rå
·sockerfabriker och saftstationer af 20 existerande erhållit en san1nlall
lagd vinst af 974,598 kr., under det att de återstående 6 fabrikerna
skulle håft en förlust· af 359,052 kr. att uppvisa. Onl nlan drager
den angifna' förlustsU111man ifrål~ vinstsunl1nan, skulle således de 20
räsockerfabrikerna haft att· räkna meden nettovinst af 615,546 'kr.,
d. v.s. de skulle kunna efter', en räntefot af 6 %förränta ett kapital
.af 'rundt taget 10,000,000 kr. -De senaste tidernas erfarenheter hafva
·dock ädagalagt, att vid anställandet af dessa beräkningar 111an till
den grad' missräknat sig, att i -verkligheten utan fara för öfverdrift dell
funna sumnlan kUllnat 1. O-dubblas. Det är gifvet, alt denna oför111åga
hos industriens representanter att öfver'skäd'a innebörden· af den före
slagna förändringen, SOln ofvan antydda' uppgifter innebära., utöfvade
vid frågans afgörande' ett högst betydande inflytande på riksdagen.
En' verklig undersökning af industriens ekonolniska ·betingelser före
togs" icke, lika: litet som en genoll1gäende undersökning angående stor
leken af, det tullskydd, sonl verkligen var af nöden.' Riksdagen, sonl
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besjälades då sonlnu af en liflig önskan 'att bibehålla dell för vart
land så värdefulla sockerindustrien, vågade synbarligen icke efter de
-citerade yttrandena vidtaga andra åtgärder än de, sonl fö'anleddes af
de förändringar i' världslllarknaden, hvilka blifvit en följd' af Briissel
l{onventionen, eller sonl betingades af franlsteg inonl tekniken. Härtill
konl sonl en bidragande orsak äfven kännedonlen 0111 de stegrade
<lnspråk, betodlarna ställt på industrien, och väl äfven en rätt för
klarlig' osäkerhet onl dessa's' inverkan' på fabrikernas ekOn0l11iska
.ställning.

De farhågor, nlan till äfvent.yrs I{Unliat hysa rörande inverkan åf
de år 1905 vidtagna förändringarna på vår sockerindustri, llafva llelt
,och hållet undanröjts genom dell nyligen timade,' nlycket ' omtalade
förändring i sockerindustriens organisation, hvarvid större delen af dell
sanl111a sanlmanslagits till ett bolag nled ett aktiekapital af 135,000,000,
kr.' Det torde väl under inga 0111ständiglleter få anses för djärft, 0111
IDan' af detta faktum vågar draga den slutsatsen, att under nuvarande
Jöi--hållanden -- åtnlinstone den del af industrien, SOIU represeilteras
.af detta bolag - icke lider under 'dålig ekonoInisk ställning, föranledd
.af för lågt tulls~ydd.

För bedönlandet af den situation jnom sockerbeskattningen, SOlll
skapats' af, de senaste håndelserna och' särskildt af 'den till innevarande
Til{sdag afgifna kungl. propositionen nled dess förslag till 11öjning af
skatten nled 3 öre per kg. raffinadsocker och cläraf föranledd lnot
sva'rande sänkning af tullen å raffinad, är det en1ellertid icke nog att
11änvisa till den ekonomiska ställning, SOlll förut ol11nänlnda sanlnlaIl
:slutning al1tyder. Det torde vara väl behöfligt att i detalj undersöka
den nuvarande ekonoulisk'a situationel1 hos fabrikerna för att af denna
,sedernlera kunna draga en slutledning, huruvida den ekonoll1iska bär
.1{raften hos industrien är tillräcklig för de nya kraf på densalnll1a,
S0111 den olnnänl11da kungl. propositionen il1nebär. För detta ändall1åI
skall jag välja samnla tillvägagångssätt, SOIU förut brukats, och SOl11
senast användts i den kungl. propositionen, nä111ligen en jänlförelse
111ellan vår ·industri och' ett annat lands. När jag till jänlförelseförell1ål
väljer tyska riket, så är det särskildt af den anlednilig, att vår industri
alltid i Tyskland sökt sina förebilder; lnaskinerna. ~id våra fabriker
äro till allra största delen af tyskt ursprung, och tillverkningssättet
öfverensstälnn1er synnerligen väl i bäda länderna. Det rån1aterial, SOIU
står till båda industriernas förfogande - 11vitbetan -, är af san1111a
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Genomsnitts
pris per 100

kg. betor, öre

150
160
175
185
185
185

1897-1898 .
i898-1899 ..
1899-1900 .
1900-1901 .
1901-1902 ..
1902-1903 ..

art, i hufvudsak både i Tysklalld och Sverige den s. k. »Klein Wans-
leben», OCll härstajTIIllaI' frän frö frainbragt i Tyskland.

Det torde vara länlpligast för värt- ändanlål att, åtnlinstone pre
liminärt, uppdela industrien i de bäda, teknis~t sedt, själfständiga
grenarna - råsockerindustrien och raffinadindustrien - sanlt först se
till den förra af dessa båda.

E

En faktor af allra största betydelse för bedönlandet af råsocker-
fabrikernas ekonomiska ställning är det pris, SOlll betalas för rä
Illaterialet, hvitbetan. Härvidlag lnåste Illan dock icke fästa sig endast
vid det pris~ sonl erlägges för en viss viktillängd hvitbetor, utan 111an
nlåste räkna 111ed det belopp, som betalas för sockret i hvitbetorna"
hvilket senare belopp är det enda utslagsgifvande för fabrikerna, onl
ock saken ställer sig annorlunda för odlarna. En sockerrikare 11vit..
beta är för fabrikerna värdefullare än en lnindre sockerrik icke endast
på grund af den större lTIängd utvinnbart socker, hon innehåller, utan:
äfven därför, att producerandet af sal11111a kvantitet råsocker ställer
sig billigare, när nlan till bearbetallde har ett sockerrikt. rålllateria1.
än ett sockerarmt. Om l11an bel1ällerdetta i sikte san1t söker göra.
sig reda för, 11vad de senare årens stegrade betpris· har att betyda för
fabrikerna, skall man finna, att den verkliga utgiften f~r rålnaterialet
ställer sig vida l11indre, än hvad nlan skulle hafva anledning att vänta:
efter en jämförelse mellan de låga priserna under gångna dagar OCll
de nuvarande höga. En annan onlständighet att taga med i beräk~·

nandet är, att betpriset ända till år 1903 erlades för otvättade betor,.
hvilket gör, att priset för betor~ levererade före denna tidpunkt, llläste
ökas Bled 111inst 5 % eller den nlängd, hvartill den å betan vidhäll··
gande slllutsen beräknades uppgå. Med iakt~agande af dessa förhål-
landen Ilar priset per kg. socker i betan ställt sig följande under de·
sista 10 åren, hvarvid priset beräknats endast l11ed hänsyn till del}.
kontanta betalningell sanlt lTIed oreduceradt utbyt.e:

Pris pr kg.
socker i

betan, öre

12,6
13,6
14,1
14,8
14,0
13,6
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Pris pr kg. Genon1snit.ts
socker i pris per 100

betan, öre kg. betor, öre

1903-1904 13,9 200
1904-1905 14,5 220
1905-1906 16,8 250
1906-1907 15,8 250

Vid en jä111förelse n1ellan priset på hvitbetorna och priset ä

'Socker i betan finner l11an således, att, under det at.t det förra ökats
i11ed 67 %, det senare däremot endast ökats 111ed 25 %.

När det gäller att från fabrikantsynpunkt göra en jänlförelse
111ellan betprisen i Sverige och Tyskland, l11äste man gifvetvis iakttaga
~detta l1U omnämnda förhållande och räkna med priset på sockret i
'betan, hvarvid således måste bea.ktas både sockerutbytet af betan och

priset per viktsmängd betor.
Att erhålla en tillförlitlig uppgift å det senare för Tysklands vid

:konlnlande l11öter en1ellertid betydlig svårighet. De tyska råsocker
fabrikerna tillhöra' nämligen i stor utsträckning dell landtbrukande
'delen af befolkningen, för 11vilken ·sockerindustriel1 således 11ufvud
sakligast är en binäring, hvarest deras egna produkter förädlas. Så
innehafvas 111ånga fabriker af ekol1onliska föreningar, utan personlig
ansvarighet, bildade af landtbrukare; dessa leverera de å deras jord
'odlade betorna till deras egen fabrik sanlt erhålla betalning för de
sanlIlla i förhållande till fabrikernas vinst. Men äfven l11ånga af de
bolag, sonl bildats under fornl af aktiebolag, hafva på det hela taget
,en likadan anordning för fyllandet af en stor del af deras behof af
llvitbetor. Aktieägarna, hvilka äfven här till största delel1 äro landt
brukare, äro förpliktade att leverera hvitbetor, s. k. »pfliclltrnben», i
visst bestä111dt förhå.llande till deras innehafda antal aktier i bolaget..
Utonl den mängd 11vithetor, sonl på detta sätt anskaffas, och sonl år
1906-07 uppgick till 38,76 % af hela den förarbetade nlängden,
'Odlade fabrikerna själfva under sal11111a år 6,64 %af hela bet.nlängden,
()ch enJast 54,60 % af hvitbetorna anskaffades genonl direkt inköp.
Bland dessa 54,60 ~~ befinna sig emellertid en betydlig 111ängd s. k.
·»uberrUben», hvarn1ed förstås hvitbetor, som levereras af aktieägare,
l11en utöfver den ll1ängd hvartill de äro förpliktigade. Dessa »liber
rUben» betalas efter andra regler än de vanliga, köpta s. k. »kauf
rUben». Priset och öfriga betalningsvillkor för dessa »kaufrUben» äro
'Ock i hög grad skiftande. Sonl alln1än regel gäller, att betodlarna,
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likso111 . i Sverige, utan betalning erhålla betnIassan tillbaka; frakten
erlägges än af fabrikerna än af betodlarna än delas den denl enlellan
efter bestänlda regler; hvitbetsfröet levereras än. gratis af fabrikerna,
än erlägges därför betalning efter själfkostnadspris. Ibland, ehuru
111era sällan, få betodlarna själfva 0111besörja anskaffandet af frö. l\fell
äfven 0111 ulall endast tager 11änsyn till det kontant betalade priset å

köpebetorna, vållar ett fastställande af detsanlIlla stor svårighet, enär
detta. växlar icke blott från .år till år och från provins till provins.
utan ock fr~n fabrik till fabrik. Genolnsnittspriset för år 19O4- 05·
växlade således från .2,50 11lark i Sachsen till 1,71 111ark i ThUringen t

salut år 1905-06 från 2,14 i POll1mern till 1,76 i Schles,vig-Holstein"
under det att genomsnittsprisen för hela Tyskland under sanlnla tid
vo'ro 2,01 nlark OCll 2,00 mark. Genomsllittspriset ställde sig år
1906-07 till 1,87 mark för 100 kg. l?etor med högsta priset 2,07

nlark i Wurtenlberg och lägsta 1,61 mark i Hannover. Det är detta
g.enomsnittspris under år 1907 för hela Tyskland, S0111 jag skall lägga
till grund för jänlförelsen, under uttryckligt framhållande däraf, att
priset säkerligen, af redan anförda skäl, i geno111snitt vida öfverst.iger
detta antagna.

Onl nlan således lägger ett pris af 1,87 nlark eller 1 kr. 66 öre per
100 kg. llvitbetor till grund för beräknandet af råsockerfabrikernas
utgifter för rånlaterialet, finner nlan, att fabrikerna betalte kanlpanjell
1906-07 en SUlnma 11,1 öre per 1 kg. utvunnet råsocker i hvitbetor.
Den färdiga produkten råsocker af 92 %rendement kostade salntidigt
i Stettin 20,25 mark eller 18,02 kr. per 100- kg. Skillnaden härelnellall
eller 6 kr. 92 öre är således i genonlsnitt den bruttobetalning, fabri-·
kerna i Tysklalld erhålla f~r framställandet af 100 kg. råsocker, sedan
priset för rålnaterialet afdragits. Se vi nu till våra svenska förhållan
den angående priset å hvitbetan för kalnpanjen 1906-07, föreligger
inga officiella uppgifter. Priset uppgifves i den vid dell kungl. pro
positionen bifogade P. M. uppgå till. 2,73 kr. per 100 kg. vid Säby-·
~1011ns sockerfabrik. Jag tror enlellertid, att denna siffra är väl hög
för att kunna läggas till grund för ett genonlsnittspris vid. alla .fabri-
kerna. Genonlsnittspriset för år 1905-06 ställde sig, till 2,50 kr.
per 100 kg. b~tor, och tror jag, att detta pris närnlare nlotsvarar det
.verkliga genonlsnittspriset för alla fabrikerna än· det, S0111 uppgifvits
för Säbyholnlsfabriken. Visserligen polariserade hvitbetorna år t 906
.- 0'7 t, 19 % nler än 1905 - 06, hvilket ~åledes skulle göra 12 _öre
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11lera per 100 kg.,: 111en å andra sidan k0111nla odlarila att- fä vid

kännas ett afdrag för höjd beskattning, hvilket beräknats uppgä till
22 'öre per 100 kg. Priset å raffinad ~ en bland de l11edbestänl

filande nl01llenten i prisbildningen - har varit något högre BIlder hösten
1906 än under hösten 1905 OCll torde utjän1na skillnaden. I saknad af

officiella uppgift.er anser jag säledes, att sannolikhet talar för att genolll
snittspriset på hvitbetor ställt sig på ungefär samlna 'llÖjd son1 före

gående år eller 2 kr. 50 öre. per 100 kg. I en tidningsuppgift, härstanl
nlancle från fabrikanthåll, har priset uppgifvits till- 2,43, hvartill k0111111er

kostnader för frakt, betfrö etc. Då. dessa senare förlnåner äJvell åtnjutas
i regel af de tyska betodlarna, är således ett antagande af ett genol11-

snittspris af 2,50 icke till 11ackdel för ·de svenska fabrikerila. , M~d

,detta pris af 2 ,kr. 50 öre per 100 kg. hvitbetor till utgångspunkt

kOllliner sockret i hvitbetan att stå fabrikerna i 15,84 kr. per 100 kg..

Då priset å råsocker har·varit 25,50 kr. per 100 kg., ha alltså fabrikerna
i Sverige erhållit 9,76 kr. per 100 kg. för utdragandet af råsockret ur

betan, hvill{et utgör 2 kr. ,74 öre n1era, än sonl betaltes för sanlilla

arbete i Tyskland. Jag vill ännu en gäng uttryckligen betona, att

den högre. betalning, sonl den svenska landtbrukarell erhåller i för-

hällande till den tyska, redan afdragits, san1t att den angifna SUl11111an
endast är ersättning· för rena ,produktionskostnader, ,sedan alla kost

nader för rånlaterialet afdragits.

Bland produktionskostnaden är af alldeles särskildt intresse att
undersöka, huru arbetslönerna ställa sig i de respektive länderna. För
Tyskland Ilar l11an i, detta hänseencle en ll1ycket god utgångspunkt i
el e undersökningar angående produktionskostnaderna' vid råsockerfabri

kerna, S0111 företagits af E. Glantz, och SOlll publicerats i de tyska
facktidskrifterna. I den senaste uppgift, SOlll af honon1 läl11nats an

gående produktionskostnader ullder kampanjen 1.905 - 06, upptages
arbetslönen tillsal11mans llled alla äfriga aflöningar till ett belopp

af 21 pf. per _100 kg. llvitbetor, h.vilket 111ed ett sockerutbyte af

.14,70 %af betlllängdel1 gör nlark 1,42 eller 1,26 kr. per 100 kg.. rå-

socker. Vid en jä'nlförel~e Inellal1 denna siffra, SOlll ju d<?ck icke afser'
endast den rena arbetslönen utan i sig innefattar, alla löner, till och

11led _direktörernas OCll styrelsen1edlelllnlarnas tantien1er, och den upp_o

gift, SOl11 förekol11Iller i den nled n:o .191 betecknade, i andra kal11

ll1aren under -innevarande riksdag aflälllnacle 1110tionen, att arbetslönen
i Sverige skulle llled l kr. 9 öre per 100 kg. råsocker öfverstiga



1908 den 3 filars.

arbetslönen i Tysklalld, således lned icke lllindre än 86 %öfverträffa

samnlanlagda aflöningen för hela arbetsstyrkan och alla tjänstell1ännen
vid motsvarande tyska fabrik, kan jag icke värja 111ig nl0t en för lnig

till visshet gränsande förnl0dau, att onlnämnda uppgift onl löneför
hållandena i Sverige jänlförda 111ed Tyskland 111äste vara högst öfver

drifven oell väl näppeligen 1110tsvaras af verkligheten.
Ett ytterligare stöd för denna Inil1 åsikt synes 111ig franlgå ur en

jän1förelse nlellan de absoluta lönesiffror, som en arbetare i Sverige
-och en arbetare i TJTskland skulle erhålla, därest de uppgifna siffrorna

vore riktiga. 1,09 kr. per 100 kg. råsocker utgör ungefär 2 liT. per
arbetsdag och arbetare beräknade efter siffrorna i förut onlnälllnda

P. M. Med 300 arbetsdagar skulle således en arbetare i Sverige per
år erhålla 600 kr. mera än en arbetare i rryskland. Då den afiöning,

Bn svensk arbetare åtnjuter vid räsockerfabrikerna, väl icke torde öfver
stiga 1,000 kr. per år - att märka är att de flesta fabrikerna äro be

lägna på landshygden .;-. skulle en tysk arbetare för salnina arbete få
åtnöja sig lned el1 afiöning uppgående till 400 kr. per är. Att detta

svårligen kan vara fallet, synes lllig uppenbart.
Det har vidare fran1hållits, att kostnaderna för bränsle skulle

'ställa sig afsevärdt högre i Sverige än i Tyskland. Denna uppgift
111åtte emellertid bero på ett misstag. Sverige erhåller sina stenkol

till hufvuclsakligaste delen från England, och priserna llär bestänl111as
gifvetvis af de engelska nled tillkolllna kostnader. Inlandspriset il

stenkol i Tyskland hålles af det därvarande stenkolssyndikatet en1e1
lertid så högt, att det lönar sig att inlportera engelska stenkol till

'Tyskland, och· till och nled så långt in i Tyskland SOlll i Mannheill1

-existerar en firlna, sonl har koliJnport från England till sin hufvucl

sakligaste verksanlhet. Ilnporten af engelska stenkol till Tyskland
llppgick under år 1907 till icke rnindre än 11,962,573 tons. Det är

'alldeles klart, att under dessa förhållanden priset ä stenkol icke kan

-ställa sig högre i Sverige än i Tyskland; ja~ onl någon skillnad skulle

förefi.nnas, borde den vara till de svenska fabrikernas favör, hvilka
-alla ligga relativt nära kusten oel1 därigenom spara. i järnvägsfrakter.

Härnled är natllrligtvis icke sagdt, att icke en OCll annan fabrik; S0111

ligger i närhetell af exelnpelvis ett brunkolsfält, därifrån kan för

skaffa sig billigare bränsle än de svenska fabrikerna; n1en son1 all
män re-gel gäller detta icke. Att den SUlnma af 2 kr. 74 öre per

100 kg., SOl11, allra lägst beräknadt, den svenska råsockerinc1ustrien
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erhåller mera än den tyska, icke blott väl räcker till för att betäcka
merkostnader vid produktionen utan äfven att gifva ett ordentligt
öfverskott, franlgår bland annat däraf, att endast något öfver hälften
af tullskyddet användes.

Vända vi oss nu till raffinadindustrien för att äfven inonl detta
område söka genom jäluförelse lued Tyskland bilda oss en uppfatt
ning af vår industris ekonomiska ställning, lnöter oss eIneilertid vid
väljandet af jämförelseobjekt en svårighet, som icke förefunnits, 11är
det gällde att jänlföra råsockerindustrierna. I den senare industrien
var slutprodukten - råsockret -' af samlna kvalitet i såväl Sverige
som i Tyskland, eller också kunde skilllJaderna i kvalitet, ekononliskt
sedt, lätt utjämnas. Inom raffinadindustrien äro eluellertid förllållan
dena annorlunda. Här är den kvalitativa åtskillnaden nlellal1 raffina
deriernas olika produkter icke af den arten, att luan utan vidare kan
genom att t.illägga eller afdraga en efter vissa grunder best.ämd SU11111la
från priset utjäluna de skillnader i värde, soIn. olikheten i kvaliteten
Inedför. :För att undgå denna svårighet och för att bringa priset
på de olika sorterna. raffinad in under en genlensaln siflra, sonl utan
vidare skulle tillåta en jälllförelse nlellan den ekononliska ställIlingen
110S olika raffinaderier eller lnellan raffinadindustrien inonl olika länder,
har lllan sökt skaffa sig ett. medeltal för p~~iset på de olika sorterna
raffinad, SOIU fabrikerna tillverka, hvarvid naturligtvis äfven propor- .
tionen i utbytet lnellan de dyrare och lnindre dyra sorterna lnåste
tagas i beaktande. De sålunda funna ll1edeltalell hafva därefter jälU
förts med hvarandra. Det är denna utväg, S 0111 användts i den
kungl. proposition, 11vilken i sockerbeskattningsfrägan aflänlnats till
innevarande års riksdag. Huru berättigad än en sådan jänlförelse
kan vara, OCll ehuruväl de ur dellna vunna resultatell förtjälla allt
beaktande, hyser jag dock vissa betänkligheter lTIot ett. dylikt till
vägagående och detta. hufvudsakligast af den anledningen, att för
hållandet lnellan utbytet af de olika sorternas raffinad ingalunda är
en gäng för alla gifvet, och n1ed olika utbyten följa också olika pro
duktionskostnader. Raffineringen af råsocker är i själfva verket icke
annat än borttagandet af de föroreningar, sonl 111ekaniskt vidhäfta
sockerkristallerna, och teoretiskt taget finnes icke något hinder för
att drifva raf~neringen till den punkt, att å ena sidan allt det socker .
erhålles, som öfverhufvudtaget låter kristallisera sig, i fullkonlligt rent
tillständ, och å andra sidan alla föroreningar saInt det socker i lne-

5

..
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lassen, hvilket af dessa förhindrats att kristallisera. On1 äfven i

praktiken detta nlål icke kan uppnås, så är d~t dock möjligt att i
ganska hög grad förändra karaktären af utbytet af raffinadsockret

oeh allt efter bebof inom ganska vida gränser förändra utbytesför-
. hållandet mellan de olika sorterna af socker.

För att visa huru i praktiken utbytesförhållandet nlellan olika
raffinaderier kunna gestalta sig tillåter jag 111ig anföra följande ur

verkligIleten hälntade uppgifter om utbytet vid två raffinaderier, nled
,delade af sockerbruksdirektören W. Bartz i hans afhandling »Die

Raffination des Zuckers».

Raffinaderiet
A. R.

råsockrets rendement. .' .

nettoutbyte i %af råsockret:
toppsocker .

bitsocker .
granuleradt socker och malen

melis .
farin .

lnelass .
raffineringsförlust ' " " .' ,..

90,54

35,92

51,27
2,54
9,23
1,04

91,07

59,84
11,20

17,03

1,37

8,84
1,72

Äfven om man tager utbytet för ett helt land i g.enomsnitt, visar
det sig, att år från år förändringar inträda i utbytesförhållandena

lllellan raffinaderiernas olika produkt~r. Så producerades exelnpelvis
, i Tyskland i %af hela produktionen

kristallsocker och granuleradt socker
kandis .

toppsocker ' .
kaksocker och bitsocker .

socker i stycken och småbitar .
malen raffinad :.

malen melis .
farin .

1904/05

37,9 %
1,5 »

12,4 »

17,1 »

2,0 »

13,8 »

13,4 »
1,2 » .

1905/06

43,9 %
1,0 »

9,4 »

16,6 »

3,0 »

9,8 »

13,6 »

1,6 »

Vill man nu t. ex. jämföra den ekonolniska ställningen hos två

fabriker ITled så olika tillverkning som de två förut anförda, är det
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icke .tillräckligt, att man tager ett genomsnittspris för all raffinad,
utvisande hur stor fabrikernas inl{olnst har varit, enär detta pris
nlåste betäcka olika produktionskostnader, högre hos den fabrik, som
tillverkar de nlera förädlade fabrikaten, lägre hos den fabrik, som
åtnöjer sig med att. tillverka lnindre förädlade produkter, och för
hvars fralllställande särskildt nlindre arbete anvälldes. Samma genom
snittspris för alla sorters raffinad kan sålunda för den ena fabriken
betyda en högre nettobehållning än för den andra, beroende. på huru
stort afdrag, SOITI nlåste göras för produktionskostnader. För att
kunna bilda sig en föreställning Oln den ekonolniska ställningen hos
fabrikerna med olika utbyten måste nlan säledes, utom uppgift å genonl
snittspriset för all raffinad, äfvenledes tillfoga en uppgift på de pro
portioner, i hvilka de olika sorterna af rHffinad deltaga vid beräknandet
af genolusnittspriset. Än vanskligare ställer sig emellertid 'uppgiften,
därest det gäller att jämföra fabriker, hvilkas utbyten. icke blott upp
visa olika proportioner af samma sorter raffinad, utan hvarest själfva
produkterna äro hvarandra olika, SOln förhållandet blir, när man önskar
att jämföra två skilda länders sockerindustrier. Hvarje land eller åt
11linstone de, S0111 själfva raffinera tillräckligt. för det egna behofvet,
hafva under tidernas lopp utbildat en viss bestämd smak eller fordra
vissa bestä111da yttre kännetecken på de sorters raffinad, som hufvud
sakligast konsulueras.. Jämför man exempelvis Tysklands förut anförda
produktion 111ed Sveriges produktion af raffinadsocker, som enligt
uppgifter i den förut citerade motionen i andra kammaren n:o 191
utgöres af

35 % toppsocker,
15 %bitsocker,
11 ~~ krossocker,
11 %melis,
10 %hvitt pudersocker,
15 %gul bastard,

3 '% brun bastard,
finner man lätt huru olika till hela skaplynnet produktionen är. I
Tyskland produceras, hufvudsakligast för export på England, i stora
kvantiteter, uppgående för år 1905-06 till 43,9 %·och år 1.906-07
till 43,4 %af hela tillverkningsmängden, s. k. kristallsocker oell gra
nuleradt socker. Tillverkningen af dessa sockersorter, som är skäligen
billig, består hufvudsakligast. däri, att råsockret ·utan omkristallisering
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undergår en tvättning i centrifugerna. I Sverige tillverkades högst
obetydligt af, dessa sorter, under det att den förnän1sta produkten
vid de svenska raffinaderierna, nämligen toppsockret, son1 uppgår till
35 % af hela tillverkningen, i Tyskland endast utgjorde respektive
9,4 % och 9,7 % af hela tillverkningen under åren 1905-06 och
1906-07.

Det är gifvet, att en jämförelse mellan den ekol1011liska ställnin
gen af två länders raffinadindustri med så olika utbyte, SOl11 dessa
siffror antyda, skall, därest lnan endast häller sig till genonlsnittsta
len för priserna, icke länlna några säkra utgångspunkter.

Utom dessa skillnader i utbytesprocenten af de skilda sockersor
terna tillkonlnler äfven' olikheten i prisnoteringarna inom Sverige och
Tyskland, sonl ytterligare bidraga att försvåra en direkt jänlförelse
af genonlsnittspriser för raffinad alla sorter. De tyska noteringarna
afse för toppsocker lösa sockertoppar i pappersenlballage brutto för
netto, bitsocker noteras däremot inklusive låda, men räknas såsonl
socker endast pappersinläggen i lådan, således här endast till en viss
del brutto för netto; för nlalet socker sker noteringen inklusive säck
samt brutto för netto.

I Sverige äro noteringarna netto. För toppsocker nledgifves ett
afdrag af 2 %papperstara. För, fatpackning noteras särskildt 1 öre
högre pris per kg. Öfriga sorter, som försäljas i säck, noteras netto,
men erlägges för emballage ett belopp växlande l1lellan 60 a 80 öre
för säck, hvilken dock återtages af fabriken 111en då endast till ett
p'ris af 20 öre.

Alla dessa nu' anförda olika 1110lllent måste iakttagas san1t ve-'
derbörligen beräknas, därest nlan vill e.rhålla ett genoll1snittspris, SOI11
utan betänkligheter skulle låta använda sig för direkt jäll1förelse. Ett
sådant förfarande skulle eIneIlertid, äfven onl det kunde genolllföras,
vålla ett betydligt arbete samt fÖrutsätta en sällsynt förmåga att
öfverblicka alla de skilda förhållandena såväl inonl industrien sonl
marknaden.

Det gifves enlellertid ett annat sätt att anställa en jänlförelse
mellan Sveriges och Tysklands raffinadindustrier, mot hvilket de ofvan
angifna betänkligheterna icke finnas, och SOln dock 11led tillräcklig
noggrannhet låter en blicka in i den ekonoll1iska ställningen hos de
båda industrierna. Tager man till utgångspunkt sanln1a sorts raffi
nad, hvilken tillverkas i båda länderna, och hvars produkfion försig-
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gal' på alldeles samma ~ätt, luåste 111an kunna erhälla en tydlig upp
fattning af de skilda ekonollliska villkoren vid denna produktion, och
fran denna jänlförelse kan lnan utan risk att misstaga sig sluta till
den ekonomiska ställningen för industrien i sin helhet. Priset på de
olika produkterna o"ch förtjänsten för fabrikerna å alla sorterna raffi·
nad nlåste proportionsvis ställa sig ungefär lika, enär eljest med den
n1öjlighet till förändringar inom produktionen, sonl förefinnes inoln
industrier, och sonl jag redan antydt, den sorts raffinad, som lälnnade
större ekonolnisk vinst, skulle komlna att tillverkas och utbjudas i
större 111yckenhet, hvarigenom priset skulle sänkas, till dess att vin
sten ställde sig lika vid producerandet och försäljandet för hvar och
en af de olika sorterna raffinad. Att i verkligheten så också är för
hållandet, synes bäst af de mycket sInå förändringar, som behöfva
vidtagas i den inbördes proportionen mellan priserna af de olika sor
ternas raffinad, såväl här SOl11 i Tyskland. Under kartellens dagar i
Tyskland gick nlan rent utaf så långt, att endast toppsocker notera
des, och priset å de, andra sorternas raffinad bestämdes autonlatiskt
genom deras på förhand gifna förhållande till priset på toppsockret.

Den sorts raffinad, sonl synes mig vara lälnpligast att taga till
utgångspunkt för jälnförelsen , är toppsocker. Af alla sorters raffinad
tillverkas i Sverige denna i största lnyckenhet; enligt uppgift i den
förut af mig citerade motionen uppgår produktionen häraf till 35 %
af hela tillverkningen. I Tyskland är visserlig~n -icke produktionen
af toppsocker så stOI~, l11en ändå rätt betydande. Härtill kommer, att
toppsocker i viss mån utgör utgän'gspunkten för tillverkningen samt
dessutonl användes som InateriaI vid tillverkningen af den bättre sor
tens bitsocker. Det synes mig därför, att alla skäl tala för att välja
denna sorts raffinad till utgållgspunkt för jämförelsen mellan Tysk
lands och Sveriges raffinadindustri.

I Sverige såväl som i Tyskland tillverkas två olika sorters topp
socker; -en finare oell något dyrare produkt sanlt en sämre. I Tysk
land nälnnas de helt enkelt toppsocker af 1 och 2 klassen; i Sverige
kallas den förnälnligare sorten can~ry raffinad i toppar, den andra
sorten fin raffinad i toppar. Skillnaden i pris lnellan de olika sorterna
uppgår i Sverige till 1 öre per kg. Jag tillåter mig att särskildt
framhålla detta, enär i den ofta förut af lnig citerade motionen topp
socker angifvits såsonl ell enhetlig sort utan att olikhet i pris nlellan
de olika sorterna iakttagits. Den prisuppgift, lllot.ionen innehäller onl
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toppsocker, afser också det billigare slaget. Sedan början af lnaj 11lå

nad noteras 11änlligen canary raffinad i 57 öre per kg. efter att förut
stått i 56 öre. Jag skall emellertid bortse härifrå11, och då den
bättre sorten raffinad under 4 månader af året noterats i 56 öre,
skall jag lägga denna siffra till grund för jänlförelsen, utan hänsyn
till att under de äfriga 8 nlånaderna af året ett högre pris noterat.s.
I likhet med hvad SOln° skett vid jämförelse 111ella11 råsockerindustrien
i Sverige och i Tyskland skall jag också a11vända nlig af prisnoterin
garna från Stettin, enär en möjlig konkurrens väl torde kOlnma däri

från. Priset i Stettin ställer sig såväl för råsocker sonl raffinad i
genolTIsnitt öfver en mark per 100 kg~ högre än i Magdeburg.

Priset å toppsocker af 1 klass har i Stettin i genol11snitt under
år 1907 varit 39 mark 50 pf. per 100 kg. 111ed eller 25 nlark 50

pf. utan skatt, d. v .. s. i kr. 22,69. Vid införsel till Sverige tillkolll
ma, enligt uppgift af direktören Trancllell till sockerkonl111itt.ell år
1904, frakt uppgående till 90 öre och assurans 1/2%=== 11 öre, allt
så sammanlagda priset 23 kr. 70 öre. Ytterligare tillkonlnla vid inl

port till Sverige 30 kr. per 100 kg.,. näJ;Illigen tull 17 kr. och skatt
13 kr. Alltså ställer sig priset samll1anlagdt till 53 kr. 7O öre
per 100 kg. cif och förtulladt i Sverige. Härifrån 111åste enlellertid
dragas 51 öre utgörande 1 1

/ 2 ~~ kassarabatt å 39,50 nlark, S0111 i
Tyskland medgifves vid kontant betalning. Prisnoteringen afser nälll
ligen 3 månaders accept, och afdrages vid kontant betalning ett he

lopp, SOln med 1 % öfverstiger riksbankens vanliga diskontosats.
11/ 2 %rabatt torde väl således icke. få anses vara öfverdrifven rabatt
från 1907. Efter detta afdrag återstår således 53 kr. 19 öre,
hvilket pris en svensk importör måste betala för tyskt toppsocker i
lösa toppar här i Sverige.

Samtidigt noterades· det svenska toppsockret i lösa toppar, lågt

räknadt, till 56 kr. per 100 kg. Härifrån afgår 2 %engrossist ra
batt (SOl11 dock icke medgifves den stora skara detaljister, hvilka köpa

direkt från fabriken), utgörande 1,12 kr. per 100 kg.; vidare 2 ~~ pap
perstara, likaledes 1,12 kr., allt~å per 100 kg. 2 kr. 24 öre. Note
ringarna afse cif priser, och lära fraktkostnaderna, enligt hvad i den
förut angifna motionen uppgifves, uppgå till 1,49 öre per 100 kg.

Vidare hafva vi att göra ett afdrag för 1 1
/ 2 %kassarabatt eller 84

öre, summa således 4 kr. 57 öre per 100 kg. Med afdrag för
alla dessa rabatter blir således priset, som den svenske fabrikanten
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erhåller, 51 kr. 43 öre för 100 kg. toppsocker, under det att
det tyska toppsockret stod i 53 kr. 19 öre. Skillnaden 111ellan
dessa båda belopp eller 1 kr. 76 öre per 100 kg. ut.gör den del
af tullskyddet, SOlU icke användes. I motionen n:o 191 i andra kalll
l11aren upptages vidare bland de afdrag, sonl böra göras från de
svenska noteringarna för att få denl jänlnställda llled de tyska, äfven
en post på »3 % delcredererabatt». Denna rabatt är, sonl redan
nanlnet angifver, en försäkringsprenlie nl0t förluster för fabrikens
agenter eller för fabriken 1110t eventuella förluster vid förSäljning at
varor till insolventa köpare; delvis kanske ligger äfven häri en betal
ning åt agenten för hans arbete. Vid el1 jälllförelse lllellan tyska
noteringarna och de svenska för att finna fabrikernas nettopris synes
det mig olämpligt att från priset draga denna rabatt. Den är säker
ligen lika stor om ej större i Tyskland än här. Systelllet 111ed för
säljning genom agenter är mera utveckladt i Tyskland än i Sverige
liksonl också den tyska fabrikens utgifter för handelsresande betydligt
torde öfverstiga de belopp, som de svenska fabrikerna utbetala. Skall
således något afdrag för denna försäkringspremie och agentprovision
göras, nlåste det ske till åtnlinstone san1ma belopp för tyska fabri
ker sonl för de svenska. Då enlellertid beloppet icke konlnler till
fabriken utan utgör en del af fabrikernas egna produktionskostnader,
synes mig icke större skäl föreligga att göra afdrag för denna post
än för någon af de öfriga produktionskostnader, exenlpelvis öfriga
afiöningar ffi. m.

Utgångspunkten för vår jämförelse rnellan den svenska och tyska
raffinadindustrien skulle således för svenskt' vidkolllnlande blifva ett
pris af 51 kronor 43 öre per 100 kg.· toppsocker, hvilket utgör
det nettopris, som fabriken erhåller sedan afdrag gjorts för alla 0111
kostnader eller rabatter vid försäljningen, hvilka icke direkt kunna
anses vara fabrikens produktionskostnader. Afdrages nu slutligen från
detta belopp äfven skatten 13 kr. per 100 kg., erhålles fabrikens
verkliga nettopris, uppgäende således till 38 kr. 43 öre.

I Stettin kostade under är 1907 råsocker 92 % rendenlent 20
mark 7 pf. och toppsockret 39,50, hvilket llled afdrag af skatt OCll
1 1

/ 2 % kassarabatt utgör 24 mark 91 pf. per 100 kg. Spänning
mellan 'råsockret och toppsockret utgör således 4 mark. 84 pf.
per 100 kg. Drages nu från denna SUIDlna värdet af raffineringsför
luster, uppgående till 10 % af räsoekret, alltså 2 mark, så återstå
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2 111ark 84 pf. eller 2 kr. 52 öre som betalning för det egentliga
raffineringsarbetet i Tyskland.

I Sverige hade vi 38 kr. 43 öre per 100 kg. till utgångs
punkt för beräkningen. Härifrån skall dragas ,priset på råsocker
25,50, återstå 12 kr. 93 öre, hvarifrän vidare afgå i materialförlust
vid raffineringen 10 % af värdet på råsocker 2,55, återstå således
10 kr. 38 öre sonl betalning för salllnla arbete, 'som i Stettin
hetaItes med 2 kr. 52' öre. För raffinering af 100 kg. toppsoc
ker hafva alltså de svenska raffinaderierna en ersättning, sonl med
7 kr. 86 öre öfverstiger hvad sonl för salnllla arbete betalas i
Stettin.

Ur den sumnla af 7 kr. 86 öre, hvarnled de svenska fabrikerna
11afva att räkna utöfver hvad deras tyska kolleger erhålla, skall nu
afgå betalningen för de merkostnader, sonl åtfölja producerandet af
toppsocker i Sverige i jämförelse llled Tyskland. Som redan förut
antydts kan bränslet icke beräknas högre här än i Tyskland, och en
dast i arbetskostnaden torde väl någon egentlig skillnad förefinnas.
Svårigheten att finna någon jämförelsepunkt här är emellertid stor, då
gifvetvis icke 11ågra genolllsnittspris för industrien i dess helhet kunna
användas i likhet lTIed hvad fallet var inom råsockerindustrien. För,
att eineIlertid gifva något begrepp onl arbetskostnaderna, beräknade
per 100 kg. raffinad, skall jag tillåta lnig anföra, att enligt uppgift
hos den förut af mig citerade författaren Barth desamma ,växlat vid
två fabriker, 11vilka väl torde få anses representera ytterligheter, mellan
ungefär 63 öre och 1,31 kr. per 100 kg. Vid ett ungerskt raffinaderi,
hvars balansräkning publicerats, uppgick arbetslönen till något öfver
60 öre per .100 kg. raffinad. Att de svensk~ arbetslönerna öfverstiga
de tyska, llåller jag för mycket troligt, nlen att dessa icke kunna i någon
betydligare grad konsumera den enornla skillnaden lnellan de svenska
och tyska ersättningarna för raffinad, synes mig framgå bland annat
däraf, att inom raffinadindustrien i Tyskland liksonl här organiserade
arbetare äro sysselsatta, och att på sista tiden betydliga stegringar i
lönerna där förekommit.

Ytterligare har från den svenska industriens sida gjorts gällande;
att densalnma finge vidkännas betydande ränteförlust därigenoln att
under tider af öfverproduktion den måste lagra de mängder socker,
SOln icke kunde afsättas. Dessa ränteförluster böra enlellertid efter
mitt förnlenande icke nledräknas vid en jäulförelse nlellan Tysklands
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och vår industri. När öfverproduktion inträffar, beror detta af kli
nlatis~a förhållanden och gör sig lika kännbar i Tyskland sonl i Sverige.
Sitt öfverskott kunna de tyska fabrikanterna endast afsätta genom en
sänkning af priset å varan. Den förlust, som härigen0111 drabbar dem,
torde nler än väl uppväga den förlust, som våra fabrikanter utsätta
sig för gen0111 ränteförluster för lagring. Vore så ej förhållandet, borde
väl väl' industri välja saUl1na tillvägagångssätt sonl den tyska för att
blifva kvitt ett öfverskott, nämligen nedsättning af priserna.

Innan jälnförelsen lnellan den tyska och den svenska industrien
kan anses afslutad, torde det vara nödvändigt att skaffa sig en upp
fattning angående det ekonomiska utbyte, SOln lämnas af den tyska
industrien. Det är naturligtvis olnöjligt att härvidlag skaffa sig upp
gifter för de fabriker, 11vilka äro i enskild mans besittning, eller för'
sådana, sonl innebafvas af bolag, hvilka icke -hafva skyldighet att pub
licera sin status. Det är också endast uppgift frän aktiebolag, vi kunna
hålla oss till, och bland dessa har j ag endast baft tillgång till officiella
uppgifter för Preussen. Då eineIlertid dessa fabrikers antal uppgår
till icke lnindre än 112 stycken, räsockerfabriker och raffinaderier, af
de 425 fabriker, SOl11 äro i gäng i hela Tyskland, torde väl antalet
få betraktas son1 tillräckligt för att lälnna en rätt god öfverblick af indu
stri~ns ställning i sin helhet. Uppgifterna afse år 1906, då priserna
i Stettin voro i jän1före]se n1.ed är 1907 för råsocker 1,84 mark lägre
san1t för raffinad 1,58 mark lägre. Priset på hvit.betorna ställde sig i
genon1snitt 13 pf. högre än är 1907. Det sammanlagda aktiekapitalet
hos de 112 bolagen uppgick till 108,31 0,000 mark och deras samnlan
lagda kapitalförll1ögenhet 111ed reservfonder etc. till 131,020,000 mark.

Af de 112 bolagen hafva 22 gått nled förlust, 10 hvarken lämnat
vinst eller förlust saInt 80 lämnat vinst. Vinstsuminan har uppgått
till 10,930,000 111ark, hvaraf, sedan förlusten vid de andra fabrikerna
afdragits, återstå 8,580,000 lnark som vinst för industrien i sin hel
Ilet, utgörande 7,9 %på 11ela det i industrien nedlagda aktiekapitalet.
Ser 111an endast till aktiekapitalet hos de fabriker, SOln gått med vinst,
uppgår vinsten till 12,7 %af deras aktiekapital. Som synes kan så
ledes den ekonolniska ställningen hos den tyska sockerindustrien med
allt skäl i geno111snitt betecknas som god, hvaraf ma·n således också
torde kunna äga rätt att draga den slutsatsen, att den betalning, som
erlägges för sockret, också är tillräcklig för den tyska indust.riens behof_

Den jänlförelse, som sålunda företagits mellan sockerindustrien i
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,Sverige och Tyskland, har gifvit till resultat, att den svenska odlaren
'af hvitbetor erhåller 4, 74 öre nlera per kg. socker i betan än den
tyska; vid~re att råsockerindustrien för utdragandet af sockret ur betan
erhåller ett belopp, sonl med 2,74 öre per kg. öfverskjuter, h-vad SOlll
den tyske fabrikanten erhåller; raffinadindustrien erhåller vidare 7.86

öre per kg. lTIera för sitt arbete än dell tyska raffinören. Industrien
i Sverige har således sammanlagdt erhållit 10,60 öre per kg. n1era,
än hvad den tyska industrien åtnjuter. Tillägger lnan nu 1,76 obe
gagnadt tullskydd, så länlna äfven dessa siffror en upplysning huru
tullskyddet å raffinadsocker fördelats.

Den ekonollliska kraften hos vår svenska sockerindustri, sonl ofyan
angifna siffror innebära, och sonl afser nuvarande förhållanden, konlll1er
enlellertid, när den sammanslagning mellan största delen~ af fabrikerna,
hvaroln förut talats, hunnit blifva fullt genomförd, och den enhetliga
organisationen hunnit göra sin verkan, att i ganska väsentlig grad
stegras. Det är särskildt inom två olnl~åden, SOl11 industrien kan' göra
afsevärda besparingar; den ena af denl äl~ fraktkostnader, som nu lära
uppgå till j ,49 kr. per 100 kg. Genom samnlanslutningen möjliggöres
att på en gäng och 1110t billig fraktsats frän den lälllpligast belägna
fabriken sända större lager till de viktigare 'platserna, hvarifrån distri
bueringen sedermera kan ske i mån af behof, hvilket förfarande 111åste
innebära en stor besparing lllOt det nu använda sättet att sända ya
rorna i små part.ier kring ett jänlförelsevis stort distrikt. Det andra
området, hvarest afsevärda besparingar kunna göras, är inonl utgifterna
för den alllllänna förvaltningen samt inolll kostnaderna för försäljningen.
De fördelar, som en salllmanslutning i dett.a hänseende llledför, äro
så själfklara, att endast ett hänvisande därtill är behöfligt. Mel1 äfven
på ett annat fält kan trusten skaffa sig en ekonomisk fördel, S0111 den
förra organisationen endast: med svårigh~t skulle kunnat ernå. En
trust kan ligga med sina priser mycket närnlare tullskyddet, än 11vad
en organisation af, åtminsto11e vid förSäljningen, relativt fria fabriker
kan våga, och detta helt enkelt därför, att en trust dels kan bättre
hålla reda på, huruvida någon af dess afnämare skulle skaffa sig socker
frän annat häll, och dels' därför att trustens makt öfver och dess för
måga att utöfva press på köparna är så ojämförligt myc~et större.
Rätt betecknande är i detta hänseende sockersyndikatets i Tyskland
tillvägagängssätt. Syndikatet fordrade) att allt råsocker för att vara
leveransgiltigt måste härstamnla ur en kartellfabrik, san1t vidare, att
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detsanlnla icke fick försäljas till annat raffinaderi än sådant, som till
11örde .kartellen. Brott häremot straffades lned 20 marks böter per
100 kg. socker. Syndikatet utbetalte vidare till sina afnämare en
s. k. »umsatzprän1ie» mot att dessa förpliktigade sig dels att ute
slutande handla n1ed kartellen dels ock att fullständigt afhålla sig från
hvarje direkt eller indirekt lnot kartellen fientlig 11andling. Ehuruväl.
jag icke vill påstå, att vår svenska sockertrust skall kOlnma, att an
vända sådana lnedel, sonl den tyska gjorde, och som här anförts, är
det dock gifvet, att denSalTIlUa med större lätthet kan utnyttja det
beviljade tullskyddet, än hvad som var fallet, innan trusten bildades.

Det är mot denna nu skildtade ekonomiska bakgrund, S0111 den
kungl. propositionens förslag Oln förhöjning af skatten ä raffinad 11led
3 öre per kg. och motsvarande sänkning af tullskyddet bör ses. Då
själfständiga råsockerfabriker icke längre existera i Sverige, är det
också den sanlmanlagda kraften hos råsocker- och raffinadindustrien,
som komnler att tagas i anspråk för bärandet af den nya bördan.
Af de siffror, som jag här framlagt, torde väl framgå, att den eko
nOlniska ställningen hos vår sockerindustri säkerligen är sådan, att
den kan tåla den föreslagna minskningen i tullskydd, utan att den där
igenonl kommer att förlora sin karaktär af en bland de lllest gynnade,
och utan att dess berättigade anspråk på skydd i ringaste lnån trädes
för nära. Därest den föreslagna omändringen blefve en verklighet,
skulle dock vår industri erhålla 7 kr. 60 öre per 100 kg. mera än
den tyska indust.rien behöfver för att llled 7,9 %förränta det i indu
strien nerlagda kapitalet. Ur detta belopp skall visserligen betalas
industriens merkostnader vid produktionen - merkostnaderna vid an
skaffandet af råmaterialet äro redan frånräknade. Dessa merkostnader
utgöra, som förut påvisats, hufvudsakligast af arbetslöner. Den sumn13,
som öfverskot.tet representerar, kan emellertid godt förslå t.ill att i
genomsnitt betala 1,500 kr. per år och arbetare, utöfver hvad den
tyska arbetaren erhåller. Den nedsätt.ning i tullskydde.t, som föreslås
för råsockret, har på denna ingen direkt verkan, då, som förut fran1
hållits, råsockerindustrien lämnar onyttjadt af sitt nuvarande tullskydd
ett belopp, som ligger under det belopp, 11varmed tullen efter den
föreslagna sänkningen skulle lItgå. Sitt berättigande kan emellertid
nedsättningen äga såsom ett hinder mot en möjlig import af raffinad,
därest sockerbrist någon gång skulle göra 'sig gällallde. Att alltför
mycket nedsätta tullen å råsocker kan emellertid hafva sin farliga
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sida, enär härigenom sockerfabrikerna kunna öfva en starkare press
på landtbrukarna genom att eventuellt införa råsocker i stället för
att själfva tillverka detsanlma ur svenska. betor. Den följden kan
dock icke den af kungl. maj:t föreslagna nedsättningen af råsocker
tullen till 10 öre per kg. hafva och knappast heller den af friherre
Klingspor .föreslagna nedsättningen till 9 öre per kg.

