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Det för aftonen uppställda diskussionsämnet:

Handelsstatistikens mo'dernisering

inleddes af Docenten E. Heckscher:

En 111ycket framstående, nu afliden svensk ämbetsman läl~ en gång
ha yttrat: »AII statistik är missledande, men den är nödvändig' för
att bilda sig ett onldöme». Detta förefaller Ilågot paradoxalt och är
ett starkt salnlnandraget omdölne, Inel1 omdömets båda hälfter ha
icke desto nlindre sitt fulla berättigande. Det är en mycket vanlig
tendens att anse hvad sOln står i statistiska publikationer såsonl
exakt riktigt. Den byråkratiska principen, »hvad som icke finnes i
akterna, finnes icke i världen», är enlellertid ej farligare än uppfat.t
ningen, att hvad som icke finnes i statistiken, icke finnes till. Det
ligger i siffrors olyckliga natur, att de se så ofalltligt exakta ut, och
detta lnedför,. att många människor tro, att allt. är precis så som det
står angifvet i en officiell statistik. Exakt riktiga resultat är emel
lertid hvad statistiken vanligen l11inst af allt kan uppvisa - uppgif
terna äro ytterst sällan sanna på siffran; och det är oundgängligt att
underkasta statistiska uppgifter, GIn än aldrig så officiella, samnla
kritik sonl andra slag af upplysningar. Detta beträffande olndömets
första hälft.
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Att man är tvungen att bygga på statistiken för att kllnna bilda
sig ett omdöme, det förefaller ä andra sidan uppenbart. Det är öfver
hufvud omöjligt att bilda sig någon kvantitativ uppfattning af sanl
hällsförhållandena annat än genonl statistiken. Man kan visserligen
på andra vägar lära känna tendenser inom samhällsförhållandena,
men man kan icke se, hvilken o!J1~fattni'1~g· ett visst fenomen tagit,
förrän man fixerat det i statistiska siffror.

Hvad särskildt handelsstatistiken beträffar, har den en synnerligell
vidsträckt och olikartad användning. Det är först och främst alldeles
omöjligt för staten att vidtaga några å.tgärder på handelns OCll det
ekonomiska lifvets område utan en 110ggrann kännedom om handelns
omfång och beskaffenhet. Så t. ex. har Tyskland genom sin i lnånga
hänseende~ utmärkta handelsstatistik haft ett stort öfvertag vid un
derhandlingar angående handelstraktater med andra -länder, sonl icke
lika noggrannt känna sin lnarknad och sina handelsförbindelser. Pä
samma sätt när det gäller statens verksamhet inAt, då lnall exakt
måste känna till, huru olnfattande den verksamhet är, som IDan vill
uppmuntra eller hålla tillbaka.

Hvad beträffar affärsmännen själfva, gör statistiken för denl tjänst
som salnhällets gemensamma bokföring. Genom statistiken kan en
affärsman bilda sig en korrekt uppfattning, hur stor import, export,
produktion och konsumtion af en vara är, hvilka lnöjligheter som
finnas att fylla behofvet genom ökad inhemsk produktion, om plats
finnes för ny import o. s. v. Utan att känna till importen af en viss
vara kan exempelvis icke den, som producerar denna va"ra, veta, aln
han är i ständ att lltestänga den ilnporterade varan genoDl produk
tion inom landet.

För finanslnän och banker är llandelsstatistiken oumbärlig, ty den
utgör en barometer för det ekonon'liska läget. Särskil.dt är den llled
korta mellanrum, vanligen mänadsvis, publicerade statistiken en
oUlnbärlig nlätare på konjunkturerna och ger' en möjlighet att se,
huru landets betalningsbalans fluktuerar, samt följaktligen att bedöma,
hvilka åtgärder som' behöfvas för att rädda landets guldkassa och
uppehälla dess kredit.

Slutligen har statistiken för vetenskapsmännen en stor betydelse,
sonl icke behöfver närmare utvecklas.

Handelsstatistiken är säkerligen en af de lnest anlitade grenarna
af vår officiella statistik, .och det är därför beträffande denna stati-
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stik kanske mer än för någon annan af vikt, att den icke blir nlera
nlissledande, än sonl oundgängligen ligger i sakens natur. Det gäller
att hålla de för all statistik oundgängliga felen inom så trånga grän
.ser, att statistiken tillåter i allt väsentligt tillförlitliga slut.satser.

. Man kan em.ellertid aldrig ·få någon tillfredsställande statistik utan
att underkasta sig stora uppoffringar och, väl att märka, icke blott
uppoffringar från statens sida i forlll af anslag utan äfven uppoff
ringar i afseende på bekvämlighet frän de el~skilda8 sida. För att få
en statistik, sonl dessa enskilda kanske själfva i första rummet be
höfva, måste de ovillkorligen afstå frän en del' ingrodda vanor och
finna sig i en hel del besvär, därförutan blir statistiken äfven med
de rikligaste penningmedel olnöjlig.

Den svenska handelsstatistiken lider för närvarande af betydliga
fel, bland hvilka följande kanske äro de viktigaste:

1:0) uppgifterna angående exporten äro öfverhufvud i många af
seenden otillfredsställande;

2:0) uppgifterna angående varornas värden vid både ilnport och
export äro synnerligen otillfredsställande, hvilket är det största mell
också det. svårast afhjälpta felet;

3:0) pttbliceri1~gen fördröjes, och de enda uppgifter, som kOlnma
raskt, nälnligen lllånadsuppgifterna, äro så sunlnlariska och ofullst.än
diga, att de icke kunna läggas till grund för en stor del af de \ un
dersökningar ocll iakttagelser~ som jag förut berört.

Dessa tre fel äro de, som kanske falla starkast i ögonen för utonl
stående iakttagare. De llafva emellertid i sin tur delvis sin grund i
fel beträffande statistikens organisation, särskildt i arbetets olänlpliga
uppdelning på olika myndigheter och olika afdelningar inom samma
myndighet.

Därjälnte har statistiken intill de sista åren lidit af några fel,
som dock nu äro till stor del afhjälpta. Detta gäller först och frä.l1lst
kännedolnen oln varornas ursprungsland och bestämmelseIand, hvilket
blifvit bragt i godt skick genom den nya tullstadgan af 1904. Den
andra viktiga förbättringen är en starkare uppdelning af varorna efter
olika varuslag, SOIU frän och lned 1907 blifvit genomförd i öfverens
stämlnelse med ett förslag, som statistiska kommitten franlla.gt redan
1906, alltså före det förslag, sonl nu är j fråga.

Statistiska kommittens nu föreliggande betänkande är samman
fattadt i två författningar, försla.g till förol~dning och till särskilda be-
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stämmelser för handelsstatistiken. Betänkandet berör en hel del frå
gor, af hvilka jag eIneilertid skall inskränka mig till de viktigaste.

De flesta slag af statistik äro beroende af en förvaltningsorga
nisation, och, hvad handelsstatistiken beträffar, är den i nästan alla.
länder beroende af tullväsendets organisation. Hvad nlan än eljest skulle
vilja säga onl tullarnas skadlighet, är det faktiskt nlycket svårt att utan
tullar fä en användbar handelsstatistik. Här i landet ha vi erfarenhet
däroln _frän lnellanrikslagens dagar, då det visade sig onlöjligt att få
tillnärmelsevis fullställdiga uppgifter 0111 handelsolIlsättningen lnellan
Sverige och Narge; oeh detsalnnla är förhållandet beträffande Österrike
och Ungern. Det erbjuder nästan oöfvervinneliga svårigheter att föra
varorna till boks, om nlan icke har en tullgräns, där lnan kan passa
på och taga upp deln.

Af detta följer i sin tur, att de uppgifter till handelsstatistiken
äro sälllst, i hvilka tullintresset är svagast. Och då vi här likasom
i de flesta länder icke hafva någon nälnnvärd exporttull, blir följden,
att uppgifterna 011~ ~S'verige8 export äro sälllre än uppgifterna onl inl
porten. Äfven i ilnportell förekoffiIlla naturligtvis tullfria varor, och
statistiken angående denl är också sämre än den, sonl gäller tull
pliktiga varor. Men det är i alla fall stor skillnad på behandlingen
af import- och exportvarorna, äfven då båda äro tullfria, ty hvarje
vara, SOln föres öfver gränsen in i landet, lnäste underkastas kontroll
för att nian skall kunna se, onl den är tullfri eller icke, hvilket icke
är förhållandet 111ed utförda varor. Tullverl{et har alltså ett fiskaliskt
intresse i att undersöka hvarje införd varas beskaffenhet, onl än ej
alltid dess vikt; och det medför, att statistiken angående inlporten
blir mycket nlera tillförlitlig än den, som rör exporten. Detta föl'
hållande är detsan1ma i alla länder.

Hos oss tillkonlnla enlellertid särskilda svårigheter att få export
uppgifterna tillfredsställande. Skepparna kunna nälnligen fä sitt tull
pass utfärdadt, innan de gifva sig ut, och de taga ofta efter' passets ut
färdande in nya varor, som således icke blifva angifna, och som blifva
okända för den svenska statistiken. Under ett par år ha pågått för
sök att verkställa detaljerade jämförelser 111ellan de skandinaviska
ländernas handelsstatistik, och till sist har 11lan för att få reda i saken
tillgripit den åtgärden att försöksvis undersöka vissa enskilda varu
partier enligt tulluppgifterna dels vid afgången från Stockho]lll och
dels vid ankomsten, exenlpelvis till Kristiania. l\lan har då funnit,



6 1909 den 25 januari.

att bland de norska importuppgifterna finnas va;ror~ som alldeles sak
nas i de. svenska exportuppgifterna, sådana som gått från Sverige
till Norge, men sonl man icke haft någon aning om, då de afgingo
frän oss. Detta inverkar naturligtvis i hög grad förvillande på be
dÖlnandet af llandelsbalansen, som förefaller ogynnsammare än den
är, enledan exporten ej fullständigt upptagits.

Hvad sonl hittills gjort det omöjligt att rätta missförhållandet, är
den fullkomliga frånvaron af straff för underlåtenilet att angifva ex
portvaror. Kommitten Ilar därför föreslagit böter på 10-100 kr.
för underlåtenhet att angifva varor. Därigenom uppstår dessutom ett
fiskaliskt intresse för tullen att se till, att varorna blifva. angifna.

Vidare har kOlnmitten gjort vissa försök at.t få reda i uppgifterna
Dm exporten på järnVäg till Norge, något SOln llittills erbjudit vissa
svårigheter. Exportörerna ha i detta fall att länlIla sina inlagor till
vederbörande järnvägsförvaltning, som skickar in dem till tullstyrei
sen i Stockholm. Det finnes dock ingen kontroll på dessa inlagor,
då de kOlnnla in, och hittills hafva exportörerna ibland t. o. m. gått
så längt, att de vägrat att länlna begärda kOlnpletteringsuppgifter
€fteråt. Här har kOl1lmitten försökt få till stånd en förbättring genOl1l
att föreskrifva, att alla sådana upplysningar skola på begäran afgifvas;
·och då en sådan författningshestämmelse finns, kan vederbörande
.ämbetsverk kräfva handräckning från konungens befallningshafvande
för uppgifternas utfående, .vid behof genom föreläggande af vite.
Sådana kraftätgärder får nlan hop.pas skola blifva obehöfliga, filen i
hvarje. fall innebär tillvaron af en sådan bestänlnlelse ett starkt lnedel
.att förekomma vägran att länlna' uppgifter.

Hvad beträffar de: särskilda uppgifterna inom handelsstatistiken,
är i fråga om varuslaget en så stark specifikation af varorna nöd
vändig, att en affärslnan genast kan se hvilka olika slags varor, S0111
ingå under de stora rubrikerna trävaror, bOlllullsvaror, lnaskiner o. s. v.
äfvensolll o111fattningen af handeln i hvarje sådall specialitet. Den
1907 införda nya statistiska varuförteckningen har Iller än fördubblat
<lntalet positioner, så att antalet .ökats frän 876 till 2,037. Det är
111Öjligt, att, då så lnycket var att ändra, man gick något för långt
OCll specificerade för lnycket; 111en det är likväl en nlindre stark speci
'fikation än den, SOlll begärdes från en del affärsmän. Jag tror mig
deSS\ltom veta,. att tulltaxekoillll1itten vid sitt arbete på en ny tull
taxa haft mycken nytta af den starka specificeringen. Onl det skulle
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visa sig nödvändigt, kan antalet positioner i fran1tiden åter 111inskas,
men de stora svårigheter, man på många håll fruktat, tror jag mig
kunna säga faktiskt icke hafva inträffat. Detta onl varuslagen.

Det andra, man vill hafva reda på, är, 11varifrån varorna komma
och hvart de gå, deras ltärkomst- och bestä1nlJlnelseländer. Det är
frågor af stor vikt för alla de syften, handelsstatistiken tjänar. I det ,
hänseendet infördes i tullstadgan, llled giltighet frän början af år 1905,
-att varornas inköps-, resp. försäljningsort skulle angifvas. 'Det var
en afgjord förbättring af det föregående tillståndet, då endast skepp-
ningslandet angafs, men nlan kan nog säga, att något ytterligare
skulle behöfvas.. Det är nänlligen icke 'alltid tillräckligt att veta, hvar
en vara .är köpt och hvart den är såld, utan man bör helst äfven
veta, för hvilket lands 111arknad den i sista hand är bestämd, OCll å
andra sidan från 11vilket lands produktion den härstalllmar. Om
det t. ex. gäller att öppna en transoceanisk handels- eller sjöfarts
förbindelse, är det af stor vikt att veta, hur -mycket svenska varor
som konsunleras i de transatlantiska länderna, ty däraf kan lllan
draga slutsatser angående våra möjligheter för direkta förbindelser.
Det kan man icke få veta af den nuvarande handelsstatistiken, som
endast följer varån till den förste köparen. Det stöter enlellertid ofta
på stora svårigheter att komma åt att följa varans gång från t. ex.
en tysk köpman i Hamburg till en engelsk i London och därifrån till
en argentinsk i Buenos Aires, ty dessa vandringar äro ofta fullstän
digt okända för den svenska säljaren, då 11ans vara går öfver den
svenska gränsen. Därför har kOlllmitten efter åtskilligt öfvervägande
kommit till det resultat, att det icke finnes tillräckliga skäl att göra
ändring i de nuvarande hestäffill1elserna, men att det vore synner
ligen önskvärdt, onl man jäl1tte de nuvarande uppgifterna skulle kunna
erhålla uppgift om produktions- och konsumtionsländerna. Kommitten
har därför föreslagit, att i vederbörande inlaga importören och expor
tören skall angifva, för s~ vidt han vet det, om produktionslandet är
ett annat än inköpslandet. Det är nlöjligt, att lnan icke kan nå så
långt, som lnan skulle önska, på den vägen. Men de länder,
sonl infört angifvande af produktionslandet i stället för inköpslandet,
hafva å andra sidan icke uppnått ett gynnsalllt resultat. Man kan så
lunda i den österrikiska statistiken~ SOlll tillämpar denna längst gående
metod, finna t. ex. bomull nled Tyskland sonl uppgifvet produktioIlsland,
hvilket ju är en ren löjlighet. Genom konlmittens förslag får man
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återigen alltid inköpslandet riktigt angifvet och därutöfver så lnycket
SOIU nlöjligt oln produktionslandet.

Kommitten har tänkt sig en särskild publikation med redogörelse
.för den svenska handeln, på grundval af alla tillgängliga källor såväl
in- som, utländska, konsulatrapporter ncll den utländska statistiken;
för ' denna berättelse skulle äfven de särskilda uppgifterna om pro
duktions- och konsumtionsländer bearbetas. En sådan med vissa ärs
mellanrulll utkonlmande berättelse skulle vara af stort intresse för
dem, som ville ägna saken en djupare granskning.

Jag kommer nu till själfva kärnpunkten i kommittens förslag, och
det är beställllllandet af varo'rnas värde, sonl utan tvekan kan sägas
vara handelsstatistikens mest ömtåliga och onlstridda punkt.

Det förefaller tydligt, att, onl handelsstatistiken öfver hufvud taget
är viktig, detta särskildt gäller värdeuppgifterna. Utan kännedom om
varan uttryckt i penningar är det icke nlöjligt att få en totalbild af

,handeln, ty penningar 'äro så att säga 'den enda genlensamma nänl
naren, till hvilken alla tal måste reduceras, om jälnförelser skola vara
möjliga. Det duger naturligtvis ej' att, SåSOlTI' i en stor svensk stad
nyligen skett, utarbeta en statistik genom att SUlnmera ihop alla vikt
summor för sig, alla enhetssummor för sig o. s. v., så att t. ex. ägg
plus fartyg plus maskiner tillsamnlans få bilda en SUlnma af - t. ex.
12,000,000 enheter! Man står med andra ord alldeles hjälplös, i så
dana fall, om man ej har värdeuppgifter att röra sig med. Antag t. ex.
att man har att behandla en, handelstraktat. Man vill veta" om det
lönar sig att uppoffra något för ,att få en tullsänkning i afseende på
den eller den varan. Man måste då hafva värdena på varorna för
att kunna se, hvilka som betyda mest. Vidare måste man i en mängd
fall känna hela importens och hela exportens storlek för att kunna
bedönla handelsbalansen, d. v. s. hur mycket importen öfverskjuter
exporten eller, tvärtom. Man har, äfven i hög grad behof af att göra
jämförelser med andra länder, men det ä~ icke möjligt, om lnan ,ej
har' gemensamma slutsiffror. Man kan heller icke göra jämförelser
mellan produktion och Ilandel, Oln man ej har bägge i siffror af
samma slag; och man kan slutligen ej utan prisuppgifter följa pris
fluktuationerna och konjunkturväxlingarna.

Med afseende på varornas värdesättning i halldelsstatistiken hafva
i hufvudsak två metoder tillämpats. Den ena kallas värdeuppskatt
ningsmetoden, och den andra värdedeklarationsmetoden. Ingen af
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dessa metoder är obestridt härskande. Värdeuppskattningen före
kommer i. det större antalet länder, 111en deklarations111etoden gör
framsteg öfverallt. Detta senare beror kal~ske frälnst på att. deklara
tionsnletoden tillfredsställer själfva grundvalen för det statistiska arbe
tet. Statistiken går näll1ligen ut på att genom samlllanläggning af
elI 111ängd detaljuppgift.er få en riktig slutsuffiilla för landet, månaden
o. s. v. som helhet. Deklarations111etoden befinner sig i öfverensstäm
ll1e]se härnled, ty den gär ut på att värdet skall fastställas för hvarje
särskild transaktion, nänlligen genonI uppgift från varuägaren. Man
får sålunda genonI den för hvarje varuparti vet.a icke blott varans
kvantitet utan äfven dess värde. Finns det fel i de enskilda uppgif
terna -- och det gör det förstås alltid -, bör man kunna antaga~

att felen i de flesta fall ta ut lIvarandra, ty det finns ingen anled
ning, hvarför alla skulle göra fel i samilla riktning. GenonI värde
uppskattningsluetoden får nIan däremot inga upplysningar onl de sär
skilda transaktionerna. Man räknar endast ut, att en enhet (ett kg..
o. s. v.) af den och .. den varan i 'J1~edeltal är värd så och så 111ycket,
och lllultiplicerar sedan ant.alet enheter med detta antagna medelpris.
Om Illan efter denna 111etod begår fel - och nlall begår säkert många -,
så ta felen ej ut lIvarandra utan adderas ihop och k01111Ua alla till-
samnIans fran1 i slutsuffiluan. .

Hittills 11afva vi i Sverige haft värdeuppskattningsnletoden, använd
på ett sätt, sonIIIU af alla erkännes såsom alldeles otillfredsställande.
Vi llafva icke haft något maskineri för detta systenl, endast en eller
två facknlän, som varit experter i allmänhet, och en hel del korre
spondenter för de olika varorna. Detta har ledt till sorgliga misstag.
I ett föregående förslag af presidenten Wrern och öfverdirektör Siden
bladh har olnnänlnts en fullkonlligt hårresande historia om lådänlnen
för fiskexport från StrönIstad, hvilka blifvit upptagna till 60 öre för
kg., SäS0111 snickeriarbeten, andra slag, ehuru deras värde endast var
3 eller 4 öre. Detta är visserligen något enastående, 111ell vid ett
annat tillfälle har vår stenkolsilI1port beräknats omkring tio millioner
kronor för högt.

Inom kOllIInitten hafva- två särskilda Illeningal' gjort sig gällande
i denna vitala fråga.. Den ena, som representeras af ledanloten
by'rächefen Eklund, villllålla fast vid värdeuppskat.tningsprincipen
nlen vill reforll1era den genon1 en kOlnlnission af experter, så att luan
har säkerhet för att hvarje större grupp af varor har sin represen-
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tant inom kommissionen, hvarigenom för stora misstag skulle kunna
undvikas. Han har tänkt sig, att hänsyn härvid icke blott skall tas
till 11ela kvantiteten utan vid behof äfven till kvantiteten af inlport
·från hvarje särskildt land, så att man sätter olika pris för olika im
~port- och exportländer, särskilda pris för export och särskilda för
import o. s. v. På detta sätt kan man otvifvelaktigt uppnå en myc
,'ket fin och ,omfattande uppskattning, men det förblir alltid en upp
:skattning, som sätter pris endast för nlassorna OCll icke särskildt f~r

llvarje transaktion.
Kommittens majoritet Ilar därför beställldt uttalat sig emot en

:sådan metod som denna', ty den har ansett, att det är synnerligel1
:ringa möjlighet att på den vägen uppnå exakta siffror. Majoriteten
.har påpekat, at.t i hvarje varuposition ingår. en hel del olika varu
slag, så att det. äfven med den stora specificering, SOlll nu är gällande,
'icke går att ange ett enhetligt pris för en position i varuförtecknil1
.gen. En skenbart ob.etydlig förändring i varan, kan, förorsaka mycket
stora förändringar i priset. Experten borde därför alltid veta sam
n1ansättningen af de varor, som faktiskt importerats, annars blir
,enhetspriset felaktigt -, 111en det är omöjligt för honom. Dessutom
består varan vanligen af många olika kvaliteter. En sådan vara
.s0111 anlerikansk bomull, 11vilken förefaller så ensartad som möjligt,
Jörekoll1n1er i handeln i sju alldeles olika kvaliteter. Men för en affärs-
Ina11 i Stockhollll är det onlöjligt att bedöma hvilka kvaliteter, som
-införas i andra delar af landet. Resultatet blir i lninst nio fall af tio,
.att experten sätter det pris, S0111 förekonlmer just i ha1~8 ege1~ inlport
:eller export, hvilket alltså innebär, att det priset sättes på hela varu
.slaget, alldeles oberoende af Oln det är priset i landet i allmänhet.
Det är elllellertid vidare OlllÖjligt att vid årets slut sätta pris på varan
{)ch bedönla prisväxlingarna under året, man nlåste veta huru mycket,
S 0111 införes under hvarje dag af året och till hvilka pris. Värde
-fluktuationerna i koppar 1907, t., ex., som gåfvo uppslaget till den
stora krisen, .göra det onlöjligt att med någon tilförlitlighet sätta ett
.enhetspris på kopparn för året. Att med någon tillförlitlighet bedölna
värdet af illlporten under året blir, on1öjligt, 11lan måste sätta pris för
l1varje 11lånad, lnen icke heller detta blir till någon nä111nvärd ledning,
-då priset kan växla frän dag till dag. Prisväxlingarna i olika delar
af landet betyda vidare lnycket.

Till sist, llvilket är det icke 111inst viktiga, är det omöjligt att
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)ned någon säkerhet fä värdeuppgifter inlånadsstatistiken, onl man
använder uppskattningssystenlet. Man kan icke. sal1lnlankalla kOlll
nlissionen, SOlll skulle bestå af ett 11undratal personer, och låt~ sätta
pris på hvad SOln införts för hvarje nlånad. Man får antingen afstå
från at.t angifva värdet i lnånadsrapporterna eller också angifva före
gående års värde. Just i månadsstatistiken hafva enlellertid värde
uppgifterna sin största betydelse, därför att det är så viktigt för
riksbanken och öfriga banker att fä veta, huru landets halldelsbalans
och följaktligen dess betalningsbalans ställer sig.

En egendolllligbet llled värdeuppskattnings111etoden är, att värdena
i allnlänhet blifva för höga. Detta har visat sig i Finland, där 111an
experinlenterat med saken. Där har försöksvis användts dels upp
skattningslnetoden och dels deklarationsnletoden lned afseende på trä
varor, hvarvid det blef en skillnad pä 11 lnill. finska 111ark. Det
lägre beloppet uppstod enligt deklarationsnletoden, och det är nog
icke nägot tvifvel om~ att detta är det 111est riktiga. Här finila vi åter
igen ett missförhållande hos statistiken, sonl konlnler vår handelsbalans
att förefalla sälnre, än dell verkligen är. Det är nänlJigen sä, att värdet
af den svenska exporten är jänlförelsevis lätt att beräkna, därför att de
viktigaste varorna äro så enkla och specialiteterna så få. En trä
varuspecialist har jämförelsevis lätt att bedöll1a, hvilken l{valitet af
trävaror exporteras, 11ledan det för inlporten llled dess otaliga
småartiklar är onlöjligt att få tillförlitliga uppgifter. Exporten upp
tages sälunda tillnärnlelsevis till sitt verkliga värde, llledan iUlporten
upptages till högre värde än varan har, och vår handelshalans före
faller alltså på grund af äfven dessa statistiska förhällanden ogynn
saminare, än den i verkligheten är..

För att IllaIl ej skall tro, att dessa svårigheter äro uppkonstru
erade, ska~l jag be att få lneddela några uPplys~lingar, S0111 kOlllnlers
kollegiunl 1110ttagit från olika firlll or. Sä t. ex. l11eddelar en firnla
l11ed afseel1de på råa skinn sanlt färdiga OCll garfvade skinn, att pri
serna under 1907 växlat ända. till 50 ~~, så att denna firma ej kun
nat lälnna några prisuppgifter att läggas till g~und för ett enhetspris.
Med afseende på färger skref en göteborgsfirma, att priserna kunde
växla n1el1a11 400 och 40 kr. Angåe11de glasartik~ar meddelade en
fabrikant i Snlåland, att priserna varierade nlellan. 40 öre och 3 kr.
o. s. v. En göteborgsfirll1a i bOlllullsvaror skref, att priserna för
mönstrade tyger växlade lllellall 3, 18 och 20 kr., och att den an-
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såg det enda möjliga sättet att få exakta värden på inlporten vara,
att importören själf' uppgaf varans värde vid iluporten..

Komll1ittens 111ajoritet, bestående 'af dess ordförande ochsalutliga
ledainöter med, undantag af byråchefen Eklund, har också föreslagit
just detta, nälllligen genolnförandet af obligatorisk deklaration från
varuägarens sida af 11varje val~as· värde såväl vid export som inlport.
Detta öfverensstämmer också med det systenl, sonl England, Förenta
~taterna, Hamburg och Bremen sedan galnmalt använda, och sonl på
sista tiden införts i Ryssland och delvis· i Finland, och hvilket slut~

ligen äfven Norge 1907 beslutat införa., Detta är ett stöd för
hvad jag förut sagt, nämligen att deklarationssystemet är i fran1~

n1arsch, ty det finnes icke något exempel på att. ett land, son1 11aft
värdedeklaration, sedernlera öfvergätt till värdeuppskattning 111en där
emot flera exempel på lllotsatsen.