Om således industriell väl får anses kunna bära den ökade skatt,
SOIU i den kungl. propositionen föreslås, ställer sig dock frågan något
annorlunda, när det gäller att än ytterligare minska tullskyddet.
Ehuruväl jag tror, att äfven de minskningar i tullskyddet, sonl före
slås i skilda .motioner af herrar Eriksson, K. G. Karlsson m. fl., inga
lunda skulle kunna verka därhän, att industriens bestånd skulle äfven
tyras, tror jag dock, att klok försiktighet bjuder att icke nu alltför
kraftigt draga in på skyddet. Man torde äfvenledes behöfva afvakta,
i hvad mån trusten kommer att bruka sin maktställning, salut huru
ledes världsmarknaden kOluluer att te sig under den nya formen för
BrUsselkonventionen. Den skattelindring, som i kungl. propositionen
har föreslagits för sockerfabrikernas i Väster- och Östergötland räk
ning, har, sonl princip betraktad, lnycket emot sig. Det är väl alltid
vanskligt att lagstifta särskildt för hvarje fall, och det skäl, sonl i
kungl. propositionen anförts för skattelindringen, nämligen dålig eko
nomi och omöjlighet att nu bära den ökade bördan, har med lika fog,
synes mig, åberopats för d.en gamla fabriken i Karlshamn. Mellan
dessa fabriker består dock den skillnaden, att väst- och östgöta
fabrikerna ännu lämna förhoppning om att kunna uppnå en betryggad
ekonomisk ställning, under det att sådant väl nästan fär anses ute
slutet för fabrikens i Karlshanln räkning. F~briken där består sedan
13 år samt har redan åtnjutit ett statsunderstöd af 179,000 kr. Om
fabriken ej under denna långa tid och under så exceptionella lyckliga
skatte- och tullförhållanden, som därunder rådt, samt med det ofvan
angifna statsunderstödet lyckats skapa sig en betryggad ekonomisk
ställning, lär det väl aldrig lyckas, och det synes mig vara dålig
taktik att genonl statsunderstöd än vidare under några år uppehålla
ett utsiktslöst företag. Äfven on1 således rent praktiska hänsyn skulle
tala för den i kungl. propositionen gjorda hemställan onl skattelindring
för väst- och östgötafabrikerna, borde denna icke utsträckas till Karls
halnnsfabriken och väl heller näppeligen till ännu ej i gång varande
fabriker. En bestämd tidsperiod borde väl också reda.n från början
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Statens
inkonlSt.

Konsunltion per
individ, kg.

fastsättas, under hvilken skattelindringen finge åtnjutas; i lllotsatt fall
förefinnes all sannolikhet för att understödet skall blifva permanent.

Innall jag slutar, skulle jag äJvenledes vilja hafva gifvit uttryck
åt den önskan, att den omändring, som nu föreslagits i beskattningen
och tullhänseende för sockerindustrien, hade gått i den riktningen, att
konsumenternas intresse och icke statsverkets hade blifvit tillgodosedt.
Oaktadt det enormt höga pris, som betalas för sockret i Sverige,
öfverträffar dock vår konsullltion, räknad per individ, Tysklands kon
sunltion, llvaraf llled säkerhet kan slutas, att behofvet efter socker är
110S oss synnerligen starkt samt vida utbredt inOlll alla kretsar. Jag
är också öfvertygad onl, att, därest endast en tullnedsättning llled ty
åtföljande prisnedsättlling af sockret företagits, konsunltionen inonl
landet skulle inom kort ökats till del1 grad, att icke blott staten skulle
erhållit san1ma . belopp, son1 nu påräknas inflyta ur den föreslagna
skattehöjningen, utan äfven den hotande öfverproduktionen inoln indu
strien skulle förbytas i en betydlig underproduktion med däraf för
anledd utvidgad betodling och bättre tillgodogörande af det kapital,
som är nedlagdt i industrien. Att denna följd icke skulle uteblifva,
visar erfarenheten. För att styrka lnina påståenden härutinnan skall
jag också be att för sista gången taga herrarnas uppmärksanlbet i
anspråk för några siffror, SOIU utvisa konsumtionens och statsinkolll
sternas tilltagande i Tyskland, sedan skatten sänkts från 20 till 14
mark- per 100 kg.

1904-05 16,07 121,177,000
1905-06 18,49 141,129,000
1906-07 18,72 145,900,000

Den sista siffran för statsinkomst har under det förra systelllet
med högre skatter endast öfverträffats 2 gånger samt då i hög grad
blifvit kringskuren af utförselpreluier. statens nettoinkomster ur socker
konsumtionen har aldrig i Tyskland varit så hög sonl under åren
1906-07.

Härefter yttrade sig:

Herr Direktören M. Sommelius: Jag har haft det stora nöjet att
åhöra det intressanta föredrag rörande sockerindustrien oell dess be
skattning, som af d:r Lembke nu hållits. Han är helt säkert den
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ende specialist i denna fråga, vi hafva i vårt lalld, och det finnes
helt säkert ingen, som i detta bänseellde torde kunna nläta sig med
l10norn. Herr Lembke har utgifvit ett par arbeten i sockerindustrien,
det första' ett stort arbete af år 1903, däri han på ett mycket synl
patiskt sätt skildrar sockerindustrien och dess utveckling. Sedermera
har han låtit i Nationalekonomisk tidskrift för år 1904 införa ell upp
sats, däri han i 11ågon nlån preciserar den utveckling, han tagit under
dell tid, han allt mera kOlnmit under fund med, huru sockerindustrien
i Sverige åtnjuter allt för mycket skydd och stöd af staten. Vi prak
tiska män hafva naturligtvis ic.ke så lätt att med honom upptaga en
debatt om de otaliga siffror, han i sitt föredrag anfört. Det är åt
minstone för nlig omöjligt att i detalj bemöta honom, oförberedd som
jag i det närmaste är, särskildt som jag endast haft tillfälle att hålla
mig till, hvad han tidigare skrifvit.

D:r Lembke har dock i det. anförande, han 11är hållit, angifvit sin
ståndpunkt någorlunda i öfverensstämlnelse med hans uttalande i
Nationalekononlisk tidskrift. Han har däri särskildt uttalat sig såsom
anllängare af produktbeskattningen, och intensivt fördölller han Ina
terialbeskattningen, och detta har han i dag ytterligare betonat. Jag
skall bedja att något senare få återkomma till dessa båda frågor.
H.err Lenlbke har likalades uttalat, att staten gjort enorma uppoffringar
för att upprätthålla sockerindustrien, och att· densåmma synes vara,
hvilket 11an också tidigare berört, speciellt beträffande raffinaderierna
en kapitalistinrättning. Jag vågar säga, att jag vet icke, hvilket ekono
nliskt företag man icke bör hänföra till de kapitalistiska, ty, sävidt
jag vet, kan ingell industriell verksamhet bedrifvas utan kapital. Vi
hafva nyligen hört ett föredrag på detta ställe, däri en framstående
industriidkare betonade, huru ordet kapitalisf snart nog blifvit ett slag
ord, som nled förkärlek tillämpas på ledarna af industriell verksalnhet,
särskildt på dem SOIU i likhet med sockerindustrien nödgas lita till
det stora kapitalet. Men lnan har ännu icke kunnat utfinna något
,annat sätt att drifva industri, ocll vi måste därför fortfarande vid~

blifva den uppfattningen, att kapital är nödvändigt, så snart man vill
uträtta något här i världen ifråga om industriell eller ekonomisk
verksanlhet.

Vidare Ilar den ärade inled<:tren yttrat, att han är en fiende till
sackaratfabrikationen. Det faller af sig själft, i och med det att han
är fiende till nlaterialbeskattningen.
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Han anförde vidare, att raffinaderierna hafva ett skydd af kr.· 7,84,
hvilket han anser vara för högt. Ja, 11lina hei"rar, vi hafva i vårt raffina
deri i Hälsingborg gjort undersökningar, till hvilket pris vi kunna raffinera
socker, nlell vi kunna icke nedbringa driftkostnaden till detta pris. Jag
tror, att det visserligen finnes sockerraffinaderier, som. kunna raffinera till
billigare pris än detta, Iuen då fordras det ett kolossalt stort etablisse
nlent, SOln vore så stort SOI11 hälft.en af samtliga denl vi hafva. Då tror
jag, att det vore 111öjligt, att det kunde gå. Jag torde emellertid få
erinra 0111, att det spelar en kolossal roll, onl man _skall tillämpa
vissa tal och siffror, huruvida Ulan placerar delll på en verksamhet,
sonl är liten, eller på en verksanlhet, SOln är stor. Ett sådant fall
hafva vi af föredragaren hört om" Karlshamrisfabriken, om hvilken
alla de siffror, som han framförde, han förklarade, att de alls icke
passa in på denna, ty den vore icke ens värd undantagslagstiftningen
ntan 111åste dö, hvilket han ansåg klokast. Det finnes således fabri
ker, hvilka, oaktadt det stöd, sonl lämnats af staten, icke dess nlindre
ej kunna bära sig, och till denl hör Karlsllamnsfabriken. Jag tror,
att det finnes flera fabriker, sonl icke skulle kunna lefva, onl man
vore lika optinlistisk lned afseende på siffror, som inledaren varit,
och de jäll1förelser, han vid flera tillfällen framlagt, tror jag icke skulle
kunna stå sig inför den praktiska indust.rimannen. Jag erkänner villigt,
att sockerindustrien är väl skyddad, OCll vågar påstå, att den skött
sig väl, 11len att detta är icke uteslutande hvarken statens skuld eller
resultatet af den välvilja, denna industri fått åtnjuta, utan det har
berott på vår Herre i de flesta fall, åtlninstone så till vida att rika
skördar åstadkollllnit stor omsättning, på hvilken alla omkostnader
hafva fördelat sig på ~tt långt billigare sätt, än när fabrikerna voro
S111<l. Därtill har kOlllIllit, att år med sockerrika betor i hög grad
bidragit till att skaffa en fabrik ett försteg frainför ell annan, sonl
haft att arbeta med betor af säIllre kvalitet. Däri har hemligheten
legat, och. denna framgång tillåter jag lnig tillskrifva den omständig
heten, att staten i sin älskvärdhet IDOt sockerindustri~n också velat
gynna den lTIed nlaterialbeskattning ända till 1905-06 års kampanj,
då vi öfvergåfvo det af inledaren förhatade nlaterialsystenlet och där-
efter tillämpat produktbeskattningen. .

Den ärade inledaren nämnde därefter också, att systeinet med
111aterialbeskattning vore ett orättfärdigt gynnande af fabriker med
goda betor, och han har kanske rätt i detta, ty naturligtvis är det
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en orättvisa, om man icke kan tillälnpa ett systelll, som drabbar alla
fabrikerna lika. Jag vet icke, 11uru ett sådant systenl skulle vara
beskaffadt, lllen jag är öfvertygad Olll, att det systenl, vi nu hafva
fätt, icke k0111111er att göra det, ehuru det förefaller lllig, S0111 onl före
dragsllållaren har den öfvertygelse, SOlll af hela hans anförande franl

gick, a.tt nled den tillärnade beskattningen samtliga fabriker, so111

funnos, mycket väl skulle kunna rycka upp i falangen och blifva högst
glänsande företa.g.

Jag tog 111e_d nlig ett utdrag för sockerfabriken i Karpalund under de

år, den varit i verksalnhet, OCll jag skall bedja, att därur få anföra
några siffror för att visa herrarna, att det visst icke är alla år, SOlU

denna fabrik kunnat fral11kemnla nled vackra resultat. Näll1ncla fabrik
har existerat i 13 är, och resultatet af fabrikationen har varit kr.

161,000 i llledeltal, men för att kunna pävisa, huru beroende detta
är af den betlllängd, S0111 afverkats, skall jag bedja att fä nänlna,
att äret 1894-95 ~ två år betec~na en betkallipanj - afverkades
26,300 tons betor och lämnade ett öfverskott af kr. 37,400. Året
1895--96 afverkades blott obetydligt nled betor; - under det förra
året hade fabriken härjats af en eldsvåda. Året 1897 - 98 afver
kades 45,000 tons och länlnade ett öfverskott af 338,000 kr. Under
kanlpanjen nästföljande år afverkades 26,600 tons betor nlen länlnade

ett öfverskott af blott 57,000 kr. Så har det gått varierande det
ena året efter det andra, somliga år dåligt, andra år bättre, beroende
dels på sockerhalten och dels på 0111 sättningen. Det visar i alla fall,
att nlan icke kan uppgöra några absolut teoretiska siffror för drif
vande af sådan industrirörelse, som sockerindustrien, och detta gör,
att sockerindustriens praktiska ll1än alltid hafva varit och fortfarande
kOluma att blifva i högsta grad nervösa vid ytterligare försök, som
staten gör att utfå. mera af oss, än vi dittills erlagt i skatt. Det är
_ganska naturligt., at.t en sådan känsla skall vara till finnandes hos
oss. Vi kunna icke på förhand beräkna, huru det k0l11111ande året
skall blifva, I)1en vi hafva att se tillbaka på en tid, son10fta varit
ganska betänklig, och 0111 vi taga hänsyn till sockerindustriens historia,
så hafva vi visserligen ganska nlycket i det fallet att glädja oss åt
lnen också rätt l11ycket att vara betänksanll1!a öfver.

Jag ·antecknade, innan jag gick hit, några ord, hvilka jag skall be
att fä uppläsa för att påvisa, att den oro, som griper oss hvarje
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gång det är fråga Oln en ytterligare beskattning af sockerindustrien,
icke är oberättigad.

Det har i dessa dagar mer än vanligt - och det vill ic:ke säga
litet - talats och skrifvits 0111 det höga skydd, som sockerindustrien
fätt åtnjuta, och de oerhörda vinster, som sockerfabrikerna 11ärigeno111
varit i tillfälle att göra.

Men har då skyddet verkligen varit för stort, om det var statens
mening, att en inhelnsk sockerindustri verkligen skulle uppstå och i
nämnvärd grad kunna utveckla sig? . Se vi tillbaka i tiden, så finna
vi, att redan i slutet af 1830-talet försök blifvit gjorda, hafvande till
äl1dalllål att söka förfilå d~~I?-a industrigren att slå fast rot i svensk
jordmån. Försöken nlisslycka'des, och stora förluster - relativt efter
den tidens penningvärde - gjordes.

Först i slutet af 1850-talet kunde man här i landet påvisa' en
hvitbet.ssockerfabrik, SOlD visade tendens att lefva. I medio af 1860
talet blef denna fabrik alltn1era uppn1ärksalnmad; spekulationslustan
på nya sockerfabriker vaknade äter, och de gjorda förlusterna i början *
af 1840-talet voro glölllda. Vid 1869 års riksdag beslöts, att socker
fabrikerna skull~ till staten erlägga en på vissa grunder beräknad
tillverkningsskatt, utgående efter vikten förarbetade betor, nlen ansåg
riksdagen det vara skäligt, att., då en 11el del nya fabriker nu projek
terades, dessa skulle hinna blifva färdiga, kon1nla i gång oeh. arbeta
fritt ett par är, innan de drabbades af den beslutade skatten, hvarför
riksdagens beslut först skulle träda i kraft hösten 1873.

Efter den beräkning, SOlll blifvit lagd till grund för beskattningen,
utgjorde denna först 10 öre per centner betor, 111en ingick i beslutet,
att skatten hvart tredje år skulle ökas med detta belopp, och först
då ac.cisen uppgått till 40 öre per centner betor, skulle skatten vara
fastslagen åtn1instone för en tid.

Riksdagens beslut föreföll gynnsan1t, och sex nya sockerfabriker
startade så godt son1 på en gång i· början på 7O-talet. Dessa voro
uppförda efter tyska ritningar och inrättade nled förstklassiga ll13ski-·
ner af nyaste konstruktion. Men hvarken detta eller det höga skyddet
hjälpte. Efter en a högst fyra kalnpanjer nödgades san1tliga dessa
fabriker på ett undantag när nedlägga sin verksanlhet. Det var Ar
löf, SOln redde sig. De öfriga voro, så vidt jag minnes, Inedal, Haln1
stad, Ljungby, .Vadstena ocll Öja, SOln i ren föeskräckels e uppllörde~

innan den satts i gäng.
6
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Visserligen vara kostnaderna för anläggande af en sockerfabrik
den tiden en ringa del af hvad en sockerfabrik nll går till, men för
den tidens förhållanden uppstodo dock mycket stora förluster för dem,
SOlD i dessa företag insatt sina besparingar, ty i allnlänhet var lninst
hela aktiekapitalet, utgörande 1/2,million kr., spolieradt.

Det har uttalats olika meningar onl anledningen till den krasch,
sonl den gången träffade sockerindustrien. Från deras sida, som anse,
att det skydd, denna' näring fått åtnjuta, alltid varit för högt, -franl
hålles, att anledningen till den iråkade olyckan visst inte härrörde
af den pålagda skatten utan berodde på 'betornas 'dåliga kvalitet, och
att betmängden icke skulle varit tillräcklig. Men å andra sidan lär
det väl ingalunda kunna påstås, att icke betskattens införaride vid
denna tidpunkt och den successiva ökningen af densanlma hade en
verksam del i det öde, som träffade fabrikerna. Väl är det sant, att
de utom' Skåne och Halland anlagda fabrikerna svårligen kunnat räddas,
äfven 0111 skattefriheten räckt längre, men att de i södra delen af
landet anlagda' fabrikerna icke skulle kunnat slagit sig igenom, därest
betskatten icke funnits, lär väl ingalunda kUllna anses omöjligt.

En af Skånes intelligentaste jordbrukare på sin tid, patron G. War
holm på Tuna, har vid ett tillfälle uttalat följande åsikt i derina fråga:
»Man har ej utan fog påstått, att de flesta' vid den tiden anlagda bet
sockerfabrikers undergång snarare ka.n tillskrifvas bristen på råvara än
skattetyngden, helst flera af dem upphörde förr än skatt hunnit påföras*),
nlen lllan torde komma sanningen närmast, om man antager, att fabri
kanterna lned den stigande beskattningen för ögonen voro kloka nog att
j rätt tid inställa en verksamhet, SOlll visade sig vara så litet lönande,
och att landtmännen ej ville befatta sig J!1ed betodlingen, så länge
fabrikernas ställning var så osäker.»

Jag skall bedja att få anföra de skattesatser, som sedan lång tid
tillbaka, ända från år 1873-74, tillämpats. Därvid vill jag uttala
såsom min mening, att det, som fört den svenska sockerindustrien
fraInåt, är / absolut materialbeskattningen och det sätt, bvarpå man
beskattat bet.orna eftei" dess vikt~ således råvaran och icke det färdiga
sockret.

Inledaren anmärkte, att det låg dolda prelnier i detta beskatt
ningssätt, och det är en sanning, at~ det just varit dessa dolda pre
ll1ier, sOln gjort, att sockerindustrien fått uppsving. Hvarje gäng vi

*) Torde endast hafva afseende på Inedals sockerfabrik.
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fått en höjning i beskattningen, har frågan för oss varit den: Skola
vi kunna tåla detta nya pålägg eller skola' vi gå under? Det har icke
varit något hyckleri eller försök att föra riksdagen eller regeringen
bakom ljuset, utan det har varit vår öfvertygelse. Jag lnedgifver
lnycket gärna, att vi varit kortsynta, som icke haft större tillit till
industriens utveckling. Det är möjligt, och det är det enda,. som man

.kan förebrå oss. Men hvarje gång riksdagen pålagt oss en ökad' be
skattning, har dct visat sig, att det ökade sockerinnehället i .betorna
hjälpt oss att öfvervinna svåriglleterna; det är just materialbeskatt
ningen, sonl gjort, att Sverige för närvarande har en kraftig och stark
sockerindustri.

I fråga onl de skattesatser, sonl sedan 1873-74 tillälnpats, så
utgjorde denna första året 231

/ 2 öre per 100 kg. betor. Den bibehölls
i tre år; sedan kom en förändring 1876-77, då beskattningen öka
des till ·47 öre. Det räckte i tre år till 1879-80, då skattesatsen
blef 58,7 öre. Denna skattesats bibehölls i tolf år till 1891.-92,
då skatten höjdes till 73,4 öre. År 1893·_·94 ökades skatten till
88,1 öre, hvilket räckte i ett år, då den höjdes till 96,9 öre. År
1895 -96 höjdes skatten till 1 kr. 05,7 öre och 1896-97 till 1 kr.
23,3 öre. Det var lnellan 1894 och 1899, som en särskild undan
tagslagstiftning fastställdes af staten för de nya fabrikerna i Karls
hanln, Köpinge, Karpalund och Roma emot de gamla fabrikernas in
tresse. År 1901-02 ändrades beskattningen till 1 kr. 35,1 öre, och
1902-03 fastställdes beskattningen till 1 kr. 41 öre. Åren 1906
O7 ändrades beskattningen till produktbeskattning med 13 öre per kilo
gram raffineradt socker.

Då jag nämnde, att rika skördar och sockerrika betor hjälpt oss
franlåt, så ll1enade jag, att vi endast på grund häraf kunnat öfver
vinna de stora svärigheter, som dessa ständiga förändringar i skatte
lagstiftningen lnedfört. Det är sålunda icke det skydd, som socker
industrien åtnjutit, utan betodlingens och teknikens högt llppdrifna
tillständ, som vid hvarje tillfälle fört industrien dit, där den nu be
finner sig, hvarigenom den på sätt och vis dragit enkråftig verk
salnhet till sig.

Det skulle hafva gladt mig, om man någon gång fätt den ·ärade
inledaren att på ort och ställe hos de respektive fabrikerna taga reda
på den praktiska utvecklingen af sockerindustrien. Jag är öfvertygad
onl, att med den opartiska. syn på tingen, han har, han skulle hafva
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betydligt lTIodifierat sina åsikter, om han i verkligheten skådat, huru
det går till vid sockerfabrikerna. Jag skall tillåta 111ig att näUlna
några uppgifter 0111, huru skillnaden i utgifter under tiden från 1902
-03 till 1907 -os· ställer sig vid en fabrik, S0111 afverkar 50,000
tons betor. Betpriset har under denna tid ökats från 1 kr. 85 öre
till 2 kr. 25 öre för ton eller llled 40 öre. Dett.a gör på 50,000
tons 200,000 kr. Skatten har stigit från 1 kr. 35 öre till 1 kr.
68 öre. eller nled 32,9 öre, hvilket för 50,000 tons gör 164,500 kr.
Värdet af stenkol, koks, kalksten, pressväf och säckar har lninst
stigit med 30,000 kr.; al betarnas' .aflöning har ökats med 46,890 kr.
9mkostnaderna för afverkningen har sålunda under nämnda tid ökats
nled 441,390 kr. för år, hvilket utgör en ganska stark ökning på
den korta tidrymden af 5 år. Dessa saker förstå vi industriens n1än
bättre än de teoretiska vetenskapslnännen, som endast på afständ
följa nled industrien, det må vara med huru stort intresse SOIU helst.
Får nIan kOlll111a in i verkligheten, så te sig förhållandena helt annor
lunda, och jag ber att fä säga de herrar, som -äro här närvarande,
att anledningen till, att denna oro gripit industrien, hvarje gång det
varit fråga om ökad beskattning, har just varit vetskapen onl de
ökade bördor, som i en eller annan form ställt sig framför. Det
skulle lllycket glädja oss, om det i framtiden kunde visa sig, att vi
också vid detta tillfälle komnlit att 111issräkna oss. Ingen skulle se
det hellre än vi. Till de personer, som in,tressera sig för den svenska
industriens anläggningar, vågar jag säga, att~ såvidt jag kan se, den
höga beskattning, sonl nu föreslås, icke utarl största svårighet 'kan
bäras, äfven Oln jag nu icke ,vågar påstå, att den ej kan bäras.

En olycka för denna industri är, såvidt jag kan förstå, att den
endast kan bedrifvas eller åtminstone endast lned framgång bedrifvas
i vissa delar af vårt land, hufvudsakligen i Skäne. Det har synts~

att alla försök, som i den vägen blifvit utförda å andra ställen, del
vis misslyckats. Vi skola dock hoppas, att de fabriker, son1· finnas
i Östergötland oell Västergötland, icke lnåtte drabbas af ett dylikt
öde, utan att fralntiden måtte tillhöra dem. Men den onlständigheten,
att industrien hufvudsakligen bedrifves i Skåne, har nog varit en
olägenhet för oss i det afseende, att man anser nänlnda provins vara
i många hänseenden för mycket gynnad. Och det är den, 11len det
kan _icke sockerindustrien hjälpa. Det är andra förhållanden, SOl11
bestämma detta. Vi hafva i· vår provins icke möjlighet att franlkalla
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de industrigrenar, öfver hvilka det öfriga Sverige disponerar. SåSODl
trävaruindust.rien och järnvaruindustrien ffi. ID. Vi hafva däremot vårt
jordbruk och lnycket annat. Jag vill emellertid fästa uppmärksamhet
på den onlständigheten, att det enligt lnin lnening är detsamma, hvar
i detta land en verksamhet bedrifves. Endast den llledför framgäng,
så är det till välsignelse för hela fäderneslandet. Den skånska pro
vinsen, SOln Sverige erhöll i RoskiIdefreden, spelar en afsevärd roll
i landets ekonolni, och dess resurser komnIa hela det öfriga landet till
godo. Det är ett Inisstag att anse, att. folket i Skåne är rikare och
mera välmående än i det öfriga Sverige. Onl de ock där hafva ett
jordbruk, son1 bär sig bra, så är det likväl ett fa.ktum, att jorden
där kostar lnera än på andra ställen här i landet. Men för att nIan
skall förstå - något som dock för de flesta kanske är öfverflödigt
att nämna -, hvilken betydelse detta lilla hörn af vårt land har,
skall jag bedja att få län1na några uppgifter, som jag antecknade
efter ett föredrag, hvilket jag nyligen åhörde. Jag vill då omtala,
att 40 %af Sveriges hvete produceras i Skåne, likaså 26 ~~ af dess
råg och 25 % af potatisen; att rot.fruktsodling bedrifves i ännu större
skala; att där' bedrifves en stor nötkreaturs- och hästafvel; att 421

/ 2 %
af landets svinkreatur uppfödas i Skåne; sall1t att 43 ~~ af landets
Sll1Ör tillverkas i Skåne, hvilket gör ett belopp af icke mindre än 12
n1il1. kg. s111ör, värdt omkring 24 nlill. kr. Skånes industri produ
cerar varor för en mill. kronor Oln dagen, och dess industrialster
representera 30 % af hela landets. Det är såled.es en afsevärd pro
duktion, SOln denna lilla landsdel framst.äller, men det sker för hela
fäderneslandets räkning och icke allenast för befolkningen i denna
lilla landsända.

Efter hvad jag nu anfört skall jag anhålla att få framföra mitt
tack, att jag haft ordet.

Herr Direktören C. TranchelI: Jag skall be att få besvara några
af de inlägg, inledaren har gjort i detta ärende. Jag tillåter mig då
först 'gå tillbaka till 1904 års sockerkolnmitte, enär inledaren anfört
ett i kOffinlitteutlåtandet förekonlrnande yttrande af konsul Westrup.
,Jag får ansluta Inig till hvad den närlnast föregående talaren sade
l"örande denna sak, nämligen att hvad S0111 hjälpt fabrikerna vid de
upprepade skatteförhöjningarna varit fralnstegen dels i fabrikationen
och dels 11ufvudsakligast i beskaffenheten af sockerbetorna. Vi hafva
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nu att göra llled en helt annan sort hvitbetor än förr, och de betor,
vi hafva nu, äro icke endast nlera sockerrika lItan äfven lnycket.
billigare att förarbeta och mera lätthandterliga, än denl vi förut hade.
Hade vi bibehållit samnla betkvalitet som förut, hade sockerindustrien
faktiskt varit ihjälslagen. , Om herrarna se på statistiken, skola herrarna
finna, att utbytet Ilar ökats och ökats betydligt. Denna ökning af socker
halten har naturligtvis under materialbeskattningens tid varit af orilll
ligt stor betydelse, nlen så är icke fallet nu, och för öfrigt hafva Yi
under det sista året icke sett någon ökning .af sockerhalten. \Ti hafva
tvärtom sistlidna 11öSt haft ungefär 1 proc. lägre sockerhalt i betorna
än under nästföregående är. Vi kunna sålunda icke göra räkning på
att på ,samma sätt som förr kOlnma från en skatteförllöjning. Högre
utbyte är jag öfvertygad 0~1 att vi icke fä, utan lnåste nog räkna
111ed lägre sådant, enär vi sannolikt 11låste lägga ned sackaratfabri
kerna. Men därenlot få vi lTIed säkerhet räkna nled högre kostnader
och arbetslöner, och detta fördyrar fabrikationen högst betydligt.

Inledaren synes icke vara riktigt nöjd med riksdagens beslut be
träfrande de olika skattehöjningarna. Jag tror, att riksdagen därvidlag
har sett saken ungefär så, sonl vi se den. Den har icke trott, att
man skulle kunna få stegradt utbyte, utan den har dön1t efter den'
erfarenhet, man hade, och det är egentligen efter erfarenheten" SOlll
man i ,detta lifvet får döma. Det är den, som ligger till grund för
hela vår lagstiftning.

Sedermera kom inledaren att tala 'om sammanslutningen. Han
sade, att d~t skulle utgöra ett bevis för att sockerindustrien icke lider
af för lågt tullskydd. Hvad tullskyddet har att göra med sanlInan
slutningen, är en ännu 'outredd sak. Tullsky~det kan göra rätt lnycket,
lnen det finnes äfven affärer här i världen, som gå utan tullskydd.
Det finnes till och 111ed äfven sockeraffärer, SOln gå utan tullskydd.
Om vi vända oss till England, finna vi, att sockerindustrien där- är
fullkomligt oskyddad, och dock finnas där både affärer, som gå bra,
och som gå dåligt. Det är endast raffinadaffärer" som bedrifvas i Eng
land. Det, fanns dä.r i gamla tider en stor lllängd raffinaderier, lIlyeket
stora sådana, större än alla raffinaderierna tillsamnlans i Sverige.
Men de flesta äro bortblåsta. Dock ,finnas ännu kvar sådana, son1
förtjäna stora sunllnor. Jag vill nämna ägaren af en af den}, Tate,
som för några år sedan skänkte London ett tafvelgalleri värdt en
million pund st.
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Tullen gör icke allt, utan det arbete, SOlll nedlägges, gör också
nlycket, och detta är fallet äfven i vårt land.

Jag skall be att få nämna några ord beträffande inledarens åsikter
om räsockerfabrikerna och raffinaderierna. Han yttrade sig därvidlag
icke fullt exakt, men sade dock. så mycket, att lTIan däraf kan sluta
sig till, att han ansåg, att räsockerfabrikerna voro 11lera värda att
olnhuldas af staten än raffinaderierna. Det .är gifvet, att dessa två
industrier äro åtskilda på salnma sätt S0111 hvitbetsodlingen och hyit
betssockerfabrikationen. Det har oft.a klandrats här i landet, att
raffinaderierna och råsockerfabrikerna hafva sä att säga blifvit sanl
lnankopplade lTIed hvarandra. Den saken är eUlellertid 111ycket lätt
förklarlig och ga.nska naturlig. Sanlillankopplingen äl~ llälllligen absolut
nödvändig. Då det först började yppas något intresse bland jord
brukarna för hvitbetssockerfabrikationen, vände dessa sig till de raffi
naderier, som funnos, och frågade, om de icke ville deltaga.i byg
gandet af hvitbetssockerfabriker. Det bildades då gelnenSanl111a bolag,
i hvilka dels raffinaderierna och dels jordbrukarna hade aktier. Iden
var nog, att det skulle blifva ett slags andelssystenl, nlen så snart
det började gå något bakåt· för fabrikerna, sålde de flesta jordbru
karna sina ~ktier. Några hafva dock sådana kvar.

Tänker man sig, att råsockerfabrikerna i vårt land skulle vara
helt och hå.llet skilda från raffinaderierna, torde det säkerligen in
träffa, att under sådana år, då öfverproduktion inträder, råsocker
fabrikerna blifva ängsliga och söka sälja sitt socker så fort· son1
möjligt. Följden skulle då blifva, att priset skulle gå ned, och detta
vore till fördel för raffinaderierna. De kunde köpa billigt socker, och
räsockerfabrikernafinge reda sig så godt de kunde. Det är icke blott
teori detta, utan det är ett fullkolllligt faktulll. Vi hafva ett tydligt
exempel därpå i Frankrike. Där finnas åtskilliga raffinaderier, son1
icke på minsta sätt befatta sig med råsockerf~brikation. De hafva
köpt sockret, där de fått det billigast, och de hafva stått sig godta
Andra raffinaderier llafva därelnot tänkt, att de skulle, få det bra
genoln att köpa rå~ockerfabriker, och dessa raffinaderier har det icke
gått fullt så bra. Ett af de största i Frankrike fick stupa för ett par
är sedan. Detta beror därpå, att de förra stå fria, då det är fråga
onl spekulation; och spekulation måste vara med i Frankrike, om det
gäller att förtjäna penningar på socker. De raffinaderier, som själfva
äga råsockerfabriker, äro bundna i sin spekulation, enär de alltid är~
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hänvisade att försöka fä prisen i höjden och följaktligen icke kunna
spekulera a la baisse.

Sedernlera kom inledaren att tala om hvitbetorna och hade gjort
den beräkningen, att nu vore sockret i hvitbetorna billigare än förut.
Det gifver jag hononl rätt uti utan .att granska hans siffror, men jag
vill påpeka, att äfven sockret, sonl vi sälja, är mycket billigare än
förut. Det finnes icke. någon artikel i hela världen, sonl gått ned i
pr~s så l1lycket sonl soekret, icke endast i Sverige utan äfven på
världsmarknaden. Hvad betprisen beträffar, hafva de faktiskt varierat
111yeket, l1len under de sista åren hafva de ständigt gått. upp. Man
har klandrat fabrikerna för att de en gång satt ned betpriset. Detta
var emellertid nödvändigt för att hindra öfverproduktion, enär det
den gången icke fanns någon samlnanslutning. Då en sådan kom till
stånd, ,gingo betprisen upp,

Då jag talar om Saln111anslutning, vill jag pålninna herrarna onl
en händelse inolll vår svenska sockerindustri. Det var den gången,
då en fabrik, som hette Lyckäker, gick omkull. . Detta fall berodde
just på, att vi då icke hade någon saffilnanslutning. Hade vi haft
det, hade Lyckåkel' icke behöft ranlla. Då Lyckåkers-bolaget bör
jade sin verksHInhet och ville tvinga in sitt socker i. marknaden
genom låga priser, var det icke någon annan råd, än att de gamla
fabrikerna, som voro ängsliga att mista sina kunder, äfven satte ned
sina pris, hvarigenOl1l ett våldsamt och för Lyckäker ruinerande pris
fall inträffade.

Därefter talade inledaren 0111 de tyska andelsfabrikerna. De flesta
af delTI bestå eIneilertid af 3-5 stora ege'ndomsägare, som hafva
sina egendoIIlar i närheten af hvarandra och kOlllllla öfverens om at.t
bygga en fabrik. Hvad den kostade OCll huru mycket häraf som
kallades aktiekapital betydde ingenting för dem. De delade vinsten
efter vissa regler.

Inledaren talade äfven 0111 rentabiliteten af de tyska fabrikerna.
Dessa tyska andelsfabriker hafva i regeln små aktiekapital, 3--400,000
111ark, och ,resten skaffa de genom personlig kredit. Den ränta, in
ledaren beräknade på detta kapital, eller 7 proc., är icke mycket att
stå efter. Hade man här i Sverige så små aktiekapital i företagen,
skulle dessa i regeln icke kunna existera. Dessa tyska fabriker kunna
faktiskt endast existera därigenom, att d6t är fÖrlTIögna egendoms
ngare, SOlll stå bakom och skydda dem. De förlora stundom kanske
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en tredjedel af aktiekapitalet, Iuen det spelar en lllindre roll, enär
det förlorade åter kan tillskj utas.

Med anledning af hvad inledaren nänlnde om betprisen vid Säby
1101111, vill jag upplysa 0111, att det uppgifna priset afser medeltalet
för två år, och att i det priset naturligtvis äfven ingår den kostnad,
S0111 måste läggas på hvitbetorna. Däri ingå således kostnaderna för
frö, för frakt och undervikt sanlt kostnaderna för vägarna. Det kan
nog hHnda, att sOluliga odlare i Tysklalld slippa betala sitt frö, men
i de fabriker, där det är fråga Oln köpbetor och SOIU säledes äro
jälllförliga med våra, tror jag icke, att Iuan i regeln 11varken betalar
frakten för hvithetorna eller länlnar fritt frö. Betodlarna fä nog be
tala sitt frö, nlen få icke använda annat frö, än fabriken lämnar,
och själfva betala frakten för· hvitbetorna. Det är nat.urligtvis icke
lika allnlänt i Tyskland sonl här, att frakt betalas för hvitbetorria,
ty dessa levereras i regeln från tr-akten närmast intill fabriken.

Hvad arbetslönerna beträffar, äro de uppgifter,. sonl från vår sida
läulnats, tagna från våra fabriker. Vi hafva tyvärr högre dylika
kostnader än i Tyskland både vid råsockerfabrikerna och raffinade
rierna, beroende dels på själfva lönerna, dels på nlindre ar,bets
intensitet. Det är näInIigen ett faktum, att det aI~betas mycket mera
€nergiskt i Tyskland än här. Äfven då ackordsarbete komnler i fråga
här, äro arbetarna icke så angelägna Oln att förtjäna så lnycket de
kunna, utan de hvila sig gärna ganska mycket. Jag skulle kunna
framdraga exeu1pel därpå, 111en det torde vara öfverflödigt. Det känna
nog de flesta af herrarna till. Allt nog, det är absolut nödvändigt,
att vi här i Sverige få räkna 111ed l11ycket större arbetskostnader än

Tyskland.
Inledaren nänlnde vidare Oln, att stenkolen skulle vara billigare

Sverige än i Tyskland. Jag tror, att han i det fallet tager fel. I
de trakter i Tyskland, där den största sockerfabrikationen äger rum,
i ..A.nhalt, Böhmen och ~chlesien, hafva fabrikerna stenkol i närheten.
De hafva ofta stora grufvor alldeles intill fabriken oeh lnåste' därför
,ovillkorligen erhålla kolen billigare än hos oss. Det finnes visserligen
,en och annan fabrik, för hvilka stenkolen ställa sig lika dyra som
hos oss, 111en i regeln äro stenkolen i de trakter, där den stora pro
duktionen förekonlIuer, billigare. Det finnes till och med fabriker, sonl
l1afva grufvorna så nära intill sig, att de kunna taga upp kolen och
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köra denl i grufvagnarna direkt till ångpannorna. I det fallet kunna
vi icke täfla med Tyskland.

Vid3:re talade inledaren' onl den tyska industriens ekonoll1iska re
sultat för jämförelse llled vår. Jag har redan lämnat en upplysning .
i fråga Oln de tyska fabrikernas ·utdelning på aktierna. Jag tror
emellertid, att vi ganska lätt kunna bedölna, onl en industri är i ett
gynnsamt läge eller icke genom att taga reda på, 0111 industrien fort
farande trifves eller går tillbaka. Jag vill då nälnna, att i Tyskland
funnos år 1901 395 sockerfabriker, nästa är 390 och 1903 384. 1~t04

fanns det 375 sådana och 1905 3?6, 1906 371 och 1907 369.
Det är således ett tydligt aftagande af fabrikernas antal. Det för

håller sig på salllilla sätt med Frankrike OCll IIJed Österrike-Ungern
och äfven med Belgien. Den briljanta situation, som industrien skulle
hafva i Tyskland, är det. nog icke så 1llycket bevändt l11ed. Det är
visserligen sant, att där finnes en och annan fabrik, sonl ökat sina
tillverkningar på bekostnad af de fabriker sonl försvunnit, nämligen
sådana fabriker, som hafva ett gynnsamt läge, såsonl t. ex. vid de
stora vattendragen; där är det lätt at.t få betorna billigt frainförda
till fabriken, men detta är undantag. För öfrigt är· det väl icke så
sä.kert, .att det är nyttigt för ett land att koncentrera all industri vid
stora fabriker och att lägga ned. andra verk, hvilka dock varit till
nytta för det dem närliggande landet.

. ~ samnlanhang härmed vill jag bedja att få påpeka en annan
sak, som har afseende på skillnaden mellan tillverkningskostnaderna
i Sverige och Tyskland i fråga om raffinaderierna. Det finnes llär i
Sverige för närvarande 10 raffinaderier - antalet raffinaderier har
ju ökats under de senaste 20 åren. .Men på hvad grund hafva de
ökats ? Jo, l1aturligtvis på grund af beskattliingssystemet. När någon
under för handen varande beskattningsförhällanden skulle bygga'- en
sockerfabrik, så ansågs det vid flera tillfällen vara fördelaktigt att
på salllma gång äfven anlägga ett r~ffinaderi, och hafva vi därigeno111
fått S'må raffinaderier i stället för att utlandet har stora sådana. Det
finnes raffinaderier i utlandet, af hvilka hvart -och ett raffinerar mera,
än hvad hel3: vårt land konsumerar. Det är ju gifvet, att ett sådallt
raffinaderi har billigare tillverkningskostnader, än hvad vi kunna hafya
här i landet. Om det är nyttigt för landet eller ic.ke, vill jag lämna
därhän. Om vi emellertid nu skulle stänga en del af våra raffina
derier och koncentrera verksamheten på de andra, tror jag, att ett
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stort InissnoJe skulle uppstå, åt.minstone på de orter, där de stängda
'raffin:lderierna voro belägna. Jag tror knappast, att det vore till
någon verklig nytta för landet, Oln än raffineringskostnaderna hlefve
lägre.

I fråga om raffinadtillverkningen finnes det också en annan sak
att beakta, nämligen onl raffinaderierna kund.e lägga an på tillverk
ning af specialiteter eller icke. Våra raffinaderier äro alla byggda
så, att de tillverka alla möjliga sorters socker, och komma säkerligen
att länge förblifva oförändrade i -detta afseende, enär detta är nöd
vändigt för våra förhållanden och för den nuvarande organisationen
af vår bandel. Om det till en landsstation rekvireras en vagnslast
socker, så vill vederbörande rekvirent icke hafva en enda sorts socker
utan ett sorteradt lager. Jag tror, att vi i detta afseende konlina
att fortfarande vara underlägsna, och vi behöfva därför ett större
skydd. Om man nu vill jänlföra raffinadprisen i Sverige med dell1 i
utlandet, nlåste man taga i betraktande ännu en sak, näluligen de
villkor, under hvilka våra råsockerfabriker hafva att arbeta, i jäm
förelse med de villkor, som dylika fabriker hafva i Tyskland. Jag
har förut, antydt" hur det skulle gå, om vi icke hade någon öfverens
kommelse alls. Då skulle raffinaderierna i en snäfver vändning kunna
tillfoga råsockerfabrikerna ganska stor skada genoll1 att tvinga denl
sälja ti~l låga priser. Men de kontrakt, som eXIstera mellan råsocker
fabrikerna och raffinaderierna i Sverige hafva varit sådana, att all
risk varit på raffinaderiernas sida. Raffinaderierna skulle till genom
snittspris öfvertaga allt socker, som räsockerfabrikerna tillverkade,
oafsedt onl skörden var stor eller liten. Oln det varit 50 proc. för
stor skörd, ett år och priset fallit tre eller fyra öre, så blef risken
raffinaderiernas. En dylik förmån för råsockerfabrikerna måste na
turligtvis valveras, när man talar om prisskillnaden mellall raffinad
och råsocker. En risk, sonl råsockerfabrikerna i Sverige äro be
friade från men raffinaderierna öfvertagit, motsvarar naturligtvis ett
visst belopp i penningar, och detta belopp lnåste skrifvas på raffina
deriernas kreditsida; detta kan icke bortresoneras.

I Sverige tillverka vi såsom närnndt alla möjliga olika -sorters
socker vid samma raffinaderi och hafva således en -dyr tillverkning.
Gör lnan nu, såsom inledaren anser lämpligt, en jämförelse uteslu
tande på grund af tillverk.ningen af toppsocker mellan Sverige och
utlandet, så bör man taga ll1ed i beräkningen, att de raffinaderier,
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SOlll tillverka. toppsocker utomlands, ha en ofantligt stor tillverkning,
såsom fallet är t. ex. med raffinaderiet i Stettin. Här i Sverige har
däremot tillverkningen af toppsocker gått tillbaka år efter år, och,
så vidt Illal1 kan dÖlna~ konln1er snart nog en tid, då icke en enda
sockertopp användes i vårt land. Gent enlot inledaren vill jag an
lllärka, att i vårt lan{l i.cke finnes någon bitsockertillverkning utaf
toppsocker. Sådan existerar endast. i Paris. Hvad beträffar tillverk
ningen af canarieraffinad, så är den försvinnande liten. Oln ett raffi
naderi här tillverkar sex mill. kg. vanlig raffinad, så är tillverkningen
af canarieraffinad endast hundra tusen kg., hvilket ju icke är något
att tala. onl oeh icke inverkar på kalkylen.

Angående kalkyl~rna öfver det importerade sockret kunde ju åt
skilligt vara att säga, men det blefve för mycket siffror: Hvad åter
det svenska sockret beträffar, så lnåste delkredererabatten i kalkylen
ovillkorligen afdragas, och hafva vi äfven gjort detta i de'n kalkyl,
SOlll finnes i den inlaga, vi lämnat till bevillningsutskottet. Däri ingår
nälllligen äfven försäljningsprovision, och hvad beträffar den del, sonl
motsvarar själfva delkredereprovisionen, vill jag framhålla, att under
sådana tider, som vi nu hafva, denna varit ytterst väl använd, därför
att den befriat fabrikerna från åtskilliga förluster, som de eljest skulle
hafva gjort.. En del fabriker hafva äfven på socker, som de sålt utan
delkredereprövision, gjort ganska afsevärda förluster.

Inledaren uttryckte den· förmodan, att i Tyskland äfvenledes be
talas 3 proc. delkredereprovision. Det är emellertid icke riktigt. In
ledaren har länge vistats i Tyskland och torde känna, huru ytterst
sparsalnina tyskarna äro. Det faller delll absolut icke in att betala
tre proc. i provision. . Onl de sälja sina va~or till utlandet, så sälja
de dem endast till personer, som äro absolut säkra. De sälja inga
lunda mot tre' månaders accept, åtminstone icke raffinaderiet i Stettin.
Orn i provision betalas en tiondels proc., så torde det väl vara
nlaxilnuID.
,. Beträffande kostnaderna vid raffinaderierna har inledaren äfven
sökt bevisa, att de skulle uppgå till 7.86 i Sverige och 2.52 i Tysk
land. -I fråga om kostnaderna i Tyskland, så ligger, SOlll nlan säger,
en hund b.egrafven i ifrågavarande uppgift. Tyskarna tillverka näm
ligen, såsonl inledaren mycket riktigt anförde, en sort granuleradt
socker, SOIU endast tillverkas på det sättet, att råsockret aftvättas,
hvarigenom erhålles en säljbar vara. Det är nu mycket billigt att
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lägga socker i en centrifug och sedan sälja det. Men sådant socker
kunna vi icl{e sälja i vårt land. I Tyskland kan det användas till
vissa ändanlål, nlen här går det absolut icke.

Talaren nänlnde äfven, att själfva kostnaderna för arbetarna i
Tyskland variera mellan 0.63 och 1.30 per 100 kilo, och detta är ju
en ganska väsentlig differens, som förklaras af de olika tillverknings
sätten. Han sade, att i Ungern var kostnaden ungefär 60 öre, men
där erhålla äfven arbetarna en ytterst ringa lön. De hafva kanske
en österrikisk krona om dagen, och därnled äro de nöjda. Något
sådant kan ieke förekolllnla i vårt land!

Inledaren nälnnde äfven, att tyskarna sänkte priset vid export.

Det kan nog hända, att de göra det, men de kunna icke sänka det
så lnycket. Det är i regeln icke raffinaderierna, SOlU exportera socker,
utan handlandena, och dessa kunna icke sätta extra pris för export
utan 111åste hålla sig ungefär till det pris, de fått betala.

Det var en sak till, som jag ville omnäluna. Inledaren ville nän1
ligen jänlföra det tyska sockersyndikatet lned det bolag, SOlll bildats

här i Sverige, hvilket bolag han kallade trust. Jag protesterar först
och frälnst nlot nall1net· trust. Det är icke någon trust utan ett

bolag. Han ville S0111 sagdt jänlföra detta bolag nled den tyska kar
tellen. Det är enlellertid en ganska väsentlig skillnad mellan dessa
bäda, särskildt / därför att den tyska kartellen var bildad för att under
lätta exporten därigenom, att till export skulle Säljas socker till
lnycket billigt pris, under det att inolll det egna landet priset skulle
hållas högt, så att därigenoln förlusten på exporten betäcktes. För

att kunna 111öjliggöra detta lnåste icke blott alla raffinaderierna utan
äfven råsockerfabrikerna vara sall1111anslutna till en enda förening,

hvilken kunde bestämma, hur det skulle tillgå vid försäljning af rå
socker, och sedan fördela den vinst, sonl uppstått, nlellan raffinade

rierna och råsockerfabrikerna. Detta är något helt annat, än hvad
som äger rum ·i Sverige. Här håller 111all sig blott till naturliga

pris, 11vitbetssockerfabrikerna hafva fått· sitt pris och raffinaderierna
sitt; det hela har varit fullständigt klart uppgjordt. Det har icke
på något sätt varit beräknadt på att på visst håll sälja billigare
socker.