Hvad konl11litten föreslår är, att samtidigt däriued, att ell vara
angifves till export eller import, den skall angifvas till sitt i den sta
tistiska förteckningen angifna varuslag. Men kon1nlitten har icke an
sett, att det~a nödvändigt 11låste ske onledelbart, så snart varan in
föres eller utföres, ehuru ett sådant tillvägagående för alla parter är
bäst i de fall, då det kan ske. Kommitten har i motsats till de första för
slagsställarna på omrädet, herrar W rern och Sidenbladh, tänkt sig,
att varuägaren skulle hafva en viss respittid, under hvilken han' hade
tillfälle att granska fakturan, OCll att han därefter skulle få deklarera.
Under sådana förhållanden' kan man icke säga, att llandeln själf blir
i 'någon luån fördröjd, och nlan kan icke tänka sig någon svårighet
för afl'ärsnlännen att inolll en vec'ka eller fjorton dagar angifva vär
det. Det Wrern-Sidenbladhska förslaget är snart 12 år ganlinalt ; det
väcktes är 1'897 och tillstyrktes af komlllerskollegiunl 1899, filen
generaltullstyr~lsen afstyrkte detsalTIlua. Sedernlera har frågan ieke
kOllllllit längre, nlen de affärskorporationer, sonl då hördes af kommers
kollegium, gåfvo i allmänhet sin anslutning till förslagets gen0111
förande.

Nu har särskildt från tullförvaltningens sida yttrats, att saken
skulle stöta på stora svårigheter därför, att varan icke skulle kunna
deklareras förrän efter tullbehandlingen. Generaltullstyrelsen lTIedgaf
dock genast själf, oeh det har ock i hufvudsak medgifvits af kOll1
nlitteledamoten byråchefen Eklund, att svårigheterna vid exporten äro
ytterst ringa. Exportören vet ju alltid, huru varan är beskaffad, så
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att han kan deklarera vid själfva exporttillfället: Det förefaller där
för, S0111 om man i de allra flesta fall kunde vänta af exportören,
att han i sitt eget intresse på förhand satte ut värdet på varan. Det
är vidare tydligt, att med afseende på varuintporte'n importören kan
hafva fakturan till hands, när han' anmäler varan till import, och det
är egentligen endast ett slag af -gods, där svårigheten att på förhand
deklarera är stor. Det är det gods, som kallas sorteringsgods, där
vid isamina kolly förekomnler en mängd olika varusla~. När så
dant gods inkommer, så vet icke alltid vederbörande affärslIlau, till
hvilka olika nUlnrher i varuförteckningen de särskilda ~arorna skola
hänföras, och han kan följaktligen ej heller alltid angifva deras värde
för 11varje sådant nunlmer i val~uförteckningen. Man kan därvidlag
i många fall tydligen icke kon1ma ifrån efterdeklaration. Men det
förefaller knappast rimligt, att en afl'ärslnan icke efter några års er
farenhet skulle vara i stånd att få fakturan upprättad i öfverensstän1"!
nlelse med varuförteckningen, oeh att han alltså småningom i regel
äfven för sorteringsgods bör kunna angifva värdet redan vid illlpor
ten. I ,de fall, då hall icke kan göra detta, är åter svårigheten för
honolll att efteråt angifva värdet icke alltför stor.. Det är därenl0t
en betydande svårighet för vederbörande tulltjänstenlan att hålla reda
på efterdeklarationerna, ·och lnan kan ej förbise, att systenlet konlnler
att öka tullpersonalens arbete. Hvad åter affärsmännen beträffar, före
faller det, som 0111 saken efter några års erfarenhet ej borde vålla
något större besvär.

Dessa äro i få ord de motiv, SOln föranledt kommittemajoriteten
att föreslå värdedeklarationssystemet. Värdedeklaration utgör den
enda förutsättningen för tillförlitliga värdeuppgifter, och utan värde
deklaration är därför en stor del af den kostnad och det arbete, som
nedlägges på handelsstatistiken, förspilld. Under sådana förhållanden
förefaller det, SOln 0111 Ulan med jänlförelsevis lätt hjärta skulle kunna
underkasta sig de svårigheter, SOlll en öfvergållg till värdedeklarationen
nödvändigt nläste föra llled sig.

Detta är den del af statistiska konlnlittens förslag, som har det
största allmänna intresset. Det föreligger dock äfven en rad viktiga
organisationsfrågor. Särskildt har komlnitten ansett sig böra föreslå,
att bearbetningen af de statistiska uppgifterna, statistikens fördel/ning
på Qlika ä1nbetsverk, skall i väsentlig lnån förändras. Den .är för
närvarande klulnpigt och svårhandterligt anordnad, nälnl.igeu så, att
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tullkamrarna göra utdrag af tullhandlingarna för ett fåtal varor, som
ingå imålladsstatistiken. ·llvarefter dessa utdrag sändas till tullsty
reIsen, SOlll utgifver månadsrapporterna. Tullkamrarna insända seder
ITIera i original alla handlingarna till tullstyreIsen, denna gör bear
bet.ning för årsstatistiken och öfverlämnar detta -' så att säga 
haIffabrikat för vidare bearbetning till kommerskollegiuln. Detta be
svärliga maskineri föranleder ytterligare bland annat den viktiga olä..
genheten, att arbetet. för månadsstatistiken icke utgör någon förbere
delse för årsstatistiken.

För att u:ndanröja detta besvärliga och opraktiska system föreslår
nu kommitten, att all bearbetning af handelsstatistiken skall förläggas
på ett och samma ställe, nämligen inom det statistiska änlbetsverket.
Huruvida detta nu -skall blifva kommerskollegiunl eller något annat,
har kommitten icke ingått på, därför att denna fråga rör d'en ·all
männa organisationen, men betänkandet häroDl torde dock snart
komma att föreligga.

För att få det statistiska arbetet placeradt i ett enda ämbetsverk
blir det "eluellertid llödvändigt att taga ett extra exenlplal: af tull
handlingarna, de s.k. packhusattesterna, hvilka utskrifvas i -tullkalu
rarna; tullverket måste nänl1igen ~ behålla originalexemplaret för sitt
fiskaliska ändamål. Konlmitten har tänkt sig, att detta skulle kunna
ske genom' själfkopierings- eller blåkopieringslnet.od, då man på en
gång kunde skrifva så många exemplar, SOIU behöfdes. Det har gjorts
experiment i detta afseende vid Stockholms packhus 11led i hufvud
sak fullt tillfredsställande resultat. Naturligtvis är det något nlera
besvärligt att skrifva ·:så hårdt, att det· kan bli tre eller fyra exenl
plar, Inel1 därtill torde svårigheterna också inskränka sig, och lueto
den. skulle å andra· sidan lnedföra en stor arbets- och kO$tnadsbespa
ring. Faktiskt har" inom alla tullkamrar hittills för ha"1~d tagits en
afskrift af hvarje. sådan attest, SOIU införes -·i tullkamnlarens journal;
i Stockholm har 111an t. o. m. tagit två sådana kopior. Detta allt
skulle nlan nu kunna inbespara. Det blir dessutom nödigt för varu
ägarell att låta en af sina inlagor gå till statistisk bearbetning. Men
detta .är icke svårare än att skrifva två eller tre fraktsedlar, SOIU
hvarje människa gör utan att knota. En järnvägsfraktsedel kan skrifvas
medelst blåkopieringslnetoden, och det kan utan svårighet anordnas
på samma sätt äfven nled tulluppgifterna. Organisationsfrågan synes
på detta 'sätt ganska" lätt kunna lösas.
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I afseende på publiceringen har kommittell icke föreslagit någon
större förändring annat än i afseende på månadsstatistiken. Denna är,.
SOIU förut antydts, för närvarande mycket sunlmarisk och upptager
endast 84 varor i importen och 79 varor i; exporten. Den är ospe-
cificerad, utan värdeuppgifter, utan uppgifter Oln länderna OCll utan
uppgift om fördelningen på tullkamrar. Hvad kommitten föreslagit
är, att alla varor, som äro af någon betydelse för handeln, skola.
medtagas i månadsstatistiken, och att lnan skall uppgifva deras värde
jämte kvantiteten och om möjligt fä ell slutsiffra för 11ela importens
och hela exportens värde för hvarje 111ånad. Därjämte böra import- och
exportländer i en ej alltför liten utsträckning samt tullkamrar i vissa fall
angifvas. Månadsstatistiken är på vissa håll, särskildt'i utlandet, om
fattad med största intresse och föremål för stor uppmärksamhet. De
stora engelska tidningarna ägna t. ex. en eller två spalter i lnånaden åt
denna statistik, och ofta innehålla de ledare, SOln anställa jänlförelser
med statistiken för salnma månad föregående år o. s. v. Härigen0111
söker man utröna konjunkturerna och tendenserna inom handelsvärlden
och det ekononliska lifvet. Också här i Sverige har lnan visat ett
speciellt intresse för mänadsstatistiken och beklagat sig öfver att
väl'deuppgifter icke kunnat införas i lllånadsstatistiken, hvaroll1 riks
dagen 1901 s'ärskildt skrifvit till kungl. nlaj :t. Förutsättningell här- .
för är eineIlertid, att Inan öfverhufvud får deklarationsvärden.

Beträffande årsstatistiken äro konl111ittens förslag till förändringar
så obetydliga, att jag icke anser lnig böra upptaga tiden med att redo-
göra för dem. Jag skall därför nu afsluta min redogörelse och vill då
såsom en sanlnlanfattning säga, att jag tror, att komnlittens förslag
i stort sedt är ett konservativt förslag, som söker bygga på det beståellde,
så länge det låter sig göra, samt att förändringarna äro så snlå, man gärna.
kan tänka sig. För min del hoppas jag därför, att det skall röna fraingång.

Härefter yttrade sig:
Aktuarien I. Flodström: Föredraganden nälnnde såsom' en

hufvudpunkt i kOlnnlittens förslag till handelsstatistik frågan. on1
sättet för .anskaffande af värdeuppgifter, huruvida detta skulle ske'
genoll1 värdedeklaration eller gen0111 värdeberäkning.ar såsonl hittills.
Denna fråga är otvifvelaktigt af mycket stor betydelse, lnen det fin-o
nes ju kraftiga skäl, sonl tala både Inot och för såväl den ena sonl
den andra metoden. Det har ock visat sig att gen0111 bådadera me--
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toderna tillfredsställande' resultat kunnat· åstadkommas. Jag håller
sålunda före, att frågan knappast kan betraktas såsom kärnpunkt eller
hufvudfräga i det handelsstatistiska systemet.

Det finnes däremot en annan fråga, som föredraganden mycket
litet berörde, och som dock är af ofantligt stor betydelse för handels
statistiken. Den är af betydelse icke blott för handelsstatistiken utan
för statistiken i allnlänhet oeh icke blott för statistiken i allnlänhet
utan äfven för vår förvaltning och hela vår administration, hela det
systenl, vi skola följa vid de reformer, som nu antagligen förestå
"inom "förvaltningen. Denna fråga har kommitten i sitt betänkande .
nlycket 'lätt gått förbi och hänvisat den till en k0l11mande utförligare
behandling i principbetänkandet. Som jag dock. anser denna fråga
vara af den största betydelse,. och att frågan om handelsstatistiken
icke får anses ens preliminärt löst., innan den blifvit behandlad, skall
jag be att j största korthet få angifva, hvad denna fråga gäller.

Frågan gäller handelsstatistikens förläggning, och herrarna hafva
bört, att' kOlnlnitten i likhet med föredraganden anser, att den bör
förläggas till ett älnhetsverk, som skulle kallas det statistiska äl11bets
·verket. Föredraganden har yttrat, att detta statistiska ämbetsverk
skulle kunna blifva k0111merskollegium eller något annat, men af de·
uttalanden, sonl af kommitterade gjorts både offentligt' och enskildt~

{)ch af andra arbeten, sonl af komulitten framlagts, t. ex. betänkan
·det om jordbruksstatistiken, finner man mycket väl, hvad SOIU är
kommitte~s mening. Det är ett statistiskt centralämbetsverk, kom
.mitten åsyftar, som skall omfatta så godt som hela vår adlninistrativa
statistik. Detta centralälnbetsverk skulle sålunda omfatta icke blott
den nuvarande statistiska centralbyrån utan äfven kommerskollegii
näringsstatistiska afdelning lned dess grenar: bergverks-, fabriks-, han
dels- och sjöfartsstatistik, tullstyrelsens statistiska kontor, justitie
departementets, fängvårdsstyrelsens, luedicinalstyrelsens, ecklesiastik
departelnentets, domänstyrelsens och försäkringsinspektionens statistiska
.afdelningar och antagligen oc.ksåfinansstatistiken, om och när en så
·dan konlmer till stånd. Möjligen skulle också landtbruksstyrelsens,
'väg- och vattenbyggnadsstyrels~ns, lotsstyrelsens, kontrollstyrelsens
Dcll postsparb"ankens saInt sjukkasse- och olycksfallsstatistiken föras
·dit. Den enda, jag hört, att det icke satts i fråga att dit hänföra, är
järnvägs-, post- oeh telegrafverkens st.atistik och kanske äfven arbets
.statistiken.
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För att gifva någon föreställning om den omfattning, detta ämbets
verk skulle fä, vill jag nämna, att näringsstatistiska afdelningen af
kommerskollegium har en personal af 25 personer, tullstyrelsens sta
tistiska kontor 30-35 personer, ecklesiastikdepartementet 6-8 o. s. v.
Utan tillägg af arbets- och järnvägsstatistiken m. m. skulle det sta
tistiska centralämbetsverket få en personal af omkring 150 personer.

Hvilka äro då orsakerna till en sådan centralisering? Jag Ilar
11ört den1 ~å många gänger, att, oaktadt konlnlitten icke publicerat
dem, jag dock tror mig kunna säga denl. Först och främst är det
enhet och plann~ässighet inom statistiken, lnan därmed vill åstadkomma.
Det är nog sant, att detta är en viktig sak, och att det är ganska
klent beställ?t nled det sätt, hvarpå det för närvarande är ordnadt
på detta område. För enhet och planmässighet skall .den s. k. sta
tistiska tabellkommissionen verka. Den har till åliggande att till
granskning upptaga planen för den officiella statistiken och söka åstad
komma enhet däri och i alllnänhet verka för införande i statistiken
af de förbättringar, som betingas af odlingens framsteg och sanlhälls
lifvets utveckling; och för beredande af tillämpning af sina åsikter
äger kommissionen göra framställningar hos kungl. maj:t eller veder
börande älnbetsverk.

Det finIles sålunda redan en institution, som Ilar till uppgift att
åstadkomilla enhet i statistiken och äfven skyldighet att göra detta.
Ordförande är chefen för statistiska centralbyrån, som sålunda Ilar
full befogenhet att påyrka alla de reformer, han önskar. Det har
emellertid visat sig, att komnlissionen icke fungerar på ett tillfreds
ställande sätt, och meningen vore nu att råda bot på dett.a genom
inrättande af ett stort statistiskt· ämbetsverk. Det är väl dock att
taga till något för mycket för en sak, som säkerligen kan ordnas på
·ett mycket enklare. sätt. Jag skulle kunna framställa flera förslag i
den vägen lllen vill icke upptaga tiden därined. Jag vill endast på
peka, att man kan väl tänka sig en centralisation, SOIU är för stark,
lika väl som en, som är för svag, och jag vill tillika fästa uppnlärk
samheten på, att de väsentligaste fel, som hittills franlhållits i väl'
statistik, kunna i ej obetydlig lnån tillskrifvas en redan nu för stark
centralisering på vissa häll. Det skulle emellertid taga för läng tid
att utveckla detta.

Det behöfves vidare, säger man, för statistikens utöfvare s. k.
.statistisk skolni'ng. Om herrarna visste, hvad denna statistiska skol

2
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ning är, SOIU det talas så luycket onl, så skulle herrarna sannerligen
icke taga detta kraf så synnerligen allvarligt. Statistisk skolning, det
är att ställa upp siffror i kolul1lner och summera delll, att på ett
lämpligt sätt anordna denl och så trycka dem i tabellform. Mera är
det just ick~. Man nlåste erinra sig, att statistiken oIBfattar så ytter
ligt skilda saker SOln, för att anföra några exempel, antalet fall af
kikhosta och tontalet af nybyggda segelfartyg, riksdagsmannaval och
brännvinsbräl1ning, vagnaxelkilometer OCll ingångna .äktenskap. ;Her
rarna kunna däraf se, att hvad begreppet statistik innehåller geluen
$amt är ur realsynpunkt så ytterst litet, att den enhet, SOlll erfordras
för dess samnlanhållal1de, icke .kan vara af annat än den ll1est ab
strakta natur. Den därför nödiga skolningen förvärfvas genom öfning,
och . öfning står till buds lika väl inom andra ämbetsverk som inon)
ett enda stort statistiskt centralverk.

Vidare talar 111an onl statistisk sQ,kkunskap. Sådan finnes också.
Man nlåste hafva reda på litet af hvarje inonl statistikens onlråde,
veta huru en fråga skall behandlas, då man gifver sig in därpå, veta
hvar lnan skall hämta nödiga primäruppgifter. o. s. v.; och man skulle
kunna tänka, att detta behof af statistisk sakkunskap skulle lättare
tillfredsställas inolu en stor, enbart åt. statistis~ forskning ägnad byrå
än under nuvarande förhållanden. Men fördelarna äro icke så stora,
att luan bör för denl offra de fördelar, som den nuvarandeanord
ningen i andra afseenden nledför. Den ifrågavarande sakkunskapen
har för öfrigt icke den ringaste betydelse för statistikens 11vardags
arbete, .SOIU består uti att ständigt syssla med ett änlne, SOIU man
känner till punkt och pricka.

Det finnes en anl1~n sakkunskap, SOlll' är af större betydelse för
statistiken än den s. k. statistiska sakkunskapen eller den formella
fackkunskapen, och det är realfackku·nskapen.. Dess betydelse är så
dan, att den hundrafaldigt uppväger den förra. Man må erinra sig,
;;ltt statistiken omfattar. rättsväsende, hälso- och sjukvård} undervis
ningsväsende, jordbruk, skogsvård, bergsbruk, industri, handel och
sjöfart, järnvägar, post. och telegraf, bank- och försäkril1gsväsende och
mycket mera. Är det då tänkbart, att någon skulle förmå att sanl
manhälla allt detta oell besitta den sakk.unskap. på alla dessa områ
den eller ens på några af dem, som erfordras för att på ett tillfreds
~tällande sätt' behandla dem?

I alllnänhet tror filan, att statistiken består i att uppsätta några
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siffl~.or, hvilka finnas färdiga att taga på hyllan, ordna denl i kolum
ner, sunllnera och dividera, och att det sedan är färdigt. Detta är
en1ellertid en uppfattning, som är sorgligt vilseledande. Alla, SOIU
hafva den nlinsta' erf~renhet om llvad statistiskt arbete är, veta· väl,
huru svärt det är att nöjaktigt behärska ett flertal olika on1räden;
och det nlåste _dock dell göra, SOln skall sitta SåSOl11 chef eller afdel
ningsföreständare i dylika fall. Huru lnycket svårare Inåste det ej
vara att behärska hela fältet? Är det ej en fullständig onlöjlighet?

Man kan jälnföra förhållalldena beträffande statistiken med förhål
landena inom undervisningsväsendets oIllråde. Det finnes ingen, S0111
tänker på att låta den n1ilitära undervisningen, landtbruksundervis
ningen, skogshushållningsundervisningen och den tekniska undervis
ningen sammanföras under en enda läroverksbyrå, utan hvarje gren
af undervisningen hör under sitt särskilda fackdepartement. Hvarför
så? I all undervisning bör dock finnas metod, liksonI det i statisti
ken bör finnas statistisk nletod, och sådan metod lär man sig ju icke
utan »skolning». Den, SOIU undervisar kadetter, har ju en viss nytta
af att veta, huru den, SOIll undervisar inoln ett annat fack, bär sig
åt. Och det bör inOlll undervisningen finnas en plan lika väl som
inonl statistiken. Mall ll1åste sörja för att den, sonl åtnjuter skogs
undervisning," icke nlå behöfva ännu en gång genolngå de pensa, S0111
lIan lärt sig vid· ett allmänt läroverk. Det finnes Inånga berörelse

punkter lnellan de olika grenarna af undervisningen; OCll för en speku~

lativ hjärna skulle dessa kUllua lnotivera ett yrkande på at~ få under
visningen centraliserad. En gång i tiden var ju också enhetligheten
i metod tillräcklig att centralisera all undervisning till en enda stor
»akademia» , där all undervisning och uppfostran skedde; l11en däraf
blef också formaliSIll , så att det förslog. Med den tilltagande specia
liseringen kunde det dock icke gå för sig att anordna saken på det
sättet, utan innehållet sprängde formen.

Så är det också med statistiken. Så länge den rör sig med all
männa begrepp, så kan den ju hållas ihop. På det sättet förhåller
det sig nled vår kommunalstatistik ; så är det också inom vissa n1in-
dre länder. Jag vill i detta afseende särskildt nämna våra grann-'
länder Norge och Dann1ark, som icke fördjupat sitt. system för sam
hällets statistiska genomforskning så nlycket som vi; de hålla sig
ännu på centralisationens' stadium. Hvad det tyska riket beträffar,
hvilket föredragshållaren särskildt omnämnde, så är det en särskild



20 1909 den 25 januari.

historia därmed, som jag dock icke för tillfället kan närnlare utveckla,
och för öfrigt omfattar den tyska statistiska centralbyrån icke på
långt när så mycken statistik som vår tillämnade svenska skulle
göra. Då statistiken tränger djupare in i sitt ämne, så fordras, att
formen får vika för innehället, ocl1 at.t hvarje art af statistik tages om
Iland af den administration, dit den hör på grund af sitt innehåll.
Vi kunna tänka oss skogsstatistiken. Liksom skogsundervisningen
h,ar till uppgift att bilda dugliga skogsskötare och därför bör öfver
vakas af den myndighet, SOIU på detta område är mest sakkunnig,
men icl{e af läroverksöfverst.yrelsen, så har skogsstatistiken till upp
gift att skapa kännedom om vårt skogsväsen från de synpunkter, som
äro af betydelse för skogshushållningen och skogsvården. Men hur i
all världen skall en »allstatistiker», som kanske icke kan skilja mellan
tall och gran, kunna på egen band bedöma, hvilka skogsstatistiska
data äro af betydelse, i 11vilken relation de böra ställas till hvar
andra, och huru de skola bedönlas ur skogsekonomisk och skogs
biologisk synpunkt. Han behöfver i hvarje ögonblick rådföra sig med
en man, som på detta område är fackman, men kan ingenting ut
rätta i ett verk, som uteslutande är afsedt för statistik.

Nu invända våra centralisatörer, att mall kan inom centralbyrån
anställa en jägmästare, en jordbrukskonsulent, en teknisk ingenjör,
en tulltjänsteman, en medicine doktor, en fabrikant, en grosshandlare,
en banknlan o. s. v., hvilka gå tillhanda med råd och upplysningar.
Dessutonl har kOffilnitten föreslagit i fråga onl jordbruksstatistiken,
att det skall inrättas statistiska konferenser lned jordbrukskonsulen
terna, och då skulle det naturligtvis blifva sådana konferenser med
bergmästarna, domänintendenterna, föreståndarna för skogsskolorna,
jägmästarna och öfverjägmästarna, med fängelsedirektörerna,'lued pro
vinsialläkarna o. s. v. Jag tror emellertid' icke, att det blir praktiskt
att ordna saken på detta sätt.

Mot den organisation af den adlninistrativa statistiken, som hittills
varit gällande, och som kännetecknas däraf, att 11varje gren af den
samma 'varit förlagd till det ämbetsverk, som närmast haft hand om
de administrativa ärendena på området j' fråga, kan man tänka sig
denna fråga gjord: är det då sagdt, att våra älnbetsverk och myndig
heter i så llÖg grad illtressera sig för den statistiska forskningen, att
de vilja' åtaga sig den, att de vilja hafva besvär nled att länlna
herrar statistici nödiga upplysningar och ställa sina kunskaper till
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statistikens förfogande? Därpå kan ju svaras både det ena och det
andra. Men såsonl herrarna veta, har i vår tid en liflig rörelse på
börjats lnot något, som kallas byräl\Tatism. Denna är ett lnycket
vidt olnfattande begrepp, som jag nu icke kan närmare ingå på, men
jag tror, att den åtm'instone delvis kan karakteriseras såsom benägen
het för forlnalism, benägenhet att se bort från det reala och för
SUlllma själfva saksynpunkten. Vi söka nu på alla håll efter lnedel
att motverka dessa byråkratiska tendenser, och för lllin ·del anser jag,
att, onl man kan ii·1~·n'u i1~ti1'J~are än nu äger rum förbinda statistiken
med vederbörande ämbetsverk, så skulle därigenom ett mycket godt
sådallt llledel vara vunnet. Detta är, såsom jag ser saken, ett lnyc-,
ket starkt skäl IJnot att draga från ämbetsverken den adlninistrativa
statistik, som de redan hafva om hand.

Det är icke endast ur dessa nlera teoretiska synpunkter, som det
vore önskvärdt, att statistiken fortfarallde finge vara kvar i ämbets
verken. Det är också en lnängd praktiska synpunkter, som bidraga
därtill. Som bekant behandlar statistiken till stor del ett material,
SOln endast finnes inom ämbetsverken och icke kan skiljas därifrån.
Särskildt är detta fallet med handelsstatistiken, och en af de när
varande, nämligen aktuarien Torstenson i generaltullstyrelsen, har
lofvat att påpeka några synpunkter, som vi icke få lämna. ur sikte
vid bedömandet af konlmittens förslag till handelsstatistik.

För att icke alltför mycket förlänga diskussionen får jag härmed
afsluta mitt yttrande och lämna rum åt aktuarien Torstenson, som
begärt ordet efter mig.

Aktuarien L. Torstenson: Till en början torde kommittens uppgift,
att genom extraheringen hos generaltullstyrelsen erhålles allenast en,
viss efterkontroll på tullkamrarnas extraheringar men däremot icke
någon fullständig kontroll, enär nlånadsstatistiken gäller generalhandeln,
medan årsstatistiken i första runlmet afsel' specialhandeln, böra beriktigas.

Det förhåller sig nämligen så, att genolll den extrahering, general
tullstyrelsen .utför, erhålles full kontroll på tullkanlrarnas uppgifter.
Hvarje uppgift, som införes oeh publiceras i Post- och inrikes tidnin
gar icke blott kan kontrolleras utan kontrolleras, ehuru kontrollen gifvet
vis kommer först sedan uppgifterna publicerats. Huru pass nödvändig
denna kontroll är, och huru noggrann den är, torde bäst belysas af mängden
af de annlärkningar, som delgifvas tullkalnrarna på grund af deras
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uppgifter, sanlt den skriftväxling, sonl lnåste för kontrollens skull
föras. Med hänsyn till det stora arbete, sonl nedlägges just för ~enna

kontrolls skull, synes det egendonlligt, att kOlnlnitten kan komma nled
ett dylikt påstående.

Konlll1itten yttrar vidare, att statistiskt lItbildade tjänstemän icke
förekonl11la hos generaltullstyrelsen eller hos lokaltullförvaltningarna,
sanlt att detta är eil brist, enär materialet först i ganska långt be
arbetad form konlmer till de statist.iskt skolade.

'Härvid torde till en början böra framhållas, att komnlitten icke
inlåter sig i någon IDån på att angifva, på hvad sätt olägenheten
franlträdt af att de statistiskt skolade icke deltaga i arbetet hos
nämnda nlyndigheter, äfvensom att den bearbetning, hvarom kommit
ten talar, består däri, att de 'uppgifter (om varuslag, vikt etc.), SOlD
attester, journaler 111. fl. redogörelsehandlingar innehålla, öfverflyttats
i särskilda för ändamålet uppgjorda listor, hvilka sedernlera sunlmeras,
hvarefter' sumlllorna öfverflyttas i tabeller, sonl insändas till konlmers
kollegium. Detta vill säga, för att taga ett exempel, att de tabeller, som
uppgöras, utvisa, att till Hälsingborg införts en viss kvantitet kaffe,
äfvensolll att till hela riket införts så och så mycket kaffe, fÖI~delande

sig på de och de lällderna. Detta kan knappast kallas för att Inate
rialet ) i ganska långt bearbetad form komnler till de statistiskt skolade» .