Innan jag slutar, anhåller jag få fästa de närvarandes uppmärk
samhet på ännu en sak, nämligen att vi säkerligen stå inför el1 tid,
då vi kunna vänta en icke obetydlig minskning i konsumtionen. Det
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finnes ju tecken, som redan nu för oss tyda. på detta, och det bör
egentligen icke v'ara svårt att räkna. ut, att under en sådan tid af
ekonomiskt betr~Tck, som vi nu hafva, och som ytterligare är att
vällta, köpkraften icke kan vara s'å stor, som den är under norlnala
förhållanden. Detta gör naturligtvis, att för indust.rien den tid, som
kommer, icke blir så angenäm som m~nga förmoda. Det förslag,
SOlll föreligger för höjning af skatten, är efter min m.ening alldeles
för högt; jag kan icke underlåta att uttala detta. Det finnes, såsom
jag förut sagt, icke nunlera de möjligheter för industrien att, OIll jag
så får säga, komma ur klämman, SOln funnits förr i världen. Vi
kunde visserligen icke, då skatteförhöjningarna förut ägde runl, på
räkna dessa möjligheter, .men det gick i .alla fall .bättre, än man
väntat, på grund af bättre skördar, bättre konsumtion och större
sockerhalt i betorna. Allt detta gjorde, att fabrikerna faktiskt kunde
bära de ökade kostnaderna.' Nu är det helt annorlunda. Vi hafva
en vinstsiffra för alla fabrikerna, hvilken är konstaterad. Skola vi
nu från den draga alla ökade bördor, så blir det ingenting öfver.
Vi hafva ju icke allenast förslag om ökad skatt, utan på annat håll
tränga hvitpetsodlarna och arbetarna på oss nled enorma fordringar.
Det är absolut omöjligt för industrien att vara. llled onl alla dessa
fordringar. Skola förhållandena ordnas så, att industrien far illa, så
finns det för densaninla blott en utVäg kvar, och det är, att betprisen
sänkas. Jag vill naturligtvis icke påst.å, att en sänkning af betprisen
öfverallt skulle taga lifvet af betodlingen, lllen den skulle absolut taga
lifvet af betodlingen i de trakter, där icke de naturliga jordmåns
förhållandena äro särdeles gynnsamma. Vi skulle blifva tvungna att
nedlägga åtskilliga fabriker i brist på' betor. Jag tager icke denna
sak så lätt, som inledaren· gjorde. Det är näinIigen, icke så odeladt
angenämt att lägga ned en fabrik. Man måste tänka sig, att en hel
trakt. varit intresserad af densamma. Det är järnvägarna, det är bet
odlarna, och det är en mängd andra, som hafva fördelar af fabriken,
så att det icke kan vara med lätt hjärta, man går till en sådan
operation; tvärtonl kommer nog beslutet att blifva mycket svårt, men
saken kan ju icke hjälpas, när det icke lönar sig längre att dri.fva
en fabrik. Då finnes ingenting annat att göra, utan måste den ned
läggas; den' saken är ju enkel! Det lllå svida 11ur mycket som helst,
lllen att drifv·a en fabrik, som icke bär sig, kan ju icke kOlnma i
fråga. Följden blir då den, att vi på den inskränkta jordareal, hvarå
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betodlingen kan bälla sig kvar, icke< kan producera den kvantitet

socker, sonl behöfves för lalldet, utan det produceras endast en mindre
Blängd, 'och återstoden måste införas. Hafva vi nu i vårt land en
gång fått till stånd en sockerindustri, så synes det mig, som onl det
rätta 'vore att söka bevara densamma. Skall den nu tvingas tillbaka,
så att. den icke längre kan lnotsvara, hvad man väntat sig af del1
sanlIna, så får jag säga, att Sveriges riksdag begått två stora fel.
Det första var, när den ursprungligen bestämda skattelag~tiftningen

ändrades, så att tillverkningen icke längre beskattades efter den frän
början bestänlda st.igande skalan. Det andra felet var, då riksdagen
beslöt, att undantag skulle göras för somliga fabriker. Det är dessa
två beslut, SOlll varit orsaken till, att sockerindustrien blifvit så stor,
S0111 den nu är. Hade dessa beslut icke blifvit fattade, hade visser
ligen industrien ändock kunnat finnas i vårt land, men den hade varit
orilnligt mycket Inindre än nu, och de kapital, SOln varit engagerade
i densanlnla, bade äfven varit mindre.

Jag tror säledes, att, om Inan skall vara konsekvent, lnan nu bör
vara försiktig 'och icke vidtaga åtgärder, sonl kunna fördärfv'a l1ela
denna för landet så nyttiga industri.

Herr Fil. Doktor Å. G. Ekstrand: Mycket kunde vara att säga onl
hvad den föregående talaren anfört. Jag vill 'dock blott fråmställa
några anmärkningar med afseende på den prolnenloria, SOln af direk
tör Trancheli blifvit inlämnad till finanslninistern oen såSOln bilaga
åtföljt den kungl. propositionen. Jag vågar påstå, att den innehåller
betänkliga 11lisstag i afseende på betprisen här i jälnförelse med denl
i Tyskland. Där står nänlligen, att på Säbyholnl priset de se'naste
å·reJ~ var 2 kr. 73 öre per deciton betor. Detta kan ej vara rik
tigt, ty de pris, hvaronl här är fråga., afse tillverkningsåret 1906
-- 07; och något slags medeltal för betpris, hvari året 1905-06 in
går, 'är fullkomligt oanvändbart för en utredning af betprisen i den
kungl. propositionen, alldenstund med konsumtionsskattens införande
betpriset eo ipso sänktes lned onlkring 15 öre, kanske t. o. IIl. något
111era. Onl herr Tranchell sagt, att 2 kr. 73 öre är det högsta pris,
son1 någonsin betalats vid Säbyhotm och detta under år 1905~06, så

hade saken, ehuru i ett annat sam~lanhang, möjligen kunnat begripas,
111en , S0111 det nu står, för att visa skillnaden mellan svenska och
tyska betpriset, är uppgiften vilseledande. EInedan saken är en verk-
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lig kardinalpunkt i hela den föreliggande frågan, lnåste jag l11ed några
ord sök~ utreda min lnening därol11.

I Sverige bestämdes 1903, att betprisen skulle gälla rentvättafle

betor. I regeln betala fabrikerna halfva järnvägsfrakten, likaså be
tala fabrikerna betfröet (jälILför konl111ittebetänkandet 1904). I Tysk

land gäller betpriset, enligt professor Juhlin-Dannfelts reseberättelse
ti~l 1904 års kOlnmitte, ej uttryckligen rentvättade betor utan sådana,

hvilkas smutsproeent ej får öfverstiga 8 %, såvidt fabriken skall be
tala frakten, hvilken uppskattas till 10 pfenl1ige per 100 kg. hetor;

betfröet betalas alltid af fabrikerna. Leveransvillkoren äro, son1 Hlal1
finner, tälnligen lika i båda ]ändern~", ehuru S111utsprocent.ell i Tysk

land får vara större än i Sverige, llvilket höjer priset på de tyska.
I Sverige är grundpriset 2 kr. för betor, sonl, levereras före 1.

december och 2 kr. 20 öre för sådana, sonl levereras efter denna
dag. Härtill kOffiiller ett tilläggspris af 1 öre för hvarje 1/10 %, hvar

llled sockerhalten i betorna öfverstiger 14 %, OCll därefter 1 öre för
11varje 40 öre, hvarnled raffinadpriset öfverstiger "53 kr. 35 öre per

deciton. Det. pris, SOln uppgifves för svenska betor, nlåste naturligt
vis vara ett medeltal och för propositionens syfte helst för de fabri

ker, son1 ingått i det stora bolaget. Under år 1906-07, just det
år, som här afses, afverkades före 2 december 68 % af alla betor,

och lllah kunde därför vara berättigad att antaga, att 2/3 af betorna
levererades till ett pris af 2 kr. och 1/3 till 2 kr. 20 öre, hvilket

skulle göra ett lnedelpris af 2 kr. 7 öre, men sannolikt har dock
llledelpriset på grund af något olika bestänl111elser i kontrakten varit

omkring 2 kr. 10 öre. Tilläggspriset uppgick i 111edeltal för de

nämnda fabrikerna till 18,4 öre. Priset i"" Sverige var således 2 kr.
28,4 öre eller låtonl oss säga 2 kronor 29 öre. Härenlot svarar ett
pris i Tyskland af 2 111ark eller 1 krona 80 öre, hvilket också upp

gifvits af herr Trancheli, Det är således dessa båda pris 2 kronor
29 öre och 1 krona 80 öre, SOITI skola jäll1föras, och skillnaden blir

49 öre, som böra införas i räkningen, oeh ej 93 öre, såSOln herr
TranchelI gjort. Af bet.orna utvunnos ifrågavarande är 15,78 % rå

socker, motsvarande något öfver 14 % raffinad. Vi kunna för att
bibehålla så my~ket sonl möjligt af promen10rian nöja oss nled 14;
för 14 kg. raffinad blir svenska priset 49 öre och för 100 kg. 3
kronor 50 öre högre än det tyska. I prolnelnorian står 6 kronor
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64 öre, en skillnad således, S0111 ensam är nler än tillräcklig att
täcka hela den af regeringen föreslagna tullsänkningen.·

Men det är ej nog härll1ed, äfven den andra punkten i prolue
nlorian är lika nlärkvärdig, jag nlenar jälllförelsen mellan arbetsprisen
i Sverige och i Tyskland. Det har blifvit en legendartad trosartikel,
att arbetspriset här är ofantligt 111ycket högre än i Tyskland och
andra europeiska länder, och nledan herr TranchelI i septenlber 1907
uppger skillnaden till 1 krona 50 öre per dagsverke, ha herrar von
Geijer och Andersson i januari 1908 redan kOll1nlit till 1 krona 83
öre (de säga nämligen, att den på 1 deciton socker belöpande skill
naden stigit lued 20 öre, l11en 1 deciton' socker 1110tsvarar enligt herr
Tranchelis uträkning onlkring 3/5 dagsverke; på dagsverke räknadt
blir skillnaden därför 33 öre). Med en sådan. bevisföring, accumu
lando, kan nlan kOlnnla lnycket långt. Skulle en ny nlotion franl
komma, tar jag för gifvet, att prisskillnaden där skulle böjas nled
ytterligare 111inst en tjugofenlöring, och som hvarje efterföljande kan
åberopa den föregåendes uppgift, har 111an här den allra skönaste
circulus vitiosus in demonstrando, och det är ej godt att säga, när
eller hvar denna alltjälut påökade snöboll kOlunler att stanna.

Såvidt nlan genonl statistiska uppgifter kan utröna, var 'dags
verkspriset i Sverige under hösten 1907 enligt däronl föranstaltad
särskild utredning i 111edeltal 3 kr. 40 öre just inoln sockerindustrien
och därll1ed likställda industrier. I Tyskland åter var det enligt
»Zuckerberufsgenossenschaft» , en bilaga till Deutsche Zuckerindustrie,
för 1905 2 mark 90 pfennige, 1110tsvarunde 2 kr. 60 öre. År 1905·
är det sista, för hvilket jag kunnat erhålla någon uppgift. Året
1903 var sanlnla pris 2 kr. 56 öre. Det Ilade således under 2 år
stigit 111ed 4 öre. Med all sannolikhet var det 1907 ej lägre än
1905 *}. 0111 11lan således jänlför svenska priset för 1907, SOln ut
gjorde 3 kr. 40 öre, nled det tyska priset 1905, utgörande 2 kr~

60 öre, får nlan en skillnad af 80 öre, sonl åtlninstone ej är för låg.
Ur den franska sockerstatistiken, hvilken är ovanligt utförlig, finner'

man, att 11ledelpriset för ett nlansdagsverke under år 1905-06 varit 4
francs 7 cent.ilnes, lllotsvarande 2 kr. 93 öre, och sannolikt har ej heller'
detta pris sänkts under år 1906 -07 ; det svenska priset är således 47
öre högre än det franska. Här anser jag nlig ej böra underlåta att franl-'

*) Enligt en senare uppgift i Zuckerherufsgenossenschaft var priset under år 190G,

2 kr. 75 öre.

7
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llålla, att den tyske sakkunnige, sonl af pernlanenta koml1lissionen i
Brlissel tillkallats för att yttra sig om Rysslands tillträde till Briissel
konventionen, nämligen herr Karcher, franlhåller vid sanlinanträdet
den 28 novenlber 1907., vid hvilket äfven herr TranchelI torde hafva
varit närvarande, att arbetspriset i Tyskland är nlycket högt, och att
sockerfabrikerna få betala ryska arbetare 4 francs 50 centilnes eller
j svenskt .mynt 3 kr. 24 öre och dessutolll kost och logi, och de

tyska arbetarna få väl lika lnycket. Detta pris, som blott med 16
öre skiljer sig från det svenska, låter förmoda, att priset 2 kr. 60
öre är ett 111edelpris för både 11län och kvinnor. Såsom häraf synes,
torde priset i Tyskland vara något lägre än i Sverige, men dock
icke så nlycket SOln man vanligen trott, och det går naturligtvis ej
an att taga siffror på måfå efter som det kan passa. Onl man nu
i proIliemorian inför en skillnad i arbetspris af 80 öre, får man så
SOln prisskillnad för 1 deciton socker 47 öre i stället för 89 öre.

Tager man däremot det mera sannolika värdet af 16 öre, på
skillnaden i dagsverkspriset, får nlan genom san1ma räkning som nyss
blott 10 öres skillnad för en deciton socker. Måhända är det under
dessa förhållanden riktigast att taga medeltalet af de båda talen 47
OCll 10 eller 29, och skillnaden i arbets- och betpris mellan Sverige
och Tyskland blir då 29 öre plus 3 kr. 50 öre eller tillhopa 3 kr.

79 öre per deciton raffinad. Drages denna merkostnad frän det i
pr0111enlOrian angifna skyddet 13 kr., återstå 9 kr. 21 öre oeh ej 5
kr. 47 öre, som i promemorian uppgifves. Skillnaden 3 kr. 74 öre
är således ett plus, sonl kOilllller sockerfabrikerna tillgodo utöfver de
5 kr. 47 öre, som upptagas i promemorian.

Sonl bekant Ilar i finansministerns beräkningar merolnnälnnda

1)rOIUell1oria tagits för god OCll t. o. m. lagts till grund för beräk
11ingen af lnerkostnaden i Sverige, och det oaktadt har det befunnits,
att, sedan en tullsänkning af 3 öre införts, industrien ändock borde
vara väl skyddad. Då det nu visat sig, att redan promelllorian med

ger en tullsänkning af öfver 31
/ 2 öre, ser det ut, son10m industrien

borde kunna bära en tullsänkning af ända till 61
/ 2 öre, ITIen detta

skulle dock säkerligen blifva för mycket på en gång. Skulle man
fråga en tysk sockerexpert om betpriset i Tyskland och Sverige, skulle
han säkerligen svara, att Ul0t det af lnig angifna priset för 1906
07 af 2 kr. 29 öre svarar snarare 1 kr. 85 öre än 1 kr. 80 öre,
och att skillnaden därför borde minskas Ined ytterligare 5 öre.
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Allt sonl allt upptages i prolllemorian skillnaden lnellan arbets
oeh betpris i Sverige och Tyskland minst 31

/ 2 kr. för högt.
Med afseende på tullskyddets utnyttjande säges i herrar von

Geijers och Andersons motion, ~tt raffinaderierna nlåste hålla priset
flera öre under den verkliga tullgränsen, och de bifoga därvid en
tabell öfver prisnoteringar, som hvad procenttalen för de tillverkade
111ängderna af olika produkter beträffar afsevärdt afviker från de för
1906-07 verkligen föreliggande procenttalen; onl man omarbetar
tabellen till bätt.re öfverensstänlnlelse 111ed verkligheten, finner man
111ed bibehållande af i motionen anförda pris följande:

toppsocker 36 a 56 öre 20,16

kak· och bit· 23 a 57» 13,11
kross- : 26 a 55 14,30

farina 14 a 52 » 7,28

brun bastard '" 1 a 46 » 0,46

eller i medeltal 55,31.

Man får här nled afdrag af papperstara 55 öre såsonl ett medel
pris i stället för 54 öre. Härlned vill jag blot.t påpeka, att det vid
dylika räkningar är af största vikt att begagna ett statistiskt material,
sonl så noga som möjligt motsvarar verkligheten. Sannolikt hafva
1110tionärerna fått sina uppgifter från ett enskildt raffinaderi, där de
l1löjligen kunna vara riktiga, men för landet i dess helhet gälla de
ej. Skillnaden är visserligen blott 1 öre, men då motionärernas be
visföring blott gäller 4 öre, spelar äfven 1 öre en afsevärd roll.
Granskar man nu alla dessa engros-, delcredere- och kassarabatter,
S0111 upptagas i lllotionen, får- man närmast det intr~Tcket, att alla
dessa rabatter äro rent spegelfäkteri, ty ett bolag, som har fullstän
·digt monopol på en sådan nödvändighetsvara SOIU socker, kan, om
det önskar, sälja hvartenda kg. per extra kontant; .lnen för kuriosi
tetens skull vill jag något granska de anförda siffrorna. Låt gå då
för 2 % engrosrabatt, ll1en 3 % delcredererabatt, det vill väl säga för
oförutsedda förluster genom konkurs eller force majeure, synes dock
vara väl nlycket, och d:r Lembke har för öfrigt nyss frall1hållit,
.att en sådan rabatt säkerligen äfven förekomIner i Tyskland och till
högre belopp än här. I kommittebetänkandet af 1904 upptages af
herr Trancheli blott t % delcredere, kassarabatt i vanlig mening be
höfver väl ej upptagas bland utgifter, då vid kontant betalning bo-
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laget själf kan förränta sina penningar, agentprovision kan ej 11eller
komma i fråga i ett monopolbolag, om man ·ej vill uppta.ga telefon
afgift såson1 ett afdrag. Alltnog, vi hafva kvar blott 2 % engros
rabatt och 1 % delcredereprovision, alltså 3 % af 55 öre eller 1, G5

öre, hvarefter återstå 53,35 öre.
Slutligen finnes i motionen upptagen en post: frakt, ha111uafgifter,

assurans till den något ojämna SUllllllan af 1 kr. 49 öre, hvarigenolll
det hela på ett lyckligt och vackert sätt afrul1das till jänlnt 5 öre.

Nu lär det likväl vara så, att det stora bolaget k0111mer att ned
sätta eller kal1ske redan nedsatt frakterna högst väsentligt, till och
med 111ed 3/4 öre per kg., och kanske kOlllnler denna utgift för bo
laget att ligga närUlare 35 öre än 1 kr. 49 öre per deciton. Vi
komlIla således äfven på denna väg till det i kungl. propositionen
angifna priset 53 kronor. Detta är just det pris, hvartill tyskt
socker kunde erhållas i svensk halnu inclusive skatt, och trots allt,
som säges däremot både i lllotionen· och annorstädes, måste det före
falla naturligt, att bolaget utnyttjar tullskyddet. Det kan dessutonl
utan att behöfva befaras någon konkurrens till och nIed gå flera öre
öfver tullen i sitt pris. Att en trust lätt nog kan höja prisen syntes
i septenIber 1906, då konsumtionsskatten infördes, och tullen sänktes
med 3 öre. Trusten sänkte då priset 111ed 3 öre, nIen priset· steg'"
på tyska marknaden, och svenska fabrikerna höjde redan i 111edlet
af september priset 111ed ett öre, sedan sjönk det tyska priset till
och nled rätt mycket under nIedelnivån, utan att det svenska priset
sänktes. I 111aj började tyska priset stiga öfver lnedelnivän, och det
svenska priset höjdes då strax llled 1 öre. På lnindre än ett år
hade fabrikerna återvunnit 2 öre af de 3, hvarllled tullsänkningen
nedsatt priset. Om det går så lätt för en trust, SOlll dock har att
räkna med flera viljor, att göra sig den nlinsta 11öjning i utlandet
tillgodo, så måste det gå än lättare för ett enhetligt bolag 111ed e1'~

bestämmande vilja i spetsen att ollledelhart draga fördel af hvarje
gynnsam konjunktur.

Såsom ett exenlpel på huru en sanlmanslutning mellan raffina-·
derierna i ett land kan drifva upp socl{erpriset trots en n1inimal tull,
vill jag nämna, att i Österrike raffinaderierna under 1907 bildade en
ring för att bättre utnyttja det lilla tullskydd af 6 centiules, S01l1
fanns. (Österrike hör nämligen till Briisselkonventionen). De lyekades
så väl häri, att sockret, som vid ringens bildning kostade .65,60 kranen



Sockerbeskattningsfrågan vid 1908 års riksdag. 101

(1 krone == 1 fr. 5 cent.) steg successivt, så att det efter ett år nått

upp till 72,13 kronen; skattell är 38 kronen. Råsockerpriset var
hela året nästan oförändradt 20,40 kronen. Fråndrages skatten, visar

det sig, att skillnaden ll1ellan raffinadpris och råsockerpris, som vid
ringbildningen var 27,60 111inus 20,40 eller 7,20 kronen, efter ett år

uppdrifvits till 34,13 Ininus 20,40 eller 13,73kroneneller6,5Bkronen
högre. I-Iär har tullskyddet utnyt.tjats t. o. ffi. öfver sitt belopp äfven

för engrospriset, och i Sverige torde för 1110nopolbolaget detta gå

ännu lättare.

Det har ifrågasatts, 11uruvida icke Rysslands tillträde till BrUssel
konventionen skulle innebära en fara för Sverige på det sättet, att

Rysslands export, som får uppgå till högst 200,000 tons, skulle komma
att sänka priset på socker så, att den svenska tullen ej räckte till

att hälla pl:iset tillräckligt högt i Sverige, men härvid är att märka:
1:0) att ryskt socker på grund af särskild traktat mellan Sverige och

Ryssland är belagdt 11led en extra tull af 5 kr. 86 öre per deciton,

så att något socker knappt kan ilnporteras från Ryssland, hvarjämte
Ryssland har förbundit sig att ej exportera till Sverige, saInt 2:0) att

en ökning i den europeiska sockermarknadens förråd .nled 200,000

tons ej spelar någon nälnnvärd roll, 11vilket man lätt nog kan finna

däraf, att 200.000 tons utgöra blott onlkring. l/S af Englands hela
sockerinlport, och att ensamt Tyskland· emellanåt importerar till Eng

land närmare 1 million tons socker, andra år endast 6 a 8 hu~dra

tu-sen tons. Vid den permanenta kOlnmissionens sena.ste sammanträde

i BrUssel uttalades t. o. nl. af den tyske delegeraden den åsikten,
att den tyska industrien ej hade något att frukta af Rysslands ex

port, l1är denna -ej öfverstege 200,000 tons Oln året. Begränsningen
af Rysslands export gjordes ännu lnera effektiv därigenom att under

åren 1/9 1907 -1/9 1909 ej fick utföras mer än 300,000 tons för
båda åren tillsamman. Hittills har denna export ej bidragit att sänka

priset, ty priset. synes nu vara i stigande. Dessutom bör ihågkoln

mas, att sockerkonsumtionen nästan öfverallt i den civiliserade värl

den är i starkt stigande; för ett par år sedan uppgick den kända
konsumtionen till 12 mill. tons. Någon fara för den svenska indu

strien' från Rysslands export synes således ej föreligga, äfven Oln
tullskyddet sänkes med 3 öre.

Med- afseende på den mycket omordade kapitalolllläggningen till

t 35 11lill. lnå man vara bolaget tacksanl, ty den har på ett alld eles
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otvetydigt sätt bevisat, att de skånska betsockerfabrikeI"na ()ch llled

dem förbundna raffinaderier sanllat rent af oerhörda vinster och
själfva anse sig' hafva de bästa förhoppningar att fortfaTand e kunna

öka dem. De i det svenska sockerfahriksaktiebolaget ingå€nde en

skilda bolagen hade sonl bekant ett registreradt kapital af olllkring

57 mill. kr., nlen man har efter granskning af bolagsregistl-'et stark
anledning antaga, att det i bolagen frän. början verkligen inbetalda

kapitalet ej ens -uppgår till 30 111il1. Utan några ytterli gare inbetal

ningar, blott genOlTI utdelning af vinsten i form af nya aktier, har

detta' kapital vuxit till registrerade [) 7 n1ill., och långt ifrån att vid
den nya ol11läggningen till 135 nlill. nytt kapital tillskjlltes, kOllln1a

tvärtom de gamla bolagens reservfonder att utdelas till de ganlla

aktieägarna, hvilka därjälnte få utbyta sina aktier Inat ett propor

tionerligt antal aktier i det nya.
Att en affär kan här i landet bedrifvas llled sådan franlgång,

vore ju i och för sig en glädjande företeelse, 0111 icke alltsanlmans
vore resultatet af ett alldeles för stort tullskydd, ty clärigenolll konl

Iller hela iIldustrien att hänga på en öfverbeskattning af den svenska
alllnänheten. I landet förbrukas numera onlkring 110 il 115 11lill.
kg. socker, motsvarande en förbrukning af ungefäl 22 kg. per in
vånare. I Tyskland var engrospriset inklusive skatt förra åJ.'et 38,06
mark per deeiton eller 34 kr~ 25 öre, i Sverige åter olllkring 53 kr.,

hvartill på bäda ställena tillkoffilna särskilda kostnader för detaljhan

deln. Hos oss kostar ett kg. socker således 18,75 öre Iller än i

Tyskland. Hvarje invånare har således här att betala ett öfverpris

af 4 kr. 13 öre för sitt årsbehof af socker. En del däraf lllå gärna
tagas i anspråk för den inhemska industriens bestånd, SOl11 i flera

afseenden är fördelaktig för landet, men ingen må föreställa sig, att
någon är -hågad att betala kallske två kronor Oln året l)lott för at.t

bereda sockerbolaget s. k. skälig vinst på ett af sig själf alltjänlt
stigande kapital. Jag har nyss med ledning af herr Trancll.ells pro

lTIemoria visat, att de lnerkostnader, SOlll däri upptagas, blifvit. till

sitt belopp beräknade minst 31
/ 2 öre per kg. föl' högt, dessutolTI torde

i kungl. propositionen med t.illräcklig tydlighet hafva ädagalagts, at.t

äfven nled godkännande af promemorians uppgift skyddet kall sänkas

nled 3 öre utan att träda industriens verkliga intressen för nära.

Det förefaller därför SOlD onl skyddet utan olägenhet för i11dustrien

skulle kunna sänkas med 61
/ 2 öre per kg. Det kan således aldrig
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vara tal onl att en sänkning af tullen ll1ed 3 öre på något sätt
skadar i'1~d1tlJstr'ie'1!t, nlen det inverkar naturligtvis på aktieägarnas nt
delning, och det är naturligtvis där skon klämnler.

I fråga onl andra industrier är Ulan ej så hjärtnupen, utan man
söker utröna huru stort skydd själfva industrien behöfver för att, åt
minstone i början, kunna reda sig. När industrien vuxit sig stark,
synes det vara statens både rätt och plikt att afpassa skyddet efter
behofvet, ty annars blir det så, att alllllänhetel1 får betala utonl priset
på varan en extra skatt till bolagens vinstfonder. Och när nu SOlll

i Sverige ett enda bolag har lllonopol på en sådan nödvändighets
vara sonl socker, blir detta förhållande ännu mer förkastligt, helst
som bolaget, såSOln jag nyss visade 111ed ett exenlpel från Österrike,
kan fullt utnyttja icke blott hela tullen utan ett eller flera öre där
öfver. I herrar von Geijers och Anderssons motion fraulhålles SåSOlll
skäl till den höga kapitaliseringen bland annat värdet af en väl upp
arbetad. affär, hvilket onekligen låter nästan som ett skämt i fråga
onl ett 1110nopol på socker.

Till slut vill jag blott tillägga, att alla äfvell tongifvande 8kå1~i'ngal1"

synas vara ense därolll, att industrien hittills åtnjutit alltför stort
skydd, nlen att lIlan nu icke kan minska detta skydd llled llänsyn
till det i industrien nedlagda kapitalet. Detta vill nled andra ord
säga, att, eftersolll bolagen på grund af tullskyddet lyckats san1la den
ena nlillionen efter den andra och fått samma böga vinst på dessa
nytillkolDna millioner SOlD på de först insatta och på sistone rycl{t
upp till 135 lnill., och det är fara värdt att utdelningen på denna
SUluma åtnlinstone ieke s~rax kan procentuellt blifva lika hög S0111
på de 30 och därefter på de 57 mill., så får tullskyddet ej sänkas.
Detta resonemang synes i sina konsekvenser leda därtill, att, Olll
holaget icke fär en utdelning, SOl11 det själf anser som skälig vinst
på de 135 mill., nlåste staten öka tullskyddet, ty, Olll alla dessa,
som i sinom tid fä aktier i det stora bolaget, ej fä minst 6 %utdel
ning, kon1ma de naturligtvis att klaga öfver, att sockerindustrien ej
bär sig, alldeles sonl de nuvaranue sockerfabriksägarna fråga, hvad
S0111 återstår för dem, sedan staten fått sitt, betodlarna sitt och ar
betarna sitt. Man ser däraf till hvilka rent af absurda konsekvenser
ett för stort tullskydd och dettas framgångsrika utnyttjande af en
trust eller än~u bättre ett monopolbolag kan leda. Det synes därför
ej vara skäl att låta sig förvillas af talet om s. k. skälig vinst.
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Herr Juris Doktor J. Lembke: Jag skulle vilja beriktiga ett ytt
rande af direktör Trancheli angående hvad jag skulle hafva sagt onl
den tyska industrien och dess ekononliska ställning. Jag sade, att
jag icke afsåg de tyska industrier, SOlll ägdes af bolag utan person
lig ansvarighet, således rena andelsfabriker. Mina siffror rörde sig
endast onl aktiebolagen i Preussen. Jag vill tillägga en sak till för
klaring af deras ekononliska ställning. Det är nämligen så, att af
de 80 fabrikerna är det endast de, .sonl hafva ett aktiekapital af 1
ll1illion nlark, sonl haft någoll större vinst. De företag, SalU gått
Sä111St, äro däreUlat de, som hafva ett aktiekapital af 700,000 mark,
eller. sådana Slllä företag, SOlll icke kunna begagna sig af de fördelar,
S0111 storindustrien, särskildt inom sockerindustrien, medför. Min er
farenhet rörande rabatten är, att de tyska fabrikanterna äro alltför
sparsanlnla för att vilja betala 3 %, som de svenska fabrikanterna
få betala. Direktör TranchelI sade också, att de 3 ~~ äro väl an
vända undel" nuvarande tider. Då nlisstänker jag, att de tys~a fabri
kanter, SOIU icke vilja b'etaIa försäkringspremie utan hellre själfva stå
risken, få räkna 111ed nler än 3 %. De få nog vidkännas förluster,
SOlll öfverstiga de 3 ~0, sonl de svenska fabrikanterna beräkna såsom
delcredererabatt.

Äfven tillåter jag nlig hysa en motsatt uppfattning lnot direktör
Tranchell 0111 agentprovisionens betydelse för de tyska fabrikerna.
Det är så, att alla dessa tyska fabriker sälja betydligt af sina varor
genolll agenter. De hafva i regeln fasta agenter likasaln de svenska,
111en därjänlte använda de tyska fabrikerna i stor utsträckning handels
resande. Sådana finnas äfven vid de svensk~ fabrikerna men inga
lunda i den utsträckning eller medförande sådana kostnader, som de
tyska fabrikerna hafva.

.Det finnes i Tyskland en stor mängd raffinaderier, oelI de hafva
försö'kt bilda försäljningsföreningar, sonl uppstätt men hittills alla
misslyckats.

Herr TranchelI förklarade, att den' jämförelse, jag tillät. mig fram
ställa tnellan syndikatet i Tyskland OCll det 'nuvarande sockerbolaget

'. - jag vågar icke säga trusten -, skulle vara haltande. Det kan
nog. vara riktigt, men dock tror jag, att den jämförelse, jag gjorde,
var berättigad. Det gällde nänlligen en jäluförelse lnellan den makt
ställning,' som sockerbolaget här och sockersyndikatet i Tyskland in
taga. Jag tror, att herr TranchelI måste gifva nlig rätt, att, 0111
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större styrka funnes på någondera sidan, vore detta hos socker
bolaget IDen icke hos den tyska sockerkartellen, SOIU var delad i 2
sockersyndikat : råsockerkartellen oeh l'affinadkartellen, hvilka, sonl
nog är bekant, förde häftiga strider nlo't hvarandra.

Vidare påstods, att jag lned' lätt hjärta skulle se nedläggande af
sockerfabriker. Jag kan försäkra, att det har jag icke gjort och aldrig
konl11ler att göra. Det är mig väl bekant, hvilken stor betydelse
sockerindustrien har för landet, och jag kan försäkra hel~rarna, att
0111 den kungl. propositionen verkligen varit så beskaffad, att den i
ringaste grad äfventyrat sockerindustriens bestånd, skulle jag hafva
stått vid sidan af herr Trancllell i striden, men jag är öfvertygad

t
onl, att den kungl. propositionens förslag icke äfventyrar industrien
eller träder dess berättigade kraf för nära. Och då jag anser, att
ett tullskydd skall nlätas efter industriens behof, har jag tillåtit nlig
uttala den nleningen, att den i kungl. propositionen föreslagna ök
ningen af skatten och nedsättallde af t.ullell icke äro oberättigade,
och jag tror, att en jänlförelse nled den tyska sockerindustrien har
visat detta. Jag hoppas äfven, att erfarenheten därvidlag skall gifva
dell optinlistiskas och icke den pessilllistiskas sida rätt.

Herr Direktör C. TranchelI: Jag skall icke länge taga herrarnas
uppmärksam.het i anspräk, Jag vill endast säga några ord med an
ledning af d:r Ekstrands anförande.

Beträffande betprisen i Tyskland tager d:r Ekstrand icke i be
traktande, att vi i Sverige hafva 5--·-8 % undervikt, då vi köpa
hvitbetor. l Tyskland hafva de kanske 2-3 %öfvervikt. I Tysk
land finnes det icke nlånga fabriksdirektörer, som icke skryta rned .
den öfvervikt, de ha på sina betor. Detta är ett faktulll och icke
111öjligt att tvifla på.

Hvacl beträffar det pris pä betorna, SOlll jag uppgifvit i pronle
111orian, så står i densanllua alldeles tydligt uppgifvet, att det är ett
111edelpris. Detta pris är taget, därför, att vi hade det till hands, då
pr0111enlOrian skulle skrifvas. Visserligen är det sant, att man kan
taga andra pris än lnedelpris, men jag tror icke, att man komlner
bättre från saken därmed utan till samnla resultat.

On1 111an tager i betraktande, hvad tyskarna spara på den under
vikt, son1' vi hafva men icke de, OCll sedan utgår från de pris, sonl
d:r Lelnbke anfört, tror jag, att jälnförelsen står sig väl gent emot
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priset pronlen10rian. Hvad angår hvitbetsprisen i Frankrike äro de
äfven l11ycket lägre än här. För detta land finnas officiella uppgifter
för hvarje departelnent öfver prisen, och nlan kal1 därför 11lycket lätt
konstatera dessa pris. Arbetsprisen äro faktiskt i Sverige högre.
Sockerfabrikerna utsände för några år sedan ett frågeforlllulär till

åtskilliga fabriker i Tyskland. Svar därpå ingingo, son1 konstaterade~

att skillnaden l11ellan arbetslönerna är orilnligt nlycket större än vi
i promemorian uppgifvit. Jag är sålunda öfvertygad 0111, att det icke
ligger någon som helst öfverdrift i de uppgifter, SOl11 länlnats i den
Sanll11a. Skall man alltid i fall S0111 det föreliggande rätta sig efter
nlede

r

ltalet af statistikens uppgifter, kOnl111er 111an i det predika111entet,
att 111an krossar de svaga och de starka få existera. Är det fråga
onl att mä.ta, huru stor skatt en industri tål vid, 111åste 111an hålla
sig till de svaga. De starka skola väl icke beskattas hårdare, därför
att de nlöjligen sköt.t sig. bättre och varit nle1'a framsynta och kloka.
För detta böra de väl icke straffas! Man lllåste hålla skatten sådan~

att de svaga också kunna existera. D:r Ekstrand nämnde, att det
var ett spegelfäkteri, hvad vi uppgifvit. Detta, var icke något vackert
uttryck, lnen lneningen var väl icke, att det skulle låta så fult. Ja~

tror, att vi kunna stå för de uppgifter, vi lä111nat, och jag tviflar på,
att de af någon skola kunna jäfvas.

Alla de goda råd d:r Ekstrand ger oss beträffande skötseln a.f
sockerrörelsen, kunna vi vara tacksamiIla "för, 111en jag försäkrar~ att
vi icke kunna följa deln. Det går icke för sig att skada intressena
för en hel gren af landets affärsmän, SOln vi skulle göra, onl y j skulle
följa hans regler. Det finnes en stor del köpnlän, S0l11 sysselsätta
sig n1ed sockerhandel. Var det nu verkligen d:r Ekstrands 111ening r

att dessa skulle sättas på bar backe? De skulle icke få tillfälle att
existera, utan en direkt handel skulle etableras lnellan fabrikerna och
kunderna. Jag tror icke, att det skulle gå för sig. Jag tror, att vi
skulle riskera ganska nlycket genonl en sådan åtgärd. Jag ber onl
ursä.kt, att jag icke kan tillråda bolaget att följa ett sådant råd.

D:r Ekstrand talade vidare om den kartell, sonl gjorts i Öster
rike, då priserna där sattes upp. Detta visar, att trots Briisseltrak
taten industrien i de stater, som icke ansett sig kunna gifva prelnier
till sin industri, mycket väl kunna begagna sig af t.ullen, och vidare
att denna uteslutande verkar såsom en skyddstull för raffinaderierna.

.Det blir endast det raffinerade sockret, som har nytta däraf. Skill-
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naden nlellan 5,50 francs och 6 francs, som står i BrUsseltraktaten,
är - jag vill icke precisera uttrycket - filen den är utan praktisk
betydelse, därför att endast raffinaderierna nlen icke råsockerfahri
kerna kunna draga fördel af tullen. :För de länder, sonl exportera
råsocker rättar sig näluligen råsockerpriset inonl landet uteslutande
efter utlandets pris. 0111 landet skall exportera 3 --400,000 tons rå
socker, kan icke härför bildas någon kartell, utan sockret må.ste säljas
i öppna marknaden, hvarenlot raffinaderierna, hvilkas export är vida
mindre, kunna bilda kartell.

Det yttrades onl BrUsseltraktaten, att den ifrågasatta ändringen i
densamma icke kunde göra någon skada. Jag ber onl ursäkt, att jag
är af olika mening. Jag tror att den kan göra stor skada. Att än
dringen bIef antagen i Briissel i sin nuvarande form var nödvändigt,
därför att eljest hela traktaten gått sönder. Tyskland hotade nänl
ligen med, att, Oln icke Ryssland gick lTIed i traktaten, så att expor
t~n frän detta land kunde blifva begränsad, Tyskland skulle gå ifrån
konventionen och åter införa exportprenlier och karteller. Detta står
tydligt och klart i protokollet, hvadan onl denna sak det ringaste
tvifvel icke kan råda. Hvad nu verkningarna kunna blifva af en ex
port af 200,000 tons ryskt socker, som stundom kan kOlnnla att öfver
fylla nlarknaden, är oberäkneligt. Jag får bekänna, att jag icke kan
taga den saken så lätt. Det är icke omöjligt, att priserna kunna ned
tryckas lued 3-5-7 lllark per 100 kg.

Det är enlellertid icke endast Ryssland, som har preluierat sin
sockerindustri utan äfven Cuba, därigenom att cubasocker slipper att
betala mer än 3/4-dels införseltull till Amerika. Denna lättnad för'
Cuba gör 1 sh. 6 d. per hundredweight eller ~ 1 10/ per ton ell~r

~ 1,500,000 för en årsproduktion af 1 million tons. Hvad en
industri, som uppaminas med skydd under så gynnsanlnl'a förhållan
den, kan kOlunla att spela för roll om några år, vet Ulan icke, lTIen,
om den kommer att exportera till Europa, och om samtidigt det ryska
sockret kOlurner hit, kan man icke förutse, hvad som kommer att
hända. D:r Ekstrand tror, att vi skola komma att gå med goda
pris allt framgent, Iuen detta är högst osäkert. Troligen blir det
lägre pris.

Hvad öfverkapitaliseringen beträffar, sonl d:r Ekstrand talade
om, vill jag säga, att. fabrikerna visserligen förtjänat penningar, ll1e11
det värde, de nu hafva, är dock bolagets egendom, och någon expro-
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priation 'af densalnma bör väl icke konlma i fråga. Att vissa bolag
under loppet af 50-60 år förtjänat en del, är väl icke så märkvär
digt. Huru nlänga enskilda personer hafva icke blott på t. ex. tomt
handel efter 30-40 år slutat med' stora förlnögenheter. Hvarför
skulle det då vara förbjudet för bolag att förtjäna penningar blott
därför, att de kallas bolag? Bolagen torde hafva salnma rätt. att för
tjäna penningar som andra.

D:r Lembke nämndenled anledning af hvad jag' förut yttrat
några ord 0111, att bolagen med inskränkt ansvarighet i Tyskland äro
få, och att de flesta äro rena aktiebolag. De rena aktiebolagen äro
dock an"delsfabriker. Man har i Tyskland andra aktiebolagslagar, än
vi hafva, och kan därför inrätta sig på annat. sätt. Man har aktier,
SOlll följa nled jorden, och sonl icke få säljas särskildt. Då jorden
säljes, följa aktierna' 111ed.

Vidare sade d:r Lembke, att de boiag, som förtjänade pen
ningar, vore bolag nled aktiekapital af 1 mill. mark. Men, mi~a

herrar, 1 lllill. aktiekapital är mycket litet för en sockerfabrik. Ett
sådant bolag nled 1 mill. har icke sin fabrik skuldfri utan har 1-2
mill. skuld pä densanlma, och den förtj~nst, d:r Lembke för denl
påvisat, blifver då icke särdeles stor.

Hvad delcredereprovisionen beträffar, så är ett faktum, att här i
Sverige finnes den. Vi kunna icke skada handeln, utan den måste
på ett eller annat sätt existera. O.m tyskarna resa omkring och sälja
socker, sälja de det icke till det pris, som raffinaderierna notera, utan
det blir helt andra pris. D:r Lenlbke yttrade, att den kungl. I pro-

. P?sitionen icke nfser att äfventyra industriens tillvaro. Nej, det tror
. jag visst icke. Det är nog icke regering~ns afsikt att skada indu

strien, men uppfattningen är olika. Man tror, att industrien kan bära
allt. Vi för vår del tro på grund af vår erfarenhet, att detta icke
är lnöjligt.

Herr Direktör M, Sommelius: Efter de långa anförandena skall jag
icke upptaga tiden många nlinuter. Jag vill endast nämna, att af de
två anföranden eller föredrag, vi här hört, det första gjorde det bästa
int.rycket, ty det vittnade om, att föredraganden d:r Lembke hyste
stor tillgifvenhet för sockerindustriell, ehuru' han kanske är af den
l1leningen, att den tål den skattebörda, sonl regering och riksdag bar
tillärnat den. Det skulle glädja mig,. onl ha.ns uppfattning vore riktig,
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filen jag anser, att det är ett farligt experinlent att drifva saken
därhän, att nlan sätter industriens fralntid på spel. I allt fall har
föredraganden visat, att han bar åtlninstone teoretisk kännedolll 0111
sockerindustriens utveckling icke blott i detta land utan äfven i ut
landet.

Hvad den senare föredragandens anförande beträffar, har jag den
uppfattningen, att lika intensivt som han höll sina ögon fästade på
papperet, lika intensivt sökte han framföra sin. ovilja filat socker
industrien, sonl han visserligen nlöjligen sett på närmare håll på någon
fabrik, men onl hvilken industri han ic.ke äger någon kännedolll. Hela
hans anförande vittnar aln, att han icke har någon lefvande kunskap
om den, lllen vill den dock till lifs. Den latin~ka frasen: principiunl
negantibus disputari non potest äger här tillä111pning. Onl man huru
11långa 'gånger som helst l11eddelar hOn0l11, att det finnes ingen l11Öj
ligbet. för, att alla fabriker kunna bära den föreslagna beskattningen,
svarar. han icke på dessa påståenden utan på Ilågot helt annat. Vid
förra sammanträdet på svenska klubben underrättades han onl, att det
fanns vissa nälnnda fabriker, SOlll skulle försätta~ i ett farligt. läge,
men det har han glölnt till i dag, oeh därför skall jag be att få
uppfriska 'hans minne. Karpalund har haft 165,000 kr. vinst i genonl
snitt. Det kan lilan väl icke, SåSOlTI d:r Ekstrand sade, kalla för att
samla n1illioner. Jag frågar: Anser d:r Ekstrand, att det var för
mycket? Och då har vi4 denna fabrik några afskrifningar icke ägt
runl å anläggningen. Äfven Hälsingborg och ÄngelhollTI hafva 11aft
jänlförelsevis goda vinster l11en aldrig verkställt afskrifningar utan
län1nat föJ' höga utdelningar. Vid sista san1nlanträdet i svenska klubben
försökte vi bibringa d:r Ekstrand den uppfattningen, att det finnes
fabriker, om hvilka nlan icke kan säga, att de tåla hvad S0111 helst.
D:r Ekstrand upplystes onl, att fabriken i Halland hade en förlust på
88,500 kr., hvarvid någon ränta icke beräknats, utan den hade fått
30,000 kr. i influten ränta genom för tidig aktieinbetalnjng, S01l1 strängt
taget borde lagts till detta förlusthelopp. Vid saU1n1a tillfälle upplystes
d:r Ekstrand om, att en af Skänes förnä1l1sta fabriker förtjänat ett
belopp af blott 75,000 kr. på senaste kampanjen. Är detta ett så
stort belopp? Jag kall icke finna, att det på långt n{ir är tillräckligt.
D:r Ekstrand har, synes det, icke nöjt sig llled att utt.ala sin glädje
öfver uppbörandet af den gamla 111aterialbeskattningen, som dock gifvit
sockerindustrien fast fot i landet, 111en synes vilja förbigå det systenl,
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som för två är sedan blef tillämpadt, och instämmer äfven hjärtligt
i förslaget, att nu är det tid att till staten åt.erbörda, hvad det all
111änna med rätta. tillkommer.

Herr Fil. Doktor Å. G. Ekstrand: Det var en svär anklagelse, .
direktör SOlnnlelius riktade mot mig, att jag skulle vilja sockerindust.rien
till lifs, saInt att jag icke känt mig öfvertygad af hans upprepade
försäkringar om sockerindust.riens nödställda belägenhet, därför att
fabrikerna i Karlshamn, Karpalund och Genevad, den senare igång
satt under innevarande kal1lpanj, ej gått med tillräcklig ekonomisk
vinst.

Att en och annan "sockerfabrik haft att kämpa med ekonomiska
svårigheter, är mig väl bekant, men, då det stora bolaget nUlnera öfver
tagit alla fabrikerna och endast ett par af denl äro lnindre väl situerade,
kvarstår ovederlagdt nlitt pästäende, att det stora bolaget har högst
bet.ydande inkolnster, ty om det också ett eller annat år skulle för
lora på' Karlsham11- och kanske Karpalund, förtjänar det i stället" på
alla de öfriga, hvadan nlan icke kan, såsom direktör Sommelius,
anföra Karlshalnn och Karpalund såsom bevis på industriens behof
af skydd.

Af den utredning, som blifvit förebragt såväl i den kungl. propo
sitionen som nu senast i d:r Lembkes innehållsrika föredrag, framgår
11led all önskvärd tydlighet, att tullskyddet och därmed också socker
priset är Os.käligt högt, hvarför det synes mig vara en lnedborgerlig
plikt att genom utredning af verkliga förhållandet söka förekomnla,
att allmänheten för mycket uppskörtas af sockerbolaget ; ty man lnåste
i sanningens intresse medgifva, att, om också en väl afpassad tull i
industriens början är till stor nytta, samma tull dock vid industriens
fortgående utveckling lätt kan 111issbrukas till onödigt fördyrande af
en nödvändighetsva.ra utan något verkligt behof fr~n industriens sida.

Herr Riksdagsmannen H. Andersson i Västra Nöbbelöf: Den siste
ärade talaren nämnde, att man i sockerindu~trien icke får taga hänsyn
till de enskilda fabrikerna utan till hela bolaget. Oln ett stort bolag
bar sina affärer förlagda på många platser inoul landet, ~ch det visar
sig, att en sådan går med förlust, så är det väl tydligt, att bolaget
icke fortsätter att drifva industrien på en sådan plats, där den går
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}lled förlust. Ryad blir då följden? Jo, följden blir den, att där icke
k0111mer att tillverkas så lnycket socker, utan det kOlnrner att inlporteras
soeker, och, om det är fördelaktigt för landet och nationalekonomien,
får d:r Ekstrand afgöra. Jag kan icke fatta att så är.

D:r Ekstrand nämnde, att han ansåg ell del af hvad vi yttrat i
lllotionen vara chilTIär. Jag tycker för lTIin del, att lnycket i d:r Ekstrands
anförande var chiulär. D:r Ekstrand borde leda en sådan affär. Han
tycker, att det är öfverflödigt med nästan alla utgifter, öfverflödigt
1l1ed delcredererabatten, öfverflödigt med kassarabatten. Jag kan icke
förstå, att det i en sådan aft'är skall vara öfverflödigt lTIed engrossister
och agenter. lIan anser, att nIan skall kunna sätta fraktkostnaderna
huru låga sonl helst. Jag frågar då: Huru långt kan man sätta ned
den}? Herrarna veta, att nästan allt socker lJroduceras i södra Sverige,
och, OIn ll1an skickar till Stockholm, Östergötland och Västergötland
oeh raffinerar, är det lnycket litet, som går ifrån fraktkostnaden, utan
den blir ungefär densanlnla. Jag tycker sålunda, att allt eller nästan
allt, sonl d:r Ekstrand läste upp, var det ingenting bevändt nled. Han
har tydligen icke någon praktis;k inblick i affärslifvet.

Det första anförandet af d:r Lelnbke har jag därenl0t följt med
intresse, ,nlen det var något, han misstog sig på. Han nänlnde, att
fabrikanterna kOlnmit därhän, att de köpte rena betor och beräknade
hela den nlängd, de köpte in, som skulle bli till socker. Det är ett
stort Inisstag. Jag skulle verkligen gratulera den fabriksledning, SOlll
ville tvätta betorna, så att det icke blir undervikt. Vid den fabrik,
jag känner till, var vid en vågstation under sistlidna höst undervikten
öfver 7 ~~, och nledelundervikten vid dell fabriken är ungefär 4.5 ~~.

Onl 111an tager detta såsom 111edeltal och säger t. ex., att det är medel
talet på 20 fabriker lned en lnedelafverkning af 45,00Q tons vid 11varje
och nled ett pris af 22 kr. per ton, så gör detta en förlust af nära
900,000 kr. J\1an får icke glölnma en sådan sak.

En annan sak, SOln han nänlnde, var, att han drog i tvifvelsmål,
att arbetsprisen äro så höga, att de skulle öfverstiga arbetsprisen i
Tyskland ll1ed öfver 100,000 kr. under en arbetstid af 300 dagar.
Jag tvifiar, att det finnes en råsockerfabrik i Sverige, där det arbetas
300 dagar. Det arbetas nog på sin höjd 100 dagar onl året.

Det är nog sant, att sockerindustrien har lnycket högt skJ7dd i
Sverige, och det är sant, att materialbeskattningen var det enda rätta,
isynnerbet så länge industrien ännu icke var upparbetad. Sedermera,
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då industrien kommit till den ståndpunkt, den nu ~ntager, kan det
sättas i fråga, om det icke är rättvisare llled produktionsbeskattning,
men dä går det icke an att sätta den högre, än industrien kan bära.
Man borde vänta och se, huru den nya beskattningen verkar, lnnan
Blan höjer densalllilla så väsentligt, som här är ifrågasatt.
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Fil. Doktor E. G. Huss höll härefter ett föredrag om:

Arbetslöshet och arbetslöshetsförsäkring.

Med arbetslöshet i egentlig bell1ärkelse 111enar man det förI1ållandet,.
att arbetare, SOl11 önska arbeta och äro kroppsligen och andligen dug
liga därtill, dock icke kunna få för delll lämplig sysselsättning. Detta.

8
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utesluter icke, att arbetskraft samtidigt kan yara eftersökt, ty arbetare
kunna endast i viss, af ekonoJ11iska och a'ndra faktorer i hvarje sär
skildt fall bestämd utsträckning öfverflyttas till annat slag af syssel
sättning eller till andra orter.

Så lange san1hällets ekonomiska lif karakteriserades af, att egen
prodllktion i hufyudsak täckte egen förbrukning, behöfde den arbets
duglige och arbetsvillige naturligtvis icke gärna befara att oförvälladt
bli utan sysselsättning. Men i sal111ua nlån utvecklingel1 fortgår i den
riktningen, att individen sysselsättes 11led specialproduktion för för
säljning, har den. risken starkt framträdt. On1 varans afsättning af
någon anledning lninskas eller upphör - således af skäl, son1 van
ligen undandraga sig arbetarens eget afgörande - måste äfven pro
duktionen n1inskas eller upphöra, för tillfället eller definitivt. In du
strialisJ11en ll1åste således öka arbetslöshetsrisken, såväl med hänsyn
till frekvens som omfattning och varaktighet. Den typiska industria
lis111ens första uppträdande - omkring år 1500 i England - är också
näst.an n1est bekant genom den förhällandevis oerhörda arbetslöshet,
son1 åtföljde densalnm~. Då nämligen. genom ylleindustriens snabba
utveckling vid denna tid det befanns ekonolniskt lönande att på de
stora jorddomänerna ersätta jordbruket 111ed fårafvel, blef en stor del
<tf den dittills där använda arbetskraften öfverflödig, hvarigenom ska
pades en hel arme af arbetslösa, sonl endast småningon1 kunde finna
sysselsättning inom andra näringsgrenar.

Så länge skråväsendet utgjorde en lefvande och smidig forln
för näringsväsendets organisation, innebar detsamnla ett verksan1t
skydd n10t arbetslösheten, enär det 111edgaf en viss kontroll öfver och
reglering af såväl produktionen som afsättningen och därn1ed gaf det
·ekonomiska lifvet kontinuitet och stadga. Den därefter länge rådande
·ekonolniska individualismen, som banade väg för n äring s frih eten,
·öfverlämnade däremot åt den enskilde att efter måttet af egna krafter
sörja för sig själf; del1 skärpte därn1ed konkurrensen, gjorde produk..
tionen nlindre planmässig oeh föranledde osäkrare förhållanden på
arbetS111ar]{naden.

Hvarje större förändring i transporten, distributionen eller kon
sumtionen af en vara såväl son1 i de allmänna penning- oc~ kredit
förhållandena har ett visst inflytande på varans produktion och följ-
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aktligen äfven på de därnled sysselsattas arbetsförhållanden. När
genolll sådana större förändringar en eko1~omisk kris inträdt inom ett
visst näringsområde, påverkas däraf nästan oundvikligt äfven andra
yrken. 0111 sålunda på grund af depression inom vissa produktions
grenar arbetare där blifva lediga, så inträda lätt likartade förhållanden
äfven på andra olllräden. En kris innebär, att vid en gifven tidpunkt
jälllvikten '111ellan tillgång och efterfrågan å affärs111arknaden blifvit
afsevärdt rubbad. Krisen är sålunda ett bevis på, att samhällets
ekonomiska maskineri icke fungerar väl.

Den brist på plannlässigllet och öfverskådlighet öfver marknadens
läge, S0111 genom kriser och dylika företeelser så starkt framträdt
in0111 det nutida ekononliska lifv~t, synes emellertid hålla på att
hastigt afhjälpas·. De olika näringsgrenarila erhålla efter hand en
alltnler effektiv organisation, förmedelst hvilken det bHfvit 11lÖjligt att,
på grundv~l af snabbt inhämtade och systematiskt registrerade regel
bundna uppgifter, vid hvarje tidpunkt begränsa produktionen efter
hehofven. Af största betydelse är härvid penningväsendets enhetliga
ordnande öfver hela världen, gel10m hvilket lnall erhållit en lika käns
lig lllätare S0111 effektiv regulator på produktionsförhållandena. I den
lllån denna utveckling fortgår och näringslifvet därllled erhåller större
planlnässighet och sInidighet, torde den företeelse, som benämnes den
ekonomiska krisen, kunna väsentligen begränsas och därllled äfven
den djupaste och hittills 111est ödesdigra af arbetslöshetens orsaker i
viss mån undanrödjas.

Härvid Illå emellertid ihågkomnlas, att äfven den mest genomförda
organisation af näringslifvet naturligtvis icke kan helt förekomma så
dana kriser, hvilkas orsaker ligga utanför och äro oberoende af den
sanlina. Så kunna extraordinära väderleksförhållanden under så lång
tid rubba transportväsendets funktioner, att hela industrien i en viss
trakt af brist på råvaror eller drifkraft (kol, vattenkraft) måste in
ställa sin verksamhet; liknande verkan har ofta ett krig. Om vidare
Vä~"ldsskörden af vissa naturprodukter för ett eller flera år blir
abnormt liten eller stor, måste gifvetvis betydande rubbningar, even
tuellt lned åtföljande arbetslöshet, under alla förhållanden inträda inom
de näringsgrenar, som närmast basera sin verksamhet på de ifråga
varande produkterna o. s. v.

Af närbesläktad art är den så kallade säsongarbetslösheten, hvilken
består däri, att under någon tid hvarje år arbetet inom vissa särskilda
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yrkesgrenar helt och hållet måste inställas eller ock så starkt in
skränkas, att ep större .eller mindre del af arbetsstyrkan blir utan
sysselsättning. Denna företeelse, som direkt eller indirekt franlkallas
af regelbundet återkol1ll1lande klinlatologiska förhållanden -- särskildt
kölden under vinterl11ånaderna - är hos oss af 11lycket franlträdande

betydelse. I de fall då arbetssäsongen inonl ett yrke är 111ycket kort
och så skarpt begränsad, att verksamheten fullständigt. afstannar,

måste arbetarna gifvetvis i regel söka sig annan sysselsätt.ning, i den
111ån det.ta låter sig göra. Så är fallet l1led t. ex. tegelbruks

industrien på hösten. I Skåne placeras en del af dess arbetare
vid sockerbruken, hvilkas högsäsong börjar vid san1111a tid på
Ilösten SOIU tegelbruken nödgas upphöra l11ed driften för året. lInder
den s. k. betkaulpanjen oktober-decenlber hösten 1907 sysselsatte

18 sockerbruk (med 3 raffinaderier) i Skåne tillsanlmans ol1lkring
7,000, filen under öfriga delen af året endast 0l11kring 2,000 arbetare.
De 5,000 arbetare, som sålunda vid arets slut afskeclades, kunde
naturligtvi~ endast i undantagsfall få ny plats förrän vid hörjan af

våren.
InOlTI sågverksindustrien i Norrland OCll 111ellersta Sverige följa

en serie af arbetssäsonger på hvarandra, så att arbetsstyrkan i llufvud
sak kan beredas sysselsättning under nästan hela året, onl ock inonl
olika branscher och på lokalt skilda arbetsplatser. Under S0111111aren
och hösten är verksalllheten vid sågverket - sågen, brädgårclen och

stufveriarbetet - synnerligen forceradt, ofta med arbete i skift under
hela dygnet. Vid vinterns inbrott. upphör stufveriarbetet fullstilndigt,
i brädgården inskränkes arbetet betydligt, och sågrörelsen bedrlfves i
regel endast. med ett skift. onl dagen - ofta händer för öfrigt att
hela verket under några veckor eller till o'ch nled månader helt af

stannas. Mel1 ungefär vid sanlnla tid börja tinlnlerafverkningarna i
skogarna, därvid åtnlinstone de yngre och kraftigare. arbetarna Yid
sågverket kunna få lämpligt arbete. När sedan tin11uerfångsten 111åste
upphöra af brist på snöföre och gen0111 -isarnas uppbrott, så vidt.ager
flot.tningen ned till kusten af det i landets inre och öfre delar af·
verkade tinlret. På dett.a sätt återföres på våren till sågverket en
del af den arbetsstyrka, S0111 föregående höst. lälunade detsal1lnla, och
sonl nu ånyo där behöfves.

Vårt sträfva vinterklimat lägger, SalU bekant, allvarliga hinder för
byggnadsverksamhet af olika slag, och bland den mycket t.alrika.
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gruppen byggnadsarbetare förekonlmer därför ock arbetslöshet i stor
utsträckning. Under mänaderna december-lllars (i norra Sverige
november-april) kan grundläggnings- eller egentligt byggnadsarbete
- vid hus-, bro-, vattenlednings-, järn- och spårvägs-, gatu- eller
Vägbyggnader - vanligen endast n1ed svårighet och ökad kostnad
verkställas. Under samma tid måste därför afskedas en 111ängd ar
betare, SåS0111 jordschaktare, bergsprängare, sten~uggare, pålnings
arbetare, grundläggare, cenlent- och betonarbetare, lllurare, tegel- och
lllurbruksbärare, byggnadstin1mermän och snickare, rörarbetare, golf
läggare, kakelugnsnlakare, gipsarbetare, plåtslagare, lnålare, tapetse
rare, J110ntörer o. s. v.

Beträffande arbetslöshetens o111fattning bland våra byggnadsarbe
tare föreligga endast e11 del spridda uppgifter.. Måleriarbetarförbun
det nled i allo 4,300 medlemmar hade vid slutet af januari i år
olllkring 2,150 eller 50 proc. arbetslösa, och bland murareförbundets
4,200 n1edlenl111ar voro san1tidigt o111kring 2,000 eller 48 proc. ar
betslösa.

Belysande är också, att vid Stockholnls stads byggnadsarbeten,
där arbetarna dock så vidt nlöjligt beredas fast anställning vid stadig
varande arbete, skillnaden 111ellan vinter- och sonlmarsäsongen likväl
är synnerligen stor. Sä t. ex. var antalet sysselsatta arbetare under
augusti 1902 ända till 55 proc. större än under lnars sanln1a är. I
alllnänhet riskera 20 el 30 proc. af Stockholms stads byggnadsarbetare
att under längre tid hvarje vinter förlora sin vanliga anställning,
och flertalet af denl kunna gifvetvis ej under tiden erhålla andra än

tillfälliga arbeten.
oLt\.rbetslösheten inom byggnadsyrket tenderar att blifva alltnler

omfattande och kännbar, i sa111111a lnån sOln stadssalnhällenas stor
artade utveekling starkt koncentrerar byggnadsverksaml1eten och där
ll1ed arbetarna på vissa orter. I någon mån lnotverkas dock denna
utveckling däraf, att tekniska förbättringar (i fråga om byggnads
l11ateriel, belysningsanordningar fil. 111.) numera möjliggöra byggnads
arbeten under vintern i större utsträckning än förut.

Säsongföreteelsen är vidare synnerligen starkt. luarkerad inonl
sjötransportväsendet och sä.rskildt halllnarbetet~ som under vår
och höst drifves intensivt lned starkt ökad arbetsstyrka i jälnförelse
111ed högsomnlaren, men under vintern alldeles upphör i norra delen
af landet eller i alla händelser starkt begränsas. Betydande omfatt-
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ning har vidare säsongarbetslösheten inonl de olika grenarna af he
kl ädn a dsi n d us tri e n.

Det IDiktigaste säso1~gyrket är dock iordbr~ftket. Inonl denna närings
gren, S011~ sysselsätter l.tngefär htilften af all arbetskraft i hela,la1n.det,
äro nämligen de väsentligaste monlentell af arbetet - nälllligell jor
dens beredande för skörd samt skördens vård och inbärgande 
till följd af växtlighetsförhällandena sanlinanförda under somularhalf
året (maj-oktober). Särskildt skördetiden - på hösten, sålunda
samma tidpunkt sonl äfven inonl flertalet andra säsongyrken är lifli
gast - kräfver ett syn.nerligen forceradt arb~te och stor arbetsst~Trka.

Oln icke desto mindre hos oss arbetslösIleten är föga franlträdande
på detta arbetsområde, så beror detta på tvenne omständigheter,
nämligen dels på att de lösa arbetarna ofta äga eget henl oell kunna
under vintern förskaffa sig vissa biinkomster och dels därpå att
sådana lösa arbetare 11ittills ej förekomnlit i synnerligen stor utsträck
ning. Det har nämligen af ålder befunnits förnlånligt för såväl arh ts
gifvarna sonl arbetarna __o för att undvika brist på arbetskraft under
säsongen samt arbetslöshet undel~ vintern - att för 11ela året hereda
fast anställning åt en jälnförelsevis talrik arbetsstyrka. Och lagstift.
ningen har likaledes af ålder godkänt denna uppfattning genoDl att
skapa särskilda former för detta mera stadigvarande arbetsförhållande.
I jämbredd nled den numera snabbt fortgående industrialiseringen
af jordbruket saInt under inflytande af den moderna arbetarrörelsens
kraf på arbetarnas rörelsefrihet torde emellertid arhetslöshetsrisken
på .detta område tilltaga.

I länder med stark folkökning kräfves det naturligen en kraftig.
utveckling af det ekonomiska lifvet för att bereda sysselsättning at
den ständigt ökade arbetskraften.

Förhållanden af skilda slag kunna äfvell i öfrigt föranleda, at.t
inom hela industrigrenar eller vid särskilda arbetsställen öfverflöd på
arbetskraft plötsligt uppstår. Så har i alla tider varit fallet inoul
yrken, som på grund af tekniska eller andra förändri1ngar i produk
tion,en lninskat sitt behof af arbetare eller utbytt de förut anställda
mot andra sådana. I våra dagar har sådan arbetslöshet uppstått
bland. annat för handskonlakarna, på grund af att tillverkningen af
skodo~ hastigt öfvergått till att blifva företrädesvis fabriksmässig.
Likaså kan inträffa, att äfven yrkesarbetare nled högt drifven skick-
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lighet förlora sin anställning, därigenonl att den specialitet, de repre
senterat, blifvit öfverflödig på grund af någon nyinförd nlaskin eller
annan ändring i tillverkningen. Ett sådant typiskt fall inträffade ny-
)igen i Stockholul, då landets främsta fabrik för tillverkning af elek
triska apparater fann sig nödsakad att iuon1 loppet af fyra veckor
afskeda 135 järn- och träarbetare - enligt uppgift af den anledningen,
att nlan stod i begrepp att vid tillverkningen af en viss artikel öfvergå
från en typ till en annan.

Till någon af de här ofvan angifna anledningarna torde i alllnän
het kunna hänföras flertalet förekolninande fall af oförskylld och· ofri

villig arbetslöshet, d. v. s. sådall arbetslöshet, sonl drabbar arbets
dugliga och arbetsvilliga kroppsarbetare utan deras eget förvållande.
Det är också det.ta slag af arbetslöshet, sonl alltid åsyftas i den all
männa diskussionen om arbetslösheten och dess bekänlpande.

Det nlä enlellertid här erinras onl, att äfven a1'~d1;>aJ slag af

a1ltbetslöshet förekolllIna i så stor oInfattning, att de såväl ur san1
hällets som individernas synpunkt äro af största betydelse. .Å ena
sidan 111ärkes därvid. den arbetslöshet, som uppkonlnler vid tvist
nlellan arbetsgifvare OCll arbetare (strejk, lockout, blockad, bojkott)
0111 arbetsvillkoren, och å andra sidan när arbetaren på grund af
kroppsliga, andliga eller llloralisl{a brister (sjukdonl, olycksfall, inva
liditet, arbetsoduglighet, arbetsskygghet o. s. v.) icke längre är all
vändbar för regelbunden sysselsättning.

0111 ock den ekono111iska forskningen l1Ulnera torde hafva utredt
de väsentliga orsakerna till arbetslösheten, så har 111an eIneilertid
ännu endast ringa kännedon1 0111 dess olnfattning, varaktighet
och verkningar för arbetare af olika yrken, åldrar och kön.
I nästan alla kulturländer hafva visserligen filer eller lnindre oIufat
tande försök gjorts att från viss synpunkt eller för viss ort belysa
dessa spörsmål, 111en på grund af de sär~kilda svårigheter, SOlll vid
dylika undersökl1ingar 111öta, kunna resultaten ännu ej anses t.illräck-

'&

ligt allmängiltiga oeh ingående. De olika metoder, son1 därYid an-
vändts, kunna Särskiljas i tvenne hufvudgrupper, nämligen dels arbets

löshetsräk1~ingar, som anordnats vid visst tillfälle, och dels {ortlöpa11Jde
arbetslöshetsrapporterifng rörande förhållandenas utveckling under någon
tid. l båda fallen gifvas naturligtvis en nlängd olika tillVägagångs
sätt, sonl 11ärll1ast. betingas af de växlande lnöjligheterna att erhålla
t.illförlitliga primäruppgifter.



120 1908 den 27 mars.

I Tyskland torde lllan llafva hunnit längst nled afseende å det
111etodiska studiet af arbetslöshetens frekvens och karaktär. Hit
hörande Spöi~slnäl upptogos till utredande för hela tyska rikets del i
sal11band 111ed de11 alllnänna yrkes- och folkräkningen år 1895. Man
fann därvid, att af hela antalet arbetsdugliga arbetstagare, utgörande
{)nlkring 15,5 millioner, 179,000 eller 1,11 proc. voro arbetslösa vid
viss tidpunkt under juni sa111t 554,000 eller 3,43 proe. under decem
her nlånad. Stora skiljaktigheter fraulträdde e111ellertid beträffande
Dlika slag af sysselsättning. Inonl jordbruket funnos under juni e~dast

0,66 proc. sal11t under decelnber 3,62 proc. arbetslösa, 111en inom
byggnadsyrkena resp. 2,87 och 15,61 proc. I all111änhet anträffades
arbetslösa personer i lnindre antal bland de högre yrkena och spe
cialiteterna än bland de icke yrkesutbildade, handtlangare, grofarbetare
och dylika. Arbetslösheten förekom oft3re bland yngre och ogifta
än bland äldre och gifta arbetare, oftare blal1d männel1 än kvinnorna.
Landsbygden och småstäderna voro jänlförelsevis förskonade föl' ar
betslösheter ,Inedan därenl0t i de större städerna 4,85 proc. af arbets
tagarna befunnos sakna sysselsättning i juni' och 7,42 proc. i de
cenlber.

I sanlband lned dessa allnlänna arbetslöshetsräkningar anställdes
i vissa städer lnera ingående utredningat onl arbetslöshetens orsaker
och varaktighet, de arbetslösas härkolnst, yrkesutbildning och dylikt.
Seder111era har ingen sådan allnläll statistisk undersökning verkställts,
111en åtskilliga stadskoll1ffiuner hafva funnit sig föranledda att regel
bundet eller vid viss tidpunkt inhälnta upplysningar i frågan för sitt
vidko111l11ande.

Från och l11ed år 1903 har också det tyska rikets arbetsstatisti
ska ä111betsverk nled bistånd af arb~tarorganisationernaanordnat ett
D111fattande rapportsystem rörallde de viktigaste data, som erfordras
för bedömande af arbetslösheten öfver den tyska arbetslnarknaden. Det
franlgår af dessa uppgifter, SOlll för' närvarande beröra ungefär 11

/ 2

million företrädesvis in0111 industri och transportverksall1het sysselsatta
arbetare, att skillnaden ll1ellan de olika yrkena ofta är betydlig, saInt
Rtt inonl ett och sanlina yrke förhållandena Jnycket växla med års
tiderna. Då enlellertid vissa yrken hafva sin lifliga säsong förlagd
till en, andra till en annan tidpunkt på året., blir för arbetslnarknaden
i dess helhet skillnaden ll1ellan årstiderna ej så starkt franlträdande,
ehuruväl arbetslösheten i stort sedt alltid är störst under vintern.
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R egelb un d n a o ffi ciella s ta ti s ti s k a arbetslöshetsundersökl1ingar
af sis~berörda art bedrifvas jämväl i åtskilliga andra länder, bland
den1 Norge, där arbetslösheten, på grund af tryckta ekonomiska för
hållanden, under flera år varit nlycket fraInträdande. Äfven där
hafva en del arbetarorganisationer åtagit sig att lälnna regelbundna
nleddelanden, enligt enhetliga grunder, rörande arbetslösheten bland
sina rnedlenln1ar, så att frän och med år 1903 en oafbruten serie
dylika uppgifter föreligga. Visserligen har hittills endast en ringa
del af hela antalet arbetstagare pä detta sätt redovisats (är 1903
olllkring 10,000, för närvarande onlkring 20,000 arbetare), men icke
desto ll1indre hafva hufvuddragen 'af arbetslöshetens förekomst inan1
olika yrken och vid skilda årstider kunnat 111ed någorlunda tillförlit
lighet utrönas. Anföras nlå, att det genolllsnittliga antalet arbetslösa
under de undersökta åren utgjort olnkring 4-41/ 2 proc. af hela an·
talet fackförenings111edlenl111ar nled ett 111aximuln af 8-9 proc. under
decen1ber saInt ett 111ininiu111 af 1.,5 till 2 proc. under juni 11lånad.
Bland byggnadsarbetarna anträffades den största arbetslöshetsfrekven
sen - ända upp till 45 proc. under januari -- och äfven den längsta
arhetslöshetstiden. - Vid skilda tidpunkter hafva arbetslöshetsräknin
gar äfven utförts i några större norska städer, hvarvid visat sig
stora lokala skiljaktigheter; lnest utbredd har arbetslösheten varit i
den största staden, Kristiania.

I nästan alla länder hafva arhetarnas yrkesorganisationer känt ett
behof af att, för sin egen understödsverksan1het och i samband 111ed
denna, regelbundet följa OCll kontrollera arbetslösheten bland sina
nledlen11llar, och särskildt för England och Dann1ark föreligga ganska
fullständiga uppgifter häronl. Af åtskilliga skäl äro enlellertid dylika
uppgifter föga enhetliga och kunna i hvarje fall rätt bedölllaS endast
i belysning af de mycket olikartade stadgebeställlmelser, till hvilka
de hänföra sig.

Gen0111 den offentliga arbetsförmedlingens utveckling och stora ut
bredning har också ett lnedel erllållits för inhänltande af underrättel
ser 0111 arbetslösheten och därined förenade olllständigheter. Pä denna
viig synes i Sverige efter hand kunna inhänltas 111aterial för belysande
af arbetslöshetens sanlband llled ställningen pä arbetslnarknaden saInt
för undersökning af de arbetslösas personliga förhållanden.- Häronl
rneddelas i de kOIlln1unala arbetsförn1edlingsanstalternas årsredogörelser
värdefulla upplysningar.
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Äfven i vårt land hafva vidare vissa arbetarorganisationer sökt
systenlatiskt införskaffa uppgifter onl arbetslösheten bland luedlenl
Illarna. Med ledning häraf äfvensom arbetsförnledlingsanstalternas
rapporter sault genonl nledverkan af särskilda ombud å viktigare
orter i riket har konllnei~skollegii afdelning för arbetsstatistik kunnat
meddela åtskilliga redogörelser för arbetslösheten i vårt land, ehuru
väl resultaten' ännu icke kunna anses tillräckligt ingående. och 0111
fattande.

I det föregående har franlhällits, hurusoln inonl sågverksindustrien
en serie af säsonger atlösa hvaralldra och föranleda en för hvarje äe
återkolIlmande lokal förflyttning af en 111ängd arbetare. Af säsong
förhållanden inolll särskilda yrken oell i vissa trakter fran1kallas~äfven

andra regelbundna strömningar af arbetskraften inom landet..· Från
de småländska länen gå vid vårens inbrott en 111ängd arbetare, 111an
liga och kvinnliga, norrut till Stockholn1 eller olika orter i 11lellersta
och norra Sverige för att på hösten återvända till henltrakt.en. 'Tid

sistnämnda tidpunkt strömmar äfven en mängd af den från sädes
skörden ledigblifna arbetskraften i SUlåland, Blekinge, norra Skåne oeh

Halland ned till betfälten i södra och västra Skåne.' En liknande attrak
tion utöfva de bohuslänska sillfiskena på landtarbetarna inonl länet

samt i södra Västergötland. Allbekant är ju ock den utvandring af
särskildt kvinno]', SOln hvarje vår frän Dalarne går till Stockho]ln nl. fl.
orter. Samtliga dessa företeelser framkallas gifvetvis däraf, att hen1
trakten icke kunnat bereda lika väl aflönad sysselsättning, son} på grund

af säsongförhållanden tidvis stå till buds annorstädes. Klart är at.t
sådana sommararbetare, sonl hemkomlna p,å höstarna, under vinter

halfåret närl11ast kunna betraktas såsom arbetslösa. Bland den lllängcl
af arbetare, SOIU vid vinterns inbrott lediggöras inonl byggnads

verksalnheten, transportväsendet och dylikt i städerna, t.orde ock fler
talet hafva hemvist eller anhöriga på landsbygden. Genou1 att där

tillbringa sin arbetslöshetstid förskaffa de sig billiga lefnadskostnader;
därigenom kommer äfven arbetslösheten i städerna att synas 111ycket

ll1indre än den i verkligheten är.
I alla händelser har såväl genom vetenskapliga undersökningar SOlll

genoln bittra erfarenheter lned all tydlighet ådagalagts, att arbetslös
heten är en inol11 alla yrken och i alla länder - onl ock i olika 0111

fattning - vanlig företeelse. Visserligen är det i regel de nlindre
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skickliga och skötsamina. arbetarna, sonl vid arbetsstyrkornas begrän
sande först afskedas, nlen den ödesdigra lotten att oförskyldt och
ofrivilligt. förlora anställning och utkOll1st drabbar ofta äfven sådana
arbetare, Inot hvilkas duglighet och ,uppförande ingen som helst an-o
märkning kan göras. Blir arbetslösheten af längre varaktighet, hvilket
till följd af våra långa och hårda vintrar regelbundet händer en lnängd
arbetare, så förslå för det dagliga uppehället ieke de sparpenningar,
som möjligen finnas, utan n1åste ofta tillgripas skuldsättning och pant
sättning af verktyg, möbler och husgeråd. Värst af allt är dock, att
arbetaren vänjer sig vid att gå sysslolös, förlorar sitt intresse för sitt
yrke och i öfrigt kan demoraliseras. Har han familj, så löpa dess
lnedlemmar likaledes fara för att genom nöd och ulllbäranden, hvilka
såSOln oförskylda ll1åste kännas särskildt orättvisa och upprörande,
bringas in på fördärfliga vägar. Arbetslösheten är sålunda en verklig
samhällsfara, sonl kraftigt 111åste bekämpas.

Främst gäller det naturligtvis att så vidt möjligt förekomrna och

förebygga arbetslösheten genom att undanrödja dess orsaker eller,
där arbetslöshet redan inträffat, beredaj lämpliga arbetstill
fällen.

Såsom förut framhållits, äro många former af arbetslöshet - sär
skildt säsongsarbet~lösheten - betingade af klimatologiska eller andra
dylika förhållanden, hvilkas inverkan aldi~ig torde kunna fullt neutra
liseras. Det förtjänar dock framhållas, att det j mänga fall låtit sig
göra att genori1 klokt förutseende planlägga produktionen inom vissa
säsongyrken på sådant sätt, att arbetslöshet icke behöft i större grad
förekomilla. Särskildt och med rätta bar den fordran ställts på staten
och komnlunen, att de - Oln ock de direkta kostnaderna något ökas
- skola äfven under vintern i största lTIöjliga utsträckning. fortsätta
större byggnadsarbeten och dylika företag. Otvifvelaktigt kunna dessa
båda samhällets största arbetsgifvare, genonl att under tryckta kon
junkturer utvidga de offentliga arbetenas omfattning, utöfva ett stilnu
lerande och stödjande inflytande på arbetsmarknadens läge och där
igenom nlinska arbetslöshetsrisken.

En sådan sträfvan att motverka säsongarbetslösheten komn1er äfven
till synes i vissa arbetarorganisationers fordran på, att under de tider'
af året, då produktionen måste inskränkas, dett.a icke sker genom
arbetarantalets nlinskande, utan genonl förkortning af arbetstiden eller
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genonl andra åtgäruer, sonl åsyfta att fördela det tillgängliga
arbetet p å största 111Öjlig a an tal arbetare. Många arbetsgifvare
söka ock att så vidt m.öjligt vid sina arbetsställen såsom fasta arbetare
binda så ll1ånga sonl 11lÖjligt af arbetsstyrkan genonl att vid arbets
brist söka bereda denl tillgängligt arbete och utkomst. Inom jord
bruket synes enlellertid en viss sträfvan förefinnas, särskildt bland
arbetarna, att utbyta det hittillsvarande fasta arbetsförhållandet lnot
daglönaranställning, hvarigenonl åtnlinstone i någon mån kan föranledas
ökning af säsongarbetslösheten inom yrket.

Sedan lång tid tillbaka ha IIlångfaldiga ansatser gjorts att genom
samhällets försorg direkt bereda arbetstillfällen vid fall af arbets
löshet. I allnlänhet 11afva dylika försök hittills visat sig föga lycko
salnma, och de sträfvanden, sonl på senare tiden pågått att särskildt
för arbetslösa anordna åkerbruks- eller arbetskolonier, verkstäder eller
dylika anstalter, torde knappast blifva af större betydelse för afhjäl
pandet af det slag af arbetslöshet, sonl här är ifråga. Sin egentliga
uppgift synas dessa företag hafva nled afseende ä sådana personer,
son1 efter frivillig eller själflörvållad arbetslöshet behöfva åter vänjas
vid och uppfostras .af regelbunden sysselsättning. I detta hänseende
har Tyskland gått i spetsen nled storartade och systelnatiskt genom
förda anordningar _: för frigifna fångar, för vandrande arbetslösa o. s. v.

Vid de tillfällen, då kännbar arbetslöshet konstateras, plägar staten
eller vanligare kommunerna anordna så kallade nödhjälpsarbeten,
hvilka åsyfta att sätta arbetarna j stånd att försörja sig själfva, till
dess de kunna återfå sina norlllala sysselsättningai~. Dylika åtgärder
äro den hittills vanligast förekonlmande fOrnlen för salllhällets ingri
pande på detta onlråde. Flertalet större städer i Sverige hafva vid
vissa tider nödgats anlita nödhjälpsarbeten; så äfven flerstädes under
senast förflutna vinter. En1ellertid är det tydligt, att denna nödfalls
utväg af ekonoIniska skäl icke kan användas i stor utsträckning. Ej
heller lälllpar den sig för andra arbetare än grofarbetare och dem
närstående, hvilka äro vana vid arbeten likartade 111ed delll, som kunna
ifrågakonl111a SåSOlll nödhjälpsarbeten.

Gifvetvis är det af största vikt vid striden nlot arbetslösheten, att
de arbetstillfällen, som verkligen finnas, blifva behörigen utnyttjade.

.L~rbetsförnledlingen, d. v. s. formerna för arbetskraftens pla
cerande, bar därför också öfverallt, ej minst i vårt land, blifvit före
111ål för stor omvårdnad - äfven af stat och kOllllllun.
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Oaktadt så Inånga åtgärder vidtagits för att förebygga arbetslös
heten, nödgas 111an dock konstatera, att dessa sträfvanden icke under
flen närnlast öfverskådliga fralntiden kunna hlifva af genolngripande
betydelse. I själfva verket har man på denna väg ernått så ringa
resultat i förhållande till uppgifternas ornfång, att kall1pen 1110t arbets
lösheten ännu länge lllåste till hufvudsaklig del föras på det nödtvungna
försvarets linjer. Man nödgas för närvarande inskränka sig till att
söka lnedel för att kunna skydda ff'ån den oförskyllda och ofrivilliga
arbetslöshete1'~s svårare eko1~o11~iska följde1".

Ännu i denna dag är det säkerligen fattigvården, SOlll härvid
öfverallt spelar den viktigaste rollen. Endast denna har hittills i
något land ernått den organisation och onlfattning, sonl fordras för (;l_tt
kunna verkligen i stor skala rädda från nöd och ul11bäranden. Enlel
lertid torde det numera vara allnlänt erkändt, att sanlhället icke bör
till fattigvårdens, för' den berättigade själfkänslan förödnlju~ande hjälp
hänvisa en skötsalD och duglig arbetare, SOlD tiJl följd af arbetsbrist
sakIlar utkolnst föl' tillfället. Flertalet sådana arbetare föredraga ock
svält och bekynl111er franlför att anlita fattigvården.

Ej heller bör arbetaren vara hänvisad till att under andra former,
af enskilda eller af välgörenhetskorporatiol1er, lnottaga nådegåfvor.
Båda dessa slag af hjälp äro af beskaffenhet att försänlra individens
sociala ställning och nledborgerliga anseende samt bidraga därigenolll
på ett beklagligt sätt att försvaga hans karaktär och känsla af själf
ansvar. Då sålunda den alldeles oförskyllda arbetslösheten för arbets-

.dugliga personer erfordrar andra åtgärder än den i större eller nlindre
grad själfförvållade, måste det anses SOln ett v~rkligt salnhällsintresse
att finna en verksanl och lämplig forln för bekälnpandet af den ofri
villiga arbetslöshete'ns ekonoll1iska följder. De nlånga sinsen1ellan nlycket
olikartade försök och projekt, som i sådant afseende synas värda större
uppnlärksamhet, kunna lälnpligen salnnlanfattas under benälllningen
arbetslöshetsförsäkring.

* * *

Tanken på a,rbetslöshetsförsäkring är hvarken ny eller opröfvad.
Åtgärder i sådant syfte hafva, om ock utan den egentliga försäkringens
systematiska planläggning och genomföTande, j stor olllfattning och ll1ed
delvis mycket goda resultat vidtagits af de 1110derna arbetarorga-
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nisationerna. I 'allnlänhet hafva dessa först börjat med att tillför
säkra sina medlemmar visst understöd för sådan arbetslöshet, sonl
föraliledts af arbetskonflikt, filen efter hand ha därjämte vidtagits åt
gärder för understöd vid ofrivillig arbetslöshet.

Främst i detta hänseende står England, där flertalet större och
111era välordnade fackorganisationer sedan lång tid tillbaka i storartad
-ol11fattning lälnna arbetslöshetsunderstöd åt. sina medlelnmal\ Icke
desto mindre står äfven där det stora flertalet kroppsarbetare alldeles
osl{yddade för arbetslöshetsfaran, som ock under de senare åren gjort
-sig kraftigt påmind, hvarför år 1905 antogs en för 3 år gällande lag
,0111 upprättande af lokala kOlnnlitteer 11led uppgift att vid fall af ar
betslöshet inhälnta kännedom om arbetstillfällen, eller, där så befanns
nödigt, anordna sådana.

, Äfven i Öfriga länder, där arbetarorganisationerna nått högre grad
,af utveckling, ha de som en af sina viktigaste uppgifter uppställt att
skydda sina nledlem-mar mot äfven annan arbetslöshet än den, som
föranledts af arbets~nställelser. Så i stor utsträckning i Danmark saInt
i någon mån äfven i Norge.

1-\.f de svenska organisationerna - som jämte de danska torde till
olllfattning och organisation vara de starkaste i Europa - har endast
,ett lnindre antal ännu i vidsträcktare mån upptagit arbetslöshetsför
säkringen. Under de senaste åren utbetalade dessa för ändamålet
-ol11kring '120 a 130,000 kr. årligen, hvaraf en del utgått såsoln res
hj äl P åt arbetslösa lnedlemnlar, sonl på annan ort söka arbete.

I allmänhet har det visat sig, att inom de länder och yrken, där
,arbetarnas fackorganisationer företrädesvis eller uteslutande befatta sig
lned sina medlenlll1ars ekonomiska intressen och däI:vid hunnit så långt,
att de med i regel fredliga' vapen kunna göra deln tillbörligen gäl
lande, där ha ock intresse och resurser funnits till öfvers för kraftig
kamp mot arbetslösheten. Denna i eminent grad praktiska och för
n1edlemn1arna påtagligt nyttiga verksamhet har också visat sig synner
ligen ägnad att för organisationerna förvärfva talrik anslutning och

'-därigenom förskaffa dem styrka och respekt på andra områden.
...:\. andra sidan har man ock gjort den erfarenheten, att öfverta

gandet af dylika samhälleliga uppgifter och omsorgen om deras lösande
kraftigt bidragit till att utveckla arbetarorganisationens sinne för reella
€konomiska .spörsmål och för' dessas bestämda särskiljande från de
politiska sträfvandena.
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Ej endast det frivilliga organisationsväsendet utan äfven sanlbällets

representanter, stat oc7~ k01nn~u1~, h'afva funnit sig böra ingripa mot
arbetslöshetell genoln anlitande af olika foriller af försäkring. Det

första försöket i sådan riktning gjordes af staden Bern, som redan år
1893 inrättade en kOlnnlunal försäkringskassa, till hvilken inträde stod

öppet för hvarje i staden sig uppehållande eller bosatt schweizare.
Efter det åtskilliga förändringar tid efter annan vidtagits, undergick

kassan år 1900 en genomgående omorganisation och utsträck~e sin
verksanlhet till att omfatta saI)ltliga nledborgare intill 60 å.rs ålder.

I viss lllån likartade arbetslöshetskassor med frivilligt 11ledlem
s k a p upprättades sedermera i Basel, Köln m. fl. städer. I allmänhet
Ila enlellertid 'dessa försök resulterat däri, att endast de för arbets
löshet ll1est predispo~erade arbetarna anslutit sig till kassorna, S0111

därför ock haft att känlpa llled många svårigheter.
I kantonen st. Gallen i Schweiz gick man genast ett steg längre

oell helllyndigade genom en lag af 1894 de särskilda kOlnnlunerna
att, on1 så befanns lälnpligt, anordna obligatorisk arbetslöshets
försäkring.

Så skedde ock i staden St. Gallen, där dylik försäkring infördes

att gälla under 2 är från och llled den 1 juli 1895. Hvarje i staden
hoende lönearbetare lTIed mindre än 3 kr. 50 öre i dagsinkolllst var
skyldig iJ'~träda i kassan och till densamnla erlägga en i förhållande
till inkolnsten best.älTId veckopremie. Staden beviljade själf ett belopp
af 1 kr. 40 öre för hvarje försäkrad. I visst förhållande till arbets
inkomst och prelnier bestämdes understödets belopp, hvilket utgick
under högst 60 dagar per är. Vid kassans organisation begingos dock
vissa fel, S0111 föranledde, att förvaltningen blef illa ledd OCll den eko
nOllliska planläggningen felaktig, så att kassan trots det i lagen be
stälnda bidraget af komnlunen snart uppvisade en betydlig brist. Det
betänkligaste var dock, att kassan råkade i misskredit hos de bättre
ställda arbetarna, sonl efter hand komino underfund lned, att de fingo
bidraga till att betala understöd åt de olärda arbetarna, särskildt
hyggnadshandtlangare och dylika, hvilka regelbundet i stor utsträckning
voro a.rbetslösa. Kassan upphörde ock 111ed sin verksamhet efter ut
gången af de 2 försöksåren.

Tanken på obligatorisk kOllllnunal arbetslöshetsförsäkring efter mera
rat.ionella principer har sederInera mångenstädes varit aktuell bland annat
i Basel och Zurich, där ock fullständiga förslag utarbetats 111ed tagen
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hänsyn till de i St. Gallen gjorda erfarenheterna. EUlellertid har
hittills intet vidare i praktiken åtgjorts att förverkliga dessa projekt.

Större fraulgång hade det försök, SOlll i G-ent. (i Belgien) år 1~'O l
gjordes att 1ned k01nJnU,nens 11~edel UP1Jlntl1·.~tra, utbetalan,det af (trbets
löshetsunderstöd i'J~011~ arbetarnas organisatio1~er. Genonl denna an
ordning vann Inan flera viktiga fördelar, nälnligen dels en billig ad
111inistration och dels ell natul'lig uppdelning af arbetarna efter yrken.
Härigenom ernåddes nlöjlighet att afpassa preulie- och understödsbe
stänl111elserna efter den ino111 olika Yl:ke11 växlande arten och frekven
sen af arbetslöshet. ~ärjänlte fralllkallades ett delägarnas i kassan
eget intresse att kontrollera hvarandras rätt till understöd, hvilket för
svårade de 111issbruk i sådan riktning, som eljes lätt Uppkolllll1a. Då
vidare ett utbetalande af bidrag till fackföreningarna eller till deras
för arbetslöshetsunderstöd afsedda kassor skulle beredt den1 tillfälle
att bespara egna nledel, hvilka i stället skulle kunnat brukas till
andra ändan1ål (t. ex. strejker, politisk agitatioll o. s. v.), träffades
den anordningen, att arbetslöshetskassorna få af kOll1111Unen uppbäea
ett tillägg till det belopp, S0111 redan af denl utbetalts till arbetslösa
llledle111n1aI\ För att icke tvinga till inträde i arbetarorganisationer
af olika slag, son1 redan existerade för befrällljande af diverse s~iften,

bestänldes jänlväl, att Inan genolll särskilda inhetalningar i den »all
nlänna spar- och lifränt.ekassan» skulle l{unua tillförsäkra sig arhets~

löshetsunderslöd från kOllln1unel1 enligt. Sa1111na principer, S0111 gällcle
för arbetarorganisationernas 111edlenl111ar.

De i allnlänhet synnerligen gynnsalIll1la erfarenheterna från Gent
hafva föranledt nästan alla större st.äder och en del nlindre i Belgien
att vidtaga likartade anordningar. - I Frankrike har staten upptagit
denna fornl för arbetslöshetsförsäkring, så att för hvarje år anvisas
Il1edel för understöd åt kassor,. S0111 länlna hjälp 1110t ofrivillig, af ar
betsbrist förorsakad arbetslöshet. - I Tyskland har staden Strassburg
från och n1ed är 1907 gjort ett försök i Saln111a riktning, hvarvid nära
sanlarbete anordnats 111ellan vederbörande arbetarorganisationer och
kOll11llunala arbetsförlnedlingsanstalten i syfte att kontrollera arbets
lösileten och söka bereda de arbetslösa anställning.

Gent-systemets hufvudprincip, att det allmänna skall befrä111ja OCll
ekonomiskt effektivt understödja den organiserade fr'ivilliga själfhjälJ)e1~
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!J,not arbetslöshet, har upptagits och vidare utvecklats i den lagstiftning
i ämnet, som efter statistiska undersökningar oell konlmitteutredningar
på sista tiden genomförts i våra grannländer Norge och Danmark.

En i Norge tillsatt kOffinlitte afgaf den 30 december 1905 sitt
förslag till »lag 0111 bidrag af stat och komnlun till norska arbetslös
hetskassor» .

Efter någon olnarbetning fraInlades förslaget af regeringen inför
stortinget, som efter ytterligare förändringar antog lagen att gälla från,
1 oktober 1906 till utgången af år 1911. Enligt denna lag kan bi..,
drag af det allnlänna åtnjutas af sanltliga arbetslöshetskassor - vare
sig de stä i förbindelse lned föreningal~ med annat syfte eller ej (i
förra fallet skall arbetslöshetskassan förvalta's särskildt) - hvars in
komster till mer än hälften bestå af medlemnlarnas egna bidrag (sä~

lunda ej öfvervägande välgörenhetskassor). Bidraget utgår för hvarje
kvartal efter dess slut med 1/4 af de penningbelopp, som redan af
kassan utbetalts till understödsberättigade medlenImal... Dessa skola
vara norska lnedborgare eller bosatta i Norge de sista fem åren san1t
tillhöra kassan sedan ett balft ·år tillbaka. Understödet utgår tinder
högst 90 dagar per år lned ett belopp per dag, som ej' får öfverstiga
hälften af lnedelaflöningen inom facket. Det bidrag, kassorna uppbära
af det alllnänna, tillskjutes med 1/3 af staten sarrit n1ed 2/3 afkommu
nerna, i den mån understödstagarna där äro bosatta.. Då på grund
af sakens natur arbetarnas fackförbund närmast kunde, förutsättas upp~

rätta arbetslöshetskassor och gifvetvis äfven voro synnerligen lämpliga
därtill, men å andra sidan ingen borde direkt föranledas att endast
för arbetslöshetskassans skull biträda att främja deras allnlänria sträf~

vanden, så stadgar lagell äfven rätt för utom organisat.ionen stående
arbetare att inträda i fackets arbetslöshetskassa, dock utan rätt till
talan i organisationens öfriga angelägenheter.

Arbetslös medleln är skJ7ldig anmäla, sig pä offentlig arbetsförnled
lingsanstalt, där sådan finnes', samt att mottaga det arbete, som kas
sans styrelse anser lämpligt. Konlmunerna kontrollera, att endast
oförskylldt arbetslösa fä understöd.

I Danmark har en år 1903 tillsatt parlamentarisk kommitte (för
utredande af frägan Oln allmän invaliditets- och ålderdomsförsäkring
äfvensom öfriga former af social försäkring) i mars '1906 afgifvit ett
förslag om anordnande af, arbetslöshetsförsäkring, hvilket förslag af
riksdagen i hufvudsak biträddes.' Den sålunda (för en tid af 5 år)
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antagna »lagen Oln erkända arbetslöshetskassor» af den 9 april 1907
definierar dessa kassor som föreningar af personer, hvilka såsom lön
arbetare äro knutna vid· ett eller flera bestämda fack och hafva slutit
sig tillsarnmans för att genom bestämda bidrag tillförsäkra hvaral1dra
önlsesidig hjälp vid fall af arbetslöshet (som ej föranledts af arbets
konflikter, sjukdom, invaliditet, oduglighet, dryckenskap och dylikt).
Arbetslöshetskassa måste antingen afse ett eller flera bestänlda yrken
och on1fatta en hel landsdel eller ock vara uteslutande lokalt begränsad;
yrkeskassa kan delas i lokalafdelningar. Kassan skall bestå af minst
50 medleminar OCll får ej hafva andra syftemål än arbetslöshetsför
säkring. Den kan efter vederbörlig pröfning blifva erkänd af staten
och därigenom berättigad till offentligt understöd. Detta utbetalas af
staten med 1/3 af hvarje kassas hela prelniebelopp. Då en1ellertid
statsbidraget är begränsadt till högst 250,000 kronor per år, kan un
derstödets relativa belopp blifva lninskadt. KOIll.munerna lnedgifvas i
lagen rätt (men förpliktas ej) att betala ett belopp, n10tsvarande högst
1/6 af dess inom kommunen bosatta llledlemmars premier.

Arbetare få ej upptagas såsom medlenllnar i kassa, förrän de fyllt
18 eller efter det de fyllt 60 år. Tillträde till kassa får ej förvägras
någon, sorn tillhör kas~ans yrkes- eller lokalområde. Ingen får åtnjuta
medlemsrättigheter i flera än en erkänd arbetslöshetskassa. Dess pre
mier (jänlte det allmännas bidrag) skola bestämmas på sådant sätt,
att de enligt vunna erfarenheter kunna anses tillräckliga att län1na
medlelnnlarna understöd under i stadgarna bestämda vilJkor samt till
det helopp, att det verkligen blir af betydelse för den1. Understöd
kan utbetalas såsom resbjälp, hyreshjälp, dagunderstöd samt natura
bidrag men får icke utgå med mer än 2/3 af den inoln facket eller
orten (om kassan är lokalt begränsad) genolnsnittliga dagpenningell.
Understöd får ej i en kassas stadgar begränsas till mindre än 7O
dagar under loppet af 12 månader; medlem, sonl under en tid af tre
-räkenskapsår uppburit understöd för 210 dagar, får icke åtnjuta vi
dare understöd, förrän han varit lnedlem under ett helt nytt räken
skapsår och erlagt sina premier därför.

Tillsynen ocl1 kontrollen öfv,er arbetslöshetskassorna utöfvar en
under inrikeslninistern lydande arbetslöshetsinspektör. För ledandet
och utvecklandet af arbetslöshetskassornas verksalnhet saInt särskildt
samarbetet delTI eIneilan samlas kassornas representanter till årsmöte
under inspektörens ordförandeskap. Därvid väljes en nämnd, SO.ID
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under bans ledning utgör en permanent rådgifvande, ledande och kon
trollerande nlyndighet. Öfverhufvud bar den danska arbetslöshetsför
säkringsföreningen såväl lned af~eende å försäkringsprinciperna S0111
administrationsfornlerna stor likhet med landets frivilliga sjukförsäkring,
hvilken SOlll bekant gifvit mycket goda resultat.

De sålunda i Norge och Danluark vidtagna åtgärderna för arbets
löshetsförsäkring äro ännu alltför nya, för att deras verkningar skola
kunna bedömas 111ed någon säkerIlet.. I Norge, där fackorganisatio
Ilerna hittills föga sysselsatt sig med detta spörsnlål, har lagen ännu
icke medfört några större verkningar. Arbetarorgänisationerna hafva
ställt sig afvisande på grund af bestämmelsen onl utomståendes (så
ledes äfven s. k. strejkbrytares) rätt att eventuellt ingå i fackets kassa.
Större intresse har frågan väckt bland affärsfunktionärer och en för
sådana afsedd kassa har redan trädt i verksamhet. De danska fack
organisationerna, hvilka enligt lagens bestäffilnelser icke få själfva upp
bära understöd för arbetslöshetsförsäkring, föranstaltade genom sin
centralorganisation om utarbetandet af grundstadgar för sådana för
säkringskassor. I enlighet härlned organiserades fackförbundens kassor
och löstes från sin förbindelse med organisationerna i öfrigt. Redan
nu hafva ett 30-tal kassor rned omkring 75,000 medlelnnlar erkänts
fylla lagens föreskrifter och berättigats uppbära statsbidrag.

Såväl den danska som norska lagstiftningell bvila på den för fri
villig arbetslöshetsförsäkring nödvändiga principen, att denna i regel
anordnas nled speciell hänsyn till de särskilda yrkena. Det är nänl
ligen i längden ohållbart att under samlna försäkringsvillkor förena
personer, sonl på grund af olika arbetsförhållallden alltid löpa olika
stor arbetslöshetsrisk. Den nödiga kontrollen öfver att arbetslöshet
verkligen föreligger samt öfver medlems skyldighet att nlottaga visst
till buds stående arbete verkställes 11aturligtvis också bäst OCll effek
tivast för hvarje yrke af dess egna utöfvare.

Både den danska OCll dell norska lagen förutsätta vidare, att ar
betslöshetskassorna i allnlänhet omfatta vidsträcktare områden, helst
hela landet och sålunda ett större antal lnedleulnlar. Därmed vinnes
den för hvarje försäkringsrörelse viktiga förmånen, att risken fördelas,
så att den blir oberoende af lokala eller temporära tillfälligheter.