Jag återigen kan knappast finna, att' afsaknaden af statistiskt sko
lade vid detta arbetes utförande kan betraktas som en brist. Jag
håller fastnler före, att beskaffenheten af det nlaterial, SOlll utgör
grunden för handelsstatistiken, med nödvändighet kräfver tullteknisk
insikt hos de personer, som ha ledningen af extralleringsarbetet om
hand, OCll -att dylik insikt är t.illfyllestgörande för detta arbetes be
höriga utförande. Materialet är ju i främsta rUffilnet afsedt för tull
verkets behof, hvilket konl1nitten också llledgifver, ehuru densamnla,
märkligt nog, icke kunnat ~ller velat inse, att materialet endast af
tulltjänstemän erhåller den mest möjliga sakkunniga behandling.

Den, som bäst bedömer materialet, kan icke gärna vara annall
än en i tullförllällandena förfaren person. ,Och jag tror mig kunna
gå så långt som att påstå, att, därest man vill undvika störande fel
aktigheter, det:, är absolut nödvändigt, att. primäruppgifterna kon1ma
under behandling af i tullförhållandena förfarna personer.

Kommitten medgifver visserligen, att tullteknisk insikt kräfves äf
ven för den föreslagna bearbetningsmetoden, och framhåller kommit-
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ten särskildt, att extr~heringen af angifningsinlagor för järnvägsexpor
ten till Norge skulle erbjuda betydande svåriglleter, om hela lednin
gen däraf lades i händerna på enbart statistiskt utbildade. Konlnlit
ten anser därför nödvändigt, att det statistiska verket erhåller tull
tekniskt biträde.

Det torde också icke vara tvifvel underkastadt, att det nya verket
kommer att behöfva dylikt biträde. Man torde tryggt - med hän
syn till .att i generaltullstyrelsen såväl förest.åndaren sonl aktuarien
äro tulltekniskt utbildade sanlt afdelningen till sitt förfogande har ett
flertal tjänstenlän, som genoln mångårig tjänstgöring iuonl tullverkets
afdelningar erhållit god kännedolll 0111. tullverkets arbetslnaterial 
kunna säga, att det statistiska verket komlner att behöfva ett flertal
tulltekniskt utbildade personer, sonl uteslutande stå till verkets för
fogande, blifva tjänstemän där. Men redan nll .omhänderhafves upp
sall11andet af uppgifterna af personer nled kännedoln om tullförhållan
dena. Skillnaden nlellan nuvarande förhållanden och de nya skulle
ju då endast blifya, att tullstyrelsens statistiska afdelning öfverflytta
des till statistiska eentralverket, således endast en lokalfråga.

Då, såsom jag tillåtit 111ig franlhålla, det nya systemet med nöd
vändighet kräfver biträde af en ganska stor tullteknisk personal, men
kommitten ansett sig böra slopa den sakkunskap, som primäruppgif
ternas behandling nu erhåller, samt lägga allt på det statistiska ver
ket, bar komnlitten lnåst lösa bandet nlellan tullkamrarnas räkenska
per oell handelsstatistikens primärmaterial. För genon1förandet häraf
har konlmitten funnit på den lösningen, att kopia af packhusattesten
m. fl. handlingar skulle illsändas till statistiska verket, saInt att dessa
kopior skulle tagas genom blåkopiering.

På möjligheten af denna metod b~Tgger kon1mitten hela sitt för
slag. Må vi då först närmare undersöka, hur det ställer sig i praktiken.

Till en början torde då ut.all öfverdrift kunna sägas, att n1etoden
är alldeles otillräckligt pröfvad. Det synes l11ig icke tillräckligt att
grunda afgörandet om metodens lämplighet på resultatet af el1 eller
annan timules försök i packhuset. Det synes absolut nödvändigt, att
systemet med blåkopieringen pröfvas i dagligt bruk vid tullexpeditio
nerna, åtminstone någon tid, innan nlan med säkerhet kan afgöra
dess länlplighet. Kommitten medger själf, att de nuvarande blåkopi
eringsmetoderna äro mindre goda, men hoppas, att något system, till
räckligt effektivt, skall blifva uppfunnet. Det vill säga, att kOilllnitten inbju-
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der till att omorganisera vår handelsstatistik efter ett systenl, därvid
möjligheten för dess genomförande är beroende på att någon gång i
framtiden ett nytt blåkopieringssystenl uppfinnes. Detta är onekligen
egendomligt. Det synes då bättre uppskjuta omorganisationen, till
dess den nödvändiga förutsättningen för dess genomförande finnes 
men tänk, onl den aldrig kommer att uppfinnas.

Äfven innan systeInet i vidare mån pröfvats, torde lllan kunna
göra följande anmärkningar emot detsamma.

Det kan väl knappast synas lälnpligt, att en så viktig räkenskaps
handling som en originalpackhusattest skrifves med blåskrift. Det torde
vara tillräckligt till en början att endast hänvisa till kungl. förord
ningen den 12 juli 1907 angående papper lll. nl., som icke tänker
sig möjligheten af att använda annat än bläck eller :visst slags skrif
maskinsband.

Vid försök finner man snart, 11uru ytterst lätt blåskriften kan ut
strykas med vanlig kautschuk och annan skrift med vanlig blåpenna
i stället anbringas. Blifva attesterna skrifna på föreslaget sätt, torde
skriftens beskaffenhet rent af inbjuda till förfalskning, så mycket Iner
som trafikanterna erhålla attesten efter. tullbehandlingar för att lämna
den till tullkammaren och således länlna den ifrån sig först efter en
tids, kanske först en eller flera dagars förlopp. En förändring här
utinnan lägga de lokala förhållandena hinder i vägen för.

Ser man nä.rmare på systemet med bläkopiering, s~ skulle det
ställa sig på följande sätt.

Vid bvarje tullexpedition i Stockholm, Göteborg och Malmö skall
föras packhusjournal, af hvilken packhusattesten är en afskrift. Jag
vill då endast förutskicka, att dessa tre städer hafva Iller än halfva
rikets tulluppbörd på sin lott. Attesternas antal skulle nu enligt
kommittens förslag blifva tre, skrifna med blåkopiering. För att kopi
orna skola blifva tydliga, kräfves, att en viss .kraft nedlägges vid
skrifvandet.

Härvid framställer sig den frågan, 11uruvida det icke kommer i
längden att fresta på den skrifvandes band för Inycket. Det är näm
ligen helt olika att stå och skrifva vid en tullexpedition i ett packhus
6 a 7 timmar efter diktaInen än att sitta vid ett skrifbord på ett
kontor och skrifva efter koncept.

Vidare är det tidsödande att lägga in och passa in blåpapperen.
Vidare hafva alla icke samnla jämna handstil, som erfordras för
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att kopiorna skola blifva tydliga. Skulle kopiorna blifva otydliga,
lnåste de kOlnpletteras, ja, kanske rätt ofta skrifvas om. Vidare kall
man, om det skrifves fel i packhusjournalen, stryka ut det felaktiga
och sätta det rätta öfver. Det går icke för sig, när jag har blåskrift~

utan måste jag då skrifva om hela attesten.
Systemet synes således blifva mer tidsödande, och torde, så länge .'

Iluvarande författning Oln paekhusjournals förande gäller, det möjli
gen komma att hafva till följd, att ytterligare en sekreterare vid de
s. k. sorteringsexpeditionerna på dessa platser skulle komma att be
höfvas, således llär i Stockholm bortåt 15 a 2o st.

De synpunkter, jag ofvan framhållit angående blåkopieringar, hafva
skett på uppurag af chefen för packhusinspektionen i Stockholin, öfver
inspektor Wallgren, hvilken som sin lllening anser systemet icke på
långt när tillräckligt pröfvadt, nled hänsyn särskildt till Inöjligheten
af .förfals}{ning, möjligheten för personalen att skrifva på det sätt, som
kopiering kräfver, samt hur pass läsliga attesterna kunna vara, sedan
de i fuktig väderlek en eller kanske flera dagar omhänderhafts af
varuägarens onlbud.

Följer man attesternas vidare gång, sedan de' utlämnats till varu
emottagaren eller dennes ombud, så komma vi nu till tullkanllnaren,
där tullen uträknas och räkning utskrifves.

Då nu en attest ofta gäl" på två sidor, men man med blåkopie
ringssystemet endast kan skrifva ä en sida, saInt tre exenlplar af
attesten skola aflämnas på tullkammaren, torde en attest nu komma
att motsvaras af två originalattester samt fyra kopieattester, det vill
säga sex enligt det nya systemet.

Tullkammaren Ilar att emottaga och särskilja dessa, uträkna tullen
på originalexenlplaret samt skrifva tullbeloppen äfven på en af de andra.
Härutöfver skall det statistiska exemplaret granskas och kompletteras
med en del· anteckningar. Att dessa anteckningar icke blifva få,
synes af denna attest, SOln ej har lnindre än 30 rubriker, som skola
kompletteras. Jag förbigår här värdedeklarationsuppgifterna, då det
lnöjligen kan vara tvifvel .underkastadt, 0111 de med detsalnma blifva
införda.

Att expeditioner på tulll{alnrarna härigenonl lnåste försenas, lig
ger i öppen dag, ocll den lidande därpå blifver den trafikerande all~

mänheten och tullverket.
Dessa massor af papper, som komnla att vältra sig öfver tull-
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kamrarna, 111åsie gifvetvis medföra ökadt arbete för tullkalnrarna.
Inte nog 111ed att dessa skola hålla ordning på pappersnlassorna,
utan behöfs nu någon attest efter expeditionen, skall hela pappers
högen genomletas.

Den lättnad för tullkanlrarna, som kOlnnlitten ställer i ut.sikt, är
endast skenbar. Komnlitten yttrar, att genom den kopia, SOlll skulle
stanna på tullkalurarna, skulle besparas afskriften af attesten i kopie
journalen.

Någon lättnad erhålles härllled icke oeh detta på följ an"de grund.
Kopiejournalen måste ändå föras för tullbeloppens skull. Det blir
nler- besvär lned att ordna denna mängd attester och bland dem slå
upp den attest, man eventuellt kan behöfva, än att skrifva in attesten
i journalen.

Vidare skall till det statistiska verket ingå en kopia af inlagan,
SOln förekomnler vid angifning till förtullning från nederlag. Dylika
inlagor skola nu aflämnas i två" exemplar af varuägaren, men skulle
enligt kOlnnlittens förslag aflämnas 3 exenlplar.

För att varuägaren ej skall betungas alltför mycket, ställer konl
111itten i utsikt möjligheten för varuägaren att åstadkomma exenlplar
nledelst bläkopiering.. Redan nu använda sig några varuägare af
detta system vid åstadkonlmandet af det andra exelllpla:eet. Ett af
dessa exelnplar eller inlagor skall omhänderbafvas af den vaktnlästare,
som bevakar varornas uttagande från nederlagslnagasinet, för att gör~

sina anteckningar å detsamma, att de angifna varorna blifva utt.agna.
Härvid har enlellertid blåskriftkopian visat sig hart när oduglig. Vakt
mästaren skall stå och tumma på detta papper i ett fuktigt magasin,
och följden blir, att inlagall "blir nära nog oläslig. Föreståndaren för
nederlagskoll1oret här i "Stockholm har också varit betänkt på att
vägra mottaga dylika med blåkopiering erhållna exemplar. "

Skulle nu blåkopiering icke få användas, så skulle varuägaren
skrifva 3 exemplar. Således förökadt arbete för denne. Vidare skulle
tullkamrarna eller nederlagskontoren, där sådana finnas, ha att kom
plettera tre i stället för två exemplar. Således ökadt arbete för dessa
tullmyndigheter, bvilket torde föranleda kraf på ökad personal.

San1nla förhållande SOlIt i fråga onl förtullning frän nederlag torde
det blifva vid angifning af tullfria varor. Det vill säga, varuelnot,;,
tagaren skall aflämna tre i stället för nu två exemplar, och tullkaln
rarna skola komplettera två i stället för ett exemplar.
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Genomförandet af 'det föreslagna blåkopieringssystelnet torde således
lnöta ytterst stora svårigheter, och delas denna nlin åsikt af före
ståndarna för så stora afdelningar inom tullverket som öfverinspektor
Wallgren oeh tullförvaltårna Björnbom och Röing.

Kan icke blåkopieringssystemet genonlföras, torde bandet enlellan
l1andelsstatistikens primärmaterial och tullverkets räkenskapshandlin
gar icke kunna lösas.

Men, äfven OITl blåkopieringssystemet kan lösas, så skulle det nya
systemet föranleda betydligt ökadt arbete, ökade kostnader ifråga Oln
större personal för tullverket, fördröja expeditioner ochdärigenoln
vålla besvär och olägenheter för den trafikerande allnlänheten.

Slutligen vill jag framhålla, att packhusattesterna icke äro tillräck
ligt material för erhållande af. tillförlitliga primäruppgifter äfven för
tulltekniskt utbildade. Ett väsentligt kOlllplelnent utgöres af angif
ningsinlagan, nlen enligt konlmittens förslag skall någon kopia af
denna icke insändas till det statistiska verket. Misstag kunna vid
tullbehandlingen begås och attesten således vara felaktig. Särskildt
begås vid tillämpningen af den statistiska varuförteckningen felrubri
ceringar i mängd. Den enda lnöjligheten, som finnes att upptäcka
dylika fel, är att jämföra attesten och i~lagan, en möjlighet, som det
statistiska verket kon1mer att sakna.

Äfven med tillgång till saultliga redogörelsehandlingar är det myc
ket vänligt, att kompletterande upplysningar hehÖfva inhämtas från
tullkamrarna, och redan nu föres en stor skriftväxling med dem.
Denna blefve, därest statistiken skildes från tullen, rent af besvärande
för tullkamrarna.

Då det enligt nlin föreställning för handelsvärlden är af 'vikt icke
så mycket att snabbt erhålla en vetenskapligt utarbetad statistik som
fastmer att erhålla så skyndsamt sonl lllÖjligt uppgifter i siffror an
gående import Qch export af de olika varuslagen, synes nlig detta
mål lättast och säkrast vinnas genom att uppgifterna fortfarande upp
samlas af generaltullstyrelsen. /Med en omläggning af dennas statistiska
afdelning saInt då redogörelsehandlingarna skulle kunna inlälnnas långt
tidigare i fråga om Stockholm och Göteborg, redan den 8 i följande
nlånad, skulle uppgifterna kunna utkomma för hvarje månad inom
helt obetydligt längre tid än nu sker.

Grosshandlaren J. Josephson: Jag har tillåtit mig begära ordet
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med anledning af den af komlnittens flertal föreslagna obligatoriska
värdedeklarationen. I min egenskap af importör af s. k. sorterings
varor har jag mina starl{a tvifvelslnål, att värdedeklarationer, åtmin
stone på en del af detta område, på ett för' statistiken något så när
betryggande sätt kunna äga runl.

I stort sedt är det 111in åsikt, att förutsättning hos största antalet
importörer saknas för att tillförlitliga uppgifter skola kunna lälnnas.

Kommittens åsikt, att »de stora talens lag kommer att göra sig
gynnsamt gällande», tillåter jag mig för vissa områden inom import
handelsstatistiken betvifia, då jag som sagdt icke har förtroende för
riktigheten i det stora antalet uppgifter. En granskning af 1907 års
införselstatistik i spånadsämnen ger tillkänna, att 276 positioner med
14 mill. kilo OCll ett värde af 61 mill. kr. förekomma. Endast dessa
få grupper omfatta ett ofantligt antal importörer. Oln man vidare
betänker, att s. k. sorteringsgods, hvartill jag dock icke räknar alla
varor af spånadsäl11nen, i öfrigt består af ett stort antal varor såsom
borstbindararbeten, papper OCll pappersarbeten, portföljvaror, glasvaror,
bijouterivaror, olika småartiklar af lnetall, järn och stål samt andra
varor, för hvilka jag icke är målsnlan, -så blifva tvifvelsmålen mot
tillförlitliga uppgifter i tillräckligt antal än större.

Det ligger i öppen dag, att importörernas antal och inlporttill
fällena för här ifrågavarande gods äro· rent oerhörda. Förmodan att
detta stora antal inlportörer vid hvarje förtullning skall kunna upp
gifva de i ett kolli förekommande olika varornas särskilda och rätta
värde saInt statistiska nummer skall enligt min bestämda, genom
praktisk erfarenhet i handelsförhållanden vunna öfvertygelse resultera
i en oafbruten följd af oriktiga uppgifter, 11vilket förhållande tid och
erfarenhet icke skola förbättra. Flera or~aker gifva mig anledning
att 11är uttala en så bestämd mening i detta afseende. Största antalet
af inlportörer kan llelt enkelt icke uppgifva varuvärdet i statistisk
mening genom utdrag ur sortinlentsfakturor. Annorlunda blir gifvetvis
förhällandet, om en faktura innehäller ett eller' tvä. varuslag, hänförliga
till ett eller två statistiska nummer. Däremot finnes utan tvifvel ett
visst antal importörer i sortimentsgods, landets största firmor, hvilka
i själfva verket utgöra ett fåtal, som äro så systelnatiskt ordnade,
att de genom extra, väl aflönade tjänstemän kunna lämna uppgifterna,
hvilka dock som oftast torde kOlnina i efterhand och detta därför att
saken ofta är mycket invecklad. Inonl denna importhandel är det
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nu i alllllänhet regel, att firlnainnehafvaren personligen förrättar 11it
hörande arbeten, närlnast att hänföra till varornas prissättning, hvar
vid den exakta tullen af honom fastställes. Den noggrannaste känne
doin onl på hvilket sätt varan inköpts från utlandet är nämligen för
en riktig värdedeklaration grundläggande. Jag vill taga några exempel
ur min egen erfarenhet:

Ett kolli franska sidenband. Priserna i francs per 15 nleter, men
varan upplagd i den här brukliga stycklängden 12 meter. Priserna
äro vidare med 20 % rabatt 11led ett tillägg af 5 % för vissa s. k.
fina färger. Kpllit innellåller såväl helsiden- som halfsidenband, alltså
olika statistiska numlller. För att finna ut de olika värdena blir kal
kylen följande.

Bruttovärdena för de olika banden åtskiljas, 1/5 för metrage afdra
ges och likaså varurabatten, hvarefter de 5 % tilläggas. De olika
posterna förvandlas från francs till kronor. Uppenbart en enkel kalkyl men
dock rätt tidsödande och bei"oende på initierad varu- och priskännedom.

Vidare ett exenlpel:
Ett kolli" innehållande engelska spetsar och bomullstyll, inträffar.

Priserna äro per dussin yard i engelskt mynt med 15 % och 2 %
rabatt. För vissa typer ett tillägg af 2 %. Olika statistiska nUlnmer
förekolnma och därför omständligt att fastställa de olika värdena.

I Sändningar, innehållande bOlTIullsväfnader från England lned
yardpriser i engelskt mynt, förekomma oft.ast 3 a 4 olika varuslag.

Om jag nu vidare tänker på korta varor och tager i betraktande
en sändning nålar, stru111pstickor, svarfvararbeten, allt lned olika
statistiska numnler, samt ser på en dylik faktura, så förSäljas vissa
strumpstickor llled 45 % rabatt, andra åter med 55 %rabatt, för vissa
tillkommer ett afsevärdt värdetillägg för polering, andra varor.i SalTIma
kolli hafva nettodebitering.

Jag bar nled dessa få exempel velat visa, att det är mycket om
ständligt att ur fakturor utdraga de olika värdena, då ständigt före
komnla kolli, hvilka innehålla ända till ett tjugotal olika slags före
mål, OCll högst troligt är, att de statistiska numren enligt den nya
tulltaxan blifva väsentligt flera. Jag grundar nlin öfvertygelse på dessa
invecklade förhållanden och har därför den åsikt~n, att tillförlitliga
uppgifter i ett mycket stort antal fall aldrig kunna erhållas.

Jag bar uttalat den uppfattningen, att, om värdedeklaratioll för
allt slags gods påbjudes, uppgifterna för sorteringsvaror oftast 111åste
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blifva i efterhand? och jag tror dessutonl, at.t så konlmer att blifva
för4ållandet vid de allra flesta förtullningar äfven af annat gods.
Följden skall blifva, att förslagets första paragraf icke så ofta kom
nler att tillämpas, utan att varuägaren komnler att förfara enligt 11:te
paragrafen.

Nu afgifver icke tullverket specifik tullnota, utan lämnas' endast
ell sumnlarisk räkning å själfva tullbeloppet, och detta är huru som
helst reda~ nu ett missförhållande, men skall den föreslagna värde
uppskattnipgen 11elt eller delvis införas, så måste af tullverket for
dras, att specifik räkning med utskrifna tullrubriker oc.h tydligt angif
vande af statistiska nUlnmer för hvarje rubrik lämnas till varuägaren.
Följden blir, att ett Väsentligt större antal tjänstelnän måste anställas.
Någon sonl helst tidsförlust kan handeln på inga villkor finna sig i.
Redan nu ,klagas allmänt bland importörerna, att expeditionen, jag
tänker nu närmast på StockhollllS packhus, sker långsanlt. Packhuset
vid Skeppsbron kOlurner äfven, sedan de nya lokalerna i Stadsgärden
tagits i bruk, att bibehållas såsonl förtullningsplats just för sorte
ringsgods, som införes med lllbeckerbåtarna. Detta packhus är icke
vidare modernt, belysning saknas, .och arbetet sker en stor del af
året i balfmörker. Å husets front angifves ju också Gustaf III:s
16:de regeringsåe såsom tiden för dess tillkomst. Det blir med ett
ord inge~ lätt sak att utföra ett så inveckladt arbete, 'som nu afses.
Vidare vill jag uppmärksa111ma därå, att, när deklaration, OCll detta.
oafsedt för hvilket gods, kOlumer att lämnas i efterhand, så bör fri
sten vara lllycket begränsad. Det blir nänlligen oftast nödvändigt
för varuägaren att vid utarbetandet af deklarationen hafva godset till
hands, och det förekolnmer ofta, att varorna omedelbart efter förtull
ningen ~lifva försålda. I ett dylikt fall kommer varuägaren lätt i
konflikt nled sin deklaration.

NödVändigheten att erhålla en så säker och sann statistik sonl
möjligt betviflas väl icke från något håll. Statistiken, nödvändig för
staten i olika afseenden, blir allt mer OCll mer värdefull för indu
strien och handeln. Näringslifvets män behöfva en god statistik vid
utöfvandet af sina yrken. Den allmänna erfarenheten, att meningarna
äro många men sanningen endast en, komnler här osökt fram. År
det nlöjligt att erhålla en v.erkligt sann statistik? Jag .tror det icke.
Att öfverlänlna de statistiska uppgifterna till den stora, importerande
allmänheten skall, och det h.ar jag här sökt. bevisa, föra till det mest
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vanskliga resultat. Skulle så ske utan hänsyn till olika varugrupper~

blir, och detta tror jag bestänldt~ handelsstatistiken för ett stort antal
varor fördärfvad, och vi skola snart befinna oss i det lllest förvir
rade läge, bvilket alltjämt, skall förvärras.

Den af kOllllllitten lälnnade redogörelsen från främlllallde länder
upplyser, att fullständiga värdedeklarationer förekomma elldast i Eng
land och Amerikas förenta stater sanlt Ryssland. I öfriga länder
råda andra tillvägagångssätt. Att Amerikas förenta stater, där värde
förtullning praktiseras, lämna dessa uppgifter, är ju helt naturligt, då
just härigenom varuvärdet konlmer fralll. Huru uppgifterna i detalj
lämnas i England är för nlig okändt, lnen i detta frihandelsland för
11lodar jag, att deklarationsuppgifterna äro rätt summariska och i
stora grupper. De invecklade statistiska uppgifterna älio franlkallade
genoln invecklade tulltaxor. Beträffande Ryssland, så har jag tyvärr
ingell närlllare kännedolll 0111 där rådande konlmersiella förhållanden,
hvarför jag för lnin del icke vågar förutsätta en vägledning från detta håll.

Öfriga länder och särskildt sådana, där förhållandena äro lnest
lika de hos oss rådande, begagna sig af kOlnnlissioner för faststäl
lande af ett enhetsvärde. Jag är nu inne på byråchefen Eklunds
förslag' och har kommit till den åsikten, att såväl detta förslag som
det af komlnitteledamöternas flertal franlställda förslaget bör kOlnula
till tillänlpning.

Jag vågar franlhålla följande tillvägagångssätt. Värdedeklaration
enligt konllllittens flertals förslag bör stadgas för alla de varor, hvilka
i regel och till följd af sin natur inkolll111a i en sändning. För att
utröna, llvilka dessa varor äro, göres en ingående undersökning ar
statistiker, tullmän och köpmän gelnensamt. Härefter fastställes regle
nlente för trafikanterna. Detta reglemente bör dock årligen af samlna
slags personer granskas, då förändringar inonl handell?- kunna förut..
sättas.

För öfriga varor, hvilka alltså blifva sorteringsgods, hvartill jag
dock icke räknar alla varor af spånadsämnen, bestälnmes enhetsvär
det genom en kommission. Denna komnlission, sonl bör ledas af
statistiker, är byggd på sakkunskap och måste o~fatta ett större,
dock begränsadt antal importörer från landets största importpla~ser.

Då så olika varukvaliteter, hvilka inverka på enhetsvärdet, till följd
af sanlhällsklassernas olika varuförbrukning förekomma, är det myc
ket lllaktpåliggande, att kommissionen salnmansättes så, att dess
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arbete, enhetsvärdets bestämmande, blir sä nära verkliga förhållandet
som möjligt. Handelskamrarna t. ex. kunna icke utan packhustjänste
männen å större importplatser finna sig tillrätta, då ilnportförhållan
det måste undersökas så noga som möjligt. Komnlissionen bör icke
€ndast utarbeta enhetsvärden utan äfven jämföra dessa ITIed export
statistik från exporterande länder, hvarigenom en kontroll vinnes.

På detta sätt vågar jag för Inin del tro, att frågan kan lösas.

Docenten E. Heckscher: Jag förmodar herrarna icke känna sig öfver
raskade af att jag begärt ordet för att gifva några repliker till de tre
sista talarna, till hvilkas anföranden jag lyssnat lned stort intresse.

Hvad först beträffar aktuarien Flodströms anförande, så hade jag
väntat en ingående kritik af kommittens förslag, dä jag väl känner
hans stora insikter på statistikens och särskildt handelsstatistikens om
råde. Han har bland annat författat en uppsats i änlnet, införd i
·dansk »Nationalökonomisk tidsskrift «, hvilken uppsats både för konlmitten
och andra varit till stor nytta. Till stor förväning behandlade lian
emellertid alls icke konlmittens förslag rörande handelsstatistiken utan
i stället ett annat, ännu icke afgifvet betänkande. Af detta ännu icke
existerande betänkande nlålade han i starka färger en bild, Oln hvilken
jag endast kan säga, att jag ej tror någon af kommittens ledamöter
däri igenkände någon plan, SOln någonsin under arbetets gång före
sväfvat deras tankar. Det är det enda, sonl kan sägas om den saken.
Man kan nämligen icke diskutera ett förslag, som icke existerar, OCll

jag kan icke underlåta att uttala ett beklagande af att aktuarien
Flodström icke sparat sin kritik öfver detta blifvande betänkande, till
dess det afgifvits. Jag hoppas, att han då lned sitt stora intresse för
-saken vill i nationalekonomiska föreningen ·upptaga det viktiga älllnet
till bellandling.