Annlärkningsvärda olikheter förekonlina dock, som ofvan visats,
mellan det danska oell det norska systenlet. Särskildt må erinras
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Olll, att i Norge arbetarnas fackorganisationer direkt leda äfven arbets
löshetskassornas verksanlhet, att kontrollen öfver dessa närmast ut
öfvas af de kommunala 111yndigheterna, san1t att det allmännas bidrag
utgår i proportion till de läll1nade understödsbeloppen. IDaninark
därenlot äro arbetslöshetskassorna skilda från fackföreningarna, till
synen öfver deras verksalnhet utöfvas af en central inspektions111yn
dighet .i förening nled en af dem' själfva vald permanent nämnd, un
derstödet från stat och k0111lnUn skall beräknas efter de inbetalda
premiebeloppen.

De i våra grannländer vidtagna anordningarna. för arbetslöshets
försäkring erbjuda synnerligen intressanta exenlpel på de olika 111e
toder, som enligt hittills vunnen erfarenhet synas användbara vid lös
ningen af frågan O~11 ojfe'ntligt understöd åt den frivilliga. s}älfh}älpen

11~Ot a.rbetslöshet. Otvifvelaktigt komnla de erfarenheter, som i dessa
länder vinnas, att blifva vägledande för statsInakternas åtgöranden
äfven annorstädes. Ty om .ock på detta oInråde, liksom beträffande
öfrig social försäkring, den obligatoriska for111en principiellt alltid måste
föredragas, så möta dock så stora praktiska svårigheter IuOt dess an
vändande i detta fall, att endast på själfhjälpens väg positiva åtgärder
synas under nuvarande förhållanden lnöjliga, när det gäller arbetslös
hetsförsäkring för ett helt land.

Efter denna mera allmänna redogörelse vill jag något beröra den
nu rådande krisen och arbetslösheten. Under flera år har hos
oss liksom annorstädes pågått en sällsynt stark utveckling af all pro
duktiv vet'ksamhet. Härigenom har kapitalet, efter hand tagits i an
språk, och bundits, så att penningknapphet uppstått. Denna har gif
vetvis. hårdast berört de näringsgrenar, som mest anlita kreditsystem,
i frälllsta rumnlet sålunda byggnadsverksanlheten. Jag 'har redan förut
anfört siffror, som gifva vid handen, att ungefär hälften af hela den
lnycket betydliga arbetsstyrkan inom byggnadsindustrien i Sverige för
närvarande torde vara utan a.rbete. Här i Stockholm illustrera tid
ningarna hvarje dag krisen genom uppräknande af en mängd arbets
gifvare inom yrket, som nödgats inställa sin < rörelse. Enligt tillför
litlig uppgift skulle icke 111indre än' 50 större byggnadsföretag -rör när-o
varande ligga nere af brist på penningar.

En sådan 'stagnation inom byggnadsverksamheten måste' gifvetvis
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snart inverka på alla de yrken, som för sin afsättning äro beroende
a.f denna, och man finner också, att l1ela serien af dess hjälpindustrier
känlpar med betydliga svårigheter, SOlU redan gjort sig kännbara för
arbetarna.

Penningdyrheten har också blifvit ödesdiger för diverse andra före
tag, SOIU genom spekulation öfverkapitaliserats eller eljes saknat fast
finansiell grundval. Särskildt hafva sådana fall förekommit inom såg
verksindustrien samt grufhandteringen. Åtminstone 3 större grufföretag
llled betJTdande arbetsstyrkor hafva under denna vinter nedlagts.

Det bör kanske här anmärkas, att det icke endast är de kropps
arbetande, som blifva lidande vid sådana kristider. Lika oförskylldt
och hårdt drabbar arbetslösheten kontorspersonal och andra vid verk
samheten anställda.

. Tyvärr finnes det ingen nlöjlighet att i dess helhet beräkna arbets-.
löshetens onlfattning, nlen det torde icke sakna sitt intresse att an
föra några summariska siffror, som härom kunnat införskaffas af kom
merskollegii afdelning för arbetsstatistik. Dessa uppgifter afse till
väsentlig del endast de organiserade arbetarna; i några fall hafva de
erhållits därigenonl att. de arbetslösa, på .uppnlaning af vederbörande
konlmunala myndigheter, anmält sig på arbetsförmedlingsanstalterna.
De erhållna resultaten äro under alla förhållanden nlycket för små,
men kunna ju inägon mån belysa ställningen. Följande antal arbets
lösa hafva sålunda under februari konstaterats:

i Stockholm 1,600, Uppsala 130, Norrköping 750, Karlskrona 400,
Kristianstad 200, Malmö 1,600, LUlld 300, Hälsingborg 400, Göteborg
800 (den 21 mars 1,600), Örebro 300, Västerås 50, Falun 40, Sunds
vall 100 och Kiruna 100.

. Särskildt uppgiften för Stockholnl är gifvetvis mycket för läge Till
belysande häraf. kan anföras, att vid det nyligen inträffade stora snö
fallet Stockholms stads renllällningsverk jämte de båda enskilda gatu
renhällningsentreprenörerna salnt spårvägsbolagen på en gång ökade
sin arbetsstyrka med tillsammans omkring 2,200 nlan. Samtliga hafva
de ock intygat, att ingen svårighet Illötte att få arbetare, SaInt att
dessa i allmänhet voro fullt dugliga oell arbetsföra.

Sonl bekant föreligger frågan on1 arbetslöshetsförsäkring till be
handling vid riksdagen i anledning af motion af herr E. Wavrinsky.
Vederbörande utskott har funnit tanken därpå beaktansvärd och till
styrkt utredning i ämnet.. -Jag vill icke närmare ingå på de mänga
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principfrågor, sonl motionen och utskottets utlåtande berörts, utan
endast fästa upPlnärksalnheten vid några sidor af frågan, sonl hittills
mindre observerats.

Ofvan har framhållits, att man torde kunna förvänta en sådan ut
veckling af näringslifvets organisation, att de ekonomiska kriserna
småningom försvinna ocll därined de mest genonlgripande anlednin
garna till arbetslösheten eliluineras bort. Men det förekommer obe
stridligen äfven en utveckling, SOIU måste ge till resultat en alltjän1t
ökad arbetslöshetsrisk. Jag syftar därmed icke så mycket på det
faktum, att en allt större del af befolkningen efter hand konuller i
arbetstagares ställning, utan fastiller på det förändrade förhållalldet
mellan arbetsgifvare och arbetare. Så länge arbetsgifvaren. betrak
tades som en husfader äfven för den större familjen - sina under
hafvande, arbetarna --, så låg det i sakens natur, att han ej blott
utöfvade den därmed förenade l11yndigheten utan äfven uppbar dess an
svar. BIef en arbetare skadad i hans tjänst, så sörjdes för hans ut
kOlnst genom lättare arbete eller på annat sätt; lnåste den vanliga
verksaluheten afstannas för någon tid, anordnades annan sysselsätt
ning. En god arbetsgifvare sökte så längt möjligt sörja för den ar-

. betare, han tagit i sin tjänst.
Detta n1era personliga förhållande 111ellan parterna i arbetsaftalet

är S0111 bekant på väg att alldeles försvinna. ...t\nsvaret för arbetarnas
ekonomiska trygghet har gifvetvis i n1änga fall blifvit tungt och dyr
bart för arbetsgifvarna, och när arbetarna å sin sida icke vilja er
känna arbetsgifvarnas husfaderliga myndighet, kunna de ej heller göra
anspråk på en däremot svarande personlig omtanke. Inom en stor
del af den industriella verksämheten har utvecklingen gätt därIlän,
att arbetsgifvare och arbetare icke hafva något som helst med llvar
andra att skaffa uton1 de timlnar arbetet pågår. Arbetaren är ett
nummer på arbetsstället och får' gå den stund han ej behöfves för
affärens bedrifvande med största ekono11liska utbyte. Denna utveck
ling håller just nu på att lltbreda sig äfven till bruksindustrien på
landet, och från arbetarbålI sträfvas lifligt för samma mål äfven lnon1
landtarbetet.

När på detta sätt arbetsgifvarnas lnera personliga ansvar för sina
arbetares ekonolniska existens upphör, så uppstär frägan, hvem skall
öfvertaga detsanlma. Olika utvägar gifvas, och dessa äro hos oss
redan i praktiken pröfvade. I fråga aln olycksfallen i arbetet har stats-
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makten konstaterat, att det är ett samhälleligt intresse att skydda
arbetarna för deras ekonomiska påföljder, samt att arbetsgifvaren
bör bära ansvaret därför, icke efter frivilligt åtagande utan efter
lagligt reglerade normer. Med afseende å sjukdomsfallen har åter
det frivilliga organisatiollsväsendet hittills burit den tyngsta bördan,
Inen staten har äfven här ingripit reglerande genom lagstiftning samt
genom direkt ekonomiskt bidrag, och allt flera röster höjas för att
såväl olycksfalls- sonl sjukförsäkringen skola ordnas såsom obligato
risk statsförsäkring.

Arbetslösheten är knappast någon för arbetaren mindre fruktans
värd fiende än sjukdomen ocll olycksfallet. Arbetarnas organisationer
hafva ock alltmer insett sitt ansvar, att, då deras politik ökat arbets
Jöshetsrisken, söka bereda de arbetslösa organisationens ekonomiska
stöd genom en ordnad arbetslöshetsförsäkring. Och nu föreligger
frågan, huruvida icke staten i detta fall liksom i fråga Oln sjukför
säkringen bör ingripa reglerande och ekononliskt stödjande.

Ihågkoffilnas bör då, att ej blott arbetarnas utan äfven arbetsgif
varnas intresse synes kräfva, att ingen arbetare skall behöfva hållas
kvar i arbetet af några slags välgörenhetslTIotiv. Arbetsgifvaren bör
ej behöfva taga andra arbetare än deln han har fullt utbyte af.
Detta rent affärsnlässiga betraktelsesätt har redan ganska mycket bru
tit sig fram och kan icke rimligtvis bekämpas af arbetarna. Men å
andra sidan llafva' arbetsgifvarna liksom hela samhället ett direkt
ekonomiskt intresse af, att icke någon arbetskraft förfares, utan att
reserverna skyddas, till dess de behöfvas. Erinras bör ock, att, när
en gäng effektivt skydd mot. arbetslösheten kan beredas äfven säsong
arbetarna, så behöfver det ej längre komIna i fråga att t. ex. betala
vissa byggnadsarbetare 50 a 75 proc. högre löner än andra fullgoda ar
betare, hvarigenoin produktionskostnaderna på detta område onaturligt
uppdrifvits i förhållande till de öfriga.

Till sist vill jag än en gång betona säsongföreteelsens betydelse.
Under flera vinternlänader hvarje år äro en hel mängd företag inom
industri, Ilandel och samfärdsel fullständigt nedlagda; flertalet andra
hafva lninskat sin arbetsstyrka.

Inom landtbruket, som sysselsätter cirka 11
/ 2 mill. vuxna lnän

och kvinnor, torde arbetsintensiteten under vinterhalfåret knappt vara
mer än hälften så stor som under de öfriga m.ånaderna. Denna ab-
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n'ormt on1fattande viriterhvila är lika betungande för produktionen
som för arbetarna; dell är otvifvelaktigt ett af de svåraste llinder
för vår konkurrensduglighet på världslllarknaden, för hela vår ekono
'miska utveckling.
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Det för aftonen uppställda diskussionsälnnet:

Iden om ett internationellt myntsystem

indeddes af Professor G. Cassel:

Jag har, då frågan om ett internationellt lnyntsystem på sista tiden
kOlnlnit på tal i vårt land, redan offentligt uttalat, att jag anser frågan
icke vara aktuell. Det kan då synas något underligt, att jag i alla fall
Ull åtagit lnig att inleda en diskussion i änlnet. Men jag tror, att,
trots det att frågan icke är politiskt aktuell, det kan vara nyttigt
att på förhand afväpna den, så att den icke måtte upptaga opro
portionerlig plats i vår politik, som redan förut är tillräckligt sys
selsatt.

Ett annat skäl för att man i denna krets bör arbeta sig något
närmare in i problemet är naturligtvis det, att vi därigenom få en
inblick i det nuvarande' penningväsendets utvecklingsstadier och
insikt om betydelsen af hvad vi genonl denna lltveckling redan nått.
Det 'är nämligen så, att den mänskliga otacksamheten visar sig på
alla omräden, icke minst med afseende på de salnmhälleliga förhål
landena. Så snart något af våra stora samhällsproblem verkligen är
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löst, glömma vi hela problemet. Då finna vi det så pass själfklart,
att vi icke längre ägna problenlet någon vidare uPPlllärksamhet. Så
har det tillgått med afseende å penningväsendet, och därför tror jag,
att det vore nyttigt, onl vi tänkte tillbaka på den lå.nga utveckling,
SOlll ligger bakonl det tillstånd, vi nu verkligen uppnått. Det för
håller sig i själfva verket så, att det är få problenl, SOlll mänsklig
heten arbetat på så mycket SOlll på det att skapa ett ordnadt penning
väsen. Svårigheten Ilar väsentligen bestått i att skapa ett enhetligt
penningväsen. Det förefaller oss att vara så utomordentligt själfklart,
att vi hafva en 111yntenhet och ett enhetligt penningsystem. Mell just
åstadkolllnlandet af ett enhetligt penningsystem har varit förknippadt
med många svårigheter. En af orsakerna till dessa svårigheter, hvil
ken jag först vill behandla, är, att värdeförhällandet lllellan guld och
silfver ständigt växlar, åtminstolle i någon mån. Det har i äldre
tider visat sig utoIl1ordentligt svårt att hålla guld- och silfvermYllt i
cirkulation vid sidan af hvarandra, och, då nlan velat hafva både
guld- och silfvermynt cirkulerande, har man sökt, så vidt möjligt är,
fastlägga ett visst officiellt värdeförhällande mellan dessa 111Yllt i
afsikt att åstadkomma ett enhetligt 11lyntsystem. Men det har visat
sig, att, då värdeförhällandet mellan guld och silfver varit lagfäst,
så hafva önlS01n guldmynten och ömsom silvermynten försvunnit lIr

rörelsen. Så var det i England i förra delen af 1600-taIet. Jag
tager särskildt England SåSOlTI ett exenlpel, därför att England är
det land, S0111 först löst problemet och visat vägen för de öfriga
länderna.

För att nu slippa att på detta sätt blifva af än med guldnlynten
än nled silfverlnYllten beslöt lllan i England att offra det konstanta
värdeförhällandet mellal1 guld och silfver och prägla ett nytt guldnlynt,
guinean, sonl mottogs till dagens notering. Frå.n det ögonblicket Ilade
lnan icke ett utall två system, nämligen ett silfvermyntsystenl och
ett guldmyntsystem, och mellan dessa fanns icke ett fast bestämdt
värdeförhållallde. Man kallar på modernt språk ett sådant penning
väsen för en parallellmyntfot. Det är två parallella myntsystem vid
sidan af hvarandra. Detta var naturligtvis en mycket stor olägenhet,
och, sedan Inan dragits med detta förhållande under någon t.id, bör
jade man att arbeta på en förändring. Det lyckades emellertid att
åstadkoll1ma en sådan först under den tid, då Isaac Newton var
myntdirektör i England. Han fastlade guinean till en kurs. af 21 shil-
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lings, hvilket skedde 171 7. Därigenolll hade England öfvergått till
dubbelnlyntfot, och nu uppstod ånyo problelnet, huruvida det var
möjligt att hålla silfver i cirkulation bredvid guld. Guinean var något
för högt tarifferad i förhållande till silfverlllyntet, motsvarande ett
värdeförllållande af 15,2. Därtill konl den omständigheten, att värde
förhållandet mellan guld och silfver sjönk under 1700-talet. Midten
af 1700-talet kännetecknas af den starka brasilianska guldproduktion,
SOlll så småningom nedbragte guldprisets förhållande till silfverpriset.
Följden var, att de nya silfvermynt, som präglades, voro för värde
fulla och försvunno ur rörelsen. Pä detta sätt blef England af 11led
sin silfvercirkulation, som kostat England .så stora uppoffringar. Det
blef brist på sIllåmynt, oeh endast de äldre nötta mynten, som det
icke lönade sig att smälta ned, blefvo kvar. Det var ingenting att
göra åt saken, ty hade nlan präglat nya silfvernlynt, så hade de
exporterats eller smälts ned. Sålunda fick England under en längre
tid dragas llled .en utonlordelltligt usel silfvercirkulatioll, och dessutom
var det så ondt Olll smålllynt, att detta vållade stora olägenheter.

Lösningen af dessa svårigheter gafs emellertid af situationen själf:
den är näppeligen dir~kt uppfunnen af någon teoretiker. Första steget
togs 1774, då det utkonl en lag, att de starkt nötta silfvermYllten
icke skulle behöfva elllottagas i betalning annat än till en viss gräns.
Nu. inträffade något, SOIU tvang till att gå vidare. Mot slutet af
1700-talet aftog den brasilianska guldproduktionen. Guldet började
stiga i pris i förhållånde till silfver, d. v. s. silfverpriset sjönk i för
hållande till guldet. Det gick så långt, att värdeförhållandet nlellan
guld oell silfver steg öfver det förra värdeförhållandet 15,2, och, när
det kommit så långt, var det således fördelaktigare att låta mynta
silfvermynt. Silfver var då en relativt billig nletall i förhållande till
Englands mynttariffering. Sålede'S strömmade stora lllassor af silfver
till de engelska myntverkstäderna för att blifva präglade. Detta var
naturligtvis förenadt med stora' olägenheter, ty denna dubbla mYlltfot
verkade ju därhän, att England på samma gång blef af med de guld
lnynt, som England vant sig att hafva i cirkulation. England hade
gjort nlyeket stora ekononliska framsteg. Det behöfde gyldmynten
för den. stora olnsättningen, och landet ville icke blifva af med sina
guldmynt. Men det hade blifvit följden, om icke något åtgjorts åt
saken. Inför denna situation skred man beslutsamt till den åtgärden
att helt enkelt förbjuda präglingen af silfvermYllt och stänga nlynt-
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verkstäderna för silfverprägling. Detta var egentligen olagligt, men
parlanlentet godkände denna åtgärd 1798. Därnled var saken afgjord;
den fria silfverpräglingen var inställd.

Man hade således därefter fri präglingsrätt endast för guld, och
därnled var i själfva verket det första steget taget till utbildningen
af hvad i våra dagar kallas en guldnlyntfot. Så länge den fria silfver
präglingen bestod, hade naturligtvis silfverlnyntet icke kunnat höja sig
i vä.rde öfver silfvermetallen. Men när denna fria silfverprägling var
inställd, kunde silfvernlyntet höja sig i värde huru rnycket SOlll helst
öfver silfvermyntmetallen, d. v. s. silfvermynten kunde hållas i sin rätta
paritet i förhållande till guldmynten, trots att de voro nötta och att
silfverpriset fortfor att falla.

Det förilåIlande, som sålunda framträdde af sig själf, visade vägen
till en definitiv lösning af det gamla önskemålet att skapa ett enhet
ligt penningväsen, och vägen bestod i, att silfvernlynten utpräglades

'afsiktligt undervärdiga, på det att det icke någonsin skulle blifva
möjligt, ifall silfret stege i pris, att draga ut silfvermynten ur rörelsen
och således beröfva rörelsen ett cirkulationsmedel. Sålunda går Eng
land år 1816 efter kriget till ett definitivt ordnande af sitt lnynt
systenl. Då präglades silfvermynten afsiktligt undervärdiga, t. o. ID.

ända till sex procent underhaltiga. Dessutom var den fria silfver
'präglingen inställd, och regeringen begränsade präglingen af silfver till
rörelsens behof. Därlned var nu begreppet skiljenlynt skapadt, och
det hade åstadkonlmits en skillnad mellan kura'nt'i1tY1~t och skiljemynt.
Det so111 kännetecknar skiljemynten är den begränsade betalnings
kraften ; dessutom äro de mindervärdiga och inlösbara, och det består
icke någon privat präglingsrätt beträffande denl.

Därined hade man således lyckats att lösa det problemet att hålla
-guldmynt och silfvermynt samtidigt i cirkulation, men i själfva verket
'hade man funnit lösningen på ett -annat problem, hvilket sedan äldsta
tider sysselsatt mänskligheten, Iiämiigen att hålla mynt af olika storlek
af samma lnetall i cirkulation vid sidan af hvarandra. Det hade icke
lyckats förut. Det fÖi"håller sig nämligen så, att präglingskostnaden
för slnålnynt är relativt större än för större mynt. (Den absoluta
präglingskostnaden för en 50-öring är ju -ungefär densamma sonl för
-en i-krona.) Detta har ju förut verkat så, ,att de mindre mynten
utpräglades mindervärdiga oell mottogos af allmänheten till lägre kurs.
'Det hade uppstått varierande kurser lnellan Inynt af salnma lnetall,
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och det hade visat sig ogörligt att hälla smän1ynten i fast kurs till
de större n1ynten. Man saknade enhetlighet; 11lan hade flera sorters
pengar visserligen af san11na metall men af varierande värdeförhäl
lande till hvarandra. Man kan ju förstå, hvilken oerhörd oreda skulle
räda på penllingll1arknaden förr i världen. Det fordrades specialister
för att hålla reda på betalningar i penningar, och i detta förhållande
låg såson1 bekant första anledningen till uppkonlsten af bankväsendet.

Det äldre myntväsendet led äfven af andra olägenheter. Jag ber
onl ursäkt för, att jag blir något utförlig, men denna återblick upp
lyser om, huru stora svårigheter man hade, innan man öfvergick till
det moderna myntsystemet, och hvilka förtj änster det moderna mynt~

väsendet har, och slutligen visar den, hvad som _kräfves för att uppe-
hälla skiljemyntväsendet. Jag vill säledes erinra däron1, att det äldre
myntväsendet led af andra olägenheter; däribland att det var under
kastadt en ständig värdeförn1inskning. Själfva nlyntpräglingen var
nämligen i tekniskt afseende ofullkon11ig, - så att mynten icke kunde
präglas fullt lika, och detta gjorde, att de bättre lnynten genast drogas.
ut ur r~örelsen och de sämre stannade kvar, hvarigenom n1edelnivån
af myntvärdet sänktes. Man kunde icke förbättra saken genom att utmynta
bättre mynt, ty de blefvo nedsmälta. Då vidtog regeringen den åt
gärden, att den sänkte n1yntvärdet undan för undan, och på detta
sätt 4afva alla äldre mynt befunnit sig i en kontinuerlig sänkning af
sin l11etallhalt. För dessa svårigheter hafva också de moderna fram-. -

stegen funnit en definitiv lösning. Detta beror till en del därpå, att
lnynttekniken blifvit så 111yc~et n1era fullkonllig, att 111an kan prägla
mynt med större likhet sinseineIlan. Men den förnämsta orsaken
ligger i lagstiftningen och administrationen. Lagstiftningen 0111 prägling
af mynt är mycket sträng, men nlan kan naturligtvis aldrig fordra,
att någonting göres absolut exakt. Man kan icke undvika att med·
gifva ett visst relnediu~, men denna marginal bör vara. så -träng SOlll
möjligt. Vidare fordrar den moderna lagstiftningen, att de nötta nlyn
ten skola indragas till staten, och detta är själfva kärnpunkten. ~-'ör

lusten skall bäras af staten. Detta var en åsikt, sonl var främmande
för de äldre. staterna. ·Den äldre uppfattningen var, att staten s~ulle

förtjäna penningar genom präglingen lnen icke åtaga sig kostnader
för att hålla myntväsendet i fullgodt skick. Det senare är en lnodern_
ide. Vidare förekonlmer i den lnoderna lagstiftningen bestäffilnelsen
onl fri- prägling. Staten -skall således icke taga någon präglingsskatt.
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Det förekolll111er visserligen en låg afgift, lnen den göres helst så låg
S0111 möjligt. I afseende på administrationen bör märkas betydelsen
af att lIlan har en mycket noggrann 111yntning, som följer lagbestäm
ll1elserna och följer deln mera, än den är tvungen till, d. v. s. icke
söker utnyttja ett renledium för att göra lnynten så dåliga, som lag
stiftningen medgifver. Vidare kräfvas centralbanker, som göra inköp
af guld, för att allnlälllleten omedelbart skall kunna omsätta guldet
i penningar. En centralbank skall direkt inköpa guldet, så att det
icke uppstår någon ränteförlust.

Genom alla dessa åtgärder Ilar det lyckats att s~ nära SOlll möj
ligt binda pennhlgväsendet vid en metall, i detta fall luetallen guld.
Man hade således uppnått, att priset på guld i det moderna penning
väsendet hölls inom mycket trånga gränser. Priset på guld är icke
fullt fastslaget. Det skulle i Sverige exakt utgöra 2480 kr. per
kilogranI, men detta pris är icke absolut fastslaget; variation är möjlig
till c:a 1/4procent uppåt och nedåt. Detta är tänlligen små varia
tioner, luen det finnes i alla fall en viss luarginal, inom hviIken guld
priset kan variera. Det är en ganska viktig sak. Däraf förstår nIan,
att penningskalan har en fullt själfständig existens. I och nled det
att man öfvergår från att. byta ädla llletaller, sådana de äro, till ett
luyntsystelll nled präglade mynt, har man en penningskala nled själf
ständig existens, SOIU rör sig efter 'sin egen lag. Denna penningskala
är, om lIlan Ilar en guldmyntfot, luycket nära bunden vid metallen
guld. Mell det är ett fel att säga, såsom nlan gör, att vår myntfot
är guld. Det är icke det rä~ta uttrycket. Vi betala faktiskt icke i
guld utan i ~kronor. Vår 1nynt{ot är således icke guld utan kronor.

Hvad detta uttryck innebär beror på hvad hela lagstiftningen och
adlninistrationen åstadkoIDlner i afseende på bestämmandet af kronans
värde. Jag skulle vilja säga, att vår 1nyntfot är vårt pen1~ingväsens

grundval i lagstift1~ingen och administrationen, och dit hör då, såsom
vi redan sett, ofantligt lllycket annat än bestämmande af myntenheten
och dess ideella vikt i guld.

Det är också oriktigt att, såsom nlan i dagligt tal gör, säga, att
vår luyntenhet är en vikt af guld, som staten åsatt en stämpel. Vår
myntenIlet är en krona, och huru den myntenheten sammanhänger
med guldet beror på myntlagstiftningen och penningväsendets admi
nistration.

Jag tror, att jag har sagt tillräckligt för att visa, att fördelarna
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af ett enhetligt penningväsen äro mycket stora, IDen att det kostar
mycket arbete för att nå fram till ett sådant system, och att ett
sådant enhetligt ordnadt penningväsen icke kan upprätthållas utan
nlycket betydande ansträngningar äfven från det organiserade sam
hällets sida. Allt detta lnärka vi icke, därför att vi äro så vana
därvid, att vi betrakta penningväsendet såsom en själfklar inrättning
och glömn1a både den fördel, vi hafva, och de ansträngningar, det
kostat att få ett sådant penningsystem. Ett ordnadt penningväsen
kan endast uppnås genoln en lagstiftning och en administration, som
konsekvent fasthåller vid att bereda landet ett tillfredsställande pen
ningväsen, och det är därför tydligt, att ett penningväsen, som kräfver
sådana åtgärder från statslnakternas sida, icke kan erhållas annat än
i en välorganiserad stat. Det är ingen tillfällighet, att ett n10dernt
penningväsen icke kunnat uppnås i äldre tider. Det moderna penning
väsendet kräfver en central statsInakt, spIn intager den position, som
regeringsmakten gör i moderna stater. Det är. därför ingen tillfällig
het, att England är det land, som först lyckats ordna penningväsendet
på detta sätt.

De fördelar, som vi hafva i ett 1110dernt penningväsen, få icke
offras för att vinna andra fördelar, som i det första ögonblicket kunna
synas tilltalande filen i själfva verket ligga 111era på ytan. Mel1 det
är just hvad som synnerligen lätt kan ske, om vi gifva oss in på
sträfvande efter ett internationellt penningsyste1n. Det ligger i sakens
natur, och det torde framgå af hvad jag sagt, att ett dylikt interna
tionellt penningsystem, om vi hafva klart för oss, hvad ett penning
systenl innebär, förutsätter en i·nternation,ell utsträckning af den lag
stiftning och den ad1ninistration, som behöfvas för ett väl ordnadt
penningväsen. Däri ligger det centrala i de svårigheter, som möta,
då vi vilja realisera iden OIn ett internationellt n1yntväsen. Kunde
det icke åstadkommas en dylik internationell lagstiftning och en
motsvarande internationell administration, så skulle otvifvelaktigt, det
är å priori klart, penningväsendet blifva lidande på att internationali
seras. Det är alltså den första slutsats, jag här kommer till.

Jag sade nyss, att penningskalan har en själfständig existens. Det
är ett yttrande, som bör något bättre belysas. Det faktunl, att pen
ningskalan har en själfständig existens, framgår tydligast i de fria
prisskalorna. Det finnes åtskilliga exempel på lnetalliska prisskalor,
som upphöra att vara bundna vid metall. Vi Ila ett sådant exempel
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i Nederländernas silfvermyntfot 1873. Med anledning däraf att silfrets.
prisfall då stod såsom el1 hotande företeelse, beslöt man att där
inställa den fria silfverpräglingen. Följaktligen var då sambandet 111ed
silfvernletallen delvis löst, .och det visade· sig, att de nederlälldska
silfvermynten under det följande året kOlnlno att stå i högre 'Tärde·
än förr. Penningskalans värde regleras af andra förhållanden än
metallens värde, och dessa förhållanden bestå naturligtvis i huru hela .
myntväsendet skötes, huru 11lycket penningar utgifves samt på hela
folkets hushållning och dess relation till andra hushållningar i 11andels-
politiskt afseende. Det är lnånga faktorer, som därvidlag inverka.
Det finns flera exempel på sådana prisskalor. Ett annat exelnpel är
den indiska rupien efter 1893, då de indiska myntverkstäderna stängdes'
för silfverprägling och silfrets degradering blef ett fullbordadt faktulll,.
som gjorde slut på den bimetallistiska striden. Den åtgärd, SOlll de:
indiska myntverkstäderna vidtogo 1893, betydde, att för Indien skapa
des en fri prisskala. Rupien bIef frigjord från silfver111etallen -oell.
böjde sig öfver värdet af silfverlnetallen. Den kunde dock icke höjas.
hur, lnycket som helst. Det bestämdes, att det indiska myntverket
skulle inväxla en engelsk sovereign lned 15 rupier, så att rupien
erhöll ett, maximivärde af 16 d. Det visade sig, att rupievärdet
varierade från silfvervärdet (c:a 8 d.) upp till den öfre gränsen af
16 d. Alltså se vi, att _ en prisskala har en själfständig existens ..
Detta är i högsta grad fallet, då man har en pappersvaluta, sonl icke'
Ilar något inre värde. Denna bestämmes då helt och hållet af andra
faktorer än det inre värdet.- Jag betonar detta icke blott af teoretiska
skäl, utan därför att detta förhållande visar, att, då två länder 11afva
olika fria prisskalor, kunna dessa prisskalor variera huru mycket S0111
helst. Det består då en växelkurs, för hvilken, åtmillstone il priori
sedt, hvilka variationer sonl helst äro möjliga. Det kan hända, att
växelkursen ändock håller sig konstant Illen det är ingen säker11et,
och det finIles exempel på, att växelkurserna nlellan sådana länder
hafva varierat ofantligt, såsom förhållandet var llled rubelkursen i
slutet på 1800-ta1et och 'med de sydanlerikanska staternas pa.ppers
valutor. Ett· sådant förhållande är i hög grad skadligt för den inter
nationella handeln. Det inför i ha'ndeln ett oberäkneligt element. Det
äl~ för den vanUge köpmannen omöjligt att öfverskåda de faktorer,.
S'Olll inverka på dylika växelkurser, och han är utsatt för. förlust eller"
eventuellt vinst, som han omöjligen kan öfverblieka..
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Något bättre ställer sig saken, om det är fråga onl llletallvalutor,
S0111 äro bundna vid hvar sin olika nletall, alltså en guldvaluta oell
en silfvervaluta. Äfven då förekomina emellertid ändringar i växel
kursen nlellan dessa bäda länder. l)essa förändringar äro väsentligen
bestälnda af silfverpriset. Att dessa ändringar i växelkurserna kunlla .
vara obehagliga nog, framgår af Englands erfarenhet om den indiska
kursen före 1893. Det oupphörligen sjunkande silfverpriset var för
hela Englands finansiella relationer till Indien en mycket farlig och
obehaglig företeelse, och det var därför man skred till att stänga den
fria silfverpräglingen för de indiska myntverkstäderna oell stadgade
kursen i guld. Än i dag lider nIan ju af de variationer på växel
kurserna i Kina, son1 framkallas af silfverprisets variationer. I för
hållande härtill är det ju ett ofantligt stort framsteg, Olll de olika
länderna hafva saUlllla metall såsom grund för sitt nlyntsystenl. I
själfva verket är detta ett stort och väsentligt framsteg i den inter
nationella regleringen af penningväsendet, .och de mycket betydande
landvinningar, S0111 guldmyntfoten gjort sedan den tiden, då iden OI'!1

ett internationellt penningväsen stod i sin blom, betyder ett väsentligt
framsteg med hänsyn t.ill· det probleln, hvars lösning stod som ett
mål för denna tid, nämligen en stabilisering af växelkurserna. Så
snart två länder hafva guldmyntfot, har lnan därmed garanterat en
nlycket stark stabilisering af växelkurserna. Det finnes ändock sväng
ning i växelkurserna, äfven onl den är förlagd inonl trånga gränser,
genom de gränser, som bestämmas af att nlan kan exportera guld
från det ena landet till det andra. Kostnaden för sådana guldsänd
ningar är af två olika slag, som det är skäl att göra skillnad eIneIlan.
För det första hafva vi att göra med den kostnad, som representeras
af den förlust, ~om uppstår därigeno111, att i ena landet köpes guldet
och i det andra säljes det. Jag har förut påpekat, att guldpriset icke
är fullt 'fixeradt, OCll det kan således inträffa vinst eller förlust däri
genonl, att guld köpes i det ena landet och säljes i det andra. Det
är den ena gruppen af kostnader.

Den andra gruppen af kostnader utgöres af transport- och för
säkringskostnader. Nu är det ju gifvet, att den första gruppen af
kostnader skulle kunna undvikas, onl man hade internationellt· guld
mynt, hvilket säSOln lllynt vore erkändt i båda länderna -- det är

två länder, som vi nu tänka oss -, ty då kunde detta mynt skickas di
rekt från det ena landet till det andra och skulle gälla såsom. lagligt

10
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betalningsmedel. Men den andra arten af kostnaden kvarstår, nälll
ligen den, sonl representeras af transporten. Vi finna därför också,
att, onl två länder hafva sanlma guldmynt, såsom förhållandet är med
Schweiz och Frankrike, så är därigenolll en växelkurs mellan de båda
länderna icke fullt fastlagd, utan det förefinnes mellan, dem en vari
abel växelkurs, som har den marginal, hvilken bestämmes af kost
naden för att sända guld franl och tillbaka mellan de båda länderna.
Det ligger också för oss ganska nära till hands att iakttaga det egen
donlliga förhållandet, att de svenska växelkurserna på Brussel och
Paris i regeln äro mycket olika.

I själfva verket torde de kostnader, sonl uppstå af den förra or
saken, nälnligen att man kan lida förlust på köp ocll försäljning af
guld, komma att allt mer ocll Iller reduceras. Åtminstone torde den
kostnad, man lider genom att sälja guld på andra platser, i flertalet
fall vara minilnal, då de flesta centrala banker äro angelägna Oln att
köpa guld och stundom t. o. ill. köpa det öfv,er pari. I den män de
gränser, inom llvilka guldpriset varierar inom 'ett land med guldmynt.
fot, inskränkas, i salnnla nlån lninskas denna orsak till en variation
af växelkursen. I London äro dessa gränser tämligen trånga, ja trängre
än på de flesta andra platser. Detta är en sak, som helt o~h hållet
hvilar på lagstiftningen ocll administrationen, och som väsentligen be
ror på det pris, den centrala banken betalar för guld. Om den cen
trala banken i regeln betalar ett pris, som ligger obetydligt under
pariVärdet, blifva variationerna i detta afseende obet.ydliga, men man
har kvar de öfriga variationerna, som bero på sändningskostnaden för
guld, .och dessa variat.ioner skulle finnas kvar, äfven om lllan hade ett
internationellt myntsystenl. Man fillner säledes, att med internationellt
myntsysteln icke uppnås en fullständig stabilisering af växelkurserna.
Men när således detta mäl, som nlåste betraktas som hufvudmålet för
en internationell reglering af penningväsendet, och som hittills faktiskt
stått såsonl hufvudmälet, icke nås, äro fördelarna med ett ideellt inter
nationellt penningväsen uppenbarligen mycket mindre, än lnan före
ställt sig.

Men, kunna vi då fråga oss, åtminstone de, SOIU icke äro bank
män, hvarför kunna icke växelkurserna mellan två länder hållas fullt
lika stabila ~som nlellan två platser i salnnla land? Hvarför skall det
vara skillnad mellan att sända penningar från Stockhollll till Göteborg
ocll att sända denl från Stockhollu till London, hvarför icke hålla kur-
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sen lika stabil i ena fallet sonl i det andra? Det är nyttigt att upp
ställa en sådan fråga, ty då finna vi, att orsaken till, att betalningar
inom ett land kunna verkställas till pari, icke är någon naturlag.
Det beror ej heller på, att vi hafva ett och samma penningväsen, utan
det beror på, att vi hafva ett väl organiseradt bankväsen. Vi hafva
först och främst riksbanken, hvilken utgifver sedlar, så att den har
möjlighet att sända sedlar med ringa transportkostnad ganska långt.
Man kan- vidare köpa en postremissväxel, hvilken lilan erhåller utan
att erlägga någon särskild betalning. Det är således bankväsendets
hela förvaltning och administration, som gör, att inom ett land penningar
kunna försändas utan särskild kostnad. Det är framför allt en upp
gift för den centrala banken att ordna landets penningväsende på så
dant sätt. Om vi gå till den tyska riksbankslagen, så finna vi i första
paragrafen fastställdt, hvad som är riksbankens uppgift. Det heter
där: Die Reichsbank hat die Aufgabe »den Geldun1lauf im gesamInten
Reichsgebiete zu regeln, die Zahlungsausgleichungen zu erleichtern».
Detta är alltså riksbankens förnämsta uppgift, och denna uppgift löser
den tyska riksbanken därigenom, att den äger icke mindre än 465
afdelningskontor, att del1 drifver en olnfattande girorörelse med 24,000
girokonton och att den har en högst utvecklad clearingrörelse på de
förnämsta bankplatserna i Tyskland. Den utmärkta adnlinistrationen
gör, att man kan sända penningar till llvilken plats i Tyskland som
helst utan särskild kostllad. Kunde .det öfver hufvud tänkas, att en
lnotsvarande organisation kunde åstadkomlnas nlellan olika länder,
skulle också där växelkurserna försvinna, men detta är något, som
inon1 en oöfverskådlig framtid synes fullkomligt omöjligt. Problemet
är verkligen löst mellan de skandinaviska länderna'. Detta är ett
exempel, som, såvidt jag vet, är enastående, nämligen att IDan inom
de skandinaviska länderna kan sända penningar från en plats till en
annan utan särskild kostnad. Detta beror på att nlan här genomfört en
sådan a~ministration, llvarigel10n1 de ledande centralbankerna sälja
avistaanvisningar på hvarandra till pari. Huruvida detta kan tänkas
i större skala, är tvifvelaktigt. Det kan gå i länder, som hafva. nå
gorlunda likartade ekonomiska förhållanden, och där handelsbalansen
icke väger ojämt, nlen i länder, som befinna sig i starkt motsatt för
hållande till llvarandra, SOln stå i ekonoluisk strid med hvarandra,
och där dell ena centralbanken drar till sig guld med hj~lp af diskonto
skrufven, synes en dylik anordning utsiktslös.
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Af hvad jag sagt finna vi, att, därigenom att guldet blifvit grund
valen för ll1yntsystenlet, har man vunnit en stabilitet i växelkurserna,
ett franlsteg, S0111 är ganska väsentligt. Huru väsentligt det är blir
klart, först då 111an tänker sig in i de ekonolniska olägenheterna af
de stora och oberäkneliga variationerna i växelkurserna, som före
kommo i forna tider. Vill ll1an öfver detta framsteg komma något
längre, kan det uppellbarligen ic.ke nås annat än genom IIlycket längt
gående utsträckning af elihet i lagstiftning och adlninistration såväl i
afseende å penning- som bankväsendet. Under nuvarande politiska
förhålla.nden häller ja.g något sådant för fullkolll1igt uteslutet.

Jag hal" i denna franlställning följt den tankegången, att det egent
liga och väsentliga målet för ett sträfvande till ett internationellt mynt
system just har varit en stabilitet i växelkurserna. Kan man icke
uppnå det, erbjuder en likhet i öfrigt i de olika ländernas myntvä
sen nlycket små fördelar, 'J1~en dären~ot betydliga faror, och det är
till dem, jag nu vill öfvergå.

Vi hafva sett, huru mycket som fordras för att uppehålla ett
modernt penningsystem. Vill man hafva ett internationellt penning
systern, vill man tänka sig, att två länder skola hafva samma penning
system, förutsätter det öfverenskomnlelse Oln alla de punkter, sonl
ligga till grund för penningsystenlet, t. ex. om llufvudlnyntens prägling
och om deras indragning, då de blifvit nötta. Men en sådan öfver
enskommelse kräfver garanti. Det är icke nog med att den finnes
på papperet. De flesta stater draga sig för att göra en sådan öfver~

enskomnlelse. Jag skulle vilja se den makt, som skulle kunna förnlå
Tyskland att underkasta sig kontroll öfver sin myntprägling. Det
kräfves vidare en gelllensam reglering af skiljemyntcirkulationen. Hela
begreppet skiljemynt baserar sig på att kvantiteten skiljemynt begrän
sas till hvad rörelsen inol11 landet behöfver. Huru skall detta kunna
åstadkommas, om det finnes ett annat land, som också utmyntar lik
nande skiljemynt af silfver eller brons? Då kunn'a ju skiljenlynten
strömma öfver från det ena landet till det andra. Det fordras därför
garanti för, att alla de länder, som äro nled i myntunionen, uppehålla
sanlnla princip i afseende på utnlyntandet af skiljelnynt. Men om de
icke göra detta, hvad skall man då göra?

Vi hafva vidare att räkna lned faran af pappersvalutor. Det. kan
vara bra att. vJlra i förbindelse med andra länder, om penningväsendet
därstädes skötes förstklassigt, lnen om det icke sker, onl det ena lan-
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det råkar in i pappersvaluta OCll icke kan inlösa sina papper, utan
de gå i tvångskurs, då står man i förbindelse med ett land med då
ligt penningväsen, och det är förenadt med stora olägenheter. För
öfrigt, om vi hafva gemensamt penningväsen nled andra länder, så
hafva vi en stor risk att få in i' landet deras banksedIar. Hafva vi
icke säkerhet för att det i de andra länderna drifves en god bank
politik, kunna vi icke skydda oss för att de andra ländernas bank
sedlar strömma' in i landet i stor utsträckning. ~fan finner, att de
franska banksedlarna strömma in i Schweiz. Detta är icke skadligt,
så länge mall har att göra med den franska bankens soliditet, lnen
låt oss få att göra med länder med illa skötta banker. Det är omöj
ligt för' ett land att gifva sig in på detta' utan risk, då det ena lan~

det icke kan veta, huru det andra landets bankväsen kommer att
gestalta sig.

Vi komma tillbaka till detta, som jag nu' 111ånga gånger påpekat,
nämligen att gemensam penningcirkulation förutsätter enhetlig lagstift
ning och administration i de olika ländernas penning- och bankväsen.
Någon garanti för att sådan enhetlighet bibehålles kan emellertid icke
ernås. Det kan kOlnma tillfällen af krig eller alllnän krasch, som
omstörtar grundvalen för fördragsländernas penningväsen, och under
sådana förhållanden kOlnnler öfverenskomlnelsen att gå sönder och
vålla mycket stora svårigheter.

Men, säger man, man skall akta sig för att skapa ett gemensamt
penningväsen nled andra länder, nlan skall nöja sig med att hafva
san1ma myntenhet. Det synes vara ytligt resoneradt. Då man har
samma myntenhet, är lnan utsatt. för svårigheter, utan att uppnå
samma fördelar, som då man har ett gemensalnt penningväsen. Då
man har samma myntenhet, finnes, det fara för att det främmande
landets skiljemynt skall strölnIna öfver från det ena landet till' det
andra, och afven en del andra faror, SOln jag nyss skisserade. För
att undvika detta, är det en afsevärd och distinkt fördel att hafva
olika myntenhet. Den verkar såsonl en barriär, en fästningsmur, llvar
igenonl det ena landet afstänger sig och kan bibehålla ett enhetligt
nationellt penningsystem. Det är ett berättigadt nationellt sträfvande
att hafva ett eget penningsystem, grundadt på egen myntenhet. Så
bar Tyskland resonerat i klok insikt om, att det var farligt att hafva
en myntenIlet lika nled francen oell utsätta sig för de brister, som
myntsystemen i grannländerna ledo af. Vi sakna icke obehagliga erfa-
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renheter af myntunioner. Jag vill endast erinra om den tyska nly'nt
unionen af år 1857, som tillkom genom Wienerfördraget. Det var
icke egentligen en myntunian utan endast ett första steg för att åstad
komma ett' silfverl11ynt, som skulle cirkulera inom alla tyska länder.
I detta myntfördrag bestämdes, att ingen af de fördragsslutande sta
terna finge utgifva papperspenningar. Huru gick det med denna be
stämmelse? Österrike försökte under första tiden att uppehålla inlö
sandet af sina sedlar, nlen det lyckades icke, utan den österrikiska
valutan nedsjönk under pari och kvarstod' i den ställningen under hela
fördragstiden. Sedan kom frågan, huru de vereinsthaler, Österrike
hade präglat, skulle inlösas. Då ti~lkolnmo andra förhållanden, sonl
icke beräknats. Tyskland blef en enhetlig stat och uteslöt Österrike
samt anslöt sig till guldmyntfoten. Dessa förllållanden hade icke kun
nat beräknas, och de vållade svårigheter.

Då hänvisar l11an till den latinska myntunionen. Det kan vara
skäl att något orda om den, då den ofta anföres såsom exempel på
nlöjligheten att. åstadkomma ett internationellt myntsystem genonl att
sluta fördrag mellan vissa stater. Då vill jag först påpeka ett sak
förhållande, som så. ofta förbises, nämligen att den latinska myntuni
onen icke skapade ett internationellt penningsysterrl lnellan ·flera län
der, utan att den slöts mellan grannländer, som redan förut hade
samIlla penningsystem. Och hvarför afslöts denna union 1865? Jo,
därför att för de länder, som hade francsystemet, vållades stora svå
righeter med hänsyn till reglering af skiljem.fnten. Därför kände nlan
sig tvungen att sluta ett fördrag. Detta fördrag blef dock mycket
ofullständigt. Det visade sig, att lnan icke kunde genomföra ett verk..
ligt enhetligt penningsysteIn. Det gick icke att förnlå staterna till så
längt gående öfverenskomnlelse~, som ett enlletligt penningsysteul
skulle kräfva.

Latinska myntunionenafslöts pä grundvalen af dubbel myntfot.
Denna bestod däri att 5-francstyckena bibehöllos säsonl 'hufvudmynt,
under det att de mindre silfvernlynten skulle blifva skiljemynt. Inne
hållet af fördraget är i 11ufvudsak det, att mynt.en skulle präglas af
samma valör, och att kvantiteten af skiljemynt, som hvarje land skulle
hafva att prägla, skulle stä i ett visst förhållande till antalet invåna.re,
samt att hvarje land förband sig att inlösa de skiljemynt, det hade
utgifvit. Men det saknades en högst viktig bestämmelse i detta för
drag. Det saknades kontroll öfver utmyntningen, och den har icke
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varit fullt tillfredsställande, åtminstone icke i Frankrike. Huru det
varit i de andra länderna, vet jag icke. Det saknades vidare öfver
enskommelse om passervikt och vidare om inlösande af nötta kurant
mynt och äfven garanti lllot utgifvandet 'af papperspenningar.

I slutet af 1860-ta]et fick man underrättelser om bristande nog
grannhet i' afseende å präglingen af. hufvudlnynt.en i Paris och om
bristande kontroll öfver indragningen af nötta mynt, och det anses,
att dessa meddelanden bidrogo till att afskräcka Tyskland från att
inlåta sig på francsystemet, en tanke, som hade många förespråkare.

Att den latinska myntunionen hade många olägenheter, skall jag
visa genom ett par exelnpel. Italien· nedsjönk år 1866 till pappers
valuta, därigenom att detta land satte tvångskurs på sina sedlar, men
på samma gäng sjönk heja italienska valutans värde. Emellertid hade
de italienska skiljemynten fortfarande sin lagliga nominella kurs i
unionens öfriga stater. Följden blef, att det blef en god affär att
samla ihop skiljemynt i Italien och skicka dem till Frankrike och
växla· in dem där. Italien blef af med sin cirkulation af silfverskilje
mynt. Den strömmade öfver till Frankrike och de öfriga länderna i
unionen. Det var för alla en olägenhet: för Italien svårighet att vara
af lned skiljemynten och för de öfriga länderna förlust. Detta är ett
synnerligen instruktivt exenlpeI. Huru skall man kunna hindra, att
något sådant inträffar, då man har en mer eller mindre längt gående
myntenhet med andra länder? Det samma upprepades 1893, då
Italien åter sjönk till pappersvaluta och åter förlorade sina skiljemynt.
Det blef då förhandlingar, och det var stora svårigheter med denna
sak, till dess problemet löstes så, att Italien tog tillbaka sina silfver
nlynt och betalade i guld. D~t gjordes då ett tillägg i traktaten, att
Italiens silfvermynt icke skulle vara gångbara i de andra länderna.
Denna bestämmelse var otillfredsställande, ty det var visserligen sant,
att skiljemyntet icke var lagligen gångbart, men det kom in ändock.
Man blef påprackad sådana mynt, hvilket för en oerfaren resande icke
är behagligt. Hvem kan hindra, att sådant mynt kommer in med
resande? Det är för öfrigt bekant, att .silfvermynt, som äro mindre
värda och icke erkända, ständigt cirkulera i den latinska myntunionens
länder, från hela världen, t. o. ffi. frän Syd-Amerika. Detta är otref
ligt och visar, att det för oss icke är önskligt att ansluta oss till ett
sådant system.