Beträffande en del af hvad den andre talaren, aktuarien Torstenson,
.anförde, luåste jag förklara mig vara inkompetent. Jag kan icke känna
till tullverkets detaljer, såSOln en tullinan gör. KOlumitten bar emeller
tid haft förnlånen af en mycket framstående tullnlans medlenlskap, och
jag förmodar, att han i tullfrågor lnåst.e anses i särskild grad kompe-
tent. De rent tekniska tullfrågorna länlnar jag därför åsido.

Men det var en del något lllera allmänna frågor i herr Torsten
.sons anförande, hvilka jag i någon filån vill upptaga, ehuru en dis-
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kussion i nationalekonollliska föreningen l11era synes ägnad för behand
ling af ekonolTIiska synpunkter på handelsstatistiken än för tulltekniska
frågor. Herr Torstenson päpekade, att kommitten förbisett den kontroll,
SOlll tullstyreIsen utöfvade på tullkamrarnas uppgifter genom att seder
mera bearbeta samma lllaterial för årsstatistikell. Jag vet icke, 0111
jag uppfattade saken riktigt, men jag tror icke, att herr Torstenson upp
läste första nleningen i stycl{et. På sid. 31 i komnlittens betänkande står
näinIigen följande: »Vid den förnyade extrahering, som materialet där
efter för årsstatistikell undergår i generaltullstyrelsen, erhålles en viss
efterkontroll på tullkanlrarnas extraheringar, och korrektioner införas i
statistiken för de följande 111ånaderna. Någon fullständig kontroll kan
emellertid icke kOlnma i fräga, enär 111ånadsstatistiken gäller general
11alldeln, medan ärsstatistiken i första rUlnnlet afser specialhandeln. »

Detta öfverensställllller fullständigt llled de uppgifter, som lämnats oss
från generaltullstyrelsens revisionsbyrås st.atistiska afdelning; och någon
eftertanke skulle, efter hvad jag tror, visa, att det är omöjligt att med
dessa ll1illioner af inlagor i fråga om hvarje post göra en jämförelse~

})et skulle väl taga en tredjedel större arbetstid. Då luan ser felen,
rättar ITIan dem, n1en i 111ånga fall ser Illan deln icke.

Vidare fraluhöll herr Torstenson, att den fördelning af ärsstati
stiken, sonl äger runl lllellan kOllllnerskollegiunl och generaltullsty
relsen, därvid komillerskollegium får lItföra hela bearbetningen, icke
vore till någon skada. Jag har en annan uppfattning i detta afseende
och kan såsom stöd llärför åberopa ett memorial af aktuarien Flodström,
afgifvet, jag tror 1905, vid tillsättande af statistikerplatsen inoll1 tull
styrelsen. Han påpekade däri, att hvarje minsta bearbetning af de sta
tistiska primäruppgifterna, innan de komma till det verk, som skall
utarbeta den slutliga berättelsen, medför en begränsning i de synpunkter,
som kunna afvinnas materialet, och sallltidigt o111öjliggör rättelse af fel,
SOlll ägt rUlll vid den första bearbetningen.' På detta senare saknas
nog ej exempel inoln handelsstatistiken, och bet.räffande det förra skall
jag nälllna en synpunkt, som ej kan anläggas på materialet på grund
af arbetets uppdelning lnellan de två ämbetsverken. Generaltullsty
relsen har det stora besväret att införa de statistiska uppgifterna på
stora listor af två slag, det ena innehållande kolumner och rader för
länder och varuslag, det andra 1110tsvarande för ·tull~amrar och varu
slag. Följaktligen tillåta dessa listor en uppdelning i kOlTIl11erskolle
gium af de olika varuslagen dels på tullkamrar och dels på inköps-

3
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resp. försäljningsländer. Däremot är det på grund af-denna första be
arbetning omöjligt att i komnlerskollegiunl fördela varorna sa1'ntidigt

efter länder och efter tullkamrar, ,d. v. s. att visa, till hvilka länder
v·aror sändas från (resp. frän hvilka länder de kOlllma till) de olika
tullkamrarna. Tydligen är detta en afsevärd brist, ty det onlöjliggör
ett bedönla.nde af de olika landsdelarnas handelsförbindelser; och i
vissa fall är bristen i bög grad frainträdande, t. ex. beträffande 11lalm
exporten, vid hvilken det är af största intresse att veta för hvar och en,
af exportorterna Luleå, Narvik och Oxelösund, hvart malmen går. Detta
är emellertid som sagdt omöjligt att konstatera på grundval af Inateri
aiet, sådant det för närvarande delas lllellan kOlnmerskollegium och
generaltullstyrelsen. Att tänka sig en form för bearbetningeri i tull
styrelsen, SOln tillgodoser sådana behof, tror jag, hvilket herr Torsten
son torde gifva mig rätt i, vara praktiskt taget omöjligt, ty det skulle
betyda en ny sorts tabeller för denna tredje fördelning, d. v. s. öka
arbetet med hälften.

Beträffande blåkopieringen är att märka, att systemet under de
,senaste åren gjort mycket stora framsteg' och vunnit stor utbredning
på grund af företagsamma tryckerifirmors, nya metoder. Så t. ex. ut
skrifvas fraktsedlar med blåkopiering, hvartill hänsyn tages vid sed
larnas tryckning och hopläggning; och man kan knappt kOlllilla in i
en större detaljaffär numera utan att finna alla kassakvitton utskrifna
på samma sätt, för att ej tala om orderböcker och mycket annat.
Under sådana förhållanden förefaller det mig, som om en så ytterst
praktisk lösning som denna borde göras till föremål för en synlpatisk
och välvillig granskning, ty den kvantitet af ll1änskligt fysiskt arbete,
som därigenolll besparas, är helt enkelt enorm. Nu gjorde herr Tor
stenson den anmärkningen, att det första exemplaret, som skrifves
med anilinpenna, icke blir skrifvet så, att det ej i bedrägligt syfte kan
ändras, och däri ligger gifvetvis en fara. Men det nlåste finnas en
blåkopieringsmetod, SOln gör det omöjligt att ändra bokstäfverna på
annat sätt än det, på 11vilket man kan ändra en lned bläck skrifven
Ilandskrift. Det har förklarats frän flera af de firlll0r, som jag haft
att göra med, att de kunna ställa till förfogande ett sådant Inatei"iaI,
SOlll skulle göra det fullkomligt OlllÖjligt att utplåna, hvad sonl skrifvits.
Däremot kan jag icke erkänna, att det skulle göra något, Oln skriften
försvinner efter mer än tio år. Redan nu förvaras packhusattesterna
ej längre, och eftersonl lnaterialet fyller omkring 160 hyllIneter Oln
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.året, blir hyllängden på 10 år öfver en och en half kilometer, hvilket san
nerligen är det högsta, som för detta efernära nlaterial kan kOlllina i fråga.

Vidare anulärkte herr Torstenson nled full rätt, att den nya pappers-,
förordningell af 1907 icke talar onl annan form af kopiering än kopie
ering med skrifnlaskinsband. Denna förordning fordrar också ett så

tjockt papper, SOlll skulle göra själfva kopieringsmetoden omöjlig. För
den skull är den enda tänkbara lösningen, att dessa attester, sonl icke
äro afsedda att förvaras såsom arkivexelnplar och därför icke alls borde
falla under pappersförordningens föreskrifter, undantagas från dess be
stämmelser. Protesterna mot förordningen ha för öfrigt kOllllnit från
flera olika håll.

Aktuarien Torstenson förvånade mig genom att anmärka, att blå
kopieringen skulle medföra ökadt arbet~. Att det blir något besvär
ligare att skrifva med bläkopiering än att skrifva med bläck är klart,
och det erkände jag också i mitt föredrag. Men man bör icke under
låta att betona, att ett ofantligt arbete besparas de personer, som nu
göra utskrifning för hand af kopior af så godt som hela detta material.
Ej heller kan jag förstå, hvad herr Torstenson menade med, att det
skulle blifva tre eller fyra attester i st.ället för en. Det tillkommer
icke mer än en ny attest för statistiskt ändanlål; och en eller två
kopior af originalattesten existera ju redan, med svett och nlöda ut.
skrifna för hand. Det blir heller icke den lninsta svårighet att skilja
exemplaren åt, ty de skola förses llled stämplar på olika sätt allt efter
sin användning. EnleIlertid påpekade herr TorstensOll, att uppgif
terna behöfva kompletteras, därvid han onlnämnde en attest, å hvilken
behöfde utföras trettio kompletteringar, och han sade, att, 0111 värde
deklaration skulle införas, blefve det 60 förändringar. Men Oln upp
gifterna skola allvändas för statistiskt ändamäl, så måste de kOlnplet
teras; den sakell kan nlan ju icke konlnla ifrån. Onl det skrifves på
det ena exelllplaret efteråt eller på pappersattester från början är en
likgiltig sak.

Beträffande utgången af de experiment, som blifvit gjorda, är det
svårt för lllig att hafva någon personlig mening. Jag kan endast säga,
att, då jag i somras fick dylika böcker mig tillsända - jag tror, att
det är de, sonl cirkulera här bland åhörarna - så. fick jag den upp
lysningen, att denna metod fungerade väl och det icke blott för den ena
eller andra dagen, utan att den användes litet enlellanåt på StockhollllS
packllus. Naturligtvis arbetade tulltjänstemännen tyngre än vanligt,
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därför att de voro ovana vid metoden, 111en arbetet hade dock icke varit
så betungande, att vederbörande funnit anledning att afstå från att be

I gagna ifrågavarande 11letod.
Jag skall icke vidare ingå på detta, därför att det tycks n1ig ligga

111era på periferien af dagens diskussion, och därför berördes det också
helt }{ort i lnitt föredrag.

. Jag ~kall däremot bedja att något närnlare få ingå på hvad herr
Josephson yttrade i sitt anförande, och jag vill därvid säga, att det
förslag, han framställde, föreföll nlig i nlångt och nlycket vara synner
ligen tänkvärdt. Jag vill dock till konlnlittens försvar säga, att kom
mitten ingalunda förbisett denna möjligIlet utan tvärtom ganska mycket
diskuterat den. Förslaget öfvergafs eme~lertid dels på grund af svårig
heten att fastställa hvad som ~nenades med sorteringsgods, dels ock på
grund af den bestämda uppfat.tningen, att affärsmännen skulle genonl
öfning lära sig att utan besvär införa värdedeklarering. Dären10t hade
kOllllnitten icke tänkt sig, att de affärsmän, som handlade Ined sorterings
gods, skulle kunna deklarera onledelbart allesamInans, utan att man
nlåste räkna 11led efterdeklareringar i stort antal. Jag ll1edgifver visser
ligen, att det förutsätter en d'el beräkningar, men jag kan icke finna
annat, än att det är i öfverensstämlllelse lned vanliga affärsförhållanden,
ty hvarje affärsnlan bör väl uppgöra en beräkning af det pris, till
hvilket hvarje vara står ho110In, då den komn1er örver gränsen. Det är

.. hans utgångspunkt för varornas försäljningspris, och därför 111åste, före
ställer jag mig, sättas ett sådant inköpspris på hvarje särskild vara.
Att det kan blifva besvärligt, det går jag med på, n1en jag tillät nlig
i början af föredraget påpeka det förhållandet, att det alltid lnåste
kräfvas uppoffringar af de enskilda för att få till stånd en tillförlitlig
statistik.

Därtill komlner en speciell olägenhet af herr Josephsons förslag,
nämligen att det tillämpar expertsysteinet pä en punkt, där detta system
är allra 111est odugligt. Att värdesätta vår trävaruexport genoD1 experter
kunde ju Illöjligen gå an, emedan varorna äro sä·pass enkla och föga
bearbetade; men att genoln en expertkommission af något så när rimliga
proportioner bestän11na tillnärn1elsevis korrekta värden för galanteri
varor är tydligen omöjligt. Det blefve rena gissningar för dessa
varor.

Därtill her jag att fä göra en liten korrigering af herr Josephsons
redogörelse för andra länder. Det är icke endast i Förenta staterna,
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Ryssland och England, SOlll deklarationssystemet är infördt, utall äfven
i Bremen, hvilken är en fri hansestad, och Halnburg, son1 är en frihalnn·
Norge har definitivt besllltat att införa detsaIl1ma, lagen däronl antogs
redan 1907; och det är delvis genolnfördt i Finland. Det är af intresse
för oss att taga mönster från de länder, som ligga oss närlnast, näm
ligen de skandinaviska, i synnerhet som de ilnportera lika stora massor
af plockgods och galanterivaror som vi.

Till sist vill jag sonl komplettering af mitt första anförande påpeka,
att det icke blir den lllinsta risk för affärsmännen att uppgifva riktiga
siffror, såvida det förslag till ändring i tryckfrihetsförordningen, som i
fjol utan meningsskiljaktighet antagits såsom hvilande af båda kall1rarna,
blir definitivt antaget vid denna riksdag. Under sådana förhållanden
blifva uppgifterna 0111 värdet fullkonlligt hemliga. Ingen konkurrent kan
få tag i deln, och det finnes intet intresse för en affärsn1an att uppgifva
dem orätt. lJnder 'sådana förhållanden synes det vara god utsikt för
att de stora talens lag 11elt kommer att göras gällande, och att det
stora flertalet uppgifter komma att blifva så pass korrekta, att luan på
den1 kan grunda kännedom on1 det verkliga ilnport- och exportvärdet.

Grosshandlaren J. Josephson: Äfven jag har läst kommittens be
tänkande Gcl1 däri funnit, att det just är sorteringsgods, detta mång
sidiga gods, beträffande hvilket jag anser, att deklareringsmetoden skulle
vålla svårigheter. Det är uppenbart, att ju större godset är, desto
mindre skulle svårigheterna blifva. Jag hyser, såsom jag förut tillåtit
nlig anföra, stora betänkligheter Inot deklarationsmetoden för sorterings
gods. Jag Ilar också päpekat, att det endast är ett fåtal firlnor i
branschen, och dessa skulle nlan nästan kunna namngifva, som äro så
inrättade, att de kunna länlna de ifrägavarande uppgifterna. Men det
stora flertalet inlportfirmor äro icke affärsmässiga, utan det är SIllåfolk,
som icke har Sill rörelse på något sätt organiserad, och som icke be
härsl{a sin egen affär, så att de kunna lämna uppgifter uti ifrågavarande
hänseende. Jag har under min praktik stött på orimliga pris, och man
finner lätt, hvarpå detta beror, näInIigen på tullen. Tullen uppdelas
icke på de olika varorna, utan den slås ut SUffil11uriskt och på olälnpligt
sätt, och ofta sättes tulle11 på oriktigt ställe. Dessa köpnläns förmåga
och kunsl{aper äro icke tillräckliga för ett systematiskt ordnande af
denna sak. Hvad de storOa affärsmännen beträffar, så går det icke för
sig, att de personligen utföra ifrågavarande arbete. Det l1låste sl{e
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genom särskilda tjänstemän, och dessa måste erhålla en särskildt stor
af1öning, ty själfva arbetet är så inveckladt och står i så nära sal11
manhang 111ed hela affären, att det icke kan utföras af annat än en
förtroendeman. Det är emellertid synnerligen svårt att anskaffa en
sådan, och i allmänhet finner lnan icke något öfverflöd på i detta
hänseende väl l{valificerade personer.

Det talades också onl de länder, i hvilka systeInet var infördt. Jag
vet också, att det förekomnler i Hamburgs frihamn, men Hamburg är
icke själfva Tyskland, utan det är en särskild frihamn. Bre111en är
också en plats, där sorleringsgods föreko111mer, och det är den enda
tyska plats, där värdestatistiken är genomförd, dock efter en kortfattad,
endast för Brelnen gällande varuförteckning. Huru det kOlllmer att
ställa sig i Norge, konlmer framtiden att utvisa. Ser man efter, huru
tyskarna, hvilka äro mycket grundliga, ställa sig i detta afseende, så
finner man, att, enJigt kOllllnittens lueddelande, hafva af de 111 handels
kanlrar, som blifvit tillfrågade, såsom jag vill minnas, 59 handelskamrar
sagt ifrån, att det är alldeles omöjligt att införa ett dylikt systenl, OCll
de ha uttryckt sig synnerligen bestämdt i detta hänseende. Tysklands
ledande 11andelskanl111are, nämligen i Berlin, Frankfurt a/M och Danzig,
särskildt den i Berlin, hafva en ofantlig betydelse, och de kunna vitsorda
förhållandena med största sakkännedo111. Att de undersökt förhållan
dena, kan man nog icke betvifla. De 11afva kommit till- det resultatet,
att lnan icl{e kan öfverlämna till allmänheten att lälnna värdeupp
gifter, därför att dessa uppgifter icke äro hållbara. De stora talens
lag ko111111er att verka så, att värdena icke blifva riktiga. De kon1ma
att skrifvas på en höft, och det verkar så, att de icke blifva riktiga.

Hvad risken beträffar, så anser jag den ur köpmännens synpunkt
vara obetydlig. Onl jag får gå in till lnin "konkurrent och undersöka
hans siffror, så har det ju en viss betydelse att hafva kännedom däron1.
Onl jag däreu10t blott granskar uppgifterna i statistiken, så får jag icke
några sådana detaljuppgifter, och jag tror icke, att någon köpman skulle
anse, att det vore någon risk att lämna ifrågavarande uppgifter. Jag
anser en1ellertid att, sådan handeln nu är funtad med en lnängd små
hal1dlande, det icke går för sig alt använda värdedeklarationsmetoden
för af l11ig berörda sorteringsgods.

Förste Kontrollören E. Kock: Jag är inte statistil{er och kan därför
ej yttra 111ig onl det föreliggande förslaget ur statistiska synpunkter.
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Den frågan har dock frall1ställt sig för mig: Då det material, som in
sanlias genaln tullverket., skall undergå en Iuångsidig bearbetning ur
flera olika synpunkter, hvar skall dä gränsen lnellan tullverkets och
det statistiska älnbetsverkets bel1andling af detta material förläggas,
om -- såsom hittills - arbetet skall uppdelas på två, och vore det
icke riktigast, att hela arbetet förlades på ett ställe? Detta är enlel
lertid en fråga, SOn1 jag icke anser lnig kompetent att uttala mig om.
Däreulot skulle jag något vilja skärskåda förslaget ur ett par af de
synpunkter, SOln nyss berörts af aktuarien Torstenson. Jag får då
genast bekänna., att jag icke delar hans farhågor för det s. k. blåko
pieringssystenlet, och jag kan så nlycket lnindre göra detta, som jag i
det för några dagar sedan aflänlnade förslaget till nytt tjänstgörings
reglenlente för tullverket själf varit lned om att för tullverkets eget
vidkommande förorda detta system. Vi hade därvid ingen anledning
att uttala oss onl ett större antal af kopior, enär statistiska konl
Illittens förslag dä icke var kändt. Vi afsågo endast att genom kopi
ering af tullbehandlingsattesten befria tullförvaltningarna från en del
af deras enligt Initt förmenade nlest betungande arbete, nän1ligen af
skrifterna för hand af dessa attester. Herr Torstenson on1nälnnde i sitt
anförande en tullbehandlingsattest, som OInfattade ej lnindre än fyra
blankettsidor. Då hvarje sida innehåller 30 rader och en sådan attest
för närvarande skall afskrifvas dels i packhusjournalen dels i tullkam
marens kopiejournal, blir det innalles ej mindre än 360 rader att
skrifva för hand, nledan, om vårt förslag - som jämväl afser den
för redovisningen obehöfliga packhusjournalens afskaffande - godkän
nes, antalet handskrifna rader blir 120. Om det nu skulle .visa sig
svårt att med bibehållen tydlighet taga ytterligare en kopia af attesten
för det statistiska ärpbetsverkets räkning, finnes den utvägen att utan
ökning af arbetet sanltidigt skrifva två exell1plar däraf för hand och af
hvarje sådant exemplar taga en kopia, hvarigenom attesten komme att
föreligga i fyra exenlplar. Af dessa skulle tullförvaltningen behålla ett
säsonl verifikation till sin kopiejournal, ett åtfölja redovisningen till
generaltullstyrelsen, ett öfverlänlnas till det statistiska ämbetsverket,
och ett kunna såsom specifikation öfverlälnnas till varuägaren. Att
kopiorna skulle kunna ästadkonlmas med erforderlig noggrannhet och
tydlighet, hyser jag inga tvifvel onl, då det väl icke "får anses omöjligt
att anskaffa lälnpligt papper och dito färg. Hvad beträffar farllågorna
för att detta kopieringssystem ej skulle länlna garantier 1110t förfalsk-
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ning, anser jag denl öfverclrifva. Det kan icke vara särskildt frestande
att förfalska en handling, af hvilken nlan vet, att det finnes icke
milldre än t.re likalydande kopior. Dessutonl bör ihägkonl111as, att de
falsarier, för hvilka tullverket hittills varit utsatt, haft till fÖrelTIål de
utfärdade tullräkningarna, llvarigenom oärliga bud velat förskaffa sig
en extrainkomst, medan därenlot endast importören skulle ha fördel af
att förfalska attest.en, och sannolikheten för att våra affärSlTIän skulle
göra sig skyldiga till sådant anser jag mycket ringa. Allt sonl allt
finner jag de anförda svårigheterna icke vara af den beskaffenhet, att
de böra tillmätas afgörande betydelse, om förslaget eljest anses böra
och kunna genomföras.

Fil. Doktor F. Grönwall: Tiden är nu så långt framskriden, att
jag icke länge skall taga herrarnas uppmärksamhet i anspråk.

Jag vill endast med anledning af förslaget om införande af dekla
rerade värdeuppgifter äfvell i månadsrapporterna påpeka, att däri ligger
en fara för att dessa rapporter komma att fördröjas, ocll att fel lätt
kunna insmyga sig i rapporterna. Månadsrapporternas värde ligger ju
däri, att de lämnas så snabbt som möjligt och så exakt som möjligt.
Däremot tror jag icke, att själfva värdeuppgifterna i dessa rapporter
hafva så stor betydelse, att man för deras skull bör ~iskera att för
dröja rapporternas utgifvande. Man kan nämligen icke säga, att de
värden, som skulle rralngå af månadsrapporterna, representera elen
ifrågavarande månadens faktiskt gällande värde. Om man t. ex. tänker
på exporten af våra trävaror under en viss månad, måste lnan alltid
räkna nled att de värden, som de under denna månad exporterade
trävarorna representera, hafva fastställts åtskilliga månader i fÖrväg.
Försäljningen sker vanligen längt innan level:ans. äger rum, så att de
för en viss månad angifna värdena kunna differera högst betydligt frän
de värden, som faktiskt gälla på den svenska trävarumarknaden.

Då jag tror, att de deklarerade värdeuppgiftetna i månadsrapporten
icke komnla att hafva så stor betydelse, att det kan vara berättigadt
att för deras skull fördröja rapporterna, så undrar jag, om det icke
vore skäl att fortfarande SOITI llittills begränsa månadsrapporterna till
att omfatta endast kvantitetsuppgifter.

Förste Aktuarien G. Huss: Jag skulle vilja anhålla onl en upp
lysning af föredraganden. Det gäller endast en detalj, som llan an-
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förde i sista delen af sit~, anförande, näInIigen om de statistiska upp
gifternas henllighållande, därest det af kOlnmitten franl1agda förslaget
skulle blifva af riksdagen antaget. Det är så, att enligt detta förslag
skulle alla för statistiskt ändalnål af enskilda afgifna uppgifter hemlig
hållas. Deras utlä111nande i vissa fall skulle göras beroende af veder
börande tjänstemäns personliga pröfning och medgifvande, hos hvilka
uppgifterna förefinnas. Jag skulle därvidlag vilja framställa en fråga.
Om blåkopiesystelnet infördes, så skulle ett exemplar af packhusattesterna
ingå till tullstyreIsen, företrädesvis för revisionsändamål. Ett annat
exelnplar kommer att afgifvas för statistiskt .ändalnål och ingå till det
statistiska ämbetsverket. Detta senare exemplar nlåste otvifvelaktigt,
i enlighet med det ifrågavarande förslaget om statistiska primärupp
gifters hemlighållande, anses OCll behandlas som en hemlig handling.
Men huru förhåller det sig i detta hänseende med den till tullstyreIsen
insända kopian, .sOnl ju har administrativt ändamål?

Docenten E. Heckscher: På d:r Huss direkta fråga förnlodar jag de
närvarande tillåta mig att svara. Jag är icke berättigad att gifva en
autentisk tolkning af den föreslagna lagbestäIllmelsen, mell den går ju
ut på, att de uppgifter, som afgifvits för statistiskt ändamål, skola
falla. under bestämmelsen. Vissa uppgifter i en..,handling kunna vara
afgifna för statistiskt ändalnål och andra för förvaltningsändamål, vissa
kunna vara tillgängliga och andra llemliga; därför talas det också om
uppgifter, ej om handliIJ'lgar. Det beror alls icke på om IlandIingen
ligger i det statistiska ämbetsverket, utan det beror på, om uppgif
terna äro afgifna för statistiskt ändalnål, och om de eljest falla under
utlälnningsförbudet. Alla de älnbetsverk, som ha hand om dessa upp
gifter, hafva att se till, att de llelnliga uppgifterna icke blifva tillgäng
liga. Om en person begär uppgifter, kan ban få transunlt eller ut
drag af handlingarna, innehällande sådana uppgifter, sonl han har rätt
att få. Att uppgifterna angående värdet blifva hemliga, tror jag vara
gifvet på förhand, och komnlitten har förutsatt detta för bifall till för
slaget 0111 värdedeklaration; men huru det skall förfaras med öfriga
uppgifter i packhusattesterna, vill jag icke yttra mig om. Dessa hafva
publicerats i stor utsträckning, och möjligen kan publicerandet fortfara,
då det åtlninstone till största delen icke rör uppgifter för statistiskt
ändaulål.
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Medan jag Ilar ordet, vill jag äfven beröra, hvad d:r Grön\vall sade
angående lnånadsrapporterna. Mig veterligt är det just värdeupp
gifterna, sonl i Illånadsrapporternaväckt det mesta intresset i alla de
länder, där de hafva införts. I England är det just värdeuppgifterna,
sonl i alla tidningar refereras och kOIDlnenteras för jämförelse nled
föregående månader af salnnla år eller salllma månad af föregående
är. Det är nämligen uppenbart onlöjligt att få jämförelse nlellan to
talsiffrorna, om man icke har värden. Jag tycker icke man kan säga,
att upptagandet af varuvärdena kan fördröja uppgifternas lneddelande,
ty sanltidigt med att 111an skrifver kvantiteten, skrifver man också värdet.
Den enda svårighet, SOlll i detta hänseende inoln kommitten väckt upp
märksanlhet, är .den, huru nlan skulle göra lned värdet på sådana varor,
som icke särskildt upptagas i månadsstatistiken, onl man skulle söka
fä en sumnla för nlånadshandeln i sin helhet, alltså genonl angifvande
af värdet äfven för ieke särskildt upptagna varor. Möjligen blefve
dröjslnålet härigenom så stort, att man lnåste afstå därifrån och en
dast upptaga en sumnla för de varor, som äro införda i månadsstati
stiken. Det vore emellertid skada, ty endast genaln att taga med
alla varornas värde i slutsumman får filan veta värdet af månads
handeln och får alltså ett viktigt bidrag till frågan, huru Sveriges
betalningsbalans ställer sig vid nlånadens slut.

Fabriksidkaren A. F. Vennersten: Enligt lnitt förmenande är det
helt naturligt, att man såsoln affärsman och importör ansluter sig till
den lnening, som företrädes af herr Josephson. Det är säkerligen
svårt att lälnna tillförlitliga värdeuppgifter för det smågods, som tages
in, och gäller detta icke minst för de högt förädlade varorna. Där
eUlot anser jag, att det för råvaror och hal~abrikat, som intagas för
förädling, är lätt och enkelt att lämna sådana värdeuppgifter. Så är
ju äfven förhållandet nled andra stora enhetliga importartiklar såsom
kaffe, spannmål In. nl. Beträffande däremot en del tullfria varor af
en mångfald olika slag, som användas inoll1 textilindustrien, särskildt
färger och färgningsämnen, tror jag, att det ofta blefve svå.rt att er
Ilåila fullt noggranna värdeuppgifter, likasom för korta varor, såsonl
herr Josephson påpekat. Möjligen skulle det nationalekonolniskt sedt
vara tillfredsställande att till en början få goda värdeuppgifter för
alla stora hufvudartiklar, son1 vi iUlportera.
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Förste Aktuarien G. Huss: Jag ber 0111 ursäkt, at.t jag ännu en
gång upptager den detaljfråga, som jag förut olnnämnt. Docenten
Heckscher svarade icke så mycket på luin fråga utan förklarade sig
icke betedd att afgifva en lagförklaring. Jag begärde icke en sådan
utan endast att få veta, hvad konlnlitten 111enat. Konlmitten Ilar
fran1ställt båda dessa förslag och bör hafva tänkt sig samll1anhanget
mellan desamIlla. För lnig står det klart, att, onl packhusattesterna
affattas för statistiskt ändamål och ingå till det statistiska än1bets
verket, falla de med nödvändighet under den ifrågasatta tilläggs
bestänllnelsen i trJTckfrihetslagen och blifva heulliga. Då vågar jag
ännu en gång fralustäIla den frågan: Huru förl1åller det sig med
kopiorna hos tullstyreIsen, llvilka existera för rent kameralt ändalnål ?
Det kan synas vara en detaljsak IDen är af stort intresse vid bedö
lnandet af den föreslagna älldringen i tryckfrihetsförordningen. Det
kan uppkonlIna betänkliga konsekvenser vid hen1lighållandet och be
varandet af dessa uppgifters ändanlål att bereda affärsn1ännen full
trygghet.

Jag berör denna detaljfråga därför, att det förefaller n1ig, sonl
onl den af statistiska kon1lnitten uppställda frågan skulle 11afva prin
cipiell bet.ydelse icke endast ur den synpunl{t, l{Olnlnitten haft, llvil
kell är oangriplig. Jag har redan sagt, att de statistiska uppgifter,
son1 afgifvas af enskilda, absolut böra hafva en konfidentiell karaktär
gent en10t konkurrerande nya företag. Den, som sanningsenligt läln
Ilar intinla uppgifter om sin affär för statistiskt ändamål, bör icke
riskera att därigenoln k0l11nla i efterhand t.ill en konkurrent. Men
detta är, så vidt jag förstär, det enda intresse, som kan försvara,
att uppgifterna hemlighållas. Eluellertid stadgar lagparagrafen -- utan
undantag för staten OCll dess organ - ett hestäludt förbud lnot allt
utlälnnande af dessa uppgifter. Den nälnner icke statsändalnål, utan'
i llvarje fall skall utlänlnandet bero på vederbörande än1betsmans
pröfning. Det har stadgats böter af ända till 450 kr., om 111an ut
länlnar en sådan uppgift, men vederbörande tjänsteman är icke under
kastad någon risk, om han vägrar att utlälnna den. Med kännedoln
onl det hesvär OCll det ansvar, ett sådant utlälnnande medför, tager
jag för gifvet, att tjänstelnännen ,komma att begagna sig af denna
bestän1nlelse för att slippa undan llled n1insta personliga risk. Vid
en fällande don1 öfyer en tjällsteluan, SOln vägrat utlän1na en upp
gift, kan denne lnåhända erhälla den alln1änna opinionens skydd, nlen
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i praktiken komnler 110g en enda sådan donl att bli tillräcklig för
att alla tjänstemän skola bli ytterligt försiktiga vid afgörandet af en
statistisk uppgifts lämplighet att utlämnas.

Denna sak kan man tycka vara en bagatell i stort sedt, Inen, onl
man, såsom kommitten förutsatt, skuile tänka sig, att handelssta
tistiken förlades från tullstyreIsen till ett .annat verk, S0111 icke Ilade
att göra med vare sig tullen eller kommerskollegium, skulle följden
däraf hlifva, att dessa statens tull- och handelspolitiska lnyndigheter,
- ja, mållända icke ens finansdepartementet, - ej skulle hafva någon
som Ile1st möjlighet att taga kännedom om de primäruppgifter, SOIU

nu stå till dess disposit.ion. Det skulle enligt förslaget blifva oInöj
liggjordt för t. ex. tulltaxekommitten att i detalj ta.ga reda på hvad
SOIll ligger bakom klulllpsiffrorna i den handelsstatistiska årsberättel
sen o. s. v.

Jag har velat påpeka detta på grund af de konsekvenser, förslaget
skulle medföra på de områden af statistiken, där denna står i intim
beröring med administrationen.

Förste Aktuarien J. Th. Andersson: KOlnmitten har i fråga 0111 den
s. k. Inånadsstatistiken föreslagit, att densamma skulle utvidgas därhän
att icke blott sonl hittills angifva nlängderna af in- och utförda varor utan
äfven dessa varors värden. Jag vill då till en början anll1ärka, att
jag icke för lnin del är öfvertygad därom, att nyttan af en dylik reform
skulle stå i rinllig proportion till de af densan1ma betingade l{ostna
derna. Den hufvudsakliga betydelsen skulle naturligtvis. ligga däri,
att Inan härigenonl skulle l{unna erhålla insalnladt uttryck för landets
ekonOlniska ställning OCll utveckling under hvarje månad. Men denna
öfversikt erhålles långt bättre oeh fullständigare genpm d~ 111änadsvis
.offentliggjorda bankrapporterna, som ju innehälla sifl't~or öfver vår
ställning i dess helhet till utlandet, oafsedt om 111ellanbafvandena
ifråga härle,da sig af handelstransaktioner eller ej.

Men bortsedt härifrän, torde det helt enkelt icke yara 111Öjligt
att under de af kOlnmitten gifna förutSättningarna genomföra en an
ordning SOIU denna. Kommitten har nänlligen - och detta på myc
ket goda skäl - medgifvit vederbörande importörer och exportörer
rätt att begära anstånd nled värdedeklarationernas afgifvan~e. Men
11äraf blir naturligtvis följden, att, då vederbörande tullkamll1are skall
till centralnlyndigheten för hvarje vecka insända erforderliga handlin-

r



Handelsstatistikens nlodernisering. 45

gal', värdeuppgifterna i 111ånga fall torde komnla att saknas och först
senare insändas. Vid upp.görandet af 11lånadsstatistiken torde därför
ofta värdeuppgifterna ännu vara ofullständiga eller luåhända helt och
hållet felas. Man kan naturligtvis icke heller gå tillväga på det sät
tet, att man i statistiken för llvarje 111ånad endast tager med de
varor, för hvilka vid statistikens uppgörande fullständiga uppgifter
förelegat, eftersom detta vore att helt· och hållet förrycka statistikens
hela karaktär.

Förste Kontrollören E. Kock: De betänkligheter, åt hvilka d:r Huss
gifvit uttryck i sin fråga till kommittens sekreterare, anser jag undan-

)

rödjas därigenom, att på de exemplar af tullbehandlingsattesten, S0111
skola kvarstanna hos tullverket, upptagas deklarerade värden endast
i den 111ån de ligga till grund för tulldebiteringen, hvaremot värde
deklareringen i öfrigt göres på det exenlplar, som skall ingå till det
statistiska änlbetsverket. Medan detta sista exeil1plar blir en henllig
llandling, kOll1ma de förra således allt fortfarande förblifva offentliga.

Professor P. E. Fahlbeck: Det har varit en intressant diskussion
att åhöra för den, som suttit SOlll ledamot i denna komnlitte. Det
är visserligen icke så angenänlt att blifva kritiserad, Illen det får luan
finna sig i.

Kritikell har egentligen gått ut på el1 enda sak, och det är - att
det är bra, som det är. Sä har emellertid hvarken kungl. maj:t, S0111

tillsatt kOl1ll1litten, eller kOlunlitten eller den stora alllnänheten ansett.
'TvärtolTI, vår statistik är i ganska hög grad i behof af refor111ering
och icke minst handelsstat.istiken. Det är nödvändigt att söka få en
bättre sådan än den nuvarande. Men att ästadkoIDl11a en god stati
stik fordrar ganska nlycken uppoffring och m)Tcket besvär icke blott
frän det offentligas sida utan fralTIför allt från de enskildes. Ty
observatiollsföremålet för all statist.ik är människan själf, 11ennes verk
och gärningar, det är då icke nlöjligt att åstadkomma en god stati
stik utan att hafva att påräkna hjälp frän dem, SOIU äro föremål för
densal11nla. Ju bättre statistik, lllan vill ba, dess större anspråk
nlåste ställas på allmänheten och dess större kraf att den är lned
om saken och vill hjälpa till.

Det är uppenbart, att särskildt med afseende å värdedeklaration
stora anspråk ställas på kÖplnännen. Det har luan inoln kOllllnitten
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. varit fullt på det klara nled. Emellertid ha de flesta handelskanl
mare, som yttrat sig i denna sak, uttalat sig för värdedeklaration.
Äfven de herrar, som här llafva uppträdt mot förslaget, hafva erkänt
riktigheten af värdedeklaratioll i stort sedt och beträffande en hel del
artiklar; men de förnlena ändock, att sådan icke bör kom.Illa till an
vändning, fraUlför allt icke i afseende päsortimentsvaror, där det
skulle J11öta alltför stora svärigheter. Att svårigheter härvid nlöta,
ha vi icke varit blinda för. Men vi ha trott, att vederbörande köp
män efter hand själfva skulle finna, att de gjorde både sig och hela
vårt land en stor tjänst med det arbete, de därnled llläste åtaga sig.
De statistiska äIIlbetsverken och statistikerna kunna icke åstadkonlina
en god statistik utan hjälp af den det vederbör, d. v. s. af den stora
allnlänheten. Och vi hysa den förhoppningen, att allmänheten till
sist skall finna, att den har så stor nytta af denna statistik, att den
villigt åtager sig det besvär, som dess genomförande kräfver. Ty
all statistik går ut på att bereda vederbörande och hela landet 11ytta.
Det är icke i vetenskapligt syfte utan för praktiska ändamål, vi drifva
statistik. Jag är också förvissad 0111, att, därest detta förslag blir
verklighet, med en eller annan detaljförändring - gärna det -, det
skall visa sig vara till stor frolnma för vår IlandeIoch ekononli, för
vår handelspolitik och allt annat, SOln har behof af en exakt statistik
rörande denna viktiga sak.

Docenten E. Heckscher: Jag tror ej, att d:r Huss riktigt uppfattat
den föreslagna lagbestämmelsens' formulering och inllebörd. Den är
i, så hög grad möjlig att afpassa efter onlständigheterna, att ingen
människa nled legitimt syfte blir utestängd från att erhålla tillgå.ng
till uppgifterna. Bestämmelsen gäller för statistiskt ändanlål afgifna
uppgifter, icke för statistiskt ändamål afskrifna sådana. Det är ända
målet med uppgifterna, som är afgörande; och uppgifterna skola hos
tullstyreIsen behandlas på samnla sätt som hos statistiska änlbetsverk.

Jag tror äfven, att herr Huss missuppfattade, då han sade, att
en ämbetsman endast kan ätaIas, om han lämnar ut uppgifter, 1l1en
däremot icke om han vägrar att utlämna sådana. I bäda fallen kan
han åtalas, om han gör något, som är galet, t. ex. genoln anmälan
hos justitieombudsmannen. Så bar kommitten sagt i sin lllotivering,
och kungl. maj:t eller konstitutionsutskottet ha icke desavuerat kOlll

mitten. D:r Andersson anmärkte, att, då värdeuppgifterna kOlnIlla



Handelsstatistikens modernisering. 47

efteråt, man icke kan få in delll i månadsstatistiken. Det kan onek
ligen bli varor, S0111 icke kon1ma in i månadsstatistiken SåSOlll de borde,
filen detta gäller ej blott värdena utan också i hög grad kvantite
terna. Onl herrarna tro, att julistatistiken innehåller alla de varor,.
SOlll komma in i juli, och inga andra, så är det ett lllisstag. Det är
ofta, som inlagor af ett eller annat skäl blifva liggande, i enstaka
fall t. o. Ill. i nlånader, men det är en mycket liten procent af hela
handeln; i detta fall blifva varorna emellertid naturligtvis ej upptagna
i statistiken, förrän inlagorna kOlll111it till behandling. Hvad värde
uppgifterna beträffar, kan det enligt komnlittens förslag högst sällan
behöfva dröja iller än en vecka, innan uppgifterna komlua in. Det
blir i vissa fall tydligen en skarf på en vecka, 111en det kan icke
antagas i regeln spela någ,on nämnvärd roll. Huru otillfredsställande
det nu är, framgår däraf, att Illan i följande månadsrapport korri
gerar de uppgifter, man månaden förut lämnat, så att hvarje tanke
på att uppgifterna skulle blifva säIllre i fraIl1tiden är orinllig.

Herr Josephson annlärkte med anledning af min antydan Olll att
en afIärsnlän måste veta importpriset för att bestämma Värdet, att
detta gäller för grossören Iuen icke för detaljisten och särskildt icke
för sädana, som taga in varor för eget bellof, såsom ofta. förekoln
mer. Det är sant, att besväret drabb[\r de sista 11årdast, Iuen jag
undrar, 0111 det är en så stor olycka. Jag trodde det vara alhnänt
erkändt inom afIärsvärlden här, att detta plockinköp af alla Illänniskor,
som skrifva till sidenhusen i Lyon och Schweiz, icke är så national
ekonoIuiskt värdefullt, att nlan bör draga sig för att vålla denna trafik
vissa besvär, om det eljest är önskligt. Man måste koncentrera
intresset på delll, som förstå och ha till uppgift att clrifva handel.

Förste Aktuarien G. Huss: Jag vidhåller lllin uppfattning rörande
st.raffrisken för tjänsteJ?än, sonl utlämna uppgifter. I förslaget står:
»den, SOIU obehörigen utlämnar uppgift eller i tryck offentliggör upp
gift, som han vet vara obehörigen utlälnnad - - - böte», men det
står icke någon som helst straffpåföljd för den, sonl hellllighåller
uppgifterna, och där komnler justitieombudsnlannen till korta. Jag
har med l11in ringa erfarenhet som tjänstelnan varit med Olll att
vägra utlämna uppgifter till ämbetsverk, SOlll jag vetat skulle med
föra beskattningsåtgärder, S0111 varit i hög grad ägnade att skada
enskilda affärsmäns intressen.
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On1 11lan nu ställer alla de statistiska uppgifter, SOlll röra enskilda,
på ett fullt fridlyst onlråde, så afstänger man därnled en af de rikaste
källorna för den samhällskunskap, gen0111 hvilken viktiga statsåtgär

. der framkallas.



. NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 29 april 1909.

Ordförande: t. f. Expeditio~schefen C. OARLESON.

Till ledamöter af fÖ,reningen invaldes:'

Docenten, Med. D:r C. D. Josephson,
Fil. ·Licentiaten N. J. Geber,
.Ledamoten i bankinspektionen E. Terserus och
Amanuensen .G. W. Schumacher.

Det för aftonen uppställda diskussionsämnet:

.Vattenfallsfrågorna vid årets riksdag

inleddes ·af Civilingenjören S. Liibeck:

Herr ordförande! Mina herrar!

"J Gärna har jag hörsammat kallelsen att 'inför denna förenings med
'lenlmar hålla ett inledningsföredrag till diskussion' 'oln »Vatten{alls
{'rågorna vid årets riksdag»., som i år mer än vanligt äro af 'natio
nalekonomisk innebörd, ehuru .de föreslagna åtgärderna äro mera af
preventiv och restriktiv äll af produktiv art.

Innan jag ingår på själfva .ämnet, vill jag nagot b.eröra motsva
rande förhållanden i Europas' vattenkraftsländer. FörutSättningarna
för utnyttjandet af vattenkraften äro gifvetvis mycket olika för olika
länder, beroende på industriella förhållanden i öfrigt, vattenkraftens
kvantitet och kvalitet, landets läge, klimat,. kommunikationsförhållan-

4
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den m. ffi. Det är redan häraf klart, att vattenkraftsfrågorna i olika
länder ieke kunna lösas efter samma recept. Utan att närmare ingå
på utlandets vattenrättslagstiftning skall jag därför här endast i kort
het erinra OID, att i kontinentens vattenkraftsländer de större vatten
dragen i allmänhet äro publika, d. v. s. staten har där en öfver
höghetsrätt, medan i de nordiska länderna strandäganderättsprincipen
som bekant är rådande. I utlandet har staten därför vid upplåtande
af publik vattenkraft till. enskilda nödvändigtvis måst meddela, kon
cession under en eller annan form, ibland på evärdlig, ibland på be
gränsad tid. Dock förekommer i de flesta länder äfven strandägande
rätt i ganska stor utsträckning. Det torde vara svårt att nu bedöma,
i hvad män de olika vattenrättssystemen inverkat på gångna tiders
utveckling; vi kunna för Sveriges del med tillfredsställelse peka på
den gamla svenska bruksindustriens höga ståndpunkt.

Med elektricitetens tidehvarf följde kraftöfverföringarna och åt
skilliga nya' industrigrenar, hvilket bland annat tillfölje den ökade
konkurrensen om välbelägna vattenfall icke kunde undgå att framkalla
ändrade förutsättningar vid· bortkonces~ioneringar i de publika vatten
dragen. I alla kontinentens vattenkraftsländer står man splittrad i
två grupper, en starkare, som förordar bevarande af möjligast fria
former vid koncessioneringen, .en annan,-- som vill införa skärpningar,
hvilkas lämplighet naturligtvis inbjuder till debatt, men som man dock
icke kan förInena någon att uppställa, då han auktionerar ut något,
som han äger, eller hvaröfver han disponerar. Sä~skildt i Tyskland,
där ju också tillgängen på vattenkraft är gänska begränsad, hafva de
senaste åren fätt bevittna en flod af skrifverier i detta äInne, natur
ligt nog nlest från socialvetenskapligt eller statssocialistiskt häll, och
dessa hafva naturligtvis icke undgått att göra intryck inom nl0t
svarande kretsar i Norden.~ Å andra ~idan hafva industriens och
praktikens män i öfrigt genoln delvis betydande sammanslutningar
sökt· tillvarataga. sina lifsintressen (t. ex. Zentralverband fur Wasser
bau u.' Wasserwirtschaft, Verband .deutscher. Industrieller~ Wasser~

wirtschaftlicher Verband der westdeutschen Industrie In. fl.); åtskilliga
kongresser hafva hållits, där nya lagprojekt och statens ställning till
industrien dryftats, senast i november 1908,' då samtliga' dessa före
ningar höllo 'gemensanl kongress i Berlin för att afgifva yttrande
öfv·er ett lågprojekt. Hela förloppet är nlycket betecknande för »das
Land, der unbegrenzten GrUndlichkeit»" sonl en tysk professor n'yligen
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döpte sitt land till i motsats till Amerika som »das Land der unbe
grenzten Möglichkeiten».

Innan vi lämna kontinenten, kan det vara af intresse att öfver
blicka, hvilka vattenkrafter dess vattenkraftsländer uppskattningsvis

disponera och utnyttja.

Disponibel vatten- Utnyttjad
kraft i turbinhkr. vattenkraft. %.

Tyskland 1,700,000 550,000 32

Österrike 5,700,000 500,000 9
Italien 5,000,000 460,000 9

Schweiz 1,500,000 380,000 25

Frankrike 5,500,000 1,200,000 22 ..

Anm. Den disponibla vattenkraften är beräknad efter den vattenmängd, som nu
förefinnes under c:a 9 månader per år, och torde ungefär motsvara hvad som efter genom·
förda regleringsarbeten framdeles kan påräknas året rundt.

I Norden blef den sociala vattenkraftsfrågan först verkligt aktuell
i Norge under åren 1905-1906 och af mycket påtagligt skäl, näm
ligen den energiska utländska spekulationen på de välbelägna norska .
vattenfallen. Hos oss har man som inhemskt motiv för den nya
rörelsen endast haft att hänvisa till den begränsade prisstegring ,och

spekulation, som tillfälligt inträdde, då staten åren 1906-1907 i
hufvudsak säkrade sig den .nödiga kraften för elektrisk järnvägsdrift.
I F-inland är det fortfarande tyst om denna fräga, märkligt nog i
detta socialismens just nu förlofvade land. Då man hos oss med
ifver åberopat särskildt det norska exemplet, skall jag lämna en kort
framställning af händelsernas utveckling där.

Vid de senast.e årens företeelser i Norge ber jag att mera utför
ligt få fästa herrarnas uppmärksan1het, dä de fätt tjäna till föredöme
för och direkt gifvit upphof till den s. k. vattenfallssocialismen
bos oss.

Norge fick först af de nordiska länderna, nälnligen 1887, en från
kraftindustriens synpunkt ganska tillfredsställande lagstiftning. Den
innehåller t. ex. nödiga bestämn1elser om rationellt genomförande af
sjöregleringar med expropL'iationsrätt, bruksägarföreningar för vatten-·
draget, skyldighet att erlägga andel i regleringskostnad, så snart

man begagnar sig af den genom· reglering vunna ö~ningen i vatten
mängd, etc., Så 'kom för 5 å 6 är sedan Birkeland-Eydes salpeter

metod, med kväfve ur luften, öppnande: vida vy~r för vattenkraftens
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användning. Liksom under karbidperioden 1899-1900 blef det
emellertid rusning till vattenfallen, och utlandet fick, äfven genom
de storslagna finansoperationerna vid kväfvebolagens startande, sin
uppmärksamhet fäst på de enastående naturliga företräden, som de
norska vattenfallen erbjödo genom gynnsamma regleringsmöjligheter,
billiga utbyggnadskostnader och - last but not least -- utmärkta

#

kommunikationer, belägna som de i stor omfattning äro invid de
djupa fjordarna. Salpeterbolagen, som ju till hufvudsaklig del arbeta
nled utländskt kapital (franskt, tyskt och något svenskt.), hafva säkrat
sig vattenfallen Rjukan, Svrelgfos, Vamafos sanlt Tya och .Matre, re
presenterande sammanlagdt c:a 1/2 mill. hkr af landets till c:a 5 mill.
hkr beräknade vattenkraft; lTIonterade eller under utbyggnad äro för
ändamålet redan c:a 250,000 hkr. (Här demonstrerade talaren å

kartan några exenlpel å märkliga no'rska vattenfall: Rjukan, Tya,
Kinservik, Tysse).

Man kan med hänsyn äfven till det politiska läget lätt tänka sig,
att det för våra förhållanden enastående salpeterföretaget skulle
komma att spela en stor roll i den norska politiken - och detta i
viss nlån med rätta. Men först slog man öfver i skräclren för det
utländska inflyt.andet, och sedan synes situationen hafva utnyttjats i
politiska syften. Efter utredning af en år 1906 tillsatt kominitte
utfärdades år 1907 en provisoriskt gällande lag, som i lnodifierad
form prolongerades år 1908, och som icke heller i är lär blifva upp
höjd till lag. Till en början ville man, att mer än halfva kapitalet
skulle vara norskt, hvilket man nog fort kom ifrån. De viktigaste
koncessionsvillkoren (n. b. vid försäljning till utlänningar, som det
först gällde) gingo ut på inlösningsl~ätt för staten efter kort tid (c:a
15 år), gratis hemfallande till staten af hela anläggningen efter kon
cessionstidens slut (40, 60 a 80 år, numera lär den vara fixerad till
75 är), uteslutande användande åf norska ingenjörer och arbetare etc.

I samband med frågan om Mjösens reglering utfärdades också år
1908 provisoriska bestälnmelser om koncession för sjöregleringar.
En s. k. koncessionskommitte om 16 man är fortfarande i arbete.

Utvecklingen under loppet af några är är högst lärorik. Följande
är citat ur ett regeringsbetänkande från 1907: »1 departementets
föredragning, som ligger till grund för propositionen, framhölls, att
det till en viss grad vore en fördel, att främmande kapital nedlades
i produktiva företag här i landet, i det viktiga förvärfskällor eljest
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möjligen skulle ligga obegagnade eller icke kunna utnyttjas i" sin
fulla utsträckning. · Men för det fall, att utländska kapitalister till-o
ägnade sig landets produktionsmedel i större skala, kunde häri ligga
en fara för att norsk företagsamhet skulle hämnlas i sin verksamhet,.
i det den på viktiga områden bJefve afskuren från möjligheten att
använda sina krafter i produktivt syfte.' Och om ledningen af de
stora kapitalföretagen i väsentlig grad låge i främnlande händer, vore
den möjligheten icke utesluten, att farliga kollisioner mellan norska
allmänna samfundsintressen och utländska kapitalintressen skulle upp
stå, hvaraf åter internationella förvecklingar kunde blifva följden ..
De näringsgrenar, som i synnerhet fordra beskydd mot ett alltför
kraftigt utnyttjande från utländska kapitalisters sida, vore skogsbruket~

bergshandteringen och vattendragens användande i industriens tjänst.
Allmänna intressen kräfde, att dessa förvärfskällor så vidt lnöjligt
bevarades för landets egna medborgare».

År, 1908 heter det i samma departements motivering för en
modifierad proposition, att ännu ej de lltländska ekonomiska intres
sena i stort sedt hade nått den omfattning, att det gåfve anledning
till några större farhågor. Men å andra sidan hade det i synnerhet
på senare tiden visat sig, att våra vatten.fall, lnalmförekomster' och
skogar vore förelnål för ett starkt intresse från utländska kapitalisters
sida, och att det således nog funnes skäl till fruktan, att en obe
hindrad möjlighet till förvärf af dessa naturtillgångar skulle kunna
hafva betänkliga följder.

Så försvinner emellertid i den senaste prop~sitionen rätten för
staten att efter viss k~rtare tid inlösa anläggningen efter värdering.
Mot protektionismen till förmån för norska ingenjörer hafva dessa
själfva tänlligen allmänt uttalat sig under hänvisning till ingenjör
yrkets internationella karaktär samt det för dem kränkande i be
stämmelsen.

Samtidigt med att. förslagen till villkor genom omständigheternas
makt modifierats, har emellertid den nu sittande radikala regeringen
(nled Castberg i justitiedepartementet) sökt att framställa hemfallandet
till staten som förenligt med grundlagen Oln äganderätt; i n10tsats
till 1906 års koncessionskomnlitte, som ansett sådant försvarligt
endast vid förSäljning till utlänningar, då staten kunde. »taga veder
la.g för hvad den riskerade». Eljest skulle, om koncessionen ej för-
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nyades, full ersättning betalas efter anläggningens gällande handels
värde.