Så länge en internationell lagstiftning, internationell kontroll och
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internationell administration äro politiskt omöjliga, sä får nlan hellre
nöja sig med att hafva olika myntenheter i de olika länderna. Skulle
man tänka sig så långt in i framtiden, att den internationella för
brödringstanken och fredsiden utvecklat sig därhän, att det gick att
sammansluta .länderna så fast, som ett enhetligt penningsystem skulle
fordra, blefve det Säkerligen andra problem, som trädde i förgrunden.
Då torde väi~lden vara mogen att afskaffa guldet. såSOln värdelnätare.
Trots det att vi så starkt betona~ fördelen af att guldet lagts till
grund för penningväsendet i olika länder, måste vi erkänna, att guldet
är en synnerligt dålig värdelnätare. Fördelen af att hafva fått guldet
såsom värdemätare beror därpå, att enhetlighet åstadkommits lnellan
de olika länderna. I öfrigt är guldet såsom värdemätare dåligt. Att
vi fastbundit vår penningskala vid metallen guld betyder, att vi på
nåd och onåd öfverlälnnat oss åt naturförhållandena och rent tekniska
förhållanden, som ingen kan behärska. Det har varit ett i civilisa
tionens hela utveckling känneteckn.ande drag att sträfva efter att und
vika tillfälligheter och behärska situationen så nlycket som möjligt,
och säkerligen kommer icke 'mänskligheten att upphöra att sträfva till
den högre grad af rationalism, som är så karakteristisk för llela den
nutida civilisationen. Då de förutsättningar med afseende på inter
nationella förhällanden, som jag nyss hänsyftade på, en gång äro gifna,
då är det sannolikt, att problemet om inter~lationella valutor, som icke
äro bundna vid någon metall utan äro fria och regleras med hänsyn
till att· hålla den allmänna prisnivån så vidt som möjligt konstant,
kOl11mer att lösas. ,Men uppenbart är, att detta problem ligger långt
i framtiden.

Jag vill till sist nänlna något onl den historiska utvecklingen af
iden om ett internationellt myntsystem.

Det är då ganska belysande, att denna ide såg sin blomstringstid
under 1860-talet. Den sammanföll med frihandelsidens blomstrings
period. Vi skola komma ihåg, att frihandeln, SOln långsamt arbetade
sig fran1 i England, hade mognat till systeln vid denna tid, på 1860
talet. Då afslöts det berömda bandelsfördraget lnellan Frankrike och
England, som var likasom ett insegel till den begynnande frihandels
perioden. Under den tiden vinner iden om närInare anslutning lnellan
nationerna mark, och det är icke underligt, att tanken på enbet i
mått och vikt och i penningväsendet då uppstod. Man föreställde sig
på den tiden, att enhet i penningväsendet skulle vara lättare att genonl-
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föra än enhet i mått och vikt. Men eI'farenheten har visat motsatsen.
Det finnes äfven på civilisationens och samhällsproblemens område ett
11aturligt urval. Det, som kan göras, och de ideer, som hafva möj
lighet för sig, de komma att omsättas i verkligheten, och detta har ägt
ru~n med tanken på internationellt· mått- och viktsystelll men icke
llled iden om ett internationellt myntsystem. Penningskalan är visser
ligen en mättskala ur viss synpunkt sedt, men den måste i verklig
heten representeras af en nlateriell valuta, som kan transporteras från
ett land till andra, och som har ett visst värde. Därför fordras öfver
enskommelse om detta värde, och att reglera ett värde är nlera sub
tilt än att reglera ett lnetermått eller en kilogramvikt.

Svårigheterna för detta internationella myntsystelTI framträdde ge
nast i början. Sedan Frankrike hade uppnått den triumfen, som
onekligen innebars i afslutandet af den latinska myntunionen, kallades
ombud för de olika nlakterna till en konferens i Paris 1867, som
skulle sysselsätta sig nled iden om en internationell myntfot. På denna
kongress blef själfva frågan om en lika myntenhet ställd i bakgrunden
för frågan om erhållande af samma metall såsom grund för en mynt
enhet. Man diskuterade denna fråga oell kom öfverens om, att, om
man skulle hafva en internationell myntöfverenskolnlnelse i någon
form, skulle den grunda sig på samma metall i alla länder, OCll att
denna skulle vara guld. Denna konferens har varit af stor betydelse,
därigenom att det då för först.a gången blef klart för världen, att
guldet skulle blifva världens lnyntfot. 20 år förut hade nlan tänkt
.sig~ att silfret skulle blifva den härskande myntfoten. Då hade gul
det deklassificerats. Att denna omsvängning bIef klar, var det väsent
liga resultatet af Pariskonferensen.

Om vi följa utvecklingen vidare, finna vi, att denna tanke på guld
lnyntfot gjorde allt större landvinningar, till dess den dag, som i dag
är, de flesta länder nu hafva guldmyntfot. Det har blifviten enhetlig
myntfot, och därigenoln hafva kurssvängningarna blifvit mininlala. Det
kan återstå ett. och annat för att göra guldlllyntfoten fullt konsekvent, så
SOln i Frankrike, där det finnes en mängd silfvernlynt, som fortfarande
äro lagliga betalningsmedel. Det fordras vidare, att guldvärdet i de
olika länderna skall vara så stabilt som möjligt, så att man får en
fri guldmarknad. Det har man i London men icke i full utsträckning
på a.ndra ställen.

Se vi på utvecklingen af iden om ett internationellt nlynt i Sverige,
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så finna vi, att redan på 1860-talet - redan före Pariskonferen
sen - förslag uppstått om anslutning till något annat lands penning
väsen och särskildt· förslag 0111 anslutning till det latinska myntväsell
det. År 1867 väckte herr A. O. Wallenberg motion i riksdagen Olll
prägling af 20- OCll 10-francstycken för att förbereda anslutning till
det latinska lllyntväsendet. Det är intressant att se, hvad 1867 års
utskott sade om saken. Utskottet sade, att det erkände, att det syn
tes, som om utvecklingen skulle gå i den riktningen, att francsystenlet
skulle blifva internationellt penningsystem, men att det vore för tidigt
för Sverige at.t taga ett afgörande steg i den riktningen, innan lnall
visste, huru det. komme att gestalta sig.

År 1868 frainkom ett förslag af herr Björck aln anslutning till
den tyska thalerlnyntfoten. Herr Wallellberg förnyade sin motion onl
nytt lnyntsystem med francen såsom grund. Den afslogs. Det vikti
gaste, SOln inträffade 1868, var kungl. maj:ts proposition om prägling
af 10- och 25-francstycken. Denna proposition godkändes, och salnma
år- utkom en förordning aln präg~ing af karoliner, som motsvarade 10
francs. Med prägling af 25-francs skulle anstå, till dess Frankrike
började prägla 25-francstycken. Då karolinerna präglades, hade de
ett variabelt värde.

Jag vill erinra om myntkommitten, som afgaf sitt betänkande den
13 augusti 1870, och som föreslog karolinen - således 10-franestyc
ket - såsom myntenhet, och att öfverenskommelse skulle träffas onl
de svenska guldnlyntens internationella erkännande. Däremot ville
denna komnlitte, att de svenska silfvermynten skulle bibehållas för
Sverige och därför utmyntas mera undervärdiga än silfvermynten i den
latinska mYlltunionen. Såsom skäl för att öfvergå till internationellt
myntsystelll anfördes särskildt, att gränserna för växelkurserna skulle
komma att variera mindre - just det skälet, som blifvit tillgodosedt
därigenom, att man öfvergick till guldmyntfoten.

Man finner däraf, att sträfvandet att nä ett internationellt mynt
system var starkt, men att sträfvandet att kommaöfver till guld
ll1yntfoten var starkare.

Vi hade då här i Sverige några fä män, som voro mycket franl
synta, som sade, att silfret skulle komma att deklassificeras, och att
guldet skulle blifva världens nlyntfot, och dessa genomdrefvo, att
Sverige i tid öfvergick till guldmyntfoten, in~an silfret kom pä det
sluttande planet, som det gjorde strax efter, och på detta sätt kom
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Sverige att öfvergå till guldmyntfoten samtidigt SOln Tyskland. 1870
års kon1mitte gör jänlförelse nlellan olika förslag till internationella
myntsystem. Den erinrar om Kelleys förslag vid kongressen i A'me
rika 1868, som gick ut på att skapa en »metrisk dollar» :=: 1.5 gram
fint silfver, och att man skulle ansluta sig till metersystemet för att
uppnå en ideell enhet, S0111 ur praktisk synpunkt icke spelar någon
roll. Vidare ville man på kongressen i Amerika söka anslutning till
Tyskland. Komlnitten erinrade också om Bagehots förslag 1869, som
ville skapa ett engelskt-amerikanskt myntsystem. Kommitten anförde,
att francsystemet var öfverlägset därför' att 25-francstycket var min
dre än en sovereign och mindre än 5-dollarstycket. Då man skulle
försöka att föra dessa tre tämligen likvärdiga lnyntenheter tillsammans,
måste man välja den nlinsta af dem, ty att för ett land öfvergå till
en mindre myntenhet, d. v. s. att försänlra lnyntet, är alltid lättare.
Att öfvergå till ett bättre är däremot svårare.

Herr Wallenberg var ytterst energisk för att genomföra francsyste
met O"ch väckte nlotioner därom vid 1871. och 1872 års riksdagar,
lllen de afslogos. Och sedermera hade ställningen i världen vändt
sig. Fransk-tysk~ kriget gjorde slut på Frankrikes ledarplats i Eu-'
ropa, och däL·med förlorade Frankrike ledningen af den internat.ionella
myntpolitiken. Frankrike måste inställa inlösningen af' sina sedlar,
och, då kriget var slut, var det angeläget för franska banken att sna
rast möjli~t åter upptaga sina sedlar, och för den skull var det för
delaktigt, om banken begagnade sig af sin rätt att inlösa med silfver.
Det hade varit svårt för Frankrike, om det nu hade öfvergått till
guldmyntfoten. Hade Frankrike icke gjort det förut, var det nu för
sent. För Tyskland däremot, som fick den stora krigsgärden, var det
ett gynnsamt tillfälle, som Tyskland med skicklighet begagnade för
att öfvergå till guldmyntfoten. Det fanns, som ofvan är sagdt, inre
grunder af penningpolitisk art, som gjorde, att Tyskland icke ville
upptaga francsystemet utan skapade en egen markvaluta.

Då de skandinaviska länderna sågo detta, funno de ögonblicket
vara inne att öfvergå till guldmyntfoten. De slöt.o sig tillsamnlans
och skapade en skandinavisk guld/myntfot. Därmed var fastslaget, att
hela iden om ett internationellt penningväsen var förfallen. Det kunde
icke längre vara fråga om ett internationellt myntsystem. Det, som
nll var aktuell politik, var att utreda guldmyntsystemet och försvara
det mot de angrepp, hvarför det var utsatt. De skandinaviska län~
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derna slöto lnyntkonvention med hvarandra på grundvalen af ett kom
mittebetänkande, som delegerade från de olika länderna afläto den 20
september 1872. I detta betänkande framhölls, att Tyskland var
obenäget för en myntkonvention nled Skandinavien. Tyskland ville
icke ha,fva lika mynt med a.ndra länder. Det hade haft tillräckligt
obehag af myntfördraget i Wien. Kommitten framhöll, att, då man
icke kunde ernå full öfverensstälnmelse med Tyskland, vore en öfver
enskommelse icke till någon fördel för Skandinavien, utan det förelåg
då tvärtom en· fara för att dessa länder skulle öfversvämmas af tyskt
skiljenlynt. Därför, sade kOlnmitten, skola vi icke hafva samnla va
luta som Tyskland utan då hellre någon annan. Engelska myntsyste
Inet hade emellertid dålig indelning, saknade decimalindelning. Vidare
fanns det icke nägon reguljär inlösen af nötta engelska skiljenlynt~

Mot det franska myntsysteinet gör kommitten den anmärkningen, att
det är utsiktslöst, att det skall blifva ett internationellt system, och
därmed var den saken affärdad.

Skandinaviska länderna öfvergingo dä till en egen myntfot. Där-'
lned har frågan om ett internationellt myntväsende upphört att vara
aktuelL Det vittnar 01n icke tillräckligt klar blick. för det !Jnoder1~a

historiska och lJolitiska lä.get att nu åter vilja taga upp detta problem.
Läget på 1860-talet 'var gynnsamt för en närmare anslutning länderna
enlellan. Nu har den lifliga handelsfördragspolitiken efte'rträdts af
nlaktpolitik, af starkt merkantil politik, där hvarje land söker försvara
sin egen marknads intressen, och det är under sådana förhållanden
gifvet, att hvarje tanke på ett internationellt myntsystem, sonl skulle
kräfva ett närlnallde i så nlånga väsentliga afseenden staterna emellan,
i grunden har förlorat aktualitet.

De fördelar, som framhållits kunna vinnas af ett internationellt
penningVäsen, äro enligt min åsikt oväsentliga. Det säges, att vi
skola få lättare prisnoteringar på varor, sonl skola försäljas i utlan
det. Det är gifvet, att en priskurant, som skall förstås i utlandet,
måste tryckas på utlandets språk, och dä kan man ju lätt ändra pris
noteringen i det landets valuta. Hvad beträffar våra stora exportvaror
äro de redan noterade i utlandet, såsom trä i England, lingon i Berlin
och järnvaror i England. År det något, som blifvit inarbetadt och
skötes på ett affärsenligt sätt, så är det noteradt i utlandet. Således
är det icke värdt att tala onl skada för vår export att· hafva ett an- .
nat penningväsen än andra länder.. Hvad beträffar bekvämligheten,
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så tror jag icke, at.t det finnes någoll trävaruaffär, sonl finner svårig
heter uti att räkna nled pund sterling. Det är en svårighet, som är
litell i förhållande till att räkna ut kubikinnehållet af fakturan. Här
talas onl att vårt anseende utomlands skulle stiga och att vår anl
bition skulle ökas genom ett 'internationellt penningväsen. Jag finner
detta föga sannolikt. Den enda reella fördelen, man kan påvisa, är för
delen för de resande att slippa växling af penningar. Men vid resor
utomlands har man ju vanligen kreditiv och tager ut penningar i ban
ker i andra länder. För öfrigt, då man reser, reser man för att 11afva
omväxling, hvarför skulle luan då icke också kunna hafva den OIU-

växlingen att byta om penningar?
Denna fråga om ett internationellt penningsystem har kombinerats.

med frågan om fördelen af att hafva en nlindre nlyntenhet, ty då
skulle .det vara billigare att lefva. Vore detta fallet, skulle jag gärna
vara med därolll, .men det finnes ingenting, SOIU talar för, att dell
allmänna prisnivån skulle vara beroende af detta. Våra födoänlnen
hafva icke afjämnade pris, utan de köpas i udda pris, och då spelar
den afjämning, som skulle inträda nled en annan valuta, icke någon
roll alls. Det är orimligt att påstå, att vi genom en mindre lllynt-·
enhet skulle få en lägre prisnivå, ty därnled skulle naturligtvis också
följa mindre löner och inkomster. Att vilja göra gällande, att vår
export skulle stimuleras, om vi hade nlindre nlyntenhet här i laIldett

förefaller mig vara väl dj ärft.
Jag vill betona, att man får icke draga uppmärksamheten från'

allvarligare problem, som vi hafva inför oss, till sådana, som sakna.
hvarje spår af aktualitet. Vi hafva här i Sverige en viss benägenhet
att sysselsätta oss lned en stor massa saker, sonl strängt taget icke
angår oss. Vår fantasi är så liflig, att den belst rör sig onl Egyptens.
pyramider och stjärnhimmeln och ogärna vill taga fasta på nyktra,
konkreta problern. Sträfvandet efter ett internationellt luyntsystern är
i hvarje fall nu för oss af underordnad betydelse. Vi hafva så stora
och viktiga uppgifter med hänsyn till stabiliteten af väl' valuta alt
lösa, att det ~ore klokast att koncentrera oss på en lösning af dessa
uppgifter. De lösas icke på samma sätt sonl ett schackproblem utan
kräfva mycket arbete. För stabiliteten af vår valuta -kräfves en _sund
och klok bankpolilik i förening 111ed en exportpolitik, som hvilar på
ett $tarkt produktivt arbete af hela nationen. Därigenom kOffilue vi
att stärka vår handelsbalans till utlandet, så att vi kunna hoppas på
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att· få vår valuta lnera stabil, än den, tyvärr, under senaste tiden
visat sig vara.

Härefter yttrade sig:
Herr Direktören -J. Hammar: Iden' om ett internationellt n1ynt

system är sonl bekant mycket gammal. Redan på 1580-talet· har
italienaren Scaruffi behandlat frågan, och tysken Hegewisch har i ett
arbete på 17SO-talet utgifvet ett alldeles förträffligt arbete om den
stora betydelsen af ett universellt lnynt. Att emellertid iden icke
förrän i midten af förra århundradet kommit närmare sitt förverkli
gande, beror naturligtvis därpå, att det var först på 1800-talet som
nationernas handelspolitik på grund af -en genomgripande ombildning
af de ekonomiska åsikterna kom att träda mera i förgrunden - i
forna tider var det ju i allmänhet krigen och utgången af desamina,
som voro ansvariga för nationernas handelsbalans.. Men med omskap
ningen af kommunikationerna och den med hvarje år allt mer ökade
och intimare samfärdseln nationerna emellan har frågan onl ett inter
nationellt mynt förlorat hela sin teoretiska betydelse och i stället med
oafvisliga praktiska kraf trädt fran1 som ett lifsvillkor för drifvandet
af nationell världshandel.

Då sträfvandena att åstadkomma ett universellt lnynt började att
mera allmänt tränga igenom', befanns, att förslaget att upprätta en
från alla nationella sympatier och antipatier fristående myntenhet icke
kunde finna någon. större tillslutning.

Man sökte därför att till utgång för ett världsnlyntsysteln finna
en redan bestående myntenhet, .som kunde göra öfvergången för fler
talet. länder så lätt om möjlig.

Med erfarenhet från den första världsutställningen i London 1851,
hvare,st niyntförbistringen var så stor, att de utländska utställarna i
regel icke kunde angifva sina varupriser annat· än i sina respektive
hemländers mynt, tillsatte Frankrike vid sin världslitställning i Paris
1855 en särskild kOlnmitte för att ordna och underlätta myntväx
lingen för de utländska utställarna. En sådan växlingsapparat var
naturligtvis ytterst obekväm och utgjorde ett af dessa hinder, SOln
praktiken hejdlöst måste nedbryta.

Frankrike blef den store refornlatorn och på dess uppmaning för
bundo sig den 23 december 1865 fyra af Europas stater, Frankrike,
Belgiell, Italien och Schweiz att antaga ett genlensamt myntsystenl.
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Sedermera utfärdade franska regeringen till de europeiska staterna
en inbjudning att biträda det ll1ellan de näll1nda 4 staterna ingångna
myntförbundet, och i anledning bäraf sammanträdde under sommaren
1867 i Paris onlbud från Nord-Amerika och från 19 af Europas sta
ter, därvid Sverige var representeradt af bankdirektören A. O. Wal-'
lenberg, till konferens. Efter åtta samlnanträden lyckades det denna
konferens att förena alla de närvarande ombudens mening om vissa
af frågans hufvudpunkter, och det resultat, sonl därigenom vanns,
måste därför onekligen betraktas som grundval för en kommande
utveckling.

Konferensens alla ledamöter skänkte sitt fulla erkännande åt den
föreliggande frågans stora betydelse och de fördelar, som däraf vore
att vinna.

Konferensen afvisade enhälligt alla förslag om införande af ett
helt och hållet nytt, på rent vetenskapliga grunder fotadt myntsystenl;
och förklarades det i 1865 års konvention uppställda systeinet vara
bland alla nu gällande det företrädesvis antagliga, dock med förbe
1Iåll mot en eller annan af dess bestämmelser.

Konferensen uttalade sig enhälligt för det internationella mynt
systements uteslutande grundande på guld samt antog likaså enhälligt
25 francs SOlU internationellt mynt.

.Just den omständigheten, att m,an vid denna konferens var enhäl
ligt ense om länlpligheten att antaga 25 francs till internationellt
mynt, gör, att man vid studiet af föreliggande fråga gärna utgår från att
francsystemet i högre grad än något annat system är det nlest ända
lnälsenliga. »Bortser man», skrifver vår förnämsta auktoritet i denna
fråga, Hans Forssell, »,från alla de politiska förhållanden, som mer
eller mindre tillfälligt kunna utöfva inverkan på frågans behandling,
och fäster lnan sig allenast vid de rent praktiska skäl, som kunna
tala för fraingången af det ena eller andra af dessa system, så är
det viktigt att först och frän1st erinra sig förhållandet mellan de nlynt
typer, genom l1vilka de tre systemen stå i närmaste beröring med
hvarandra, och hvilka därför också varit det egentliga föremålet för
de olika ändringsförslagen:

Frankrikes 25-franc innehåller 7,2581 gm. 'f. g.
Englands sovereign » 7,3223» »

Anlerikas 5-dollar » 7,5232,» »

Frankrikes 25-francstycken blefve således det minsta af dessa
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mynt, Amerikas 5-dollar det största; och häri ligger lnåhända det
franska systelnents största öfverlägsenhet.

Det är nämligen uppenbart, att vid hvarje sådan förändring af ett
bestående nlyntsystem, .som fordrar olllmyntning af landets rörelse
medel, lnåste det vara en vida svårare och kostsa~nlare åtgärd att
utbyta de äldre lnynten mot myntstycken af något litet högre värde
än att under indragningen ersätta dem nled ll1yntstycken af något
lägre valör.»

)Just i denna punkt», fortsätter Forssell, »kunde Frankrike, så
att säga, öfverbjuda de bägge andra länderna, England och Alnerika;
det bereder denl bägge en jäll1förelsevis lätt öfvergång, en1edan såväl
sovereignen som femdollarn blefve större än 25-francstycket ocl1
sålunda skulle något sänkas i värde för att reduceras till l~khet med
detta ll1ynt; England kan endast åt Amerika bj uda salnma fördel,
ifall det ville föreslå sin sovereign såsom gemensamt nlynt, men lnåste
af }1-'rankrike kräfva en rätt betydligt förhöjning af dess guldmynt
med ty åtföljande kostnader; Alnerika slutligen skulle kunna göra sin
5-dollar till ett internationellt mynt endast på det villkoret) att Eng
land nled nära 2,7 ~~ och Frankrike med nära 3,7 % förhöjde sina
ll1yntstycken. »

Det är ju rätt egendomligt, att Sverige genast blef en ifrig anllän
gare af francsystemet.

I{ungl. ·maj:t afIät en proposition till svenska riksdagen den 17
mars 1868, med anhållan att dukatmyntningen skulle upphöra, och
att i dess ställe skulle onledelbart präglas 10-francstycken i guld
såsom handelsmynt samt 25-francstycken,. när omständigheterna så
påfordrade.

Denna kungl. maj:ts proposition godkändes af riksdagen, och enligt
kungl. förordningen af den 31 juli 1868 blef också 10-francstycket
prägladt i Sverige och erllöll nalnnet carolin, närlnast.. antagligen efter'
regerande konung Carl XV. Caroliner präglades äfven 1869 samt
åren 1871' och 1872.

Vid salllnla eller 1868 års riksdag väckte dessutoln herr A. O.
Wallenberg motion om att antaga guld sonl värdenlätare och francen
som nlyntenhet sanlt präglandet af såväl en dukat a 10 francs som
en carolin å 25 francs i guld. Sedermera föreslog herr Wallenberg
år 1869 i en ny motion, att det nya guldlnyntet carolin === 10 francs
måtte blifva Sveriges myntenhet, och att tiondedelen dåraf måtte benäln··
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nas nlark och hundradelen öre. Samlnansatta bank- och lagutskottet
vid 1869 års riksdag tillstyrkte herr Wallenbergs motion och fann
till och lned, att intet grundlagsbud lade något hinder för motionens
antagande och omedelbara genomförande. Denna åsikt bestriddes
emellertid af minoriteten i utskottet och vann ej heller riksdagens
bifall, utan inskränkte sig denna att föreslå kungl. nlaj:t att tillsätta
en kOlnmitte att utreda frågan. Denna kommitte tillsattes den 7 sep
tember 1869 och var färdig med sitt betänkande den 13 augusti
187 O. Hans Forssell blef denna kOlnmittes sekreterare och nedlade
på ärendet ett utolll0rdentligt skickligt arbete. Men hade nu i stället
riksdagen bifallit Wallenbergska lnotionen, så hade vi haft franc
systemet infördt för 40 år sedan. Så nära var det.

Den nänlnda kungliga kommittens betänkande utmynnar i att Sve
rige skulle ansluta sig till guldfrancsystelnet, nled ett 10-francguld
stycke under benämning carolin. Tiondedelen skulle benämnas {rank

och 11undradelen cent.
Det är påtagligt, att den svenska kOlTIlnittens beslut påverkades

af den allmänna .hänförelse, sonl såväl i Europa som Anlerika gjorde
sig gällande på grund af den storslagna innebörden i förslaget onl ett
internationellt myntsystem och de oerhörda fördelar, ett sådant system
skulle lnedföra för samfärdseln nationerna emellan och kult.uren i
öfrigt. De betänkligheter, som på vissa håll gjordes i England, Tysk
land och Nord-Amerika för antagandet af det internationella myntet~

voro på längt när icke af den beskaffenhet, att de icke kUIlnat falla
till föga för den bestälnda. opinionen inom dessa lands affärskretsar
och köplnanskorporationer, som till allra största delen voro för syste
mets antagande. Frågan torde i sak hafva varit nlogen, då de för
vecklingar, som uppkommo genom fransk-tyska kriget, lade ett obe
räknadt hinder i vägen för dess vidare utveckling.

Efter nämnda krigs slut var det gifvetvis angeläget för det före·
nade Tyskland att utåt gifva alla uttryck för den mellan de tyska
länderna och staterna upprättade unionen. Inom Tyskland hade man
hittills haft ej mindre än 7 olika myntsystem, hv}lket naturligtvis.
utgjort ett Väsentligt hinder i den ekonomiska samfärdseln de tyska
staterna eineIlan, filen, då Tyskland antog sitt nuvarande marksystem,
finner man dock trots allt, -att detsamma är baseradt högst väsentligt
på de vid 1867-års Pariskonferens enhälligt antagna grundprinci-

11
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perna. Marksystemet är decimalt och grundadt på ren guldnlyntfot,
och dess 20-mark ligger mycket 'nära 25 francs.

Det är ju tydligt, ·att, då de franska, engelska och amerikanska
lnyntsystemen och för öfrigt alla de länder, sorri ansluta sig till franc
systemet, hafva en i praktiken så nära gemensamhet som ett bekvämt
myntvärde af 25 francs; ett internationellt myntsystem faktiskt redan
existerar, och att det därför gäller, att de länder, som i synnerhet
vilja täfla med de stora nationerna på världsmarknaden, i sitt eget
välförstädda intresse böra skynda på med att lägga sig till med ett
myntsystem, som kan användas att gifva i första hand en varuoffert
i ett pris, som ögonblickligen uppfattas på världsmarknaden. Våra
dagars handelsteknik fordrar alla lättnader och har icke tid med in
vecklade räkneoperationer med vårt nuvarande i utlandet tämligen
obegripliga svenska myntsystem.

De stora länderna hafva sålunda praktiskt sedt redan fått till
stånd ett internationellt myntsystem, och därför är kanske frågan i
dessa länder icke så aktuell som för 3O år sedan; men a.tt vi här
i Sverige, beläget i en af Europas utkanter och därigenom i högsta
grad beroende af alla möjliga lättnader för den internationella' san}
färdseln, skola tillämpa ett myntsystem med en så oerhördt mycket
större 111yntenhet än den franska guldmyntenheten, det är att börja
med ett oerhördt ekonomiskt slöseri och som otvifvelaktigt är skad
ligt för hela vårt lands hushållning. Lägg härtill, och denna synpunkt
har för mig varit den bestämmande vid återupptagandet af denna
gamla fräga, att vi, som nu göra anspråk på att blifva en kraftig
export-industriell nation, icke kunna lämna en varunotering i vårt
eget mynt till en större förståelsekrets än invånarantalet i Norge och
Danmark, d. v. s. tillsammans 5,000,000 människor, då vi genom
att antaga francsystemet kunna afgifva noteringar, som omedelbart
begripas af nästan hela den öfriga världen.

I korta drag skulle francsystemets införande i Sverige till allra
största delen hafva samma fördelar, som sedan långt tillbaka angif
vits för ett internationellt myntsystem. Systemets fördelar äro bland
annat: ..

1) Lättnader vid resor genom bekväm myntväxling med ögon
blicklig kontroll af kursdifferensen. Jämför härmed besväret och otref
naden, att för en resa frän S:verige öfver land till England man måste
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i allnlänhet betjäna sig af fyra olika sorters mYllt: kronor, mark,
francs och shillings.

2:0) Större lättnader för att bedölna kurserna vid reglerandet a.f
större valutor nlellan de olika länderna.

3:0) Eggelsen hos mindre väl ekonomiskt situerade st.ater att
arbeta upp sitt ekononliska anseende i utlandet.

4:0) Fördelen af att kunna angifva varornas priser i priskuranter
etc. i ett mynt, som ögonblickligen uppfattas af cirka 180,000,000
11länniskor. Genom den nlycket närliggande öfverensstämlnelsen mellan
20 tyska nlark, ett engelskt pund, 5 alnerikanska dollars och 25
francs ökas denna fördel i ytterligare grad. För närvarande har en
'priskurant med svenska priser en förståelsekrets, bestående af befolk
ningen i Da~mark och Norge med tillsamman.s 5,000,000 invånare.

5:0) Genom francsystemets införande skulle omedelbart kunna
jänlföras löne- och materialförhällanden i andra länder med våra egna,
och statistiska utredningar på vidsträcktare områden skulle genom
francsystenlet för oss betydligt underlättas.

6:0) Reklanlen i utlandet för vårt land skulle ökas, därigenom
att värt mynt vore gängse i världsmarknaden.

7:0) Värt nuvarande brefporto skulle blifva cirka 12 % billigare,
ty, då på kontinenten och i England betalas 25 centimes (2 1

/ 2 pence)
för utrikes porto, betala vi nära 28 centimes === 20 öre.

8:0) Ekononlisk förtjänst och stora lättnader vid beräkning af
kostnaderna för transport af exportgods per järnväg till utlandet skulle
beredas oss genom francsysteinets tillänlpning, o. s. v.

Dessutom tala för en lägre myntenhet ätsk.illiga psykologiska skäl,
som i allmänhet ej blifvit tillräckligt observerade, men som utan
tvifvel äro af icke ringa betydelse i den allnlänna nationalekononlien.
Man får säkert det. intrycket, att en person skulle känna sig mera
tillfredsställd i medvetandet af att vara i besittning af 200 francs än
motsvarande SUillnla i en högre myntenhet, t. ex. 140 kronor. Denna
iakttagelse har till fullo bekräftats vid mina samtal nled åtskilliga
framstående franska män. Och det har därvid framhållits, att, när
en rund SUIDnla blifvit uppnådd, ligger det i den lnänskliga naturen
att eftersträfva en ännu högre rund summa. Ja, det ligger mähända
något i det uttrycket, att man lättare blir millionär med den franska
myntenheten än med den svenska. För öfrigt har det framhållits,
att, dä exempelvis 4,000 svenska kronor nlotsvara i det allra när~
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maste 5,600 francs, det gifvetvis för individen skulle taga längre tid
att göra af lTIed 5,600 nlyntenheter än lTIed 4,000, och hvarigenom
ett sparsamhetsskäl skulle' tala för- francsystenlet.

Nu frågas det: Hvarför förordas francsystenlet, och vore det för
oss icke förlnånligare att antaga det engelska shillings- eller tyska
n1arksystemet? Utom de' skäl, som förut blifvit här anförda till
francsystemets fördel, må erinras, att, om vi skulle antaga shillings
systeinet, lnäste vi öfvergifva decimalsysteinet, ty 1 shilling är ju lika
med 12 pence, men nu är det lyckliga förhälland et, att en penny är
så nära SOlll möjligt lika med 10 centin1es, och att sålunda 10 svenska
cent skulle nlotsvara både en engelsk penny och 10 franska centimes.
Mot det tyska marksystemet talar, att 1O tyska pfennige icke alls
svara mot vare sig 1. penny eller 10 centimes. Österrike var som
bekant det land, sonl senast nedsatte sin myntenhet från 1 gulden
till densammas hälft, 1 krone, som är något högre än francen. Öster
rike har ju ett betydligt lnycket större varuutbyte lned Tyskland än
Sverige. Österrikes export- och in1porthandel med Tyskland utgjorde
1905 omkring 1,400 millioner mark, då Sveriges samnlanlagda han
del n1ed Tyskland san1ma år uppgick till cil~ka 280 millioner lTIark.
Det är' ju påtagligt, att Österrike på mycket väl grundade skäl närmat
sig francsysten1et i stället för det tyska marksystemet, oeh detta
synes lnig tala för francsystemets fördelar.

Här skulle jag vilja bemöta' ett par af de anmärkningar, som den.
ärade inledaren framställde.

Om mänskligheten skall vänta på ett internationellt- 111yntsystell1
utan kursdifferenser, får den nog vänta i evighet, ty, hur bra ett
lands ekonolni än må vara, så kOll1ma sådana faktorer son1 tid och
runl att alltid förorsaka kursdifferenser.' Det är ju alldeles tydligt,
att, Oln en person kommer till Frankrike och vill växla, låtonl oss säga,
en svensk 100-francsedel, han icke kan begära att för denna fä exakt
100 franska francs, ty den franske växlaren måste ju tydligen både
använda tid och kostnader för att återfå valutan lned ränta för den
svenska sedeln.

I allmänhet förekomnler som bekant ett lands sedlar icke i någon
större omfattning inonl andra länder. De torde dit medföras till
största .delen af resande och turister och hafva en tämligen begränsad
tillvaro hos växelll1äklare. De stora likviderna länderna emellan för
medlas genoln anvisningar och växlar eller helt enkelt genom en
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bokföring ä de olika platserna, ofta ordnad genom clearing. Faran,
at.t ett land skulle öfversväm111aS af ett annat lands sedlar, är därför
ic.ke af någon betydelse. En utländsk sedel är helt enkelt att be
trakta som ett vanligt bankpapper, en utländsk anvisning, och. skall
behandlas såsom sådan.

De öfverenskommelser, som eventuellt skulle träffas mellan Sverig~

och de länder, som redan tillämpa fra~cväsendet, skulle naturligtvis
icke utsträckas längre än till själfva guldmyntsystemet, och det är
därför icke alls nödvändigt att ge sig in på frågan onl binletallisln
eller a~t jämte guldfot hafva silfvermyntfot. Skiljerrlyn.ten böra anses
vara ett lands fullkomligt enskilda salc. De äro ju icke afsedda att
vara bytesnledel för större affärsuppgörelser utan att göra tjänst vid
det mindre utbytet. De hafva sitt eget naturJiga område, och deras
betalningskraft behöfver icke därutöfver utsträckas. Så -uppfattades
äfven skiljelnyntens bestämnlelse af den svenska nlyntkommitten, och,
onl denna princip tillämpas ifråga om skiljelnynten, förfaller allt tal
Oln att vi skulle öfver:svämmas af utländska silfvermynt, ty sådana
skulle helt enkelt icke godkännas inom Sverige, åtminstone icke till
prägelvärdet.

Att en öfvergång till ett internationellt myntsysteln är förenad
nled utomordentliga svärigheter i många afseenden, är uppenbart och
behöfver icke här närmare utläggas. Men öfvergången från det gamla
svenska myntsystemet till det nuvarande liksOIn öfvergången frän
det gamla svenska måttsystemet till metersystemet innebär så oerhörda
framsteg, att vi icke utan vidare böra rygga -tillbaka för den ofant
liga Inen dock öfvergående omstörtning, sonl antagandet af ett nytt
myntsystenl synes innebära.

Jag nänlnde nyss, att det internationella myntsystemet i våra
dagar saknar all teoretisk betydelse, men att dess praktiska innebörd
är af oerhördt värde. Frågan är galllmaI, och de skäl, som burit
fram henne till sin nuvarande utveckling, skola också en gång för
verkliga henne i sin helhet. I detta stora och kulturella sträfvande
bör hvarje nation Illed all kraft deltaga. Att intaga en isolerad ,ställ
ning i denna fråga motverkar en tidsenlig, ekonomisk utveckling.
Jag kan icke finna lämpligare slut.ord, än hvad Hans Forssell yttrat
i det af mig ofta citerade kungl. myntbetänkandet, -som i öfrigt i sitt
slag är ett klassiskt ll1ästerverk i fråga om både forll1 samt klar och
redig uppstäIl~ing.
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»Förslaget om ett internationellt myntsystem», säger Forssell,
»är en kulturfråga af största betydelse. Öfvergifven i dag, skall hon
nästa dag uppträda med förnyad styrka; äfvisad för praktiska svå
righeter' och hinder, skall hon ånyo tränga sig fram med hot om
ännu betänkligare olägenheter och förvecklingar; och likasom llon för
några år sedan benämndes en utopie nlen nu undersökes med det
allvar, sonl ägnas de mest angelägnare reformer, så skall hon utan
tvifvel inom ännu ett 10- eller 20-tal af år hafva framkallat en ny
verklighet, som inga betänkligheter kunna afvärja.»

Jag vill till sist bedja herrarna att så starkt som möjligt. fäst.a i
minnet denna enkla lnen dock mycket sägande sats, »att en' svensk
krona är lika med en franc och, med minst två grofva streck under,
40, sä.ger 40 centimes. Det gäller atf arbeta bort de där 40 centi
lues för· att fä en l1lyntenhet, hvaraf vårt land skall fä stor både
ekononlisk och kulturell nyt~a.

Herr Lektorn K. J. Ljungberg: Såsom herrarna sett, har jag kon1
mit att yttra mig i tidningspressen rörande denna sak, och det är
därför nlin skyldighet att här säga några ord i frågan.

Att iden onl ett internationellt lnyntsystem Ilar sin stora betydelse,
är otvifvelaktigt och har under lång tid erkänts af alla. Jag anta
ger, att hvarje affärsman, som Ilar att göra med lnånga länder salll
tidigt, känner detta behof i hög grad. Att så är, har jag funnit ge
nom samtal med exportfirmor och deras förnämsta representanter, SOln
erkänna det stora behofvet af att erhålla ett genlensamt mynt, så att
de kunna sätta sina kurser och bestämma sina pris vid omsättningar
i andra länder utan en besvärlig reduktion. I detta afseende vill jag
instämma i hvad direktör Hammar sagt röran'de nyttan och beIlofvet
af ett iIiternationellt myntsystem. Det är otvifvelaktigt ett behof.
DärelTIot vill jag bestämdt nlotsätta mig hvad professor Cassel sade,
att det är ett behof af mera teoretiskt värde. Jag tror såsom direk
tör Hammar, att intresset är af praktisk art. För den rena teoreti
kern, som räknar med siffror, är det endast en räknefråga, som icke
vållar några svårigheter, lnen när det gäller den praktiska mannens
intresse, som behöfver vid all räkning spara tid, och detta vinnes
genom en nlyntenhet, som är så lika som möjligt, från praktisk syn
punkt sedt, öfver allt. För teoretikern spelar det däremot ingen roll,
det sätter han sig absolut öfver såsom vetenskapsman. Det är prak-
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tikern, som behöfver använda den tid, som åtgår till dessa räkne
operationer, på ett för hans affär mera ekonomiskt sätt. Därför tror
jag, at.t vi alla, sonl hafva beröring med praktiska' frågor i den vä
gen, kunna vara öfverens om, att en int.ernationell myntenhet har sitt
stora värde.

Då är frågan, llvilken synpunkt skall man hafva, då man tänker
sig en internationell myntenhet? Härvidlag föreligga två hufvudfrå
gOl". Den ena är: skall man taga något förut befintligt lagligt mynt,
eller skall man tänka sig något nytt? Direktör Hammar talade för
det gamla systemet OCll Ilar framdragit behjärtansVärda skäl därför,
men det finnes också skäl, SOIU tala däremot. Jag vill påpeka några
stora oegentligheter i den tabell direktör Hamnlar framlagt. Enligt
tabellen hade alla sydamerikanska stater francsystemet, men i själfva
verket är det Argentina, som har infört detsamma. Öfriga sydamerikanska
stater, hvilka hafva silfvermyntfot, hafva i själfva verket en myntenhet som
är knappast hälften af det nOlnineila värdet. Vidare anger tabellen, att
endast England, som har 47 Iniilioner invånare, använder pund som
enhet, men det engelska myntet har laglig giltighet i alla Englands
kolonier. Jag anser därför, att summan af invånare, där engelska
pund har laglig giltighet, bör sättas till högre siffra än de, som
hafva francsystemet. ,Och om det skulle vara ett skäl för att införa
ett annat guldmynt - franc, pund eller mark ~, att det användes
af ett större antal länder, så kommer, England först och ic.ke så
långt ned.

Om vi här i Sverige skulle antaga ett nytt mynt, böra vi först
och främst tänka på de nationer, med hvilka vi ha det 'största han
delsutbytet. Då hafva vi England och Tyskland först och få icke
glömula Ryssland för framtiden. Skola vi hafva en ny myntenhet,
böra vi tänka på, att Ryssland kommer lned, äfven om detta land
nu står lågt i afseende på vårt handelsutbyte lned detsamma. Vi
sköta oss nlycket illa, om icke Ryssland kommer att blifva den för-o
närnsta stat, som har handelsutbyte med Sverige.

Sålunda vill jag påstå, att ur den synpunkten den satsen, att
francen har den största giltigheten, tål en viss reservation. Dock
finnes ett annat sätt att' se saken, nämligen att säga, att 25 francs
och 20 shillings skulle vara nära lika. Det är riktigt men med myc
ket stor modifikation. Det är riktigt, då det är fråga om att öfver
slagsvis med en liten summa penningar räkna ut ett förhållande.
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Men det är icke riktigt, då det gäller stora affärer. Sä är också
förhållandet llled 25 francs OCll 5 dollars. Där är skillnaden 5 %,
och den skillnadell är stor, då vid vissa större affärer handelsvinsten
kallske knappast är 5 %. Då glöIlllner ma,n icke skillnaden på 5 %.
Detta beräkningssätt duger för en hastig öfverslagsräkning, men det
duger icke för verkliga affärer att basera dem på så oriktiga siffror
som dessa.

Hvad beträffar införandet af en myntenhet, som redan finnes,
·skulle det --- utom med hänsyn till internationella svårigheter - på
grund af nationella och andra känslor vara svårt att få de konkurre
ra.nde stormakterna Frankrike, England och Tyskland att taga hvar
andras Illynt. Det är ett, skäl, sonl talar emot att införa ett galTImalt
nlynt. Ett annat ur praktisk synpunkt lika viktigt skäl är, att, då
vi införa ett galnmalt mynt, t. ex. francen, SåSOlll internationellt 11lynt,
så få vi taga de gamla nu gällande francs, lires och allt hvad de
heta i olika länder, filen de lida af den olägenheten, att det präglas
t. ex. 20-francstycken SåSOlTI lagligt IDynt af SalTIllla värde lllen af
så många olika utseenden och olika legering, somliga nästan hvita
och andra nästan kopparartade i färgen. Det finnes t. ex. guldmynt
från det ganlla konungariket Sardinien. De ganlla luynten skulle icke
kunna få fullt förtroende i alla länder, utan ~å måste de aflysas.
Det vore nästan absolut nödvändigt. Det gäller dock icke så mycket
beträffande det engelska pundnlyntet, ty det präglas af san1ma nation
och har icke så stora olägenlleter. OCll det gäller äfven för de tyska
20-nlarkstyekena, att de icke präglas i så många fornler. Det sämsta
nlyntet ur den synpunkten är francen. .Jag känner det icke af egen
erfarenhet, men jag har hört af goda vänner, SOIU rest i Medelbafs
länderna, i Balkanstaterna OCll Egypten, att, om lTIan växlar en sumnla
af 1000 francs, kan man fä .ett 20-tal olika nlynt, så olika att nlan
står.oeh tittar, om ITIan skall våga taga dem eller icke. Francen är
i detta afseende sämst af alla lTIynt.

Det ligger då nära till hands, att, om Ulan vill genonlföra ett
internationellt myntsystenl, bör det vara .fotadt på en ny enhet. Hvil
ken denna sedermera skall vara, därom kan lnan ha lDånga skilda
åsikter. Men. så snart ITIan har fastslagit, att guldet skall 'vara
värdenlätare, måste guldmynt~t hafva viss vikt, oeh i och nled det
salllma har man fa.stslagit sambandf l mellan myntenheten och nleter
systemet, .d. v. s. dä man fastslår, att lTlyntenheten skall väga så
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OCll så mänga gram. Det är tJTdligt, att det är af värde att 11afva
detta salllband sä enkelt som möjligt. Hvilket det skall vara är lik
giltigt, lllen enkelt skall det vara. De siffror, som stå där på tabellen,
förefalla att vara relativt enkla, nlen det beror på, att de 4.-5. efter
följande decimalerna äro ·borttagna. Dessa värden äro irrationella
tal, SOlll icke kunna uttryckas exakt utan hafva nlånga decilnaler efter
sig. Man kan eliminera dessa, då man räknar med mindre sumnlor
lllen ej llled större.

Af värde skulle vara att fä ett enkelt tal, som angåfve salnbandet
111ellan myntenhet och vikt. Det enklaste mall kan tänka sig är ell
heten. Myntenheten skall vara lika med viktenheten. Om det skall
vara viktenhet af rent guld eller -vikt.enhet af 11lyntadt guld, kan 11lan
däreulot tvista Olll. Fördelen är den, att, dä man fär mynt frän olika
håll, vill nlan .kontrollera denl, och det enda sätt att kontrollera är
genom vägning. Dä är värdefullt att hafva ett enkelt tal och icke
decimaler. Likaså då myntet minskas i värde genoln afnötning och
denna värdeminskning skall fastslås, är det af värde att hafva ett
enkelt tal, sonl angifver vikten. Då jag offentligt har yttrat mig i
denna sak, har jag föreslagit, att vi skulle hafva ett gram af rent
guld till enhet och kalla det för »01'».· Jag vill icke hälla på detta
tal. Det kan lika väl vara ett granl myntadt guld, sonl skall vara
or. I senare fallet minskas värdet nled 1O~~, d. v. s. 1O~~ legering
och 90 ,O;~ guld. Minskas värdet llled 10%, kommer J1lan därhän, att
ett granl 111yntadt guld skulle nlotsvara 2,51 nlark och 2,56 shillings.
Då kOlllnle, man närmare den tyska och engelska nlyntenheten. 4 or
skulle då på 3:dje .decimalen när nlotsvara1 O mark eller 10 shillings.
Det är hela skillnaden. Om man tager lnyntadt guld, stämIller det
,nära llled de tyska och engelska nlynten.

Af hvad jag här sagt framgär, att vikten vid ett nytt luyntsystem
Jigger däri att göra det enkelt och att få ett samband l11ellan de olika
nlyntsystenlen. Man behöfver icke, taga ett granl, lnan kan också
taga 2 gram. eller någon annan enhet.

Jag sade nyss, att detta skulle vara af visst värde, så länge
värdemätaren är af guld. Jag vill ·hålla .på, att guldet såsom värde
lllätare Ilar. sitt berättigande sä långt in i framtiden, sonl vi kunna
öfverskåda. Facknlännen på ,guldfyndiglleternas område 11afva klart
för sig, att sannolikheten för. att Ulan skall ;kunna hitta några nänln
värdt stora guldfyndigheter, ~å att de .skulle .komnla att göra revolu-
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tion pä guldmarknaden, är nästan otänkbar. Äfven med större guld
fyndigheter är sannolikheten för att därigenolll fä guldvärdet nämn
värdt ändradt ringa, ty det blir endast gradvis minskning eller ökning,
beroende på· större eller mindre fYlldigheter.

Sä har äfven på allvar tagits upp den frågan, huruvida guld skulle
kunna framställas på konstlad väg. Vetenskapsmännen pä kelniens
område hafva öfvergått till den äsikten, att ett grundämne kan öfvergå
i ett annat, och att guld skulle kunna fraInställas, hvarigenom guld
värdet skulle komma att sjunka. Därvidlag kan man säga, att, äfven om
det skulle vara riktigt, att guld skulle kunna framställas, måste den pro
cessen hafva skett i jorden på ett mera ekonomiskt sätt, än människan
skulle kunna göra det, men då är just guldets sällsynthet ett otve
tydigt bevis fÖl' svärigheten och d~yrbarheten för jorden att framställa
det, och' då är jag säker på, att, om man skall på konstgjord väg
framställa guld, blir det minst lika dyrt, som det man hittills funnit.
Guldet är för en lång framtid en god värdemätare. Den är under
kastad små variationer, och det är den större eller nlindre efterfrågan
å detsamma, transporten och andra saker, SOIU åstadkomma pris
skillnaden. Då guldet är omyntadt, tillkommer en annan sak, näm
ligen osäkerheten och svårigheten att bestämma dess renhet. Beträf
fande det officiellt myntade guldet har nlan garanti för, att det har
en viss bestämd finhet och sålunda ett mera bestämdt värde. Skulle
man då tänka sig infördt ett nytt guldmynt, så vunne man gent emot
de äldre mynten det, att man kunde genom lag fastställa elI bestälnd
form, viss vikt, viss legering och visst yttre mått, lika för olika
nationer, så att man finge större garanti för, att detta mynt kunde
gå i marknaden mellan olika länder. En sådan lag anser jag för
min del, så länge d,et rör guldnlyntning, icke vara svår att jälnföra.
Det gäller endast, att hvarje land, som går in på en sådan mynt
förordning, skall förbinda sig att för sina mynt hafva visst utseende
och vissa dimensioner fastställda, och det bör icke stöta på några
svårigheter att göra så. Äfven präglingen bör lätt kunna ställas så,
att den gifver större garantier, än hvad präglingen nu gör. Ett obe
stridligt fel i afseende på myntpräglingen är, att hvarje regent låter
under sin regeringstid prägla en mängd olika myntsorter, som börja
med hans porträtt i, unga år, och sedan följa de honom uppåt. Det
är en historisk utveckling, och det gör ingenting, då mynten endast
skola gå i rörelsen inom landet, men, då det skall blifva ett inter-
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nationellt mynt, måste man på ett eller annat sätt bestälnma prägeln
så, att den blir enhetlig. Det är mycket lätt att genomföra, onl man
kan få ett nytt system genomfördt. Detta talar för införande af en
alldeles ny myntenhet. Det har förut, om också icke i kväll, varit
tal om, huruvida man bör hafva en· stor eller lifen myntenhet. Där
vidlag har jag samnla åsikt som professor Cassel, nämligen att det
praktisk taget icke spelar någon roll, om myntenheten är stor eller
liten. Kostnaderna inom landet blifva desamma, därpå hafva vi myc
ket tydliga exempel. När det säges, att francen skall leda till billi
gare lefnadskostnader, så anför man gärna som exempel de roman
ska länderna, där man ju har mindre lefnadskostnader än i Sve
rige. Men det. mest analoga exemplet är Finland, som också har
francen till enhet. Dock äro i Finland lefnadskostnaderna betydligt
större. än i Sverige. l\Ied afseende på hyrorna i Finland har chefen
för inteckningsbolaget, direktör Palme, läInnat en utredning om att
dessa äro betydligt större än i Sverige, och detta gäller alla lefnads
kostnaderna. Danmark, som har samma myntenhet som Sverige, har
betydligt lägre lefnadskostnader än Sverige. Skillnaden utgör inemot
30 %. Man skall icke bland lefnadskostnaderna indraga sådana saker
som restaurantpris och drickspengar. Det har -ingen betydelse för de
verkliga lefnadskostnaderna. På restauranterna af första klass i Kö
penhanln äro prisen högre än i Stockholm, fastän lefnadskostnaderna
äro lägre. Prisen regleras af tillgång och efterfrågan mera än af
andra omständigheter.