Till belysande af den nuvarande norska regeringens syn på denna
sak må följande utdrag ur od-elstingsprop. n:o 1 1909 tjäna: »Förslaget
att göra utlänningars och isynnerhet utländska bolags förvärf af
vattenfall afhängigt af vattenfallets och åbyggnadernas vederlagsfria
öfvergäng till staten efter en viss tids förlopp är' grundadt på det
önskvärda uti att begränsa det utländska kapitalets dispositionsrätt
öfver våra vattenfall. Nödvändigheten att förebygga denna kapitalets
monopolisering eller obegränsadt långvariga förvärf af våra natur
rikedomar berättigar också enligt departementets uppfattning den
föreslagna tidsbegränsningen för utlänningar och utländska bolag,
äfven då det gäller vattenfall». - - -

»Departementet anser det otvifvelaktigt, att man utan att därvid
göra något ingrepp i redan förvärfvade rättigheter kan göra för
värfvandet af vattenfall beroende af en tidsbegränsning och af vatten
fallets öfvergång till staten vid koncessionstidens utlopp. Det må
erinras om, att det här gäller en besittningsrätt af säreget slag. Det
vatten, som rinner öfver en persons mark, kan icke vara föremål
för äganderätt i samma mening som marken själf, i det att vatten
partiklarna oaflåtligt strömma vidare och aflösasaf nya. Och den
kraft, som utvecklas af ett vattenfall, frambringas icke af den mark,
på hvilken fallet finnes, utan beror på den vattenmängd, SOIU ström
mar till från ofvanför liggande mark, och bestämmes sålunda af hela
vattendragets nede~bördsdistrikt.» Med den sortens bevisföring kan
staten' lika väl taga jorden och skogen, som, existera endast därför
att Vår Herre låter sin sol skina och regnet falla däröfver.

Nu förljudes det emellertid,' att den ifrågasatta och delvis redan
tillämpade bestärnlnelsen om vattenfallens och kraftanläggningarnas
hemfallande utan ersättning till staten efter koncessionstidens slut
icke vunnit majoritet i koncessionskommitten, åtmil).stone icke be
träffande hufvudsakligen inhelllska företag, emedan den ansetts stri
dande mot den grundlagsenliga äganderätten. Det lär vara det be
farade likhetstecknet mellan »kapitalisternas» vattenfall samt bönder
nas jord och skog, som slutligen öppnade ögonen för detta enkla
förhållande. (I Norge tillhöra stora, värdefulla skogsmarker de själf
ägande bönderna.) Man förundrar sig icke öfver att llyligen från
300 välkända norska medborgare - däraf c:a 200 näringsidkare och
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jordbrukare - utfärdades inbj udan till ett näringsvänligt politiskt
vänsterparti, som i början af mars konstituerades, och där en af
programmets tre hufvudpunkter lyder: »Utveckling af vårt folks kutltur
och förvär{sduglighet, under häfdande af egendomsrätten och den
privata verksamhete·ns rätt».

Af de citerade uttalandena framgår med all önskvärd tydlighet,
att som skäl för den norska rörelsen alltid kunnat åberopas utlandets
dominerande ställning saInt den däraf följande faran för förveckling
med främmande makter; af de utbyggda eller under utbyggIlad
-\Tarande c:a 500,000 hkr kunna i rundt tal 4/5 antagas stä under ut
ländskt inflytande. Detta är alltså upphofvet ; att man sedan velat
ha samma bestämmelser för inhemska bolag, .har motiverats med dels
att lagen eljest skulle verka som riktad mot utlandet, därvid nIan
befarade repressalier, dels att det eljest kunde bli svårt att kontrol
lera det utländska inflytandet.

Af stort inflytande på koncessionspolitiken har också varit, ·att
den norska staten på grund af vanlig äganderätt endast förfogar öfver
ett par mera betydande vattenfall och dessa förhållandevis dåligt be
lägna (Tronrudfos, Rösaaen). Mindre arislag hafva· de senaste åren
beviljats till inköp af vattenfall, hufvudsakligen för tryggande af be
hofvet för elektrisk järnvägsdrift.

Slutligen må antecknas, att, om man bortser från de stora sal
peterföretagen, sonl icke äro underkastade koncession, under trycket
af rådande osäkra förhållanden vattenkraftsindustriens utveckling i
Norge under de senaste åren varit ganska obetydlig.

Från näringsvänligt håll hafva de norska koncessionsförslagen mött
ett, såvidt jag känner, enhälligt motstånd. Ett par belysande exempel
må anföras. BrukSägaren-politikern Wollert Konow behandlade härom
dagen i ett stort föredrag i Kristiania bland annat justitieministerns
förhållande till kon·cessionspolitiken och påvisade, att herr Castberg
gick längre i sina koncessionsförslag än de stora ländernas socialist
partier, som afgjordt höllo på ersättning till de privata, som af hän
syn till viktiga allmänna intressen måste afstå sin äganderätt.

Koncessionsifrarna hänvisa gärna till att det egendomsvärde, som
i nuvarande stund öfverföres till staten genom en .begränsad kon
cessionstid, efter· hvilken vattenfall med kraftanläggning och tomter
etc. gratis öfvergå till staten, vore mycket ringa~ varierande frän
9,5 till 4,4 %vid 60-80 års koncession. På grund häraf uppvisar
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höisteretsadvokat Johannes Bergh i ett föredrag å' polytekniska före.
ningen, att detta i så fall gällde, köparen vid den öfverlätelse" son~

ju oft~ äger rum i samband m~d en större ~nläggnings tillkomst.,
För s(iljaren' vore det annorlund.a. Om k~aften i utbyggdt skick re-\
presenterar ett värde af t. ex. 300 kr. per hkr, så utgör presenten
till staten vid utbyggnaden 15 ii 30 kr. per hkr. Då nu de stora
vattenfallen på norska västkusten sålts till ett pris af 10 ii 20 kr..
per hkr, så måste koncessiollens tillälnpning för säljaren tydligen;
blifva af ganska genomgripande betydelse. Bergh sammanfattar sin
uppfattning om saken på följande sätt: »Denne er saaledes en fnaskert
expropriationslov med den eiendommelighet, at e.xpropriatuB ingen;.
erstatning skal faa for, hvad han avstaar. Det er ikke lffinger det
nationale formaal, bevarelsen av vore va~dfald for landets egne bor
gere, som er maalet, 'Jnen maalet er deri'Jnot, at staten uten vederlag:
successivt skal bli eier av alle vand{ald paa de private eieres be-;
kostning. Dette kan alle snlukke talemaater ik~e skjule. Hvad siger
ikke Johan von Ehrenpreis:

»Man srette hjrerte for, man srette hjrerte bag,
»En tyv er dog en tyv, det e~~ en afgjort sag».

Det skarpa uttrj"'cket får naturligtvis tolkas så, att för den, som:
fostrats till respekt för grundlagens bud, kommer det inte an på be-,
loppets storlek utan på att ej grundlagen sättes åsido.

Ordföranden i 1906 års koncessionskommitte f. statsrådet Breda,z,
yttrar om det nyaste lagförslaget: »- - - Det er ikke nok, at~

loven gaar klar at forfattningens bokstav, hvis den krmnker den be
staaende samfundsorden. Den blir like betrenklig baade llled hensyn
til krrenkelsen selv og nled hensyn til konsekvenser, 'hvortil den leder.
Likesom det nemlig er den rene vilkaarlighet av staten at forlange.
vandfaldet om 40 aar, fordi det fra imorgen istedetfor at benyttes av:
det norske selskab A skal overgaa til det norske s~lskab B, saaledes:

. vil en saada!J~ vilkaarlighet med fuld grund bwre videre. Ka!J~ det.,
ske likeoverfor vand{ald 'Jnaa det kunne ske likeoverfor al anden~

eiendom. Ja, man kan gaa videre og si: er der handiet slik like-,
overfor en enkelt eller enkelte eiendoInsgjenstande, er det bare paa
en viss maate. retfmrdig at la det ske overfor alle. Men da alle:
gjenstande om en kortere eller lrengere tid viI bli avhrendet, viI det~

konsekvent si:. eiendomsrettens ophcevelse' om et vist antal aar». ")
Med förslagen till koncessionslagar hafva följt likartade förslag ti~l
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bestämmelser vid reglering af vattendrag, nledförande en årlig kostnad.
af 3-7 kr. per hkr. Då priset för stora kraftleveranser är 25 a 30·
kr. per hkr och år, måste sådana pålagor tydligen drabba industrien
förhållandevis tungt. Efter koncessionstidens slut äger staten ensam
bestämma villkoren för förlängning; kan öfv.erenskommelse ej uppnås,
så skulle det åligga vattenverksägarna att på egen bekostnad. bort-o
rifva dan1mar etc. En onekligen enkel lösning af svårigheterna att
sålun~a återgå till natu'rtillståndet. Norsk polyteknisk föreni,ng säger'
i ett nyligen afgifvet utlåtande om denna lag: »Vi maa indstrendig'
fraraade; at der gives en lov. om vasdragsreguleringer av saadant
indhold som Ot. prp. lir. 2 for i aar:

1. fordi den gr1,f;ndlovstridig fratar vasdragseierne uten erstat
ning en vresentlig del af deres lovlige· rettigheter,

2. fordi den ved de mange foresIaatte byrder og avgifter viI virke:
hindrende og i mange tilfrelder helt umuliggj0re utviklingen av sam
fundsgavnlig industri, altsaa er industrifie'ndtlig' og i nationalekono
misk henseende tapbringende ogsaa for staten,

3. fordi de foresIaatte byrder og avgifter ralumer alle vasdrags
eiere likt uten hensyn til evne til at brere disse og saaledes er
uretfmrdig,

4. fordi bestemmelserne er saa 1nangelfulde og litet gjen'}~emtce1~ktf5

og overveiede, at de viI hitf0re stadige tvisternaalog retstrretter onl
forstaaelsen, altsaa skape usikre og utrygge forhold, og

.5. fordi det efter den foresIaatte lov - efter hvilken man ikke
paa forhaand kan vite, hvor mange og hvor store avgifter vedkom-,
mende departement viI paalregge - viI vrere nrersagt umulig at av-
gj0re, hvilken vrerdi et vandfald har for industrielt 0ielned~ eller 01n··

det overhovedet Ilar nogen vrerdi».
I Danmark bar 1110derlandet som bekant inga vattenfall af be-o

tydenbet. På Island finnas däremot en del, som dock icke erbjuda
några särskilda lockelser för industrien; tills dato finnes mig veter
ligen ingen anläggning af betydenhet. Mer SalU ett kuriosum må, om
nämnas, att man å Island skyndat att följa det norska föredömet i
fråga om bestänlmelser mot utländsk spekulation.

Finland fick -är 1901 en tämligen modern vattenlag. Landets
vattenkraft kan uppskattas till c:a 1,000,000 hkr, ',hvaraf (liksom i
Sverige· och Norge) c:a 10 %utnyttjas. Staten äger det beryktade.
ImatrafaJlet samt iöfrigt hvad som för järnvägsdrift kan erfordras.
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Någon utländsk spekulation har ej upprört sinnena, som nämndt,
icke heller några socialiseringsförsök. Hela landets vattenkraft ligger
ju också, i likhet nled vår norrländska, omgifven af ett fruset haf
en stor del af året och utbyggnadsförhållandena äro som regel icke
särskildt gynnsalnma. Industrien har med finsk seghet och i lugn
fått söka göra det bästa möjliga af situationen.

Hvad så beträffar utvecklingens gång i Sverige, så är den ju
ganska allmänt känd, och jag skall blott uppehålla mig vid några
punkter. Det kan i första hand förtjäna erinras, att vår föråldrade
·vattenlag dock föreskrifver en synebehandling vid häradsrätt, därvid
genom rättens tillkallade sakkunnige samt genom »allmänt ombud»,
-eventuellt äfven kronoombud, det allmännas och enskildas rätt om
sorgsfullt pröfvas, innan tillstånd till anläggningens utförande länlnas.
Detta blir sålunda ett slags koncession. Kungsådran får enligt 1899
års lag öfverbyggas, dock först efter en mycket omständlig juridisk
adnlinistrativ behandling. Vattenfallens bebyggande behandlas sålunda
icke så slulnpvis och lättsinnigt, som man af vissa framställningar
kunde ha anledning misstänka. Numera föreskrifves vid tillstånd att
öfverbygga k.ungsådran äfven, att sökanden skall vara skyldig under
kasta sig blifvande ändringar i lagstiftningen angående denna sak.

Enligt lag af 1902 medgifves expropriation för framdragande af
elektriska ledningar i samband med koncession på 40 år, om före
taget är af större betydelse för det allmänna, och har riksdagen år
1907 .äfven anhållit om framläggande af förslag till lag rörande ex
propriation äfven af jordandeiar, som för själfva kraftanläggningen
kunna erfordras - för kanaler, dammfäste ··ID. m.

Jag erinrar om statens förvärf af Trollhättefallen och o~ den
s. k. vattenfallskommitten, som framlade en redogörelse för vatten
fall, som ansågos tillhöra staten, samt föreslog tillsättande af en
permanent vattenfallskonlmission för bebyggande· af' statens större
vattenfall och bortkoncessionering efter utländskt nlönster af de medel
stora eller mindre.

Efter åtskilliga debatter resulterade vattenfallskommittens aktions
program i tillsättande af den lokala Trollhättestyrelsen för bebyggande
af' vattenfallet därstädes. Genom köp. förvärfvade staten förra året
de viktiga vattenfallen vid Vargön och L. Edet ofvan-, resp. nedan-
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för Trollhättan. Trollhättestyrelsen har med dett.a år öfvergått i k.
vattenfallsstyrelsen, hvars direktör och ledamöter i öfrigt borga för
att den affärsmässighet i förvaltningen af statens större vattenfall,
som med denna styrelse äsyftas, skall komma till sin rätt.

Här må vidare erinras om den s. k. vattenrättskommitten, som
sedan ett par är arbetat på en genomgripande modernisering af vår
vattenlagstiftning. Dess arbete är i hufvudsak afslutadt, resultatet
däraf framlades i stora. drag å teknologföreningens årsmöte 1907
och vann enhällig anslutning. Förslaget tar sikte på att underlätta
vattenkraftens rationella utnyttjande genom sanlmanslagning af fall
andelar, som länlplig~n· böra förenas till en anläggning eller grupp
af anläggningar, genom sjö- och flodregleringar för verkägarrias ge
mensamma räkning, kungsådrebegreppets ersättande med föreskrift
om 'afstående af vatten för tillgodoseende af allmänna intressen i
erforderlig utsträckning ffi. ID. Kommittens sammansättning: härads
höfding v. Sydow, professor Richert,· disponenten Herlenius, ledamot
af vattenfallsstyrelsen, samt häradshöfding Hagelin, äfven ledamot af
vattenfallsstyrelsen och statens jurist i Trollhätteprocessen, borde
borga för att statens berättigade intressen icke blifva åsidosatta.

Genom riksdagsbeslut 1907 tillkom den hydrografiskq; byrån för
vetenskapligt-tekniskt utforskande af våra vattendrag; för fyllande af
sin viktiga uppgift är den väl förtjänt af riksdagens frikostighet.

Vattenkraftens användande för elektriskjärnvä{Jsdrift står öfver
allt på dagor.dningen och har i Sverige särskildt omfattats med stort
intresse. Försöksdrift har pågått med godt resultat, och samtidigt
har staten i södra och mellersta Sverige förvärfvat de vattenfall, SOIn
för ändamålet ansågos lämpligast, näIniigen Skeen och Karsefors i
Lagan, Motala-strömsfallen mellan Norrbysjön och Roxen samt Ham
marby i Arbogaån. Frågan om elektrificering af bansträckan Kiruna
- Riksgränsen med kraft från Vackokoski, är aktuell.

Utredningar pågå äfven rörande utbyggnad för statens räkning af
Älfkarlebyfallet saInt preliminär utredning rörande Porjusfallet och
Harsprånget i Lule älf, där en tackjärnsframställning i stor skala väl
har de största förutsättningar att komma till stånd, när problemet·
en gång blifvit löst.

Vid årets riksdag har beviljats ett anslag ·af 1,500,000 kronor
till utveckling af Trollhättans kraftnät. Från debatten om detta an
slag är blott att anteckna, att ett par talare varnade för den vid
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Trollhättan ifrågasatta salpeterindustrien, därför att enligt hörsägen
halfva kapitalet vore afsedt att blifva utländskt, något som jag knappt
tror skulle fallit statsrådet Castberg in att reagera mot, då staten
äger kraftkällan och det gäller 30,000 af den till c:a 200;000 hkr
beräknade effekten i oälfdalen, hvaraf endast c:a 30,000 nu lära vara
disponerade.

Vid riksdagen föreligger också förslag om inrättande af en statens
turbinpro{ni'J~gsanstalt vid Trollhättan fQr e~ kostnad af 250,000 kr..
Indirekt skall denna anläggning helt visst lämna riklig afkastning
och blifva vår turbinindustri till stort gagn; särskildt bör den kunna
befrämja en export af turbiner, för hvilken våra betingelser synas,
vara nog så goda.

Inom den enskilda vattenkra{tsindustrien har särskildt under det
senaste årtiondet trots i n1ycket ogynnsamma betingelser kOlnmit till
stånd en storartad saInling ll10derna kraftanläggningar, och hela den
utnyttjade eller under utbyggnad varande kraften kan inklusive sta-'
tens Trollhätteverk anslås till minst 400,000 hkr eller väl 10 %af
landets till 4 mill. hkr anslagna effekt. Hur fördela sig nu de ut
nyttjade vattenfallen? Jo, 80,000 hkr komma på Trollhättan, c:ao
10,000 på det okommunala sydsvenska kraftaktiebolaget och samman
lagdt c:a 30,000 hkr på 5 större privata kraftdistributionsföretag,
nämligen Värlnlands, Gullspångs, Örebro, Motala ströms och Hemsjö.
(Därvid är dock att märka, att endast en bråkdel af sistnämnda
kraftbelopp ännu är utnyttjad, samt att en stor del däraf utnyttjas
för industri vid vattenfallen). Af återstoden utnyttjas en mindre del
af ett o3o-tal mindre, kommunala eller enskilda elektricitetsverk men
hufvudparten vid vattenfallen af ett 50-tal järnbruk och ett 150-tal
träförädlingsverk, kemiska industrier fil. m~, representerande kärnan
af landets industri. Jag vill betona detta därför, att man på socialt
håll, under hänvisning till den trustfara, som de stora kraftdistribu
tionsföretagen förmodas .innebära, ofta skär hela vattenkraftsindustrien, o
inklusive bruksindustriell, öfver en kam. Det förtjänar då ihågkom
Inas, att samlnanlagda medeleffekten af sagda distributionsföretag ut
gör högst 2 % af landets disponibla vattenkraft, samt att några
afvigsidor af deras för visso landsgagneliga verksamhet tills dato
med bästa vilja· icke kunnat påvisas. Vattenkraften utnyttjas fullt
rationellt och kraftnäten äro storstilade och modernt anlagda. De
ä~o lämpade för att llled befintliga utjämningsmöjligheter Orätta sig
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efter en växlande belastning och hafva af sådan anledning knappast
något skäl att eftersträfva en som farlig utmålad sammanslagning
med grann-näten - en åtgärd, som däremot i abonnenternas intresse
kunde lnedföra större driftsäkerhet en gång i framtiden.

Statens vattenfallspolitik.

Innan jag öfvergår till de .sociala vattenkraftsfrågor, som vid år,ets
riksdag på grund af väckta motioner föreligga, skall jag i korthet
beröra statens vattenfallspolitik. Staten torde i genomsnitt disponera
c:a 15 %af landets vattenkraft men söder om Dalälfven redan c:a
30 %. Af hänsyn till driftsäkerheten å statsbanorna är det sanno
likt berättigadt att en gång ansluta ett statens kraftnät till de blif
vande stora kraftstationerna vid Trollhättan, Karsefors, Motala strö.m,
Hammarby och Älfkarleby. Då utom vid Älfka.rleby och Trollhättan

ågon kraft utöfver järnvägsdriftens behof icke finnes, kan det (som
jag redan för ett par år sedan haft tillfälle framhålla) icke anses
olämpligt, att staten i sinom tid och på lämpliga platser förvärfvar
mer kraft att skicka in på nätet, för att sålunda en för industrien
nyttig konkurrens med den enskilda kraftdistributionen må kunna
etableras. Staten som kraftdistributör i lojal konkurrens med en
skilda - eller i samarbete, allt efter förhållandena - det är, en
sund och naturlig svensk vattenkraftspolitik. , Därigenom bevaras i
full utsträckning fördelarna af enskildt initiativ och enskild företag
samhet. För vattenkraftens rationella, d. v. s. nationalekonomiska
utnyttjande- kunna därvid en sorts lokalmonopol ej undvikas; man
bar då att söka finna sådana former för aftal om kraftleverans, att
båda parternas rättmätiga intressen betryggas.Men mot alla tendenser
till landsmonopol måste industrien vara på sin vakt; de må härröra
från staten eller enskilda.

Årets vattenfallsmotioner i riksdagen.

Vid årets riksdag föreligga följande vattenfallsmotioner :
Vice talmannen herr Staaff förnyar i år sitt förslag,
att riksdagen måtte i skrifvelse till kungl. maj:t anhålla, att

kungl. maj:t täcktes låta utreda, i hvad mån och -under hvilka vill
kor staten och eventuellt äfven kommuner må erhålla rätt till expro
priation af vattenfall.
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Mot d~nna motion hafva formella skäl anförts; jag kan dock icke
finna annat än att en expropriation för statens egna »oafvisliga» be
hof, såsom för t. ex. försvarsändamål eller järnvägsdrift, då sådana
verkligen föreligga, m~ste anses berättigad. Hvad staten beträffar,
är emellertid frågan i detta afseende af ringa betydelse, då för järn
vägarna redan i hufvudsak säkrats behöflig kraft i södra och mellersta
Sverig~, medan staten i norra Sverige själf disponerar det behöfliga.
Hvad kommunerna beträffar, har frågan också ringa praktisk inne
börd, och det må härtill betänkas, att enskilda företag, järnvägar
m'. ID. ofta äro af öfvervägande betydelse för det allmänna.

En eventuell lag bör gifvetvis erhålla en sådan affattning, att den
icke kan utnyttjas i statssocialistiskt syfte. Med hänsyn till den nu
und~r vaI:lliga former etablerade konkurrensen med enskilda kan det
vid vanliga kraftanl~ggningar - d. v. s. då de ,ej afse statens oaf
visliga behof - ej heller vara riktigt att medgifva staten större rätt
till expropriation än som i en blifvande vattenlag kan inrymmas åt
allm~nnyttiga., kommunala eller enskilda företag af liknande slag. 
Ingen dylik expropriationslag finnes nu i Norge men är ifrågasatt. 
Motionen bifölls, i (joI af andra men afslogs af första kammaren och
är nu tillstyrkt af lagutskottet.

En del reservationer ha afgifvits, hvari särskildt yrkas, att ifråga
varande expropriation i anslutning till nuvarande lagstiftning endast
må få ske, där sådant .pröfvas för tillgodoseende af allmänt behof
nödigt.

Herr Lindhage'n' med instämmande af samtliga socialister föreslår
riksdagen

att hos kungl. .maj:t anhålla om öfvervägande, i hvad män och
unde~ hvilka villkor ,genom .lag bör stadgas koncession för förvär!
och utnyttjande af bland annat vattenfall, samt

att i afvaktan på lagstiftning provisoriskt antaga dels en lag om
att konungens tillstånd i vissa fall erfordras i angifna afseenden, dels
ett tillägg till förordningen om jordägare's rätt öfver vattnet å hans
grund i syfte att koncession för öfverbyggande af kungsådra beviljas
endast för viss tid. isänder.

Friherre Palmstierna, i. hvars syfte 6 ledamöter af andra.' kaln
maren instämma, hemställert

att riksd.agen ville i skrifvelse till kungl. maj:t anhålla, att kungl.
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maj:t ville låla utreda, i hvad lnån koncessionssystemet bör tilläI!lpas
vid utbyggande af vattenfall sanlt anläggande af kraftstationer och
kraftnät för distribution af elektrisk energi.

Rvad SOln tydligen för båda dessa motionärer .legat tungt i våg
skälen, är det norska föredömet, hva~"s halt jag uppvisat.

Herr Lindhagens syn på dessa ting. belyses af ingressen: »Hvad
man redan af nutiden minst kan begära är att, utan hämmande band
på det sunda näringslifvet, dels förebygga de skador, som tillskyndas.
näringarna och andra allmänna intressen genom ett obundet enskildt.
monopol till dylika naturrikedonlar, och dels förbehålla framtidens
människor utvägar att på detta fält ordna sig efter sina behof och
önskningar». Man kunde .hafva väntat ett enda positivt exempel på
dessa hämmande band på det sunda näringslifvet i Sverige i stället
för en hänvisning till Norges föredöme. De begärliga norska vatten-

. fallen' lockade utlandets kapital, kanske i alltför hög grad; genom
den proviso~iska lagen lade filan en hämsko på intresset och lyckades.
öfver förväntan. Vi ha inga som helst skäl och ha ej råd att från
början till slut upprepa. det norska. experimentet. Vår vattenkrafts
industri är· redan af naturen tillräckligt hårdarbetad; kapitalet 
vare sig in~ ~ller utländskt - behöfver sannerligen icke genom något
slags koncessionsingrepp skrälnmas bort.. Då friherre Palmstierna i
sin nlotivering vill »afvärja en möilig invasion», »ett even{ttellt be-o
roende af det 11tländska kapitalet», så tror jag därför, att hans ar
bete skall blifva mJTcket lätt, äfven utan de föreslagna. åtgärderna..
Det finnes redan exempel på att det utländska kapitalet icke funnit
våra vattenfall eftersträfvansvärda, t. o. m. under nuvarande ägande
rättsförhållanden.

Hvad friherre Palmstiernas lnotivering i öfrigt angår, så öfverens
stämmer den någorlunda med 1110tionärens bok i ämnet för' några.
månader sedan. Då jag förutsätter, att denna af intresserade är känd"
och då jag tidigare haft tillfälle yttra mig öfver ~rgunlenten, skall
jag bär endast uppehålla mig vid ett par punkter i motionen.

»Kraftindustrien begär rättigheter~ som gå vida utöfver en vanlig'
markägares», säger friherre Palnlstierna; »som en naturlig följd ar
den hos oss gällande äganderätten till vattnet kan man ej betrakta
de expropriationsrättigbeter, som kraftbolagen i olikhet med andra
strandägare behöfva». - Lagtolkningen. öfverlämnar jag åt mera
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'kompetenta men vill betona, att det icke är något karakteristiskt
':för de' af nlotionären så högt älskade kraftbolage~ att för rationellt,
nationalekonomiskt utnyttjande af sina vattenfall behöfva disponera
Inindervärdiga fallandeiar, detsamma gäller en hvar, som för egen
·eller andras räkning vill nyttiggöra sin vattenrätt, det gäller således
också bruksindustrien, och det gäller staten. Jag påpekar vidare,
.att det icke är någon expropriation i vanlig mening, som vattenrätts
kommitten föreslår, utan att ägare af mindervärdiga fallandelar skola
.äga att från den gemensamma kraftanläggningen utfå sina ägande
kraftbelopp till den stora anläggningens själfkostnadspris,' ett synner-
]igen generöst förslag.

Men låtom oss däremot draga ut konsekvenserna' af friherre
Palmstiernas expropriationsmotiv. Enligt nu gällande lag kan en
'sammanslutning af strandägare kring en sjö i syfte a~t sänka eller
torrlägga sjön expropriera ett vattenfall med valtenv~rk vid sjöns
'utlopp. Från friherre Palmstiernas synpunkt har staten' här samma
Tätt och samma skyldighet att kräfva den genom torrläggningen
vunna markens afstå'ende efter viss tid. . Detta kan förtjäna sam
.manställas nled' skriftställaren Svense'ns å jordreformföreningen förra
.året gjorda uttalande, att den, som söker lösa jordfrågan 'i strid mot
..den svenske bonden, säkert skulle bränna fingrarna, samt friherre
'PaJmstiernas 'därtill fogade uttalande, att ett sådant försök vore
»idiotiskt», som uttrycket föll. Ja, det är alltför sannolikt, mina
,herrar, men konsekvent vore det.

I fråga om kungsådran, som för friherre Palmstierna utgör 'den
,andra bryggan mellan koncessionen och grundlagen, hänvisar jag till
Hagelin och andra framstående vattenrättsjurister, som alla funnit
'kungsådrans uppgift vara att bereda 'staten nlöjlighet 'att skydda
.sådana allmänna intresseri som farled, flottning, fiske och »vattnets
fria -lopp», d. v. s. utan skadlig d~mning för ofvan,- och nedanför
liggande verk. Däremot innebär den icke' någon stat~ns äganderätt
till vattnet, en äsikt, som äfven riksdagen torde få anses hafva' om
-fattat.

Koncessionsmotionernas motivering gälla i hufvudsak endast kraft
,distributionen, ehuru klämInarna få gälla alla vattenfall, således äfven
bruksindustriens. Lagutskottet reducerar emellertid dessa Inotioner
till rilnliga gränser genom att hänvisa till, att de norska koncessions
lagarna afsågo främst »själfva förvärfvet af vattenkraft och att söka
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hindra det i Norge på detta område' synnerligen mäktiga utländska
'kapitalet att blifva ännu mäktigare». I' enlighet härmed helnställer
utskottet, att livad motionärerna yrkat rörande koncession som villkor
-för utnyttjande af vattenfall annorledes än genom' den däraf fram
'bragta lerattens 'distribllering ej lnåtte till någon riksdagens åtgärd
föranleda. Häremot har endast herr Lindhagen "reserverat sig.

Herr Lindhage1~s motion om att rätt till öfverbyggande af kungs-
'ådran endast må beviljas för viss tid i sänder afstyrker lagutskottet
med bland annat följande motivering: »Elu-ellertid skulle det med
de stora kostnader, som utbyggandet af vatten'drag kräfver, och med
de svårigheter, sonl' därmed äro förbundna, enligt utskottets upp
fattning ieke vara lämpligt"' att härutöfver till tiden begränsa strand
ägares möjlighet att tillgodogöra sig kungsådran och därmed utsätta
honom för den stora förlust, SOIU skulle kunna följa af den däraf
följande rubbningen af de förhållanden, efter hvilka han med bety
dande uppoffringar inrättat sig. Att, om en sådan tidsbegränsning
.stadgades, träffa betryggande och väl afvägda regler beträffande rätts
förhållandena vid tidens utgång, synes utskottet vara förenadt med
synnerligen stora svårigheter». Häremot reserverade sig utonl herr
Lindhagen 5 af andra kammarens ledamöter.

Herr Lindhagens motion om provisorisl{ lagstiftning afstyrkes utan
motivering af utskottet, hvårenlot endast herr Lindhagen reserverat
sig.

Det återstående af förutnämnda motioner gäller kraftdistributionen
och samnlanfaller helt eller delvis med tvänne andra motioner, den
ena af herr Åkerlund, den andra af herrar Eriksson i Vallsta och
Sandström, båda gående ut på att genom lagbestämmelser trygga

.aftal onl leverans af elektrisk energi, hvilka som bekant för 'närva
rande 'äro af frivillig natur. Särskildt den sistnänlnda af dessa
'nlotioner rör sig med realiteter, och man ser i luativeringen en önskan
att verklige'n gagna industrien. Från alla håll erkännes också, att i
båda parternas intresse något bör göras för 'att ordna det juridiska
mellanbafvandet luellan' kraftleverantör och, afnämare.

Herr Åkerlunds förslag går ut på faststäl{an,de al koncession med
'Ynaxi1naltariffer och andra bestäm1nelser, då rätt att öfverbygga
kung'sådra eller att framdraga ledningar öfver annans lllark meddelas.
Frågan 'OIn kungsådra kunde i detta sanlinanhang länlpligen ha lämnats
åsido, den berör icke kraftdistributionsanläggningar lner än andra

5
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vattenkraftsanläggningar. Detta säger också lagutskottet men tillägger
i motiveringen: »I de~ mån emellertid en utsträckning af koncessions
fallen vid fråg·a om öfverföring af elektrisk energi ej anses böra
komma till stånd, synes utskottet äfven böra undersökas, o.nl ej de
afsedda önskemålen böra vinna beaktande vid meddelande af tillstånd
till öfverbyggande af kungsädra». Jag kan på förut angifna skäl ej
finna denna motivering saklig eller berättigad.

Förslaget om maximaltariffer m. Ill. äfvensom herrar Erikss01~8

och 'Sandströrns förslag, att a{tal om rätt till elektrisk strön~ {rårt
fastighet med vattenfall må kunn·a i {astighete1~ intecknas, omfatta
hvad SOlll under de bäda senaste åren diskuterats inom sakkunniga
.kretsar, och som på grund af en motion vid 1907 års riksdag af
herr E. A. Nilsson i Örebro ·för närvarande är föremål för kungl.
maj:ts pröfning. Den Eriksson-Sandströmska motionen har af detta
formella skäl redan blifvit af riksdagen afslagen, och då lagutskottets
majoritet tillstyrkt skrifvelse till kungl. lllaj:t rörande andra delar af
samma fråga, så lär väl detta hafva skett, emedan skrifvelsen i an
ledning af den Nilssonska motionen 1907 icke ansetts fornlellt täcka
de olika yrkanden, sonl nu föreligga, såsom rörande underjordskablar,
annan kraft än elektris~, maximaltariffer etc.

På grund af remiss hafva svenska teknologföreningens afdelning
för elektroteknik samt svenska elekt;ricitetsverksföreningen yttrat sig
i saken. TeknoZogföreningen säger bland annat: »En bestämd. be
nägenhet förefinnes att vid koncessionering fastslå en mängd tekniska
bestämmelser och få till stånd en' enhetlighet, sonl med vårt lands
stora utsträckning och våra skiftande befolkningsförhällanden och
däraf betingade behof af teknisk anpassningsförmåga· skulle ställa
hinder i vägen för ett rationellt utnyttjande af naturtillgångarna. Af
delningen får därför som sin åsikt franlhålla, att frågan bör begränsas
till att endast onlfatta säkerställandet af leverans af aftalad elektrisk
energi, och uttalar den förhoppningen, att detta måtte kunna ske på
annan väg än koncessionsvägen.

Ehuru afdelningen icke tilltrott sig att afgifva något bestämdt för
slag till .lösning, vill det dock synas, som Olll det icke vore omöjligt
att ordna ett betryggå.nde rättsförhållande mellan leverantör och af
nämare genom särskildt lagstadgade aftal af karaktär att kunna in
tecknas, så. att i händelse af undanhållande af aftalad energi eller
ekonomisk insolvens en eller flera större afnänlare vore berättigade
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att under lämplig erforderlig tid upprätthålla driften af den anlägg
ning, med hvilken de aftalat om leverans af elektrisk energi. Om
såda11 rätt kan tillerkännas .afnämare, synes rättvisan äfven fordra,
att afnämare, som åtnjuta denna rätt, skola ikläda sig vissa däremot
svarande förpliktelser.

Elektricitetsverks{öreningen, som olnfattar bland annat kungl. TroII
hätte vattenverk saInt de flesta städer med elektricitetsverk, säger
bland annat: »- - - Det inbördes förhållandet n1ellan konsu
menter och producent.er af elektrisk energi har i vårt land hittills
icke varit föremål för någon särskild lagstiftning, utan har detta för
hållande ordnats genon1 frivilliga öfverenskomlnelser parterna emellan.

Någon särskild olägenhet af ett sådant tingens ordnande har
visserligen oss veterligt ännu ej uppstått i praktiken, men att dylika
aftal ej för konsunlenten innebära den trygghet i afseende ä en fort
löpande ostörd leverans af elektrisk energi, som vore önskvärd, det
äro vi de första att erkänna.

Tvärtom är det med nuvarande lagstiftning knappast möjligt för
leverantören att säkerställa en abonnent för alla eventualiteter.» 
- - » Undertecknade få därför instämma uti den. af riksdagen ut
talade åsikten, att en lagstiftning rörande leverans af elektrisk energi
är af behofvet påkallad »'. Därefter uppvisas i detalj, hurusom det
engelska koncessionssystemet med maximaltariffer etc. väl kunde
ifrågakoll1ma vid distribution från ångverk med skarpt begränsad
rayon i ett tätt befolkadt land, ehuI~u det äfven där visat sig hindra
utvecklingen, men att det för våra förhållanden med begränsad kraft
tillgång och långa öfverföringar icke vore tillämpligt. Föreningen
slutar: »Med stöd af hvad ofvan blifvit anfördt vilja vi såsom vår
bestämda åsikt uttala, att vi anse det ändamålsenligt, att staten
under nuvarande förhållanden, vid sidan om redan befintlig lagstift-

.ning angående skydd Inot skada, använder sin myndighet till att in
gripa reglerande i afseende ä det rent rättsliga förhållandet mellall
producenter och konsu~enter af elektrisk energi i hufvudsaklig öfver-,
ensstä111melse med ofvan anförda synpunkter, hvarenl0t vi anse, att
en ytterligare lagstiftning äfven beträffande tekniska och adlllinistra
tiva förhållanden i detta afseende medför vida mera skada än gagn».

Härtill vill jag slutligen foga, hvad statens vattenfallsdirektört
öfverste Hansen, nyligen uttalade i Teknisk tidskrift på tal om statens.
vattenfallspolitik: »Hvad beträffar införandet af koncessionstvång vid
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utnyttJande af vattenfall, borde man väl och grundligt tänka sig för,
-innan man inför en från vissa utländska förhållanden importerad Inen
-för vår urgamla åskådning om äganderätten så främlnan'de princip
:sonl denna. l'y det torde finnas äfven andra lnedel att för~komma

osundt uppdrifvande, af priset på vattenkraft. Äfven förslaget, att
kungl. nlaj:t skulle fastställa taxor för kraftleveranser, lnåste mot
tagas med tvekan, ty det torde lned hänsyn till de synnerligen väx
lande förllållandena inom ett kraftnäts distributionsolnräde vara för
.enadt Ined stor svårighet att finna på samlna gång praktiska och
effektiva former för prissättningen.

Man bör vara, synnerligen försiktig vid införande af restriktiva
lagstiftningsåtgärder på vattenkraftsområdet, ty sådana kunna lätt för
kväfva det enskilda initiativet, OCll därmed vC)l:e landet illa betjänt.»

Man kan helt säkert hafva rätt att fråll kungl. maj:t vänta ett
fö'rslag, som tillfredsställer båda de af frågan direkt berörda parterna,
distribuenten och konSUlIlenten, den sistnämnda == industrien och all
mänheten, äfven om det ej skulle tillfredsställa den vetenskapliga
statssocialismen.

Mina herrar! Jag är härmed färdig med mitt älnne för dagen
men ber om ännu ett par minuters uppmärksamhet. Vid ett sam
tal häromdagen nled en högt aktad, socialt intresserad ämbetsman
framkastade denne, o~ icke en lösning af ackumulatorproblemet
skulle medföra en sådan onlhvälfning, att det kunde anses framsynt
att redan nu tänka på att t. ex. genom koncessionslagar etc. inrätta
sig för en sådan eventualitet. Han tänkte sig då energi i stora
lllängder transporterad på t.. ex. pråmar från öfre Norrland till indu
striella anläggningar i södra Sverige. (En exporttull borde väl blifva
närmaste följden.) För att vara frän en le"kman är frågan naturligt
vis icke så nlärkvärdig, men 11varje fackman, som förstår den tek·
niskt-ekononliska orimligheten af en dylik ackumulering, förstår också,
att den tanken slog mig, hur nödvändigt det vore att i dessa viktiga
vattenkraftsfrågor se mera till realiteterna. LåtOlll oss först och
främst se till att få en praktisk, e·n ve1~kligt natio1~alekono1t~isk vat
tenlagstift1~ing! Så lnåste vi söka vidgad' användning för vår vatten
kraft ge~om nya industrier samt i jordbruket och handtverket. Utan
bättre kon~munikatio'ner blir vår i Norrland mellan' fjäll· i väster och
ett fruset haf i öster belägna vattenkraft ej så mycket värd. Våra
floders varierande afrinning ll1åste med statsmakternas hjälp regleras
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medelst våra stora sjöar, i den ulån så befinnes ekonomiskt, och
lnåste därvid särskild uppnlärksanlhet ägnas frågan om timmerflott
ningens och fiskets tillgodoseende Ined minsta nlöjliga förlust af
vattenkraft. - Detta är en del af de uppgifter, till hvilkas lösande
en under bildning varande, på nationalekonolnisk grundval hvilallde
sve'nsk vattenkraftsföreni'ng skall kunna verksamt bidraga.

Betydelsen af ett vidgadt praktiskt upplysningsarbete rörande vår
vattenkraftsekonomi får icke heller förbises, och äro åtgärder för ett
sådant redan vidtagna, bland annat vid tekniska högskolan.

Vattenkraftens snabba och rationella utnyttjande är en lifssak för
vår industri och därnled en nationens hederssak, men därför behöfs

- icke en sådan statens öfveräganderätt, SOln t. ex. jordreforlnföreningen
vill proklamera med anspråk att därvid föra industriens talan.

Det är icke Ined lagar, som inskränka äganderätten, utan med
sådana, hvilka befordra vatte-nkra,ftens rationella utnyttjande geno1n
det privata iJ~itiativets försorg, sonl vår svenska vattenkraft skall
blifva den häfstäng för industrien, hvarpå vi alla hoppas. Med otill·
lämpliga teorier och i öfverdrifven omsorg om våra barnbarn ha vi
icke rätt att bromsa en i stort sedt sund, inhelnsk utveckling, att
binda händerna på denl, som genom praktiskt arbete _vilja göra landets
naturliga hjälpkällor fruktbringande. - Det är tids nog att ingripa
mot oarter, då sådana verkligen l{unna pävisas, vare sig botemedlet
då kommer att heta koncession, reduktion eller något annat.

Härefter yttrade sig:

Kanslirådet C. Carlberg: Lika lued inledaren anser jag, att man
med synnerligen stor försiktighet bör upptaga alla förslag, som afse,
att staten skulle för rätten att utb-ygga vattenfall fordra, att dessa
efter längre eller kortare tid utan lösen tillfalla staten. Våra vatten
kraftsbolag äro, såsom inledaren framhållit, i allmänhet icke några
lysande ekonomiska företag. Det skulle därför kunna befaras, att,
därest bestänlrilelser af antydt slag stadgades, man icke skulle våga
att i någon större omfattning nedlägga kapital på så riskabla affärer,
och att de så nlycket omtalade lnillionerlla i våra, vattenfall skulle
komma att öka antalet af våra slun1rande naturrikedomar.

Jag behöfver icke framllålla, af hvilken vikt det är att få våra
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vattenfall snart utbyggda. Hvarje monterad hästkraft representerar
en minskad stenkolsimport, och genom att öfvergå till användande af
elektrisk kraft erhåller industrien ofta billigare drifkraft än förut.
Aktiebolaget Mårten Perssons valskvarn i Kristianstad är ett exempel

. härpå. Detta bolag tager från Hemsjö kraftaktiebolag icke lner än
400 hkr men inbesparar dock 100 kr. om dagen. Detta kan man
konstatera, därför att Henlsjöbolaget har rätt att vid vattenbrist af
bryta leveransen af elektrisk kraft och i stället leverera den kontra
herade energien genom användande af valskvarnens gamla ångma
skiner. Det har därvid visat sig, att kostnaden per dag blir onlkring
100 kr. högre än det pris, valskvarnen betalar till Hemsjöbolaget.

Däremot anser jag, att staten bör hafva rätt att reglerande in
gripa beträffande priset på elektrisk energi. Grunden härför vill jag
söka i de mycket stora fördelar, som staten beredt den elektriska
industrien genom att medgifva expropriationsrätt för elektriska led
ningar. Utan denna expropriationsrätt skulle det icke vara möjligt
att framdraga elektriska ledningar. En eller två jordägare skulle
genom att uppsätta oskäliga pris för rätten att uppställa lednings
stolpar på deras mark kunna göra en stor elektrisk anläggning OIDÖj
Hg, och det har visat sig, att, först sedan staten lnedgifvit expropria
tionsrätt, ett utbyggande af vattenfallen i större onlfattning börjat.

Medlet för staten att reglerande ingripa vid bestämmande af kraft
prisen bör vara koncessionssystemet. Jag vill då till en början fraIn
hålla, att koncessionssysteInet .redan är infördt i vårt land genom
lagen af den 27 juni 1902, innefattande vissa bestämmelser om elek
triska anläggningar. Däri föreskrifves nämligell, att alla ledningar,
som föra ström med större spänning än 250 volt, skola koncessio
neras af kungl. Inaj:t, och till följd af riksdagens skrifvelse år 1907
angåen~e åtgärder till tryggande af aftal rörande leverans af elektrisk
energi intages nunlera i alla koncessioner föreskrift, att koncessions
hafvaren skall vara skyldig iakttaga de allmänna bestämmelser i fråga
om leverans af elektrisk kraft från anläggning af ifrågavarande slag,·
som framdeles kunna varda af kungl. maj:t utfärdade. Sådan före
s krift har också intagits i koncessionerna för alla de större kraft
bolagen, såsonl kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors, Henlsjö kraft
aktiebolag, sydsvenska kraftaktiebolaget med flera. Kungl. maj:t och
riksdagen hafva alltså möjlighet att framdeles i fall af behof reglera
prisell.
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Det finnes emellertid en lucka i detta koncessionssystem. Då man
antog 1902 års lag, tänkte man icke så mycket på den socialeko
nomiska betydelsen af detta koncessionssystem utan mera på säker
hetssynp'unkten och stadgade, att å underjordiska ledningar, som äro
mindre farliga, icke skulle behöfva sökas koncession. Detta är en
lucka, som bör fyllas. Genom att begagna denna bestämmelse om
koncessionsfrihet för underjordiska ledningar kan man omintetgöra
den möjlighet, staten eljest har att genonl bestämnlelser i koncessionen
för vederbörande ledning reglera priset å den kraft, som frambringas
i ett vattenfall. Jag vill belysa det genom ett exempel. Distribution
af elektrisk kraft inom ett samhälle går i regel s~ till, att det bolag,
som äger kraftstationen, vid saluhällets gräns till samhället själft eller
till ett annat bolag levererar elektrisk ström med en spänning af
ungefär 40,000 volt. Sedan kraften nedtransformerats exenlpelvis till
omkring 5,000 volt, fördelas den af samhället eller det andra bolaget
medelst underjordiska kablar till understationer eller större förbru
kare. Ledningen från kraftstationen, som är fraindragen i luften, är
koncessionspIiktig. Så är däremot icke förhållandet med de under
jordiska distributionsledningarna. Staten kan alltså enligt nuvarande
lagbestämnlelser icke hindra det bolag, som distribuerar kraften, att
taga oskäligt högt pris för densamma.

Det har sagts, att det kan finnas andra medel för staten att
reglera strömpriset. Jag vet icke något annat, än att staten från
sina kraftstationer franldrager ledningar till salnbällen, där bolag upp
skörtat priset å elektrisk kraft. Enligt min åsikt är det emellertid
nationalekonomiskt oriktigt att kors och tvärs inom landet framdraga
dyrbara kopparledningar, som icke behöfvas för att leverera den er
forderliga mängden elektrisk energi utan endast tillkommit för att
reglera kraftprisen, när man kan nå samma mål genom att använda
koncessionssystemet.

Då jag nämnde, att koncessionssystemet är infördt i vårt land,
vill jag därined icke hafva sagdt, att det fordras koncession för ut
byggande af vattenfall. På teknikens nuvarande ståndpunkt erfordras
dock för att. kunna distribuera kraften anläggning af elektriska led
ningar, och för att framdraga dessa ledningar måste man, då de icke
äro underjordiska, hafva koncession. Sålunda kan lnan säga, att
koncessionssystem finnes. Men tekniken går i våra dagar raskt
framåt, och hvad som är omöjligt i dag, kan vara möjligt i morgon.
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Inledaren sade, att ackumulatorer sannolikt icke kunna få någon
större betydelse. Det torde dock icke vara omöjligt, att det kan
komnla nya uppslag i den vägen. Skulle det icke kunna tänkas,
att, sedan ackumulatorerna fullkomnats, det. vore ekonolniskt ll1Öjligt
att ladda ackumulatorer och sedan föra deln på järnväg eller pråmar
till de ställen, där kraften skall användas.

Ifall detta förfaringssätt blefve lnöjligt, sk,ulle det nuvarande kon
cessionssystemet icke vara tillräc.kligt för att bereda staten tillfälle
att i alla fall reglerande ingripa beträffande kraftpriset. Jag anser
därför, att man bör tillgripa kungsådran. Huruvida staten har ägande
rätt till vattnet i kungsådran, kan vara omtvistadt, men faktiskt är,
att staten har rätt att hindra, öfverbyggnad af kungsådran. Om
staten beviljar öfverbyggnad, är det en så stor fördel, SOln därigenom
beredes industrien, att det är tillbörligt, att staten uppställer be
stämmelser, som äro betryggande för framtiden, OCll som verka där
hän, att man icke behöfver riskera, att priset på. kraften onödigt upp
skörtas. Man behöfver icke befara, att staten kommer att förhindra
kraftbolagen att erhålla skälig ränta på det i företagen nedlagda.
kapitalet och ersättning för den risk, de utsatt sig för genoln an-_
läggningarna. Däremot bör statens reglering af kraftprisen, utom det
att industrien och allmänheten skyddas för att få betala kraften allt
för ~yrt, lnedföra, att kraftbolagen få lugnt utveckla sig utan att
störas af dessa spekulanter och jobbare, som, utan att själfva besvära
sig med något arbete, vilja skörda frukterna af andras lnöda.

O,m det t. ex. finnes en kraftstation, hvilken gifver skälig ränta
och vinst på anläggningskostnaden, ehuru kraftpriset är åtskilligt
lägre, än som behöfves för att konkurrera med kraft, franlbragt genom
stenkol, skulle det naturligtvis vara lockande för spekulanter att in
köpa aktiemajoriteten i företaget och sedan höja kraftprisen så myc
ket, att de nätt och jämt understege hvad energi, alstrad genoDl för
bränning, kostar. Jobbarnas vinst skulle sedan få betalas af indu
striell och allmänheten.. Om däremot staten har rätt att bestämma
prisen, kan det hända, att staten i ett sådant fall komme att säga
till jobbarna: Nej pass, mina herrar. Här hafva' Ni gjort upp räk
ningen utan värden. Här blifver ingen förhöjning af.

Genonl statens rätt .att i alla fall bestämma kraftprisen skulle
säkerligen äfven utlänningar afhällas från att spekulera i våra
vattenfall.
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Såsom en sammanfattning af hvad jag yttrat vill jag. fralnhälla,.
att det för ind.ustriens lugna och sunda utveckling är af största be
tydelse, att staten har rätt att fastställa ifrågavarande taxor, och vi
behöfva icke befara någon olägenhet däraf. Vidare är det min åsikt,
att snarast möjligt bör vidtagas sådan lagändring, att äfven under
jordiska ledningar blifva underkastade koncession, och att man bör
taga i öfvervägande, om icke staten vid meddelande af tillstånd att.
öfverbygga kungsådra bör fastställa sådana villkor, att staten i franl
tiden under alla eventualiteter har l11akt att bestämnla prisen på
elektrisk kraft, som alstras genom våra vattenfall.

Ingenjören C. A. Rossander: Det är nled anledning af kanslirådet. ·
Carlbergs uttalande, sonl jag har begärt ordet. Han har uttalat sig
för lämpligheten af att staten fär rätt att bestämma kraftpriset vid
enskilda bolags distribution af elektrisk kraft. Det förefaller nlig
lämpligt att ur rent teknisk synpunl{t belysa de svårigheter, lllan
kommer in på, om man bestänlmer sig för något dylikt. Jag tror,.
att dessa svårigheter äro för lllånga okända.

Jag vill då franlhålla, att bestämnlandet af priset på den elek-
triska kraften icke är lika enkelt och lättfattligt som att bestämma
priset på t. ex. stenkol eller järnmalm, därför att den elektriska
kraften försäljes under så nlånga olika fornler. . Dä ett bolag säljer
elektrisk kraft, kan den göra det efter den principen, att kraften be
talas för hästkraft och år, d. v. s. efter efiOektbehofvet, eller efter
kilowattimme, d. v. s. efter energibehofvet, eller också efter en kom
bination af båda dessa system.

.Om det betalas efter hästkraft, kan det vidare betalas på olika.
sätt, därför att det icke är så lätt att säga, hvad som menas med
att en abonnent förbrukat ett visst antal hästkrafter, onl därined
menas hvad han förbrukat i medeltal under året eller hvad han så-o
som maximum, t. ex. vid jultiden, förbrukat. Om det faktiska be-o
loppet af hvad han förbrukat skall bestämmas genom mätning, kan
man dessutom komnla till olika resultat, beroende på sättet för mät
ningen. Äfven med salllilla instrument kan jag fä helt olika resultat,
om jag rättar mig endast efter den högsta atläsningen eller efter
medeltalet af ett visst antal afläsningar. Detta är endast några all
männa synpunkter i korta drag för. att gifva en föreställning om
hvilka svårigheter, som finnas på detta olllråde. Det är så, att ~et
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finns knappt två kraftbolag, som följa samma prIncIper, och de olika
-bolagen hafva olika kontraktsformulär. Det är ofta nog vanskligt
för äfven en tf\änad fackman att afgöra, hvilket system är billigast,
-om han har två kontrakt att granska. Detta förhållande är icke,
såsom man skulle kunna tro, beroende på att det är så mällga olika
kraftbolag, och att hvart och ett tycker, att det är roligt att använda
sin Inetod, ut~n det beror till största delen därpå, att det är under
så olika förhållanden kraften tages ut. Om man å ena sidan har en
kvarn, som tager ut kraften dygnet Oill, ungefär jämt hela tiden, och
maximibelastningen sålunda obetydligt öfverstiger medelbelastningen
-och å andra sidan en elektriskt drifven järnväg, där kraften tages

- ut endast under en del af dagen och är underkastad ständiga varia-
tioner, så att maximibelastningen betydligt öfverstiger medelbelast
ningen, så är det tydligt, att dessa båda icke kunna betala efter
sanlma principer, utan taxan måste lämpas efter förhållandena, om
man skall kunna tillfredsställa båda konsumenterna. Det är därför
ur deras synpunkt önskligt, att det finnes flera metoder för bestäm
mandet af priset. Därför blir det .emellertid svårt för staten att fast
ställa priset, ty då måste först grunderna fastställas, efter hvilka
priset skall beräknas, och några andra grunder få icke användas,
-något som skulle blifva olägligt i lnånga fall. Men äfven om man
skulle förutsätta, att man skulle lyckas finna någon forIn för detta,
vore lnan därined icke öfver svårigheterna. Om man fastställer ett
visst pris, måste man äfven bestämma, att hvarje bolag skall vara
skyldigt. att inom ett visst område leverera kraft till det priset.
Eljest skulle bolagen till de konsunlenter, SOIU befinna sig på längre
<lfstånd från kraftkällan, och till hvilka det skulle blifva för dyrt att
lämna elektrisk kraft för det fastställda priset, säga: »Nej, vi leve
rera icke något alls.» Det skulle emellertid ofta vara fördelaktigare
för konsumenten att betala mera och fä kraft än att icke fä någon
kraft alls.