Skulle man kunna få ett internationellt nlyntsystem, så borde detta
ovillkorligen vara fotadt endast på guldmyntfot. Endast guldmynt
skulle vara lagligt betalningsmedel utan något afdrag och utan några
kurser. Först då är det. möjligt att åstadkoInma ett internationellt
myntsystem. För den skull vore det af värde, att det guldmynt, som
skulle präglas, präglades till det minsta Inynt som vore ll1Öjligt ur
praktisk synpunkt.' Om det bör vara af 5 kronors värde eller 21

/ 2

kronors värde får en blifvande utredning lämna svar· på. Men af
värde är, att guldmynt präglas till så liten valör som det praktiskt
kan utföras, t~y då kunde det genomföras, att g~ldmynt skulle vara
det enda lagliga betalningsmedlet.

Vidare ha vi frågan om skiljemynt och sedlar. Sedeln är otvifvel
aktigt en skuldsedel, som banken utfärdar, och denna skuldsedels
värde är beroende på hvem som utskrifver skuldsedeln, på hans eko-
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nonliska stabilitet. Där finnas alltid kurser. Skiljemynten hafva hit
tills intagit en ställning ll1ellan värde och endast en förskrifning. Då
dubbel myntfot och silfverlnyntfot funnits, hafva skiljemynten haft
verkligt värde, filen, då guldmyntfot blifvit konsekvent införd i värt
land, hafva skiljemynten där intet verkligt värde, utan äro detsamma
som sedlar, fastän de äro tryckta på nletall i stället för på papper. Det
vore nog fördelaktigt, om lnan skulle kunna till fullo upptaga den
tanke, hvarmed en insändare i Svenska dagbladet franlkolnmit, nälll
ligen att skiljemyntens verkliga värde borde lninskas, och att de skulle
få karaktären af skuldsedlar, sonl för att icke nötas ut borde göras
af ll1etall i stället för af papper. Under den formen behöfde-ll1an icke
tänka på att riskera, att. skiljemynten skulle drifvas från det ena lan
det till det andra, t.y skiljell1ynten äro icke någon valuta utan en förskrif
ning. Gent emot sedlar skulle det dock var3: den nackdelen, att
skiljemynten blefvo så tunga, att det JlPpstode kostnader för att trans
portera dem, och därför skulle skiljemyntens kursvärde vara lägre fill
sedelns kursvärde.

De svårigheter, SOl11, enligt hvad professor Cassel påpekade, skulle
råda lned afseende på skiljemynten i dell latinska myntunionen, på
står jag vara en missuppfattning af 110nom, ocll jag anser, att dessa
svårigheter varit beroende icke på deras karaktär af skiljemynt, utan
därpå att den latinska myntunionen har dubbel n1yntfot. Det är detta,
S0111 är orsaken. Hade det icke varit en silfver- och en g~ldnlyntfot,

så Ilade icke det förhållandet, att silfvernlynten gått frän Italien öfver
till Frankrike, existerat. Lika litet hade det .onlnäll1nda exenlplet från
Holland existerat, nämligen att betydande fluktuationer uppkonllllo med
afseende på värdet af silfverlnynten. Detta berodde endast på den
dubbla nlyntfot, som fanns, och att guldnlyntfot fanns i olllkringlig
gande länder. Det beredde på att det var två nletalle~~, SOlll voro
1llyntenheter. Så snart ett land öfvergått till en metall som enhet,
så bortfalla dessa svårigheter, oell silfvermyntfoten har samma karak
t~r sonl sed~IIl, fastän den är gjord på Illetall och den andra på pap
pee.. Silfvermynt borde icke vara lagligt. betalningsIl1edel i ett annat
land annat än genom en särskild öfverenskommelse, såSOln vi hafva
det ordnadt med våra närmaste stater, Norge och Dannlark. En så
dan öfverenskonlmelse kan träffas lnellan två nationer, och silfver
mynten kunna då gälla sonl sedlar. J.\tlan fär. dock vidkännas stora
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transportkostnader, och de skola inlösas SOl11 sedlar af den nation,
som utgifvit denl.

Innan jag slutar 111itt anförande, vill jag yttra lllig något angående
kursens betydelse och den stabilitet, sonl professor Cassel särskildt
framhöll vikten af, näinIigen att, onl filan kunde tänka sig att få en
stabil kurs, detta skulle vara af större värde än lnyntenhetens likhet
i respektive länder. Denna synpunkt kan jag för nlin del icke gilla.
Så snart det fastställes en guldnlyntfot och guldnlynt; så har inom
respektive stater själfv3 guldnlyntet alltid sitt bestälnda värde, obe
roende af onl det är salnnla 111yntenhet eller icke. Det har det värde,
guldvikten angifver, och det står alltid kvar. Om jag såsom resaride
transporterar guldlllynt till andra länder, så hafva de sitt guldvärde,
eller, aln en bank sänder gyldlnynt som betalning, så hafva de sitt guld
värde, men det förhåller sig såsom professal' Cassel sade, att lnan icke
vill Sälja guld, därför att detta är förenadt nled transportkostnader och
försäkringskostnader, sonl äro ganska afsevärda. Det gälJer doc.k och
konlnler alltid att gälla, vare sig nlan tager gemensam mynten
het eller icke, alt, så snart myntfoten är guld, så blir qet bekvä
mare, om man tager en genlensanl myntenhet, därför att man kan :
bedölna det verkliga värdet. När en betalning skall fullgöras på
annat sätt, om t. ex. en stockholnlsbank skall göra en utbetalning i
Berlin på 100,000 mark, så kan den svenska banken antingen sända
guld till Berlin. Detta har den full rättighet till, och då får den räkna
guldvalutan men får vidkännas transport och försäkringskostnader,
eller oekså begär den svenska banken, att. den tyska banken skall
ställa dessa penningar till förfogande" mot det att i Stockholnl lnot
svarande belopp ställes till förfogande för samma bank. 0111 den
svenska banken franlställer denna begäran, så" skall" den tyska banken
räknas till godo viss provision därpå, och denna provisions storlek
är beroende på penningmarknaden nlellan de båda länderna. SamIlla
förhållande SOIU nu kommer alltid att existera. Det enda sättet att
få bort det vore, om man tänkte" sig en reglerande statsbank, en .
europeisk bank eller en världsbank. Men en sådan anser jag vara
en fullständig utopi, ty en sådan reglering förutsätter icke endast en
bankreglering, utan att de stater och länder, som beröras af densau1nla,
skola hafva et.t ekonomiskt samband med hvarandra. Att Tyskland
kan hafva en riksbank, beror därpå, att de tyska staterna äro sam
lnanslutna genoln polit.iska och ekonolniska intressen. Det är detta,
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SOIU uppbär den tyska riksbanken och gifver ett berättigande för en
riksbank. Dessa stater hafva genlensarrlllla handelspolitiska intressen,
och det är detta, som bestämmer kurserna. Oln länder däremot hafva olika
handelspolitiska intressen och olika tullar, så kan en dylik bank icke tänkas
existera, ty det är det handelspolitiska, s,onl är grundvalen för hvarje bank.
Men det är icke endast handelspolitiska utan äfven nationella känslor, SOIU
ligga till grund för en bank. Om nlan tänkte .sig, att i Tyskland in
träffade en krasch inolll järnindustrien, så att Westphalen blefve då
ligt ekonomiskt situerad, så inverkade detta på Tysklands ekonomiska
handelsbalans. Men detta får hela Tyskland betala, således äfven t. ex.
ett land SåSOlll Schlesien, hvars ekonomi är baserad på annan in
dustri, och det är den nationella enigheten, S0111 möjliggör detta, där
för att de olika staterna känna sig ekonollliskt solidariska med lIvar
andra. Men nlan kan icke tänka sig detta inom olika stater. Om
det blir en ekonomisk krasch i Spanien, så vilja vi här i Sverige icke
vara 1Iled Olll att betala kostnaderna. Det är detta, som bestämmer
kurserna, som icke kunna blifva lika, förr än man har sanlina intres
sen, ekonomiskt och socialt. För min del tror jag, att det förhållande,

.. att vi i Sverige, Norge och Danmark 11afva en fast kurs på sedlar, är
oriktigt. Det borde vi hafva, om vi hade gemensanl handelspolitik
och gemensam tullpolitik, men det hafva vi icke, och då borde vi
icke hafva samma kurser. Fal:tiskt är, att, därigenom att det nu är
samma kurser, får Sverige, sonl är den största och ekonomiskt mest
bärkraftiga nationen, hjälpa till att vid ekonomiska kriser i Norge eller
Danmark betala dessa. En sådan gemensam kurs anser jag icke böra
existera, så länge nationerna ekonoluiskt strida och konkurrera med
hvarandra. Professor Cassel nämnde också ~åsom ett uttryck för att
behofvet af ett internationellt penningsystem icke var så stort, att,
ehuru ett internationellt måttsystem medförde svåriglleter, ett gemen
samt sådant mått faktiskt blifvit genolllfördt, men icke något inter
nationellt penningsystem. Men det finnes en annan orsak till, att ett
gemensamt 11låttsystem blifvit genomfördt, hvilken orsak icke är om.
nämnd. Ett gemensamt måttsystelu kan genomföras utan nämnvärd
kostnad, medan däremot genomförandet af ett internationellt nlyntsy
stem är förenadt med stora kostnader. Detta skäl talar ganska tyd
ligt, då det är fråga om ett så stort penningväsen som t. ex. Eng
lands med dess oerhörda sanllingar af myntadt guld. Det skulle blifva
svårt fÖl' England att förändra lnyntsystemet till ett annat. En annan
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orsak är, att, när iden om ett gemensamt måttsystem mera kraftigt
genomfördes i slutet på 60-talet eller l11edio af 7O-talet, var just stri
den om bilnetallismen så stark, att det icke var möjligt att tänka på
genomförandet af ett internationellt myntsystem. Först då den striden
var afskaffad, var tiden mogen för genonlförande af ett internationellt
myntsystem.

Af det nu sagda framgår, att jag för nlin personliga del anser,
att ett internationellt nlyntsystem är af stort värde. Men innan man
i Sverige tänker på att göra en ändring i afseende på vårt lnyntsy
stem, bör man vara öfvertygad om, att de länder, nled hvilka vi
hafva de största handelsförbindelserna, äfven äro villiga att samtidigt
vidtaga denna förändring. Gör icke Tyskland eller England det sam
tidigt, finnes det icke något skäl för oss att göra det. För att få en
klarhet i detta hänseende är det den enda lnöjligheten att utlysa en
internationell kongress, som skulle söka nå detta mål och uppsätta för
slag, och skulle vi i Sverige kunna taga initiativ till en sådan kongress,
skulle vi göra en god ocl1 stor sak, och jag tror, att vårt land lämp
ligen kan taga ett ,sådant initiativ. Vårt land har länge varit en an
dra ordningens stat och kan få sitt ord mycket gällande, men det
behöfver icke så mycket SOIU de stora länderna, Frankrike, England
och Tyskland, t~ga hänsyn till andra länders nationella känslor utan
kan lätt få en sådan sak genomförd.

Herr v. Häradshöfdingen M. Wallenberg: Jag ber att först få in
stämma uti hvad professor Cass.el yttrade i slutet af sitt inlednings
föredrag, att vi hafva så mänga ekonomiska uppgifter oss förelagda
för närvarande, och att vi äro i en sådan situation, att det finnes
saker, sonl äro mera angelägna, och som böra sysselsätta vår upp
märksamhet mera än denna fråga att skaffa oss ett nytt myntsystem.
Då jag nänlner detta, vill jag såsom min åsikt uttala, att jag icke
endast af partiska skäl utan äfven af full öfvertygelse lifligt beklagar, att
vi icke på 1870-talet i sammanhang med att vi öfvergingo till
guldmyntfoten också fingo francsystemet. Jag kan icke för min del
se vådan af att hafva myntenhet gemensam med större länder, som
professor Cassel franlhöll, och vi hafva därvidlag ett mycket nära
till hands liggande exempel i Finland. Detta land har icke haft någon
olägenhet däraf. De finska bankmännen hafva alltid prisat sitt mynt
sy tern.
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Jag skulle vilja säga, att den största fördelen llled att öfvergå till
ett nytt systeln icke skulle vara den, att det vore internationellt, utan
att det blefve en lägre myntenhet, och trots det att två föregå.ende
talare bagatelliserat denna sida af saken, så tror jag dock, att n1ånga
affärsnlän här dela den åsikten lTIed 111ig, att vår lnyntenhet är för
hög, och att, Olll vi hade en lägre sådan, t. ex. francen, skulle vi i
många afseenden hafva en sundare ekononlisk ställning. Jag tror,
att det SOIU fattas Sverige bland mycket annat i ekonomiskt afseende
är den småsparsamhet, som i så hög grad förefinnes i så mänga all
dra länder, såsoln Frankrike och Schweiz. Och jag tror, att denna
sInåsparsamhet skulle befrälTIjas genom en lägre myntenhet. Det tin
nes länder, sonl haft en högre nlyntenhet och öfvergätt till en lägre,
t. ex. Österrike, som delade upp sin gulden i kronen. De togo eicke
francen utan delade itu gulden, och jag 'bar från mänga håll hört ut-
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talas, att det var för dyrt i Osterrike, därför att myntenheten förut
var för stor. Samma förhållande råder i Ryssland, där l1lan har ru-
heIn, och i AUlerika, där Ulan har dollarn. Därför anser jag, att det
vore önskvärdt att hafva en lägre myntenhet. Jag' anser dock, att
frågan icke är vidare aktuell. Skall man en gång gå öfver till en
annan lllyntenhet, bör man naturligtvis företrädesvis acceptera en,
S0111 redan finnes, och då torde francen vara lämpligast. Jag t.ror
för min del ic.ke på en artificiell enhet lika litet som på en sådan,
då det gäller språk. Jag tror icke, att man kan införa ett inter
nationellt språk såsom esperanto eller volapyk, utan, jag tror, att
franItidens internationella språk blir engelskan. Jag är öfvertygad'
om, att det för alla snlå folk skulle vara nyttigt, onl de utom sitt

. eget språk studerade ett främmande, och det skulle vara engelska.
Det är en tanke, son1 jag sett uttalad på ett föreningssalnmanträde
här i staden, och som jag hyst i .nlånga år, och dit måste vi
kOlnma.

Jag tror, trots bvad SOl11 här anförts, att det för våra affärslll'ä.u
skulle vara godt att hafva en internationell n1yntenhet vid prissätt-,
ningar, värdesättningar m. nI., lllen jag är icke blind för de olägen-,
heter, SOlll skulle uppstå genom att öfvergä till ett annat systeln.
Det är förenadt med stora kostnader: uträkning af taxor, allt som
skulle tryckas 0111 m. In. Det skulle vara förenadt med stora olägen
11eter, som vi skulle kunnat undvika, Oln vi på ett tidigare stadiun1
tagit detta steg.
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Herr Ingenjören o. Fahnebjelm: Då någon annan icke tyckes
vilja yttra sig vidare' i denna fråga, kan jag icke- underlåta att bedja
att få' upptaga herrarilas tid några 111inuter 111ed en tanke, S0111 fralll
stått för lllig Ullder ållörande af .de intressanta anföranden., sonl här
hållits, angående en internationell 111yntenhet.

Skiljen1ynten kon1nlo därvid äfven på tal, oell de, åtskilliga besvär
ligheter, SOlll man på ,ell utrikes resa har att lltst~ för att skilja de
olika skiljemynten i skilda länder, kon111io nlig att tänka på våra eglla
förhållanden i detta h"änseende.

Vi stå i detta ögonblick i beredskap att få nya 111ynt i vårt land,
och jag Ilar i tidningarna sett olntalas, att artister fått i uppdrag att
för sådant ändal11ål uppgöra förslag till präglingen af konungens bild.
Men icke nled ett enda ord har den .frågan berörts, huruvida vi skola
få mynt af någon ny storlek eller af annan 111etall, hvilket dock
synes mig egendo.nl1igt. Vårt nuvarande skiljemynt fastställdes genoln
nlyntkonventionen af 1873, och det vore lnärkligt, Oln vi, då -det nu
.är fråga om en 11elt ny prägling af nlynt, icke skulle tillägna oss de
n1ynttekniska förbättringar, S01l1 sedan dess blifvit tillälnpade i andra
länder. Jag tviflar på, att storleken af våra kopparnlynt kan anses
tillfredsställande, och jag har äfven stora sl{äl att tro, att våra tio
öringar i detta afseende icke äro lämpliga. Ullder hela sin tillvaro
hafva tioöringarna vållat besvär både på grund af sin litenhet och
på grund af likheten i storlek Il1ed en tjugufell1öring. Huru ofta har
icke förväxlingen af en tioöring nled en tjugufemöring vållat förar
.gelse? Och 0111 lTIan sedan tänker på landtbefolkningen, på spår
vagnskonduktörer, lllånglersl{or och arbetare, SOl11 handskas llled pen
ningar, är det gifvet, att tioöringarna, som äro svåra att fatta och
lätta att tappa, skola vålla mycket besvär. Utolnlands har nlan all
lnänt öfvergått till nickeln1ynt, och jag undrar, 0111 det icke vore
lämpligt, att tioöringarna likasom det smutsiga brollslIlyntet hos oss
utbyttes nl0t nlynt af nickel eller alunlinium.

Det finnes stundom en svårigllet att skilja vissa slag af lnynl
från hvarandra, då de äro af ungefär samnla storlek. I Tyskland äro
tiopfennigestyekena af nickel och fenltiopfennigelnynten af silfver bvar
andra påfallande lika, och innan nlan blir van vid att känna skill
nad på dessa 111ynt, får l1lan 111ed . nageln skrapa denl i kanten för
att känna efter Oln denna är refflac1, 11vilket är fallet nled femtio··
pfennigen. I Belgien Ilar nlan för underlättande af åtskiljandet af

12
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nlynten försett de 111indre med ett hål i lnidten. Ingen kan l11isstaga
sig på ett sådant lnynt, enär hålet är påfallande lätt att iakttaga, och
jag kan äfven med handske på handen känna, 0111 det är ett silfver
fuynt eller ett nickelnlynt.

Jag har därför nu velat framkasta den frågan, huruvida man icke
nu, då vi skola få nya mynt, bör till behandling upptaga den icke
oviktiga frågan om den fOfIn och den storlek, som för dessa kan
anses lämplig.
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Professor E. A. Kallenberg llöll härefter ett föredrag onl:

Revisionen af aktiebolagslagstiftningen.

Inledning.

Gällande aktiebolagslag är, SOIU bekant, af den 28 juni 1895. I
början af 1905 tillsattes en k0l11111itte med hufvudsakligt uppdrag att
revidera denna lag. KOlnmitten afgaf i början af innevarancle år
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(1908) ett onlfångsrikt hetänkande, hvars hufvuddel utgöres af förslag
till ny aktiebolagslag.

Att frågan onl en refornl af aktiebolagslagen blifvit aktuell sil
kort tid efter det 11U gällande lag trädde i kraft, kan egentligen icke
111ycket öfverraska.

D,enna lag var knappast, fullt nlodern e~ls, då d~n hörjade, til1
lälnpas och ,kan' 'ännu 111indre l1U anses tillfredsställande.' "Utveck
lingell på det ekon9nliska 0111rådet är ju i våra dagar synnerligen
snabb, llvarför ock lagar, tillhörande det handelsrättsliga gebitet, nler
,än andra lagar äro utsatta för att tidigt åldras. Ofta franlträda snart
,efter det en lag börj at tillämpas ,nya företeelser,. sor11 i lagen icke
.äro förutsedda, eller som visa, att. förefintliga bestä111111elser sakna
nödig effektivitet. Hvad nu antydts, har otvifvelaktigt tillä11lpning på,
aktiebolagsväsendet och gällande aktiebolagslag. Aktiebolagsväsendet
har efter år 1895 oerhördt utvecklats, aktiebolaget har i allt 11ögre
,grad blifvit for111en för de större företagen. Allbekant torde vara~

att denila utveckling, 0111 ock i stort sedt glädjande, icI.ce företett en
hart ljusa sidor. Aktiebolaget är en synnerligen komplicerad orga
11isatio11, S0111 l11era än andra associationer erbjuder lllöjligheter för
illojala tendel1ser att göra sig gällande. Då synnerligen stora och
viktiga intressen härvidlag stå på spel, kan lagstiftningen icke gärna
ställa sig likgiltig.

1\1in afsikt är att nu franlhålla OCll belysa vissa hufvuddrag af
,det föreliggande förslaget till ny aktiebolagslag.

Jämför l11an till en början i forlnellt hänseende 'detta förslag
l11ed 'nu gällande lag i ä111net, så visar det sig, att kOllInlitten
sökt gifva åt laginnehållet en nlera systelllatisk och öfversikt
lig disposition. Man har 111ed rätta tadlat gällande lag för brister
i antydda afseende ; dessa brister torde vara i förslaget afhj älpta,
OCll jag vågar nästan säga, att, onl också kOll1111itten skulle befinlias

icke hafva lyckats i andra delar, den åtnlinstone Illåst.e erkännas
hafva i förevarand e stJTcke åstadkonlnlit ett godt resultat.

JäIl1för nlan förslaget i IllaterielIt afseende nled gällande lag, så
frainträder ganska snart, att förslaget icke öfvergifvit de hufvudgrun
der, llvarpå gällande lagstiftning hyggt. Emellertid upptager förslaget
åts1cilliga bestänlnlelser, till hvilka 1110tsvarighet nu saknas, beställl
IlleIser, hvjlkas syfte är att bereda skydd i olika riktningar. De före
slagna 11yheterna öfverensstän1111a till stor del 111ecl tankar, S0111 redan
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vunnit insteg i 1110dern. utländsk lagstiftning.~ Den ekonoll1iska utveck
lingen visar i olika land salUIlla hufvuddrag icke lninst på associa
tionsväsendets oturåde, och det är därför ingenting 111indre än under
ligt, att lagstiftningen tenderar till likhet i hufvuddragen. Enlellertid
innehåller förslaget på en del punkter beställlnelser, sonl sakna nl0t
stycke i andra lagar och lagförslag, och, äfvendär den utländska
lagstiftningen tjänat såsonl luönster, har kOlllmitten låtit sig angeläget
vara att fullt själfst.ändigt OCll 111ed hänsyn till våra förhållanden be
gagna de fränlnlande' förebildern'a.

Syftet att bereda garantier 1110t lllissbruk kan helt naturligt icke
vinnas, utan att tyngre forlner kräfvas och bolagens rörelsefriIlet in
skränkes. Förslaget. har, liksOll1 öfriga 1110derna lagverk på före
varande onlråde, lnåst l{öpa de eftersträfvade fördelarna nled upp-,

offringar i dessa hänseenden. Det är dock att märka, att garanti
bestämlnelserna i allmänllet icke äro af tvingallde natur utan endast
deklaratol~iska: det står vederbörande fritt att ll1eddela andra före
skrifter i bolagsordningen. De absoluta bestäffilnelserna hafva in
skrällkts till ett oeftergifligt nlinilllum.

Reformarbetets .hufvuduppgifter kunna sägas hafva varit: att be

reda alllTIänheten skydd 1110t osunda bolagsföretag, att bereda aktie
ägarna skydd mot lnissbruk fråll styrelsens sida, och att bereda l11i
noriteten skydd 1110t 111aj oritetsförtryck.

Till skydd för allnlänlleten kunna lagstadganden vara erforderliga
nled hänsyn till förvärf af aktier Sa111t kreditgifning. Aktieförvärf
kan förekonlilla dels vid emission af aktier -- vare sig vid bolagets
hildallde eller vid ökning af aktiekapitalet - och dels då aktie 011)

byter ägare.

Aktiebolags bildande.

Jag vill först till undersökni~lg upptaga den afdelning, som hand
lar 0111 aktiebolags bildande. Hithörande bestälnnlelser äro att räkna
till de allra viktigaste i en aktiebolagslag.

Några alllnänna synpullkter, från 11vilka äUlnet torde böra ses,
skola först fraluhållas. Af de betydande kapital, S0111 i våra dagar
plaeeras i aktier, härrör en synnerligen stor del från slllåkapitalister.
Orsaken ligger i öppeh dag. Det är den begränsade ansvarigheten
oell utsikten till högre vinst än dell vanliga rälltau, SOlll spela rollen
af nlotiv härför. I samnla ll1ån sUlåkapitalet anknytes till aktie-
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bolagsväsendet, ökas uppenbarligen faran för illojala transaktioner.
Allnlänheten saknar förlnåga att själfständigt bilda sig ett 0lndön1e
DIn den ekononliska bärkraften och betydelsen af de företag, i hvilka
den är intressent. Vill nu lagstiftningen söka träffa garantier, böra
dessa otvifvelaktigt gå ut på att bereda allllläIlheten 111öjligheten att
se sig för. Onl den enskilde icke begagnar sig af denna lnöjligllet,
är det hans ensak. Något statsförmynderskap öfver de enskilde bör
här icke ifrågakon1ma.

Tillänlpar Ulan det sagda på frågall 0111 förfarandet vid bolags
bildande, så fralllgår däraf, att garantierna lllåste bestå i en konse
kvent genolnförd tillälnpning af publicitetsprincipen. . Lagstiftningen
111åste genol11 stadganden af tvingande natur påbjuda publicitet be
träffande de förhållal1den, sonl utgöra grundvalen för bolags bildande.
Denna väg Ilar lnan valt i den nl0derna aktiebolagslagstiftnil1gen.

Sonl bekant skiljer man lnellan simultan- och successivbildning af
.aktiebolag och förstår lned silnultanbildning, att stiftarna öfvertaga
alla aktierna, lnedan n1ed successivbildning afses ·det förhållan'det, att
allnlänheten inbjudes till aktieteckning. Denna skillnad betingar inga
lunda 111ed nödvändighet olika regler beträffande tillvägagångssättet
vid bildandet, ll1en å andra sidan ligger det i sakens natur, att lag
stiftaren svårligen kan undgå att taga i öfvervägande, huruvida icke
särskilda regler för hvartdera bildningssättet böra fil~nas. Påbjudes
publicitet, så sker det till sl{~ydd för alllnänheten; då .stiftarna själfva
öfvertaga hela aktiekapitalet, och det synes kunna antagas, att de
äro underkullniga 0111 och i stånd till att. bedöl11a betingelserna för
företaget, förefaller skydd vara öfverflödigt. På denna tankegång
hafva en dellagverk, bland andra vår gällande svenska lag, byggt
sin position i. änlnet. Skillnad är gjord 111e11an sitnultan- och sucees
sivbildning.

EnlelIertid tala grava betänkligIleter nlot att till su'ccessivbildningell
inskränka det skydd, som eftersträfvas llled best.älnnlelserna Oln pu
blicitet. Garantier kräfvas. äfven n1ed afseende ä sin1ultanbildningen,
OCll detta i två olil{a hänseenden} nämligell till skydd dels för stif
tarna och dels för den utoll1stående allnlänheten. Beträffande stif
tarna kOlll11ler i betraktande, att alltagandet, det dessa äga kännedo111
Oln och äro kOll1petenta att bedöll1a ett företags ekollollliska förut
Sättningar, ingalunda alltid är riktigt. Och det är fara värdt, att
detta antagande skulle visa sig särskildt oriktigt, onl lagen oIngär-
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dade successivbildningell llled stränga garantier 111en länlnade sinlul
tanbildningen fri. De stränga bestäIDlllelserna för successivbildl1ingen
skulle lTIed lätthet kUllna eluderas på det sätt, att de verkliga upp
hofsnlännen till företaget vände sig till utomstående personer och ill
bjödo delll att ställa sig såsonl stiftare till företaget. - Hvad angår
nödvändigheten af skydd för allmänheten, så är att lllärka, att ell lag,
sonl innehäller olika regler för simultan- och successivbildl1ing, lätt
kan kringgås på det sättet, att alla bolag bildas simultant, 111en, sedan bo
laget väl konll11it till stånd, aktierna onledelbart utbjudas till alllTIänheten.

Synpunkter sådana sonl de nu antydda hafva varit bestäffiinande
för förslaget. Reglerna angående förfarandet vid bildandet äro genlen
salllnla för successiv- och simultanbildning. Proceduren skall enligt
förslaget vara denna.

Stiftarna skola upprätta en stiftelseurkund. Denna skall publi
ceras .i tidningarna OCll därefter i två exelnplar ingifvas till konungens
befallningshafvande för att det ena exenlplaret Illå därstädes vara för
.allulänheten tillgängligt. I ordningen följer sedall aktieteckningen,
sonl, vare sig den verkställes af stiftarna eller andra personer, skall
ske å en teckningslista, hvilken innehåller stiftelseurkunden i afskrift
{)ch en del andra nödiga uppgifter. Teckning å lista~ som icke upp
fyller föreskrifterna, är ogiltig. Nästa tnonlent utgöres af konstitue
rande stänlIuan. A del1Sanl111a skola' franlläggas stiftelseurkunden
Dch teckningslistorna salut en berättelse af stiftarna för den händelse
stiftelseurkunden innehåller bestämnlelse onl att för aktie Illå till
skjutas annat än penningar, eller att aktieteckning nlå göras nled
villkor, eller att bolaget eljest skall öfvertaga egendoln, eller att stif
tare eller annan skall erllålla godtgörelse för bolagets bildande eller
·eljest särskild förll1åll eller rättighet. - Föreskriften 0111 afgifvande
af berättelse är en nyhet. En annan nyhet i fråga onl den konsti
tuerande ställlillan är, att ett visst antal aktieägare eller aktieägare
lned viss kvotdel af aktiekapitalet kunna påkalla tillsättandet af ett
lItskott, SOlll har att underkasta förhållandena vid bildandet en grallsk
ning och till stänlman afgifva en berätt.else angående dessa förhål
landen.

Besluta aktietecknarna, att bolaget skall kOll1nla till stånd, hafva
de att antaga bola.gsordning saIllt Välja styrelse och revisorer, 11var
efter såsom det sista 1110mentet i bildniIlgsproceduren följer bolagets
registrering. Villkor för registrering, hvarnled rättssubjektivitet vin-o
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nes, äro; att lninst hälften af det tecknade beloppet, efter afdrag för
öfverteckning och aktierätt, sonl kan vara förverkad, inbetalts i pen
ningar eller annan egendonl i enlighet Iiled stiftelseurkundens be
stälnnlelser, samt att det tecknade beloppet efter °nänlnda afdrag ej
understiger det belopp, hvartill aktiekapitalet enligt bolagsordningell
lägst lnå sättas.

Åtskilliga mOlllent af den föreslagna bildningsproceduren äro, så
SOlll delvis reda.n antydts, nya, jänlförda n1ed gällande lags stadgan
dell Olll successivbildning. Den ledande tanken har varit den förut
franlhållna, nä111ligen att åstadkolnnla publicitet rörande alla de för
hållanden, hvilka d~t är af vikt att känna för att kunna bedöma det
planerade företaget.

Den viktigaste olikheten ll1ellan förslaget och gällande lag är
enlellertid den, att reglerna för sin1ultan- och successivbildningell äro

"deSall1ma. Då denna fråga med allt fog kan gifva" anledning till
ll1eningss-kiljaktighet, skall jag 3Ttterligare uppeilåila lllig vid del1
salnl11a och söka lnera ingäende belysa de synpunkter, SOlll kunna
ocll böra tagas i öfvervägande.

För närvarande bildas i vårt land ll1ånga aktiebolag Sh11ultant.
Proceduren är härvidlag del1 allra enklaste och bekvälnaste. Stif
tarna upprätta nödiga handlingar och förklara sig öfvertaga hela
aktiekapitalet; de antaga bolagsordning samt utse styrelse och revi
sorer. Allt detta kan försiggå p"ä ett enda salllll1anträde af helt OCll
hållet privat natur. I åtskilliga fall hafva stiftarna icke för afsikt
att i företaget upptaga utolllstående personer. Det synes då obe
fogadt att kräfva en olnständligare procedur; fraulför allt kan krafvet.
på publicitet förefalla on1otiveradt. Hvarför skola förhållandena vid

\ bildandet publiceras exenlpelvis i ett sådaht fall SOl11 det, att arfvin
garna till ett företag vilja fortsätta det i aktiebolagsfornl utan att däri
upptaga någon utolllst.ående?

Af stort intresse är det att beträffande förevarande spörslnål jänl
föra förslaget llled de förslag till aktiebolagslag, S0111 utarbetats i
Dallmarl{ och Norge. I dessa senare hafva upptagits regler angäende
såväl silnultan- S0111 successivbildnil1g, och därvid hafva de synpunk
ter, sonl jag nyss antydt, varit afgörande. För att förhindra sinlul
tanbildningsprocedurens användallde i fall, då syftet i själfva verket
är att få alllllänheten nled i företaget, har 111an i det norska för
slaget förklarat den aktieöfverlåtelse vara utall verkan, SOln äger
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runl under de två första åren efter bolagets bildande. Det danska
förslaget har upptagit sanlnla tanke, dock n1ed en väsentlig lllOdi-·
fikation. Man har velat bereda aktieägarna 11löjligheten att n1ed bin
dande verkan öfverlåta aktier jän1väl under de två första åren. af
bolagets tillvaro. I sådant syfte har det 111edgifvits aktieägare att,
sedan bolaget genonl simultanbildning kOlnn1it till stånd, påkalla. ett.
offentliggörande af förhåilandena vid bildandet, ett offentliggörande,
SOlll nlotsvarar det, som fordras· vid successivbildning. Sedan ett
sådant offentliggörande ägt rUlTI.,kan aktieöfverlåtelse ske.

Obestridligt torde vara, att den utväg - förbud 1110t öfver
låt.else -, SOlll det norska förslaget funnit, bereder allll1änheten ett
ganska effektivt skydd lnot missbruk af silnultanbildningsproceduren,.
111en å andra sidan lägger den sådana band på onlsättningen, att dess·
upptagande i vår rätt icke kunnat. förordas. Det danska förslaget
äger ett n1ycket bestäuldt företräde i detta afseende. Enlellertid
lägger ju äfven detta ett visst band på 0111sättningen. Det kan äfven
enligt det danska förslaget inträffa, att fullt lojala öfverlåtelser för-o
klaras ogiltiga. Vidare bör uppn1ärksall11nas, att, onl också genon1
ifrågavaran.de stadganden i de norska och danska försla.gen allmän
hetens kraf på skydd tillräckligt tillgodoses, detta däremot icke är

fallet nled stiftarna. Förut har frall1hållits, att sinlultanbildningens
foriller kunna lllissbrukas på det sätt, att personer, son1 i verklig
Ileten äro fräl11nlande för företaget, inbjudas att ställa sig såson1
stiftare. Med 11änsyn härtill kräfves äfven för stiftarna det skydd~

sonl den offentliga kritiken kan lälnna.
En särskild enklare sinlultanbildningsprocedur vore endast lInder

den förutsättningen obetingadt tillrådlig, att 111an kunde finna en
forn1el, . enligt hvilken silDultanbildningsförfaranc1et begränsades till de
fall, i hvilka alla stiftarila äro stiftare icke blott till nall1net utan
äfven till gagnet. En sådan forll1el ka'J~ eluellertid ej finnas. I det
danska förslaget har lnan sökt på en on1väg vinna lnålet. Man har'
tillåtit SilTIultanbildning nlen endast i sådana fall, då stiftarnas antal
icke öfverstiger 15. Äro stiftarna icke flera än 15, talar sannolik-o
heten för att det är en krets af 11varandra närstående personer, sonl
starta företaget och äl11na förblifva de enda il1tressenterna i det-o
salnlUa.. Med allt erkännande af det praktiska syfte, sonl nlan så
lunda i det danska· förslaget velat tillgodose, kan jag dock ej finna
annat, än att den 0111ständighet, nän11igen stiftarnas antal, SOIU Inan
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tillagt afgörande vikt, är principiellt sedt godtycklig och ofta 111åste
förfela det r~~tta. 'Till 111an fullt vinna den trygghet, sonl eftersträfvas,
torde enda utvägen vara att låta. sinlultanbildningen följa s.anl111a
regler sonl successivbildningen. Afgörande betänkligheter härenlot
synas ej föreligga. För att ytterligare granska. det förut valda
exelllplet, att en affär gått i arf och arfvingarna vilja ensalllUla i
bolagsforlll fortsätta affären, så kan det' icke nled fog sägas vara
onaturligt att härvid fordra publicitet. Rättigheten att drifva affär
utan per~onlig ansvarigIlet är en betydande förnlån, OCll lagstiftningell
kall ll1ycket väl uppställa villkor för denna förll1åns åtnjutande, 0111
detta synes nödvändigt. Förbises nlå ock ej, att den publicitet, SOlll
kräfves, icke gäller andra förhållanden än sådana, S0111 de, hvilka
träda i förbindelse 11led bolaget, böra känna för att kunna bilda sig
en klar och tydlig uppfattning onl bolagets soliditet.

Jag skall härefter något uppehålla l11ig vid den företeelse, S01l1 i
den tyska aktiebolagsrätten går under nanlnet Nachgrundung. 'Till
]]lan förekonl111a, att vid aktiebolags bildande förfares illojalt på det
sätt, att egendonl öfvertages till oskäligt pris, så äro bestänlnlelser,
afseende själfva, bildningsproceduren, icke tillräckliga; jänlväl be
stälnll1elser, afseende t.iden därefter, erfordras. Under den första
tiden af bolagets beständ utgöres styrelsen i allnlänhet af stiftarna
eller af personer, som stå stiftarna nära. Med hänsyn härtill l11åste
dB garanti€r, -SDnl stadgats 1110t 11lisshruk från stiftarnas sida vid
själfva bildandet, hafva en viss 1110tsvarighet beträfI"ande tiden efter
det bolaget k0111111it till stånd. Det principiellt riktiga är tydligtvis
att direkt föreskrifva, att, on1 under bildandet aftal träffats Olll öfver
tagande af egendoll1, detta aftal icke får, efter det bolaget kOlllnlit
till stånd, geno111föras' nled 111indre det godkännes på bolagsstälnnla
och äfven i öfrigt förfares på sal11ma sätt sonl 0111 aftalet förelegat
till godkännande redan på den l\:ol1st.ituerande bolagsstä111nlan. En
föreskrift af denna innehörd skulle enlellertid sakna nästan all prak
tisk betydelse. Det vore nänl1igen endast i lnycket Sällsynta fall
111Öjligt att ådagalägga, att ätgärder, 0111 hvars vidtagande efter det
bolaget komn1it till ständ vore fräga, grundade sig på ett redan un
der bildningsproceduren träffadt afta!. Förslaget har därför valt en
a.nnan väg, sonl är, onl också 111indre teoretisl{t tillfredsställande, så
likväl praktiskt taget lllera betryggal1de. I § 25 har stadgats, att,
innan två år förflutit efter bolagets registrering, bolagets styrelse ej
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lnå utan bolagsstänl1nans sanltycke träffa något aftal onl förvärf af fast
€ller lös egendolll för godt.görelse, sonl öfverstiger en fellltedel af hela
aktiekapitalet. Några ytterligare garantibestä1ll111elser äro i anslutning
11ärtill i paragrafell gifna. Förbudet gäller icke, då »förvärf af sådan
€gendonl, SOill i aftalet afses, utgör förelllål för bolagets verksall1het,
€j heller ifråga onl köp å auktioll af egendom, son1 pantsatts eller
U tIllätts för bolagets fordrall». Hvad här föreskrifvits innefattar en
långt gående inskränkning i styrelsens hefögenllet: styrelsen får un
der två års tid icke träffa aftal 0111 förvärfvande af egendonl för en
godtgörelse, som öfverstiger en felntedel af hela aktiekapitalet. Be
stälnll1elsen torde dock icke vara betänklig, under förutsättning att
den tolkas så, att, onl styrelsen 111ed öfverträdande af sin befogenhet
träffar aftal llled tredje lllan, sonl är i god tro, bolaget blir bUlldet.
Ett uttryckligt stadgande häronl anser jag för min del hafva bort
intagas i paragrafen.

Ökning af aktiekapitalet.

Jag går därefter öfver till frågan onl ökning af aktiekapitalet.
Reglerna onl ökning af aktiekapitalet Blåste enligt sakens natur vä
sentligen bestä1111nas af reglerna Oln bolagets bildande. Teoretiskt
kan lnan beteckna ökning af. aktiekapitalet SåSOlll e11 partiell nybild
ning af bolaget. OnT nlan söker 0111gärda bildandet af aktieholag
111ed garantier 1110t 111issbruk 111en icke har Illotsvarande heställlmelser
för ökning af aktiekapitalet, kan följden befaras blifva, att reglerna
för bildandet eluderas på det sätt, att de 111issbruk, 111a11 genonl de
san1111a velat förekon1nla, göra sig gällande vid en efter bolagets re
gistrering företagen ökning af aktiekapitalet.

Den skillnad, sonl göres nlellan sinlultan- och sueeessivbildl1ing,
har sin fulla 1110tsvarighet 111ed "afseende å ökning af aktiel{apitalet. "
Man kan sålunda tala 0111 sinlultanökning och successivökning. Si
l11ultanökl1ing föreligger, då alla de nya aktierna öfvertagas af de
föregående aktieägarna, n1edan successivökning äger· run1, då bolaget.
inbjuder utolllstående till aktieteckning. Af skäl, analoga llled "denl,
S0111 tala för att föreskrifva salnnla procedur vid silllultan- och suc
cessivbildning, synes beträffande förfarandet ingen skillnad böra göras

l11ellan simultan- OCll successivökning.
På dessa hufvudgrunder har förslaget byggt ökningsbeställ1111el

serna. Parallellisn1en mellan holagets bildallde oel1 ökning af aktie-
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kapitalet är i det hela genonlförd. . Ökning skall beslutas af bolags
st.änl111a. Detta torde gälla redan nu. Nytt är därenlot stadgandet,
att, Oln aktier af olika slag finnas, ökningsheslutet tillika skall god
kännas genolD särskild omröstning af hvarje klass aktieägare. Syftet
11led detta stadgande är att bereda ett välbehöfligt skydd för preferens
aktieägare.

Ö~ningsbeslutet, SOlD ju kan sägas I)1otsvara stiftelseurkunden, skall
publiceras i 'tidningarna. Sedall anmälan därefter gjorts till al{tiebolags~'

registret, verkställes teckningen af de Ilya aktierna å en lista, hvari
ökningsbeslutet upptagits, OCll gäller detta vare sig teckningen göres.
af förutvarande aktieägare eller af andra personer. En annan anlnärk
ningsvärd nyhet, mot 11vilken svårligen någon anmärkning kall göras,
är den, att äldre aktieägal~e tillerkänts företrädesrätt till teckning af
de nya aktierna.

Aktiekapitalets tryggande.

I en aktiebolagslag gifves det ej några bestämnlelser, SOlU i vikt
öfvergå den), hvilka afse aktiekapitalets tryggande. Aktiekapitalet är
ju grundvalen för bolagets existens, dess enda kreditbasis. I frän1sta
runlnlet gäller det att skydda bolagets kreditorer, 111en ifrågavarande
hestänlnlelser äro till värn äfven för aktieägarna, såvidt de äro lojalt
intresserade af bolagets välgång.

Gällande lags bestälnmelser i fråga onl inbetalning af aktiekapi
talet äro som bekant ganska stränga, strängare än i de flesta frälll-
Illande lagar är fallet. Förslaget öfverensstälnnler i denna del väsent~

ligen 111ed gällallde lag. På en punkt har i förslaget vidtagits en
ändring, som förtjänar fralnhållas,' ell1edan. den riktar sig Ill0t ett
svårt 111issförhällande, SOln lärer ej sälla.n hafva förekonlnlit. Gäl
lande lag föreskrifver, att styrelsen' skall vid anstlkan onl holags re
gistrering Iänlna uppgift onl huru stor del af aktiekapitalet är in
betaldt. Det är klart, att denna uppgift endast får afse inbet~lning~

SOl11 verkligen blifvit \ullgjord i penningar eller annan egendoll1 i en
lighet 111ed stiftelseurkundens bestämmelser, nlen i tillänlpningell, har
detta ofta nog ej iakttagits. Allnlälan 0111 inbetalning torde hafva
gjorts ~ fall, då i stället för penningar atlämnats värdepapper, stun
donl af 111ycket tvifvelaktig valör; exenlpel lärer ocl{ hafva förekoll1
111it därpå, att icke nägoll inbetalning utan allenast en förskrifning
att betala förelegat. Att 11lissbruk i detta afseende äro af synnerligen
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farlig natur, är uppellbart. Förslaget har därför stadgat, att stYl'el~

sen skall, då den a1lsökerol11 bolagets registrering, uttryekligen för
säkra, att den anmälda betalningen fullgjorts i penningar eller a'llna1i
egendon1 i enlighet n1ed stiftelseurkulldells bestän1nlelser. En sådan
bestämn1else kan ieke anses vara värdelös, särskildt 111ed hänsyn där
till, att falsk försäkran ät- belagd 11led så strängt ansvar SOlll böter
fråll fen1tio till tio tusen kroll0r eller fängelse.

Om 'l11inskning af aktiekapitalet skall jag 11ärefter yttra några ord.
Ordet aktiekapital är gallska n1ångtydigt oeh anv,ändes ej sällan, utan
att lIlan är fullt l11edvetell Oln dess betydelse. Då lTIan. på tal 0111
11edsättning af aktiekapitalet använder detta ord, bör 11lan därllled
förstå det belopp, SOln i balansräkningen skall upptagas å debetsidan
under rubriken aktiekapital, oeh 11vilket bör vara täckt af 1110tsva
rancle tillgångar uppförda å kreditsidan. Reduktion af aktiekapitalet.
'i den n1ening, llvari ordet sålunda tages, är i gällande lag on1gärdad·
llled fullgoda garantier. Reduktion kan ske geno111 inlösen af aktier
,enligt bestälnd anlorteringsplan, så fralllt förbehåll däronI skett an..
tinge11 vid bolagets bildande eller, i fråga Oln sådana al{tier, sonl 11t
,gifvits vid aktiekapitalets ökning, så franlt förbel1åll däronI då gjorts;
reduktion kan vidare ske 111ed. iakttagande af en onlständlig procedur,
11vari, bland annat, ingår kallelse å borgenärerna att anlnäla sig saInt deras
förnöjande eller saIntycke till nedsättningen. Dessa bestälnn1elser äro fullt
betryggande, och i den delell står förslaget på gällande lags stålldpunkt.

Frän reduktion af aktiel{apitalet i nu angifna bemärkelse har nla11
att skilja obehörig lninsklling af de tillgångar, sonl skola täcka aktie
kapitalsposten å debetsidan~ utan' att denna nedskrifves. Att jllköp
,af egna aktier från holagets sida betyder Ininskl1ing af ifrågavarande
tillgångar, är Ilumera allIl1änt erkändt. I d.en moderIla lagstiftningen
ställer lnall sig med rätta synnerligen afvisande 1110t sådana transak
tioIlel\ Gällande svensk rätt förbjuder den1, och förslaget olnfattar
,sa111111a princip~ onl ock gelloInförd 111ed en - fullt hefogad - n10difikation.,

Den kanske farligaste forIl1en för öfverträdelse af förbudet att.
,angripa aktiekapitalet ,består däri, att till aktieägarna lälnnas 11tdel-,
ning under rubriken vinst, ehuru verklig vinst ej finnes att utdela.
Regler, S0111 onlöjliggöra sådant, stå ej att finna. .Lagstiftarell kan
-egentligen här ej göra annat än gifva ettotv6tydjgt uttryck åt prin-
cipen, att till aktieägarna ej må utdelas aenat än ViI1st enligt balans
'-räkningen. Villkoret för detta huds efterlefvallde ligger däri, att
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balansräkningen föres efter riktiga grunder. Härtill anknyter sig' så
lunda ett utonl0rdentligt viktigt intresse, .och jag kan ej undgå att
något dröja vid frågan onl grunderna för balansräkningens uppstäl
lande.

Balansräkningen.

För bolagsväsendets sundhet och förkofran skulle 111ycket vinnas,.
?111 fullt riktiga balansräkningar kunde åstadkolumas, och det är där
för naturligt, att denna fråga skall vid en ny lags utarbetande till
vinna .,sig särskild uppluärksanlhet.

Det första spörslnäl, sonl nlöter, är detta: tjänar det öfver hufvud
något till att Ineddela beställllllelser onl grunder för balansräknings upp-
rättande? Uppellbart är, att äfven nled de bästa regler man icke i det
särskilda fallet. vinner Ilågot, om bolaget själft saknar den goda viljan ..
Men frågan är icke afgjord härmed. Sådana bestänlnlelser kunlla
vara till god ledning för de redbara företagen, en på riktiga principe~~

baserad bal:lnsräkning är vidare ett synnerligen viktigt lnedel för
aktieägarna att kontrollera styrelsens förvaltning, och, för så vidt
det ligger i deras intresse, att bolagets ställning är solid, utgör detta
intresse för elenl en nlaning att öfvervaka, att ställningen erhåller ett
korrekt uttryck i balansräkningen.

Konl111itten har därför trott sig böra upptaga vissa stadganden.
angående balansräknings upprättande. Den §, SOlll handlar häro111 ,
innehåller till en början ett allnlänt uttalande, S0111 fastställer en
11laxinligräns för värdesättning af tillgångarna: dessa nlå icke upp
tagas öfver deras verkliga värde. Vid sidan 0111 denna regel stå två
andra regler. Enligt den ena lllå tillgångarna ej upptagas till högre
belopp, än sonl 1110tsvara kostnaderna för deras anskaffning eller till
verkning. Den andra regeln gör undantag frän principen, att det
verkliga värdet ieke får öfverskridas: »Fast eller lös egendonl, afsedd
till stadigvarande bruk för bolaget, 111å likväl upptagas till belopp,
nlotsvarande kostnaderna för egel1dol11ens anskaffnillg eller tillverk
ning, ehurll verkliga värdet är lägre än detta belopp. I ty fall skall
dock därå årligen afskrifvas det belopp, S0111 1110t.svarar egendolnens
genoln ålcler eller slitning orsakade värc1enlinskning». ·Vid del1 sista,
för alla, S0111 äro 111ed aktiebolagsväsenclet något förtrogna, välkäncla re
geln skall jag ej vidare stanna. Därenlot nlå förbudet nlot att upp
taga tillgångarna till llögre belopp, än sonl 1110tsvara kostnaderna för
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deras allskatrning eller tillverkning, belysas. Då värdestegring kall

bero på tillfälliga konjunkturer, bör det icke vara ett bolag tillåtet
att skrifva upp sina tillgångar i böckerna i 1110tsvarande grad. Värde

stegringen 11lotsvaras ej af ett verkligen uppburet vinstbelopp utall
representerar allenast ell vinstutsikt, SOln kanske, dä fråga 'uppstår

därOlTI, icke kan realiseras. Har vinst verkligen influtit, bör utdel
ning kunna ske, Il1en så länge detta icke sket.t, och så länge det

blott är fråga onl en utsikt. till vinst, bör :cke på grundvalen af en
llögre värdesättning vinstutdelning kunna ske.

Eluellertid Ilar kOll1111itten icke ansett det tillrådligt att utan undan~

tag geno111föra denna princip. Det har bestälnts, att tillgångarna Inå

upptagas utöfver kostnaderna för anskaffning eller tillverkning, så
fralnt särskilda oUlständigheter kunna anses läulna fog härför och

dessa i balansräkningen fullständigt angifvas. Onl ett bolag t. ex~

handlar 'Illed olika artiklar och den ena nedgår, medan den andra

stiger i' värde, skulle det vara obilligt förbjuda bolaget att upptaga

den artikel, SOIU st.igit, till högre belopp än inköps- respektive till

verkningspriset ; 0111 det ej nledgifves, kan balansräkningen komnla
at.t till bolagets nackdel förete en bild, SOl11 är afsevärdt säulre än

det verkliga läget. Garantien 1110t nlissbruk af detta Inedgifvande
ligger däri, att i balansräkningen de särskild:t onlständigheterna skola

angifvas; vidare nlå ej förbises, att hufvudregeln - den regel, SOlll
förbjuder att vid värdesättningen gå öfver det verkliga värdet - äfven
11är gäHer.

Öfverskådar 111an sanltliga de i förslaget gifna beställ1melserna

on1 värdeSättning af aktiva, finner man, att de afse att förhindra
öfvervärderi1~g. Därelnot saknas bestänl111elser, S0111 förbjuda under

'värderin.g. Orsaken därtill ligger nära till hands. Öfvervärdering
rnåste i allnlänhetens intresse förbjudas. Öfvervärdering kan vilse

leda vid aktieköp och kreditgifning, l11edan underVärdering iiI' för all

l11änhetell ett ganska likgiltigt förhållande. För aktieägarna är det
visserligen af stort intresse, att balansräkningen icke visar ett sänlre
läge äll det verkliga, mell de äro hällvisade till att bevaka sina in

tressen i detta hänseende vid bolagsställl111an, där balansräkningen
fastställes. Något allnlänt intresse att hindra undervärdering före

ligger näppeligen.
Frågall onl förbud nlot undervärdering blir synnerligen aktuell,

därest 11lan i lagen intager bestän1111else 0111, att aktieägare är berät-
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tigad att fordra utdelning af förefintlig vinst. En sådall rätt redu
ceras högst väsentligt till Sill betydelse, 0111 "tillgångarna kunna värde
sättas till belopp, sonl understiga det verkliga värdet, och balans
räkningen följaktligen uppställas ·-så, att den icke visar någon vinst.

Jänlte föreskrift 0111 aktiva inrynlnler förslaget äfvenen föreskrift
-GIll passiva. 'J> De helopp, hvartill. aktiekapitalet, reserv- och förny
elsefonder uppgå, skola i balansräkningen uppföras bland skulderna»~

Denna bestänlll1else är så själfklar, att den horde vara öfverflödig,
111en erfarenheten har visat,att den icke är detta.

Aktiebolags organ.

Den afdelning, sorrl llandlar onl aktiebolags organ, skall härefter
något granskas. Gällande lag känner tre organ: bolagsstänlnla, sty
relse· och revisorer. I korthet sagdt kan bolagsstänlman, betecknas
såsom den beslutande, styrelsen såsonl den förvaltande och reviso
rerna SåSOll1 dell kontrollerande luyndigheten. Förslaget står i den
delen på gällande lags ståndpunkt. I utländsk, t. ex. tysk lagstift
ning, känner nlan en fjärde Inync1ighet., uppsiktsrådet, och det har
Bagts, att vår rätt skulle sakna 1110tsvarighet till densalllilla. Detta
.1:11' emellertid icke fullt korrekt, ty enligt de hestälnmelser, sonl vår
lag innehåller onl revisorer, lnotsvarar denna institution åtminstone
till syftet det tyska uppsiktsrådet. Revisorerna äro ej älnnade att
vara en 111yndighet, SOl11 ell gång årligen underkasta.r räkenskaperna
granskning, deras uppgift är fast hellre att vara ett perll1anent kon
trollorgan, sonl icke blott reviderar böckerna utan ständigt öfvervakar
förvaltningen. - Några af de viktigare föreslagna nyheterna skall
jag nu alltyda.

Beträffande bolagsstä111lnan stadgas, i gällande lag likso111 i för-
.slaget, att aktieägares rätt att deltaga °i halldhafvandet af bolagets
angelägenheter utöfvas å holagsställl111a, där hvarje aktieägare. äger
rösträtt. En viktig uppgift för den 1110derna lagstiftningen är att före
k0111nla missbruk af rösträtten. En synnerligen farlig forIl1 består i
skenöfverlåtelse af aktier. Att effektivt förekon1ma skenöfverlåtelse,
är ej möjligt; on1 man öfver llufvud vill lagstifta .i denna fråga, får
111an 11öja sig nled nlindre kraftiga garantier. KOll1nlittell har haft
den särskilda anledningen att syssla nlecl frågan, att det föreligger en
.riksdagsskrifvelse, son1 franlhåller behofvet af beställ1nlelser.
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I förslaget har under .vissa betingelser röst.rättens' utöfning gjorts
beroende däraf, att aktieägare nluntligen eller skriftligen afgifver en I

försäkr·all, att han icke under falskt sken af köp, gåfva eller annat
a~tal åtkonl1llit aktien utan verkligen är ägare af densanlina, och att
han ej heller för att kringgå i lag eller bolagsordningen lneddelade
hestäl111nelser 0111 rösträtt förvärfvat aktien med skyldighet att åter
afyttra densaln111a. Skyldighetell att afgifva en sådan försäkran är
betingad af att yrkande däroll1 frainställts å bolagsställlinan af ll1inst
feln aktieägare eller af aktieägare lned sanlnlanlagdt aktiebelopp af
111inst en tjugolldedel af det å stämlllan företrädda aktiekapi~alet.

Ifrågavarande skyldighet gäller dock af lätt insedda skäl icke den;
.till hvilken aktie öfvergått genoll1 arf, giftorätt eller testamente, oell
ej heller i fall, då. den uppgifna ägaren af aktien förut ä ordinarie
holagsstäl11n1a såsonl ägare fört talan för samilla aktie, säfralnt ej
visas, att därefter förändring i äganderätten till aktien ägt rU111.

I-Ivad beträffar styrelsen gäller för 11ärvarande, om Jnan tänker på
dess ställning SåSOll1 representerande bolaget utåt, att styrelsen l{all
ntan inskränkning förplikta bolaget. Det är väl lnöjligt att billda
styrelsen genonl bestänl111elser i bolagsordningen och beslut af bolags
stänl111an, 111en detta har icke någon verkall i förhållande till tredje
111an , i god tro. Förslaget står i det hela på sall1111a ståndpunkt, l11en
har ell1ellertid för at.t bereda aktieägarna tryggilet 1110t 111issbruk frän
styrelsens sida upptagit några stadganden, son1 inskränka styrelsens
befogenhet. Sålunda är föreskrifvet, att styrelsen ej nlä föryttra eller
upplåta nyttjallderätt till all bolagets egendolIl eller den~ väsentligaste
delen däraf, 111ed lnindre bel11yndigande därtill gifvits å bolagsställlIlla,
och att styrelsen ej heller n1ä utan sådant belnYlldigande upptaga lål1
för bolagets räkning 1110t tryckta eller graverade obligationer eller be
stänl1na löneför1l1åner åt tjänstell1an i bolaget, där denne tillika är
styrelseledan10t.

Den viktigaste af dessa bestänlnlelser är den, sonl, förbjuder sty
relsen att föryttra eller upplåta nyttjanderät~ till all bolagets egen-o
donl eller dell väsentligaste delen däraf. En så genoll1gripande åt
gärd hör styrelsen icke äga uta.n bolagsställlmans lnedgifvande före
taga. Hvad angår obligationslån kan frågas, hvarför ll1an onl den1
gifvit en föreskrift, sonl ej afser andra lån. Grunden är den, att det
vid obligationslånen nästan utan undantag är fråga 0111 stora belopp
och lång afbetalningstid; vill 111an äfver hufvud sätta någon gräns

1:1
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hvilket torde v'ara nödvändigt, synes den i förslaget uppdragna gan
ska naturlig.

~Iot de j förslaget gjor.da inskränkningarna i styrelsens befogellhet
t.orde i.cke kunna göras befogade invändningar, förutsatt att de upp
fattas så, att afta] , son1 styrelsen slutit utan bolagsstälnn1ans be111yn
digande, icke frånkännas giltighet i förhållande till tredje nlan, sonl
är i god tro. Uttrycklig' föreskrift härol1l synes lllig hafva bort i,
förslaget intagas. 0111 111al1 skyddar tredje ·lllans goda tro, kan det
ifrägasättas, huruvida icke längre gående inskränkningar i styrelsens
befogenhet, än förslaget upptager, borde göras; för nlin del anser jag'
frågan böra jakallde besvaras.

Minoritetsskydd.

Bland de uppgifter, S0111 kOl1111litten haft sig förelagda, torde den,.
sonl afser beredande af skydd för ll1inoriteten 1110t lllajoritetsför
tryck, alln1ännast vara förelnål för intresse. Det är icke teoretiska
spekulatiollel~, sonl gjort, att denna fråga trädt i förgrunden, det är'
en på erfarenhet grundad opinion, att icke allt är väl beställdt. Upp
giften 11ör~' såson1 lätt inses, till en af de vanskligaste att lösa. I en
kapitalassociation sådan son1 aktiebolaget nlåste nlajoriteten 11afva
hufvudparten .af beställl111anderätt; den grundsatsen får icke uppgifvas.
Det gäller att utan kränkning af densalnina träffa garantier 1110t så
dana åtgärder fråll lnajoritetens sida, sonl äro ett uttryck för sträf
vanden at.t rikta sig· på nlinoritetens bekostnad. Några af de vikti
gare hithörallde stadgandena i förslaget skall jag nu anföra.

Enligt gällande lag har lnajorit.eten obegränsad rätt att bestänllna
öfver förefintlig vinst. Denna rätt kan 'lätteligen nllssbrukas; majori
teten kan t. ex. år efter år besluta att icke utdela vinst och på detta
sätt uttrötta lninoriteten i syfte att förlnå den att sälja sina aktier'
för billigt pris. Exenlpel på dylika 111issbruk förekoll1nla i alla land,
där bolagsväsendet är l11era utveckladt.

För att åtlninstone i någon nlän råda bot för antydda 111issförhål-·
landen ·har kOlllnlitten föreslagit den beställ1111elsen, att af ärsvinsten,
efter afdrag för 11vad S0111 åtgår till betäckande af nlöjligen förefintlig'
brist från föregående år, holagsstä111nlan ej 111å från utdelning undan
taga Iller än högst 50 procent, afsättning till reservfonden inberäk
nad, så franlt ej röstande lTIecl ett sanlnlanlagdt aktiebelopp af I1linst.
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tre fJärdedelar af det ä stäl11111an företrädda aktiekapitalet annat
besluta.

Såsonl af denna bestänlnlelse fi-'anlgår, förfogar en efter vanliga
grunder beräknad nlajoritet öfver 50 procent af vinsten, nledan kva
lificerad .111ajoritet fordras för disposition annorledes än för utdelning
öfver återstående 50 procent.

lVled stor försiktighet har sålunda tanken att kringskära lnajorite
tens rätt att förfoga öfver vinsten genoll1förts. Försiktighet är ock
i hög grad af nöden. Det hör ej stå i en dividendhungrig lninoritets
111akt att hindra lllaioritetens sträfvanden att genol11 fondbildning eller
annorledes konsolidera bolaget.

f'rågan 0111 arfvode åt styrelsens nledlelllnlar konliner härefter på
tal. Ej sällan har klagats öfver att arfvoden åt styrelsen bestälnts
till oskäliga belopp. Garanti nl0t ll1issbruk härutinnan har kOIDlllittell
sökt träffa genolll att föreskrifva, att aktieägare nled, sanlll1anlagdt

helopp af lninst en tiondedel af hela aktiekapitalet äger att hos rät
ten eller dOlnaren göra ansökning onl pröfning af arfvodets storlek,
och att rätten äger, där arfvodet uppenbarligen finnes vara bestänldt
till oskäligt belopp, att efter vederbörandes hörallde göra jänlkning
däri. I fråga aln dellna föreskrift bör ll1an fästa sig vid, att arfvo
det skall vara bestälndt till ett uppenbarligen oskäligt belopp för att
dOll1stolen skall äga göra rättelse däri, oell att denna rättelse karak
teriseras SåSOlTI en jälnkning.,

Bland spörslllålen onl skydd för 111inoriteten stå i frä111sta linjell
de, S0111 angå rätt för denna att få till stånd revision utöfver den
revision, .sonl utöfvas af de å bolagsstä111n1an valda revisorerna, oell
att anställa talan en10t styrelsen. I änlnet föreligger en riksdags
skrifvelse. IVIan har klagat öfver, att revisorernas ställning .icke är
tillräckligt själfständig. Majoriteten behärskar valet af både styrelse
och revisorer, d. v. s. sanlnla fraktion af väljare tillsätter både den
ll1yndighet, hvilkens förvaltning skall kontrolleras, oell del) kontrolle
rande nlyndigheten. l\fall kan hUrat' hä111ta skäl för att säga, att
lllinoriteten icke alltid kan hysa fullt förtroende för den kontroll, SOlll
förvaltningen är underkastad.' ~linoritetskydd i det hänseendet, att
garanti för' en tillförlitlig kontroll beredes nlinoriteten, har sålunda
blifvit en af reforUlpunkterna. inolll aktieholagslagstiftningen. I för

slaget har detta refornlkraf tillgodosetts gen0111 följande bestänl1nelse
(§ 7O):
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Bolaget äge, efter däronl å holagsställlnla fattadt beslut, att hos

öfverexekutor i orten påkalla utseende af en reYisor att jäulte öfriga
revisorer deltaga i granskningen af styrelsens föryaltning och bola

gets räkenskaper för pågående räkenskapsår. Har förslag att hos
öfverexekutor begära utseende af revisor ej antagits af bolag~stänl1l1a,

lTIen en ulinoritet. af aktieägare nled ett sanl111anlagdt aktiebelopp,
lltgörande 111inst en tiondedel af hela aktiekapitalet, röstat för försla

get, vare till nlinoriteten hörande aktieägare ll1ed näu1uda aktiebelopp
herättigade att 110S öfverexekutor påkalla utseende af reYisor.

Såsonl lätt iuses~ är det. ej utan sina betänkligheter at.t llled
gifva 111inoriteten rätt att få särskild reYisor utsedd. En begäran af

111inoriteten i föreyarande afseende kan lät.t tolkas såson1 ett uttryck
för lTIisstroende nlot bolagets soliditet och styrelsens sätt att hand-c

hafva föryaltningen. Bolagets kredit kan ta~a skada~ onl n1inorit.et.en
framträder 1lled anspråk på igångsättande af en revision, sonl har en

exceptionell karaktär. Dessa synpunkter få ej förbises. KOll111litten
har sökt beakta denl genonl att i förslaget ordna sa'ken så, att här

icke" Hr fråga om en ext.ra revision, oberoellde af den ordinarie reY"i
sionen. 'Gell0111 offentlig lllyndighet skall allenast utses en revisor

att geulensanlt nled de å bolagsställ1111a valda revisorerna deltaga i
kontrollen. En beaktansvärd onlständighet är, att. fråga onl utseende

af offentlig revisor skall väckas il holagsstänll11a. l\iinoriteten kan
således icke bakonl holagets rygg vända sig till offentlig 111yndighet

för att få r"evisor utsedel. Majoritet.en har i sin hand att genolll an
tagande af 111inoritetens förslag het.aga detsaul111a den lueuliga verkan,

S0111 kan kOlllIlla däraf, att förslaget 0111 lllajoritet och 1l1inoritet. stå
elllot hyarandra, uppfattas SåSOlll ett lllisstroendevotulll UIOt holagets

ledning'.
(.n1 ll1an förlänar llliuoriteten rätt att få utsedd särskild revisor.

kan l11an icke gärna undgå att i en eller annan fornl uledgifva 111i
noritet.en rätt att anställa talan Ulot styrelsen: det senare är en gan

ska gifven konsekvens af det förra. Komnlitten har oekså upptagit
bestän1111else häronl. Denna hestäl11111else går ut dHrpå, att ansvars

fl~ihet anses yara styrelsen förvägrad icke blott då lllajoritetell röstar
11l0t decharge utan redan då en lllinoritet u1ed ett Salllll1anlagdt aktie

belopp af minst en tiondedel af aktiekapitalet röstar ]110t ansvarsfri
hets beviljande. Vid beräkningen af denna lllinoritet "har stadgats,

att hänsyn ieke får tagas till aktier, SOUl iiro förvHrfyade annorledes
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åll gen0111 arf, giftorätt eller testanlel1te, utan så är, att. aktieägaren

sedan· lllinst sex lllånader före den stänln1a, där förvaltningsberättel

sen fralnlades~ varit i aktieboken införd SåSOlll ägare af aktien. Detta

stadgande angående särskilda grunder för her~ikning af nlinoriteten

afser att förekolllnla, att en person kort tid före dell stälnIlla, där
dechargefrågall skulle förekonlnla till behandling, för att 111isskreditera

bolaget köper upp aktier till en tiC?ndedel af aktiekapitalet och där

efter il ställInIan åstadko111111er ett beslut, hvarigenonl decharge vägras.

Då ansvarsfriIlet vägras, kan talan anställas antingen af bolaget

själft eller af en 111inoritet l11ed förnt nä111nda aktiebelopp. Talan af
lninoriteten är icke en talan för egen räkning utan en talan å bola

gets vägna.r. Detta kOllIIller till uttryck, bland annat, däri~. att det, .

SåSOlll i förslaget uttryckligen föreskrifves, är holaget, SOi11 svarar

för rättegångskostnaderna gentenlot 1110tparten. Skillnaden 111ellan ta

lan af bolaget och talan af 111inoriteten visar sig därutinnan, att, då

11linoriteten anställer talan, lllinoriteten är 11er1'e öfver processen och

kan nedlägga talan, oheroencle af beslut å holagsstänl11la. Tiden,

illonl hvilken talan skall anställas, är denSall1111a vare sig talan an
st.älles af. bolaget enligt nlajoritetsbeslut eller af l1linoriteten, nänlligen

ett år från det förvaltningsberättelsen franl1agts fl bolagsstänl111an.

!{olnnlitteförslagets bestänl111elser 0111 111inoritetstalan synas 111ig

hafva gått onödigt längt i inryu1nlandet af rätt åt nlilloriteten. Man

har gått för långt, då nlan gifvit en lllinoritet l1lakt att i decharge

fråga.n diktera ställlIllans beslut~ Minoritetens intresse kan nled l11in

dre fullt tillgodoses. Enligt 11lin nlening är följande ordning att före

draga fraulför den i k0111111itteförslaget förordade. l\fajoriteten bör

hestälnnla, huruvida styrelsen skall få decharge eller icke~ 111en, onl

11lajoriteten beviljar decharge, hör det stå nlinoriteten fritt att anställa

talan. Skillnaden enlellan denna ståndpunkt och den i kOlllnlitteför

slaget intagna är i praktiskt afseende betydelsefull. Den rätt, sonl

Blinoriteten enligt förslaget äger, att· först genoll1drifva ett bolags

stäl1111l0beslut onl dechargevägran och därefter anställa talall 1110t sty

r~lsen är ett farligt vapen i lllinoritetens hand, användbart till illo

jala syftens vinnande. Detsalllilla kan icke sägas onl rätten att an

ställa nlinoritetstalan, i händelse nlajoriteten beviljar decharge. En
talan, S0l11 anställes efter det styrelsen fcltt ansvarsfrihet, kan svår

ligen i och för sig rubba förtroendet till bolaget eller skad.a sty~

relsen.
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\lidare synes kOllllllittefö.rslaget ha gått för långt, da det, äfyen
i den händelse deehargevägran beror på röster allenast. af en 111ino

ritet, 111edgifvil sit l~lng tid för talans anställande SQll1 ett år från

förvaltningsberättelsens fralllläggande. Det riktiga synes vara, att en

nlilloritet, S0111 vill i strid l11ed lllajoritetens åsikt· idechargefrågan

föra talan 1110t styrelsen, har blott en frist· af några I1lånader fråll

dechargefrågans afgöra.nde sig t.illnlätt.. Skyldig hänsyn 1l10t st.yrelsen

bjuder, att densanlilla, då den åt.njuter ll1ajoritetens fört.roende, icke

linder längre tid, än SOlll är oundgängligen nödig, utsättes för angrepp

från en ll1inoritets sida.

Mindre lälnpligt synes det slut.ligen vara, att bolaget skall, då

1l1iiloriteten förer talan, i första hand svara för rättegångskostnaderna.

Fasthellre bör 11linoi"iteten få processa på egen risk, dock 111ed rätt att

af bolaget erhålla ersättning för kostnaderna i den nlån de täckas af

hvad gen0111 rättegången k0111111it bolaget till godo.

Under rubriken » lllinoritetsskydd» kan 111an annlärka. den he
stä11111181Se, sonl kOllllnitteförslaget innehåller däronl, att ingen 111å för

egna eller andras aktier utöfva rösträtt för Iller än en fenlt.edel af

det å stänllllan företrädda aktiekapitalet. Vore det.ta stadgande af

. t.vingal1de natur och afsedt att tillänlpa.s äfven på de nuvarande ak

t.iebolagen, skulle det., därest det hlefve lag, göra ett slut på de nu

ej sällan föreko111mande akt.ieulajorit.etsköpen. Därhän har dock för

slaget ej gått. Det har 111edgifvits att i bolagsordningen intaga be

stänl111elser, sonl afvika från stadgandet, och detta. har icke gjort~

tillänlpligt på redan varande aktiebolag.

Majoritetsbetingelserna för ändring af bolagsordningen i vissa

viktigare änlnen ha i förslaget skärpts. Utan at.t närn1are ingå härpil

skall jag ytterligare blott näIl1na några ord on1 ett närstående spörs
111ål , hVar0111 förslaget upptagit stadgande. För föryttring af all bo

lagets egendonl eller den Väsentligaste delen däraf eller för upplå
telse af nyttjanderätt därtill fordras enligt förslaget beslut. af bolags

stänl111a ll1ed kvalificerad pluralitet. Då erfarenheten ådagalagt, att

sådana transaktioner kunna Blissbrukas till beredande af vinst för

nlajoriteten på nlinoritetens bekostnad, och då de ofta i verkligheten

innebära, at.t bolaget. skall upphöra utan ~tt. den vanliga likvidations

proceduren iakttages, har till stadgandet 0111 beslut å holagsstä111111a

lcnut.its en föreskrift 0111 att aktieägare, sonl reseryerar sig Blot he-
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'slutet och därvid påkallar lösen för sina aktier, är herättigad till så
dan l~sen; utan att lösen läulnas, får heslutet ej gå i verkställighet.

Härnled har jag afslutat 11lin öfversiktliga franlställning af de
viktigare bland de ll1ånga nya föreskrifter, S0111 förslaget till lag Oln
aktiebolag innehåller. Såsonl redan påpekats, har syftet att bereda
skydd oeh garantier l1l0t nlissbruk" fått bestän1111a förslagets al1
111änna karaktär. Vid bedönlandet af förslaget träder alltså dell fra-o
.gan i förgrunden, aln förhållandena i' vårt land äro sådana, att ett
oafvisligt behof af skydd gör sig gällande. Riksdagen har gen0111
den skrifvelse, sonl föranledt kommittens tillsättande och angifvit· ra
111en för dess arbete, besvarat frågan jakande. KOlnnJitten bar icke
heller varit tveksalll 0111 svaret. Utvecklingen på bolagsväsendets
·onlråde har hos oss företett san1ma llufvuddrag S0111 i allmänhet i
utlandet, och lika litet sonlIllan där ansett sig kunna undvara skydds
hestä1111llelser, torde vi numera kunna påstå sådana vara för oss öf
v'erflödiga. Enlellertid bör oförbehållsamt erkännas, att de tunga for
Iller och de inskränkningar i bolagens rörelsefrihet, SOln de. luoderna
.aktiebolagslagarna kräfva, i och för sig ingalunda äro tilltalande eller
utan sina praktiska betänkligheter. De kunna verka hänlmande på
.bolagsväsendets .vidare utveekling. Blifver det föreliggande koml1litte
förslaget lag, skall därför ganska sa~lnol~kt den frågan rätt snart
blifva aktuell, OIn icke en ny bolagsfornl bör införas, jämte det de
nuvarande bibehållas. I Tyskland har 111an i lag gifvit regler för
bolag af en hos oss okänd typ, nänlligen Gesellschaft 111it beschränkter
'Haftung. Denna bolagsfornl synes vara särskildt länlpad, för 11ledel
'stora och lnindre företag, vid hvilka intressenterna utgöras af pers0
:ner, sonl stå hvarandra närnlare, än hvad fallet är i de större hola-.
gell n1ed aktier, spridda bland en större alllllänhet. Lättare forn1er
·och större l~örelsefrihet än i aktiebolagen 111edgifves u~nlärka Gesell
·schaft nlit beschränkter Haftung. I Tyskland har detta bolag funllit
111ycket vidsträckt användning. Onl l11an får tro uppgifter af t.yska
förfat.tare, har det afsevärdt inkräktat på aktiebolagets användliings
gebit. Dock kan det ej vara tal Oln, att denna bolagsforll1 skulle
]{Unlla 11elt och hållet ersätta aktiebolaget. För de större företagen,
·öfver hufvud för företag, S0111 söka delägare bland ell större alllllän
Ilet, är aktiebolaget allt fortfarande oU111bärligt., oell sträfvandel1a att
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refOl:iilera aktiebolagslagstiftningen kunna därför icke gen0111 införande
af någon ny holagsforni förlora sin aktualitet.

I anledning af föredraget yttrade sig:

Herr 'Bankinspektören R. Benckert: Då här i kväll skall talas 0111
revision af bolagslagstiftningen, ber jag få påpeka ··en hrist, SOlll efter
lllin nlening finnes i vårt aktiebolagsinstitut, och som 0111 111Öjligt borde
genolll lagstiftning afhjälpas. Jag afser det obehöriga i·1~gå.e'ndet alf
kreditförbi1~delser å aktiebolags vägnar, och jag ber att 11led några
exenlpel få åskådliggöl~a, hva.rt jag syftar.

En verkställande direktör i ett industriellt aktiebolag inledes i
aktiespekulationer för sin privata räkning. Han köper en stor post
aktier på leverans. De sjunka i kurs, oe·h då han på betalningsdagen
ej själf 111äktar honorera köpet, vänder han sig till en kreditanstalt
för att få hjälp i sin nöd. Sakell ordilas då så, att han får belåna
de köpta aktierna till dagens högsta kurs 111en 1110t det at.t hall för
lånet iklitder sitt bolag borgen,,. OCll för återstoden af köpeskillillgen
får harr diskol1tera en s. k. 111arginalväxel, S01l1 han själf trasserar
och å sitt bolags vägnar accepterar. Bolaget iklädes sålunda ansva
righet för ell affär, ll1ed hvilkel1 det ej har det lninsta att skaffa.

Vidare: En affär går utför, förlag~gifvarell förklarar sig icke vilja
fortfarande länlna kredit utan förstärkt säkerhet. 'Dä fogar det sig
så, att en af ledarna af den affär, sonl är i trångnlål, har rätt att
teckna firnlan för ett a11uat, väl situeradt holag. Han ingår dä å dess
vägnar en borgensförbindelse för den nödställda affären, ehuru de
bägge affärerna icke hafva ilågot gel11el1San1t n1ed hvarandra; och
aktier't~a i det fi/}~a bolaget göras sål~t1~da '1l~ed ett pe'n1~drag värdelösa.

Ytterligare ett exelnpel: Direktören i ett bolag söker lån lnot pant
af bolagets aktier. Mell tiderna äro ej sädana, att Illa11 gärna utan
vidare belånar aktier; lllen kan bolaget ej gå i borgen? Jo, ingenting
är enklare; firlnaställlpeln' ur västfickan, och där står nu bolagets

borgellsförbindelse för direktörens personliga gäld.
Exenlplell kunna 1llångfaldigas utan att 11lan beböfde anstränga

fantasien.
Det är nlot en sådan affärS1l1etod jag ville fra1l1kalla en reaktion,

enledan denIla llletod är orättfärdig ocl~ farlig.

Att direktören, SOl11 lnissbrukar sitt bolags förtroende genonl att
på dess' bekostnad fränlja för bolaget frän1111ande syften, llandlar
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orättfärdigt, lär väl icke- kunn r

, "bestridas. Slikt tillvägagående rubri
ceras väl af svensk lag såsonl trolösIlet 1110t 11Ufvudll1an. Men jag
förlnenar, at.t äfven del1 l{Teditgifvare, sonl n1ed kännedol11 0111 sådana
förhållanden begär eller n10ttager bolagets ansvarsförbi11delse, handlar
orättfärdigt, enär han sålunda sig till fördel kränker aktieägarnas
rätt; och i detta afseende ha, tror jag, 111ånga vederbörande icke rätt
syn på saken.

Den är vidare faJ~lig, dell nänluda 111etoden, därför att sunda och
starka affärer därigenolll uta.n sin förskyllan kunna sättas på bak
hasorna. OCll häraf kan åter bli en följd, att kapitalisten afskräckes
frän placering i aktier. Ty onl erfarenheten k0l11111er att visa, att det
vid slik placering ej är tillfyllest att undersöka, 0111 elI affär är solid
och bärkraftig, utan det tillika 111åste konstateras, att vederbörande
ledare ej 11yser allt för lätta affärsprillciper - något sonl för den
utoll1stående ej faller sig lätt --, så är det att befara, att dell place
rande allnlänheten hellre vänder sig åt andra håll 111ed sina pengar.
Och detta vore 111ycket att beklaga, enär vår industri för visso ej'
kan undvara den häfkraft, sonl ligger i aktiebolagsbildningen.

Den grundsats, jag i förevarande hällseellde skulle vHja uppställa,
är denna: Ingås förbindelse å aktiebolags vägnar för ändanlål, sonl
är för bolaget fränlnlande, och sker det under sådana förhållanden,
att sådant bort af kreclitgifvaren inses, är förbindelsen ogiltig, där
den ej grundas på af bolaget fattadt beslut.

"Det är 111öjligt, att denna grundsats, Oln den nu är riktig, l{an
häfdas gen0111 lagskipllingen, lltan lagändring. .Har i anförda fall aktie
])olagets sysslolllan visat trolöshet Ulot hufvudnlan, så borde väl
knappast l{reditgifvare, SOl11 är 11ledveten onl förhållandet, l{unna göra
ett sålunda tillkoll1nlet papper rättsligen gällande. Mel1 erfarna dOll1are
ha sagt 111ig, att man knappast konl111er franl på dell vägen. Och

0111 så är, horde nlan söka att gen0111 lagstiftning stäfja ofoget.
Saken har ju varit uppe i bolagskoll1111itten så till vida, att nIan'

ifrågasatt ett förbud för bolagsstyrelse att ingå borgen utan bolagets
111edgifvande. Men detta förslag föll, ell1edan det skulle vålla prak
tiska olägenheter utan ·att föra till n1älet, då ju bolag kan iklädas
ansvarighet under anna11 fornl än horgen.

~'1ot det förslag, jag antydt utan att göra anspråk på att ha gifvit
det en nöjaktig fornlulering, kan ju en hel del erinringar frau1stälIas.
Mall ~an säga, att. bevisningen, SOlll ju alltid skall läggas på bolaget,
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blir svår att åstadkolllll1a; att den kreditgifvare, sonl uppenharligen
handlat 11131a fide, kan gellol11 att öfverlåta sin fordran göra stad
gandet illusoriskt nl. 111'. Men jag tror, att det i allt fall vore nytt.igt,
0111 ell sådan rättsgrundsats fastslogs i lag. Därigenonl skulle efter
111itt förnlenande vinnas, att nänlnda fördärfliga affärsnletod afsevärdt
lllinskade i frekvens, onl den oek ej blefve helt undert.ryckt.

Jag ber at.t ~å anbefalla saken, SOlll jag anser vara a( stor Yikt,
till öfvervägande vid det nu inledda lagst.iftningsarbetet.

Herr Bankofulluläktigen Friherre K. Langenskiöld: Den fråga~ SOlTl
bankinspektören bragt på tal, är utan tvifvel af en synnerligen stor
betydelse. IVIan lllärker kanske icke olägenheterna af det. nler eller
111indre fördonlsfria sätt att teckna borgen, sonl synes förekolll111a i
en del holag, så länge det är· goda tider, så ,länge allting går bra
och det icke komlller i fråga att infria de förbindelser, sonl på detta.
sätt knutits. l\fen under dåliga tider - och vi lefva för närvarande
lInder sådana -, när l11an står illför nödvändighetell af att honorera,
hvad 111an förskrifvit, då visar det. sig, att det.ta borgenssyst.enl. nled
denna så att säga fria uppfattning af hvad nlan är skyldig de affärer
111an leder, fran1kallar 111ycket betänkliga svårigheter. rry det är ofta
så, att de svårigheter, i hvill{a dels bolag och dels ellskilda affärsIllän
kon1n1it, 11ärröra sig däraf, att de i större eller n1indre Olllfattning
iklädt sig borgens- och liknande förbindelser, hvarigenol11 de hoptrass
lat sina affärer 111ed andra personers eller bolags.

Dell fråga, sonl ballkinspektören väckt, har tidigare uppnlärksanl
mats inoln bankkretsar. MeJ1 det har förefallit nlycket svårt att uti
bolagslagstiftningen finna något korrektiv, då nlan icke kan i alhnänllet
förbjuda bolag att ikläda sig borgensförbindelser eller att ställa garan
tier; och, såsonl bankhlspektören också fralllhållit, blir det ofta 111ycket
svårt att utreda, 11urllvida det var fog för en sådan förbindelse, eller
0111 det kan anses varit uta.n grund, sonl bolagets styrelse sålunda
teeknat bolagets firnla. Vid ett tillfälle, då denna fråga behandlades,
har el11ellertid antydall 0111 et.t annat korrektiv gifvits af ·riksbankens
onlhudslllan och sekreterare. Jag skall bedja få ant.yda de SYll
punkter, SOlll han i förevarande afseende fralllhållit.

Uti 1855 års förordning angående handelsböcker bestänlnles~ att
alla aktiebolag, liksonl köpl11ån i allnlänhet, skola föra handelsböcker
i enlighet· Illed närli1are angifna föreskrifter. Dessa föreskrifter inne-
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fatta bland annat, att i den s. k. dagboken skall antecknas de växlar
eller andra skuldförbindelser, sonl blifvit utgifna till betalning, god
kända eller endosserade, och de borgensförbindelser, S0111 ingåtts.
Således bör enligt 1855 års lag bos hvarje affärsIllan, S0111 är skyldig
att föra handelsböcker, och hos hvarje aktiebolag finnas fllllständiga
anteckningar öfver, bland annat, alla borgensförbindelser. Vidare
heter ~et, att inonl de sex första nlånaderna 11varje år en balans
räkning skall uppgöras, utvisanc18 de, tillgångar, köpnlannen vid näst
förflutna rörelseårs utgång ägde, och de gäldbelopp, för hvilka ban
då på en eller annan grund häftade.

Då, uppstår frågan: hvad skall luan först.å llled balansräknillgr
Såson1 detta ord nu torde bafva tolkats i praktiken, onlfattar det en
uppgift öfver bolagets tillgångar och skulder, för så vidt de hafva en
inverkan på bolagets kapitalförnlögenhet. Däre1110t torde det icke
hafva tolkats på det sättet., att uti' balansräkningen skulle upptagas
äfven beloppet af borgensförbindelser och liknande ansvarigheter.

Skulle dessa förbindelser intagas i balansräkningen, skulle de
själffallet icke kunna upptagas i kolumnen för skuld, ty det skulle
förutsätta, att 111an på nlotsvarande sida hade uppfört ett liknande
'belopp såsonl tillgång. Men nlan kunde tänka sig, att dessa förbin
delser fördes inonl linjen; och i själfva verket innebär ju alltid hvarje
,ansvarsförbindelse någon risk eller kan k0111nla att nledföra någon
risk och kan såluIlda ändock konlIlla att förr eller senare i en eller
.annan fornl inverka på bolagets förnlögenhetsställning.

Det synes därför, S0111 0111 Inan, därest 111an icke vill väga sig på
att införa beställ1nlelser i aktiebolagslagen, hvarigenolll nlan förhind
rade eller inskränkte styrelses rätt att teckna holagets firlua el garanti
eller borgensförbindelser, dock skulle kunna försöka vinna det efter
sträfvade 111ålet, åtnlinstone i viss Illån, genonl att söka få till stånd
en sådan förklaring eller ändring af 1855 års förordning, att bolags
styrelse eller enskild köplnall skall hafva skyldighet att i sin balans
räkning, antingen skildt för sig eller utOll1 den vanliga kolull1nen,
.angifva totalbeloppet af alla utelöpande garanti- eller borgensförbin
delser. Det vore kanske icke så svårt att få ell dylik tolkning eller
lagförändring 111edgifven. Åtnlinstone vore det lättar'c få detta genolll
fördt än at.t vinna en sådan förändring i aktieholagslagen, att lIlan
erhölle en tillräckligt effektiv verkan uti ifrågavarande hänseende.

Det är alldeles uppenbart, att äfvell en ganska lätt.sinnig affärs-
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111an, onl han i Sill balansräkning upptoge beloppet af sina borgens
förbindelser oell år efter år finge se detta belopp, sanlt han därvid
skulle finna, at.t han skrif\Tit horgensförbindelser för Inånga gånger
111era, än hvad han kan svara för, ovillkorligen skulle hörja tänka
på det olänlpliga i sitt förfarande att sålunda teckna borgen. OCll
ntan tvifvel skulle äfven en bolagsstyrelse draga sig för att skrifva
bolagets horgen, 0111 den vore tvungen att i balansräkningen angifva
dessa borgensförbindelser. Slutligen vore det för de kreditgifvande
illstitutionerna en ofantligt stor fördel, ifall det skulle vara tydligt oeh
klart bestäl11dt, att, när lllan begärde del af en affärsnlans halans-

.räkning, han då vore skyldig att uppgifva jänlväl beloppet af sina
borgensförbindelser. Nu skulle det sannolikt anses vara ganska.
sårande, onl en kreditinstitution vände sig till en större affärslnan
och sade: Balansräkningen hafva vi sett, Illen var god och gif oss
en fullständig uppgift öfver edra horgensförbindelser.

F'ör luiu enskilda del ber jag få tacka bankinspektören för att han
nu väckt denna fråga på tal, ty utan allt tvifvel har frågan en synner·
ligen stor bet.ydelse för att vårt affärslif skall kunna utveckla sig
11orl11alt, och, ehUI'll kriser icke kunna Ilågonsill undvikas, skola dock~

deras verkningar blifva betydligt svagare, onl nlan under den goda
tidell tänker på att icke ingå för stora borgensförbindelser.

Herr Advokaten J." Tjerneld: Jag skall be att få något· beröra.
vissa detaljer, sonl under diskussiolleIl onl den nya aktieholagslagen
inoIll andra kretsar fealukonlnlit, och 11vilka torde vara af nler all·
nlänt intresse.

I § 18 af kOl11nlittens förslag har upptagits äldre lags hestäln
1nelse: » Aktiebolags firnla skall innehålla ordet aktiebolag. Ny firIl1a
skall tydligt skilja sig från andra, förut i laga ordning registrerade~

ännu bestående firnl0r». Då Sveriges advokatsanlfund afgaf yttrande
öfver kOlllnlittens prelinlinära förslag, gjordes lnot denna lagbestäl11
l11else den annlärkl1ingen, att paragrafen borde konlpletteras gen0111
en hänvisning till gällande firll1alag, så att all tvetydighet blefve
undanröjd därutinnan, att firnlalagens beställlineiser äfven skulle gälla
aktiebolags firnla sanlt skydd åtnjutas äfven i rättsförhållandet ll1ellan
de firnlor, sonl äro registrerade. enligt firnlalagen, sanlt aktiebolagen.
SederIllera . har i Holnls arkiv publicerats ett rättsfall, hvaraf det fran1
går, att olika åsikter angående rätta tolkningen af gällande lag i
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.detta afseendet gjort sig gällande inol11 högsta dOll1stolen, något, SOUl

.synes bekräfta behofvet af ett förtydligande lagstadgande.
Vidare är att 111ärka, att efter tillkolllsten af 1895 års aktiebolags

Jag har hos oss införts ett nytt slags varunlärke, det s. k. »ord
111ärket.». Erfarenheten har visat, att 111issbruk i illojalt konkurrens
:syfte skett därigenoll1, att annans ordnlärke eller snarlik ordbildning
-jnförts i aktiebolags firnla. Äfven detta har annlärkts såsonl kräf
vande tillägg till förevarande lagparagraf, OCll jag har ej knnllat
'finna, att kOllllllitten i sina 1l10tiver gendrifvit befogenheten af delllla
.annlärkning.

Lagförslaget uppställer den utan tvifvel fullt riktiga regeln, att
för ut.öfval1de af rösträtt för aktie san1t för lyftande af vinstutdelning
:skall kräfvas registrering af innehafvaren såson1 laglig ägare af aktien.
Härigenolll har frågan on1 registrering af aktieöfverlåtelse ryckt upp
till en fråga af allra största betydelse, längt utöfver hvad den Ilar
,enligt gä.llande lag. Då uppkOnl111er gifvetvis ock det spörsnlälet, 0111
lagförslagets best.älnll1elser för 111öjliggörande af registrering äro till
räckliga och ändau1ålsenliga.

Jag har af kOll1nlittens definitiva förslag funnit, att kOl1l111itten
~tannat vid att söka korrektiv Inot nlissbruk uti skärpta straflbestäl11
Jllelser 1110t styrelseledanlöter, sonl söka eludera aktieägares rätt att
få registrering. Elllellertid kan 11lan hysa tvifvel 0111, huruvida en
.för alla förhållanden tillfredsställande lösning vunnits på denna väg.
Det heter näl1lligen i lagförslaget: »Ej l1lå styrelsen vägra att i aktie
boken SåS0111 ägare införa den, sonl företer aktiebref, försedt ll1ed
hehörigen sanlnlanllängande och till honon1 fortgående följd af öfver
låtelser, utan så är att verklig öfverlåtelse uppenbarligen ej före
ligger». Det är således »styrelsen» S0111 skall vägra registrering,
<oell först då en sådan vägran föreligger, torde de föreslagna straff
bestänlnlelserna blifva tilläl11pliga. Nu torde det enlellertid vara
:gallska lätt för styrelsens ledanlöter att eludera denna rätt att vinna
registrering. Antag, at.t en eller ett par styrelseledalllöter afsagt sig
'uppdraget eller rest bort, så kunna den eller de ltvarvarande säga:
»Vi kunna ej få ihop beslutför. styrelse för närvarande». Hur skall
l11an då föj-fara? Inonl advokatsalnfundet har uttalats, att 111an
näppeligen torde kunna undvara ett subsidiärt registreringssätt gen0111
,anlitande af notarius publikus eller annan 111yndighet. \Ti få akta oss
Jör att här råka ut för salllll1a fatalitet, sonl svensk proeess vis-et-vis
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stänlnings delgifning. Trots yarningar har lagstiftaren el detta oHlråde

ställt det så, att 111al~ aldrig 111ed fullkolnlig visshet kan säga, att en
stä111ning kan onledelbart delgifvas. Den enda och tillfredsställande
lösningen är, att 'såväl registrering af aktie S0111 stälnningsdelgifning
skall kunna ske 111ed absolut säkerhet när S0111 helst utan uppskor
och utan hinder af åtgärder, sonl andra kunna vilja vidtaga däremot.

Den sista punkten, SOIU jag fäst lnig vid, rör registreringsbeviset.
Detta bevis spelar en stor roll särskildt i rättegång. Det afser at
ådagalägga bolagets rättsliga existens, dess rättssubjektivitet, sanlt
hvilka personer representera aktiebolaget 111ed laga verkan.

Denna fråga står enligt konllnitteförslaget på sanlina ståndpunkt

sonl förut. Uta.n att vilja franlställa något förslag till en lösning af
detta delikata spörslllål skulle jag vilja frall1hålla, att en lösning vore
högst· önskvärd. I § 125 stadgas: »Det, S0111 i enlighet 11led denna
lag blifvit i aktiebolagsregistret infördt och kungjordt i allnlänna

tidningarna, skall anses hafva kon1mit till tredje nlans kännedo111,
där ej af oluställdigheterna fra111går, att han hvarken haft eller bort

hafva kunskap däron1.»
Denna bestäl11111else anses ej tillä111plig gent e1110t ofl"entlig 111Yn

dighet. Därför kräfves också, att alla fllllnlakter skola verificeras;
< gen0111 företeende af registreringsbevis. Därelllot kräfves ej dylikt

bevis, då det gäller el1dosselllent på växlar. Här hafva vi alltså två
typiska fall af olika rättstilläl11pning. Sedan kOn1111er frågan onl re
gistreringsbevisets ålder sanlt huruvida utdrag ur kungörelserna nlå
kunna ersätta registreringsbeviset, Hl. nl.

På uppdrag af köpmannaföreningen efterhörde jag en gång i Tysk
land, huru slika legitinlationsfrägor där behandlades, och erhöll till
svar, att de flesta dylika saker äro notoriska. Däraf franlgår, att
hegreppet »notoritet» har en helt al1nan olufattning i Tyskland än i
Sverige. Möjligt är, att spörs111ålet 0111 registreringsbeviset n1e1' hör
till processrätten än till aktiebolagslagstiftningen, l11en frågan kräfver

allt fall, såsom jag förut framhållit, en snar lösning.

1lerr Hofrättsfiskalen A. Edelstam: Jag vill endast llänlna några
ord 111ed anledning af de anluärkningar, S0111 auditör Tjerl1eld fran1ställt

rörallde § 18 i lagsförslaget. Denna paragraf är lika nled 10 § i l1U

gällande aktiebolagslag. Ko111111ittel1 Ilar på goda grunder Jastslagit r

att lagstiftarnas l11ening 1895 var, att l11a11 skulle kunna i aktiebolags.
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firll1a obehörigen intaga annans nanln eller na11111et på annans fasta
egendonl. K0111111itten har vidare på anförda skäl ansett, att det icke
kunde för närvarande anses nödvändigt att göra någon ändring i
detta nlinst sagdt besyn11erliga innehåll i lagen. .Jag tror elllellertid,
att det är ett nlisstag af kon1n1itten att anse, att ett sådant. behof
icke är ådagalagdt. I år hafva ätnlinstone fyra rättegångar på.gått
vid domstolarna här i Stockholnl angående obehörigt intagande i
aktiebolags firnla af annans nanln. Jag tänker, att för den 11ändelse
det sk~l1le blifva nlera allnlänt kändt, att Ulan kall ;lltan vidare obe
11örigen få inregistreradt t. ex. »Aktiebolaget juris professor Kallen
bergs advokatbyrå» eller ;-) Advokatfirlnan Tjerneld & Moi'ssings aktie
bolag», skulle det kunna blifva ganska betänkligt.

SOlU auditör Tjerneld vidrörde, har el11ellertid, trots 18H5 års lagstif
tares lnening i änlnet, af dOll1stolarna ansetts, att firn1alagens 10 § är till
lä111plig äfven på aktiebolag. I de fyra r.ättegångar, son1 jag 011111 ä11111de,
11afva rådstufvurätten och tre olika divisioner i Svea hofrätt hafl
deuIla åsikt. Och i tre af rättegångarna har detta förhållande ledt
därIlän, att vederbörande al{tiebolags registrering blifvit upphäfd. I
den ~järde, den enda, sonl ännu afgjorts af llögsta dOll1stolen, synes
111ajoriteten där hafva hyst san1n13 uppfattning sonl rådstufvurätten
och hofrätten, ehuru utgången af annan grund bIef den 1110tsatta.

Det förefaller nlig, sonl 0111 det skulle vara en synnerligen lycklig
praxis, sonl donlstolarna sålunda skapat, och jag tycker, att det
skulle vara olyckligt, Oln nll på grund af del1 utredning 0111 1895 års
lagstiftares nlening, sonl kOll1nlitten frall1lagt, en förändring i praxis
skulle åstadkolnnlas. Det är nog att. befara, att så skulle blifva
förhållandet, och jag tror därför, att det vore godt, 0111 paragrafell
iinge en annan lydelse än den, SOIU föreslagits.
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