Om det skall vara något värde med en sådan bestämmelse, lnåste
man sålunda fastslå, att alla, som anmäla sig, skola få kraft inom
visst område, så längt kraftkällan räcker till, -ty längre kan man icke
gå. Då återstår svårigheten att fastslå dessa distrikt. Det kan synas
vara icke så svårt, därför att det förekonlmer redan nu. Inom stä~

{}erna t. ex. få nästan alla de, som vilja hafva kraft, sådan, äfven
där det är privata bolag. Det plägar stä i koncessionerna, att kraft
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skall levereras inom vissa gränser till alla, som vilja hafva sådan
för belysningsändamål inom ett sanlhälle. Men komma vi in på de
stora kraftbolagen, blir det en annan sak. Om man har en modern
kraftstation med t. ex. 50,000 volt spänning, kan man från den på
100 a 200 km. afstånd med ekonomisk fördel öfverföra kraft. Man
kan säga, att en sådan kraftcentral har en konsumtionsradie af c:a .
200 km., motsvarande ett olnråde af c:a 300 kvadratmil. Det är
orimligt att .tänka sig, att, hvar helst någon abonnent uppträder
inom detta område, han skall hafva rätt att få kraft till ett visst
pris. Om InaD har en viss spänning, är priset på öfverföringsled
ningen inom vissa gränser oberoende af det effektbelopp, SOlU skall

. öfverföras. aln man öfverför 100 eller 10 hkr, är kostnaden för
ledningen inom vissa gränser densamma. Om en abonnent befinner
sig på 10Q.. km. afstånd från kraftkällan, och bolaget skulle vara
skyldigt att leverera kraft dit, kostar ledningen, säg t. ex. 2,000
kr. per km. eller 200,000 kr. rör ränta och amortering saInt under
håll får man räkna c:a 10 %eller 20,000 kr. om året. Är nu abon
nentens effektbelopp t. ex. 10 hkr, så blir öfverföringskostnaden då
2,000 kr. per hkr. Det blefve tydligen OlllÖjligt att tillämpa sådana
principer. Sådana fall skulle visserligen icke ofta behöfva inträffa,
men jag har anfört det såsom bevis för, 11vart det kan leda, om
man skulle fastslå sådana lagar utan noggranna utredningar.

Jag vill ej heller påstå, att det är omöjligt att finna någon
formel, sonl tager hänsyn till alla omständigheter, som föreligga, och
som sålunda tager hänsyn till afståndet till närmaste kraftledning,
spänningens storlek och kraftbehofvets storlek. Det kan ju finnas
möjlighet att fastställa någon forlnel, där priset blir beroende af dessa
variabla onlständigheter.

Jag vill således icke direkt påstå, att det är olnöjligt att fast
ställa taxor för priset å elektrisk energi, men jag har velat påpeka,
hvilka stora svårigheter man kommer in på, då man vill lagstifta ,i,
den vägen. Det går för sig, dä det är fråga 0111 elektricitetsverk
med af naturen begränsade, tätare befol;kade konsulntionsomräden,
t. ex. dådet är fråga Oln lågspänningsanläggningar i städer och lik
nande samhällen. Men då man kOlnrner till trakter, där man får
räkna med långa öfverföringsledningar i mycket glest befolkade om;.
råden, så tror jag, att lnan får säga, att svårigheterna äro ytterst
stora, onl icke rent af oöfvervinneliga. Jag tror heller icke, att
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nödvändigheten af ett sådant fastställande af priset är så stor. Hit
tills Ilar det gått bra utan sädant, och konkurrensen bar under de
sista 8 åren åstadkommit, såsom jag trott lnig nlärka, att kraft
priset befinJ;ler sig i sjunkande.. Oaktadt allt annat varit i stigande,
både arbetslönerna oeh priset på elektrisk materiel, och trots job
beriet med vattenfallen, som uppdrifvit deras värde, har priset på
elektrisk kr~Jt gått ned i stort sedt, beroende därpå att man kan
utnyttja. vattenkraften bättre, på Inöjligheten till konkurrens, och att
man lärt sig att använda högre spänningar och kan öfverföra kraften
pä längre afstånd, direkt proportionella mot spänningen. Det, som
var omöjligt för några år sedan, kan vara lnöjligt i dag, och det,
som är omöjligt i dag, kan vara lnöjligt i morgon. Faktiskt är ock
så, att det råder konkurrens på detta område. Det kan litet lIvar
intyga. Jag vet mycket eklatanta fall, där konkurrensen har pressat
ned prisen, i ett par fall till en gräns, som jag anser orimligt läge
Jag anser, att man. icke bör behöfva tillgripa medel, som lägger all
Inakt att bestämma kraftprisen i statens hand. FråII konsumenternas
sida bar jag icke IleIler funnit, att man i alllnänhet frainställt några
önskningsmål i den vägen. Jag vill påpeka, att svenska elektricitets
verksföreningen, hvars uttalande här anförts, omfattar icke blott
leverantörer af kraft utan äfven konsulnenter. Det finnes mindre
samhällen, som köpa kraft af bolagen, och icke heller från deras
sida har framställts önskan om ingripande från statens sida för
reglering af kraftprisell. Det blir kanske i framtiden nödvändigt, men
jag vill instämma lned inledaren däri, att det för närvarande icke
är nödvändigt. Och ännu lnindre blir det fallet, om man tänl{er sig
i framtiden perspektivet af ackumulatorkraft. Jag instämmer icke
med inledaren i, att såda.nt är omöjligt. Med den nuvarande, telrniken
går det icke, men Inan kan tänka sig en ny form att med vatten
kraftens tillhjälp framställa en energieik före,ning, som lätt afgifver
.energi och har stor energirikedom per enhet, t. ex. 100 gånger lnot
kol. Lyckas man med det, kan man transportera kraft på långa
håll och köpa sådan li~asom kaffe och socker. Då först komlner
konkurrensen fullt till sin rätt och kan drifvas huru längt som helst,
och afsättningen af elektrisk kraft blir praktiskt taget oberoende af
alla afständ.
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Herr John Hedin: Jag skall icke upptaga tiden länge. Såsoln vi
sett och hört, hafva på senare tiden frainkommit 'en nlängd lagstift
ningsförslag rörande vattenkraftsomrädet, filen det egendomliga är, att
'man icke sett något enda 'af dessa förslag i detalj utarbetadt· ens till
sina grunddrag; de synas i verkligheten sväfva i luften i mänga vik
tiga stycken.

Svårigheterna på ifrågavarande omräde äro, såsom hvarje fackman
vet, synnerligen betydliga; hvar och en, sonl varit i tillfälle att när
filare sätta sig in i dessa frågor, har äfven i regel uttalat sig mot
dessa nya lagstiftningsförslag, baserade på ingripande statskontroll
eller statssocialistiska ideer, enär en dylik lagstiftning säkerligen skulle
alltför mycket binda friheten och den fria konkurrensen samt häll1ma
utvecklingen till skada för alla parter. Jag vill senare påpeka' ett
par saker, som det skulle vara intressant att fä förklarade af när
varande förslagsställare till denna lagstiftning. Det har till en början
föreslagits, att aftal om leverans af elektrisk kraft skall kunna säker
ställas så, att den, som köper kraften, skall få aftalet betryggadt.
Detta förslag har blifvit af elektricitetsverksförenirigen tillstyrkt, förut
satt att det skulle kunna på lämpligt sätt 'genomföras, och synes ett dylikt
förslag i hufvudsak berättigadt. Men därutöfver har föreslagits, att
vattenfallen skola kunna exproprieras. Frågan är nu, hurll detta skall
kunna tillämpas i praktiken. Man kan såsom exempel tänka sig, att en.
kommun icke kan komma öfverens om en kraftleverans med en vat
tenfallsägare, som redan hyrt ut en stor del af kraften från vatten
fallet i fråga. Skall nu komnlunen hafva rätt att expropriera detta
vattenfall? Om ifrågavarande stad eller kommun, som kanske be
höfver några hundra hästkrafter, skulle kunna med lagens hjälp ex
propriera detta vattenfall, hur går det dä med de abonnenter, som
redan kontrakterat om måhända mäng'dubbla kraftbeloppet från samma
vattenfall? Det kan äfven inträffa ett sädant fall, att ett flertal koin
muner vilja samtidigt expropriera samma vattenfall, lät oss t. ex. an
taga de vattenfall, som ägas af sydsvenska kraftbolaget. Komnlu
nerna äro icke ense, utan framställa hvar och en sitt förslag Oln att
få expropriera. Man kan då tänka sig, att en af de större städerna,
Malmö, S0111 disponerar det n1esta kapitalet, lättast kan genonldrifva
sin begäran OITl expropriation. Skall då Malmö hafva rätt att expro
priera hela vattenkraften och sedermera ensanlt bestämnla angående
kraftleverans till ,öfriga städer efter godtfinnande? Hvem skall af-
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göra expropriationsrätten i detta fall och enligt hvilka grunder? Vi
dare k'an man tänka sig, att, om en stad exproprierar < ett vattenfall,
utnyttjar staden därefter kraften på ett sälllre sätt än den, SOlll förut
användt denna kraft,' eller sonl planerat att använda kraften. En stad
utnyttjar måhända kraften fullt endast ett par tusen timnlar per är
till belysning, hvaremot mången industri kan utnyttja kraften 5-8
tusen timmar.' Det kan, SåSOlll dessa exempel visat, blifva 11långa
olikartade, delvis skilda intressen, då det skulle gälla att expropri.era.
Man kan icke tydligt förutse, huru det skulle komma att ställa sig i
praktiken,' men man kan befara, att det skulle kon1ma att. hindra
vattenkraftens bekväma och ändanlälsenliga tillgodogörande.

I fråga onl taxor har en föregående talare i detalj framhållit de
stora svårigheterna i detta fall. Jag vill i sammanhang härmed på
peka en sak. .Förhållandet är, att snart sagdt alla städer hafva elek
tricitetsverk, hvarvid det är rätt vanligt, att städerna taga kraften frän
egna vattenverk eller köpa densamma för att sedermera distribuera
kraften inom sitt område. Skall nu staten hälla kontroll på taxor
för elektrisk ström,' så måste staten först och främst hålla kontroll på
taxorna inom alla kommunala verk. Om staten endast skulle kon
trollera, att de egentliga kraftbolagen ellerkraftleverantörerna till stä
derna hålla lämpliga eller billiga taxor, så skulle en stad kunna ut
nyttja ett billigt kraftkontrakt såsom skatteobjekt och taga t. ex. dubbel
vinst mot hvad den behöfver på leverans af elektrisk kraft inom sitt
område. Därmed skulle hvarken industrien eller andra kraftafnänlare
gagnas. En kommun kunde härigenom rent af försvåra industriens
ställning, hvarä exempel icke saknas. Att elektriciteten af komn1uner
användes SåSOlTI skatteobjekt, är nog rätt vanligt, och jag tror, att den
användes mycket på detta sätt i denna stad.

Jag har velat framhålla d'essa svårigheter, som icke af förslags
ställarna beakt.ats eller i hvarje fall icke konimit till synes uti fram

< komna lagförslag.

Kanslirådet C. Carlberg: Jag vill endast med ett par ord benlöta.
ingenjör Rossander. Han franlhöll,. hvilka stora svårigheter skulle
uppstå, om staten skulle fastställa taxor för elektrisk energi. Man,
skulle kunna t.änka sig ett enkelt sätt. Det bildas ett elektriskt bo-,
lag, som gifver 20 % utdelning. Då säger staten, att det är för-
,mycket, och fordrar, att taxan nedsättes, så att bolaget gifver blott.
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10-12. %. Ingenjör Rossander sade vidare, att det visat sig, att.
kraftprisen för närvarande äro i sjunkande, och att det alltså är onö
digt, att staten har makt att reglerande ingripa. Vi lagstifta dock
icke för dagen utan för framtiden. Vi hafva sett, hvilka förluster
staten gjort genom att dess skogar i Norrland tanklöst bortskänkts i
sammanhang med afvittringen. Det är antagligt, att stenkolen komma.
att stiga i pris, ehuru det möjligen kan dröja 50-100 år. Det
är då viktigare, att vår svenska industri konlmer i gynnsammare
ställning än industrien i länder, där den måste drifvas med ångkraft,.
än att kraftbolagen göra stora vinster och utdela kanske 30-40 %..

Slutligen sade ingenjör Rossander, att, om ackunlulatorsproblemet.
blir löst, blir det icke någon fara, att kraftprisen blifva för höga, ty
då kan öfverallt uppstå konkurrens. Det är dock icke så säkert, att.
sådan konkurrens skulle äga rum. Vi se, huru truster nu för tiden
bildas, och kraftbolagen skulle kunna sammansluta sig för att hålla
uppe priset på elektrisk energi så högt, att det blott något understege
priset på kraft alstrad genOlTI bränsle.

Disponenten E. J. Ljungberg: Den s~ste talaren yttrade, att för den·
händelse staten ser, att ett företag lämnar 20 ~~ utdelning, skall sta-o
ten ingripa, d. v. s. höja afgiften för länlnad kraft. Denna tendens.
har man på senare tider mänga gånger funnit i tal och skrift. Men,
mina herrar, det finnes något annat också, som man får taga i be
traktande, då det gäller industrien: Priset på den producerade varan
kan plötsligt falla, så att företaget går llled förlust under aftalstiden.
Jag vill taga aluminiumindustrien s~som ett exempel.· För några år
sedan gällde ett kg. alulniniuln 4 kr. Nu köper man det för 1 kr.
Hvad skall staten göra vid sådana tillfällen? Skall staten lämna
nedsättning på kraftpriset ? Det vore konsekvent. För' åtskilliga ål'
sedan kalkylerade jag en industriell anläggning, en artikel, sonl stod
till 216 kr. per ton. Man sade, att den icke kunde tillverkas under
180 kr. och aldrig hade sålts under 180· kr~ Jag fick en vacker
kalkyl, och för att vara riktigt säker, då jag framlade den för mina.
kamrater i styrelsen, sattes ett försäljningspris af 150 kr., men, medan
man· byggde, föll priset från 180 kr. till 160, 1-50, 140, 130 och
120 kr., och första årets tillverkning tingo vi sälja 'för 104 kr.

För att fä penningar till industrien, få folk att intressera sig för
den och insätta sina besparingar däri för landets utveckling och fra~-
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åtskrldande fordras likasom vid lotteri några höga vinster, men vi
hafva alldeles för få sådana I Jag har för icke länge sedan från denna
plats uttalat, att hela vår industri icke har mer än 6;'19' %beskatt
ningsbar vinst, hvarifrån måste afdragas all skatt, som utgör omkring
'15 %på vinsten, hvarefter således återstår en nettovinst' af icke mer
.än omkring' 5,26 %.

Det är n1ycket bra, då mail talar om, att staten skall skydda all
mänheten, men hvem är allmänheten? Jo, säger man, det är folket.
'Men hvem är folket? Dit räkna äfven industriidkarna sig, och de
,hafva en stor del af allmänhetens medel att förvalta, nämligen för sin
rörelse använda egna och lånade medel. Det är alltså folkets kapital.

Det kan blifva för mycket ingrepp i industrien. Jag såg en gång
-en sjuk ligga och vara illa däran. Han var så omhuldad af sina an
h'öriga, fick icke ligga i fem minuter, förrän någon af hans anhöriga
:sade: Ni fär icke ligga på det sättet. Han flyttades oupphörligen,
,det ändrades med kuddarna, 'och han fick -ingen ro.

Så kan det blifva äfven för industrien. Man får icke någon ro,
'kan icke, vågar icke göra några kalkyler. Vägar icke att under så
dana fö'rhållanden, som nu äro, sätta in 'sitt' arbete, sitt anseende 
-om man har något - och ej heller sina egna och sina vänners
medel.

Vi måste lära oss, att statens intresse är icke endast att reglera.
Statens intresse ligger i att utveckla~ och statens fördel är SUlnman af
de enskilda företagens fördelar. Drager man för' härdt till, stannar det
11ela. Skall staten taga hand om allt och gifva initiativ till allt, lärer
·det icke blifva· mycket uträttadt. Ty staten har stora svårigheter på
grund af alla de former, S0111 vidlåda och måste vidlåda hvarje sta
tens förvaltning. Staten har dessutom ytterst svårt ått få personer,
'Som den kan gifva den fria nlakten, S0111 kräfves för att i det rätta
-ögonblicket kunna följa' med tiden, ty för hvarje ändring" måste åt
skilliga instanser genomgås och i sista hand riksdagen besluta. Det
skall vara ·remisser till oell utlåtanden frän och om allt' lnöjligt.

Hvad vattendragens kungsådra beträffar' är den, såsom vi veta,
{nycket omtvistad. Bestämmelserna om kungsådran lära ursprung
:ligen inskränkts till endast att förhindra en strandägare att på ett eller
annat sätt stänga i vattendrag, så' att fisken icke kan gå förbi jord
ägarnas strand samt att förbehälla alllnänheten fri båtfart. och på'
senare tiden fri flottningsrätt.
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Tillägg till anförandet.

. Vid sammanträdet i nationalekonomiska föreningen den 29 april
·~'blef tiden för diskussionen väl knapp för det viktiga ämnet: Vatten
fallsfrågorna vid årets riksdag.

I anledning däraf anser jag mig böra erinra, att det ingalunda
kan v:ara tillfredsställande för landets ekonomiska utveckling, att staten,.,.,
sö~er beröfva jordägaren den urgamla rätten till vatten å hans grund
ge:p.onl förklarande, att vattnet i den s. k. kungsådran tillhör staten.
Staten har skyldighet öfvervaka, att den icke stänges, till hinder för

""samfärdsel; flottning ·eller fiske, men icke rätt att annektera. Man har
som bekant påstått, att det vore för det allmänna bäst, om. staten
genom koncessioner på viss tid, med medgifvande' att öfverbygga
kungsådra, kunde som villkor inrycka, att sökanden skulle förpliktas
att efter .viss tid till staten öfverlämna damnlar, och kraftstationer med
eller utan någon som helst ersättning.

Vid ett företag, hvars verksamhets föremål endast omfattar distri
buerandet af kraft och ljus till mindre afnämare, kan sådan bestäm..
melse vara möjlig, och större' industriella företag skulle i enstaka· fall
visserligen kunna uppstå men omöjligen tidsenligt utvecklas och uppe
kallas, ty man måste besinna, i 11vilket hastigt tempo tekniska för
bättringar omvandla all industri.

Vid ett verk, som byggdes för 30 år sedan, insattes exempelvis
turbiner af den för uppgiften i fråga bästa ty,p, som 'då kunde erhållas,
bvilken lämnade endast 35 %.effekt. ,Ett tiotal år senare utbyttes
dessa turbiner mot sådana, som lämnade 60 %, ocllnumera fordrar
m·an minst 80 %. Dess vattenkraftstation har således blifvit ombyggd
tre gånger på c:a 30 ·år. .

Samma är förhållandet med alla' våra i.ndustriella verk. Ett indu
striellt verk blir aldrig färdigt, såvidt det vill följa med sin tid, och
följer det icke med tiden, utvidgar, skaffar sig nya anordningar till
besparande af material OCll arbete, går det under genom bristande
konkurrensförmåga. Jag vill här anföra ~några till verkligheten relativa
siffror:

Ett verk, som i anläggning kostade 400,000 .kr., har sedan dess
under 30 år nedlagt 1,100,000 på tidsenliga förbättringar. Trettio år
äro förgångna, och· endast tio år skulle återstå på en 40-årig konces
sion. Nu är fråga ·om ytterligare utveckling för! skapan.de af produk
tivt arbete till minskning ·'af importen eller ök:ning af "exporten tlll

6
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landets nytta. Hvilken skulle vilja försträcka penningar till sådan
'utveckling, då kraftkällan om tio år sinade? .Säkert ingen! Hvilken
'omtänksam' arbetare skulle vilja nedlägga sina sparade slantar .på ett
eget hem i närheten af sådant verk? Säkert ingen!

Nåväl, invänder man. Staten kan ju öfvertaga verket till billigt
pris och sjäif drifva produktionen. Det är, hvad staten 'däremot icke
kan, ty först och främst blir driften omöjliggjord genom de många

-former, som måste införas vid all statsförvaltning, och seda.n fordrar
staten fullkomlighet af verkets styresnlan.

Walter Rathenau skrifver i sina »Ref1exionen»·: »Statsförvaltning
är trefaldigt u'nderlägsen privatförvaltning :

1:0) Arbetet 'är ·utan konkurrensens sporre;
2:0) Staten kan ej 'afskeda odugliga tjänstemän; .
3:0) Staten, lider aföfvertro 'på nyttan af .ålder i tjänsten.»
En stat fordrar, att alla·, misstag skola kunna undvikas,' hvilket .

endast lyckas' för' ,den, som ingenting uträttar, elleI~ som' inskränker
.sin verksamhet att öfva sträng kritik på andra.

Rathenau skrifver:
»Om 'en tredjedel' aJ dina' beslut äro .riktiga, kan 'du ·vara till

fredsställd», och, 'vidare skiifver hfl~: ,.» Affärsför'etag måste förvaltas
monarkiskt. Kollegier arbeta sällan:' dåligt men i bästa fall endast
medelmåttigt. »

Af hvad jag"här·anfört torde- nog .-tydligt franlgå,att en större
utvecklingsmöjlig industri icke, kan .uppstå med kraft från på viss tid
koncessionerade vattenfall. ..

Vid sammanträdet· ,anfördes, att staten kunde bestämma afgiften
för kraft. med ledning af den vinst, koncessionshafvaren kunde uppnå.
Om sådan princip tillämpas, vore ju koncessionshafvarens intresse
för· företagets ekonomi 'väsentligt .reduceradt, om icke rent af förintadt.

Öfverste F. V. Hansen: Då ett uttalande, af mig blifvit åberopadt
här, skall jag be att få 'säga några ord. Jag har uttalat bland annat,
att jag ställer mig tveksam beträffande bestämmelsen om maximipris

. vid leverans af elektrisk kraft. Jag vill förutskicka, att, då staten
meddelar ·,.koncession på elektrisk ledning,' erhåller sökanden vissa

. rättigheter', hvarigenoln han kan vara skyldig underkasta sig vi"sa
förpliktelser. Jag, instämmer med kanslirådet Carlberg däri, att äfven
u1nderjordiska ledningar borde vara underkastade koncessionsförplik-
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tel~e" ty dä det gäller rättighet att fä distribuera elektrisk kraft, är
.det likgiltigt, om det sker medelst öfver- eller underjordisk ledning.
Däremot kan jag icke följa med honom beträffande bestämmelsen om
maxin1ipris. Jag' anser det visserligen icke vara alldeles orätt, om
staten skulle ingripa därvidlag, om det skulle visa' sig nödvändigt,
men jag är öfvertygad om, att det skulle vara ytterst svårt att kunna
göra det pä ett betryggande sätt.

Ingenjör Rossander påpekade en del detaljfall i det afseendet. Jag
ska.ll be fä nämna, att vid Trollhätteverken distribuera vi kraft på
alla de sätt, herr Rossander omnämnt. Hurll skall man kunna fä .
all~ängiltiga, enhetliga bestämmelser om maximipris, .då. den ena be
talar ett visst pris per kilowatt, den andre ett visst grundpris per
kilowatt + en afgift per kilowattimme, den tredje kanske endast
visst pris per kilowattimme, den fjärde tager s. k. »öfverskottskraft»
under viss tid af dygnet eller af året., Man kan i, detta fall icke
tala om allmänna taxor såsom vid järnvägarna, och man 'kan väl ej
gärna bestämma, en taxa för hvarje speciellt fall? '

Jag har" äfven tänkt på. huruvida man skulle kunna lösa frågan
på det sätt, kanslirådet Carlberg framhållit, nämligen att bolagen icke få
taga öfv'er en viss vinst. J.\rlen, äfven om denna vinst skulle kunna' effek
tivt kontrolleras, så uppstår' frågan, huru skall nedsättning i »taxorna»
ske. Ty i allmänhet hafva de kraftverk, som närmast afses, ett större
antal afnälnare med kontrakt af vidt skilda typer. För hvilka kon
tr.akt skall afgiften nedsättas? På somliga har verket kanske ingen
eller högst ringa ,vinst, på andra däremot en afsevärd sådan. Till
vissa afnämare kan kraften lämnas för lägre pris, till andra måste
llögre pris debiteras, beroende naturligtvis på belägenhet, kraftmängd,
sättet för förbrukningen ID. m. Nej, det är så godt som omöjligt
att bestämma någon effektiv maximitaxa. Att bestämma en maximi
taxa så hög, att alla· fall täckas, skulle icke hafva någon verkan, ty
då skulle kraftproducenten ändock kunna uppskörta de afnämare, till
hvilka kraften lättast och billigast kan levereras.

. Angående ackumulatorproblemet är ,jag i olikhet med inledaren
icke öfvertygad om att detsamnla icke kan blifva löst så, att elektrisk
·kraft i fran1tiden kan Säljas som andra handelsvaror. Sker detta, då
·blifva äfven aflägsnare vattenfall värdefulla, och då regleras priset på
,elektrisk energi i än större utsträckning än, nu enligt vanliga ekono-
miska lagar. Jag tror .ej heller., att faran för .uppskörtning af priset
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på elektrisk energi är så stor, att man behöfver taga den »tvifvel
.aktiga» kungsådran och därmed sammanhängande koncessionstvång
till hjälp.

Den af vattenkraft alstrade elektriska energien har nog redan svära
konkurrenter och får säkert i framtiden flera.

En 'allmän trustbildning bland vattenkraftsägare i landet kan mot
verkas af staten, som själf är ägare af betydande vattenkraft, och
som därigenom har makt ,att reglerande ingripa på prissättningen.

Professor J .. G. Richert: Man har ifrågasatt koncession för öfver·
byggande af vattenfall under två förutsättningar.' Den ena är, att
kungsädra finnes i vattendraget, och 'den andra är, att kraften an
'vändes till distribuering. Man har t. o. m. föreslagit, att under dessa
båda förutsättningar anläggningen skulle efter viss tid, t. ex. 40 år,
utan kostnad tillfalla staten.

Jag vill nu försöka att med ett exempel belysa, huru dessa be
stänlmelser skulle taga sig ut -i praktiken.

Dalälfven bildar vid Avesta ett fall. På' södra stranden ligger
Avesta järnverk OCll på norra stranden' Månsbo kloratfabrik. Kungs
ådran hålles öppen. Från hvardera' stranden utgår en damm, som
låter 1/3 af vattenmängden rinna igenom. Nu har man ifrågasatt öf
verbyggandet af denna kungsådra dels för att tillvarataga en del af
den vattenmassa, som rinner genom öppningen, och dels för att däri
;genom möjliggöra uttagandet af en större fallhöjd. Det finnes näm
ligen ofvanför dammen forsar af tillsammans 11

/ 2 meters llÖjd, sonl
äro mycket hinderliga för såväl flottning sonl annan trafik. Bygger
,man nu en damm' öfver kungsådran, så kan lnan därigenom höja
,vattennivån ofvanför, och man får då ett flera mil långt lugnvatten
'och större fallhöjd. På södra sidan, Avesta järnverks område, måste
man förändra hela den nuvarande vattenkraftens uttagning. Man
måste bygga en centralanläggning med en tilloPP,sledning, en kraft
station och en afloppsledning. Därigenom och genom användande af
bättre motorer vinner man så mycket kraft, att filan utOUl verkets
behof får ett visst energibelopp öfver för distribution.

Huru skulle det nu gå, om koncession 'skulle beviljas under de
nämnda förutsättningarna? Jag börjar då med' kungsådran. Jag bar
·icke fått klart för mig, bvad motionärerna mena, att man skåll få
.koncession på. Mena de, att konce~sion 'skall beviljas endast på den
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kraft, som motsvaras af kungsådrans öfverbyggande, eller att sådan
skall beviljas på hela den vattenl{raft, som kan uttagas med tillhjälp'
af kungsädrans öfverbyggande. Jag tager det senare fallet först, näm
ligen att Avesta järnverk skulle få koncession på hela vattenkrafts
anläggningen. Efter. 40 år skulle denna koncession upphöra, och sta-o
ten kunde säga: Koncessionen är slut; rif bort dammen. Här kan
invändas: Nägon sådan risk föreligger icke; staten gör icke så. Nej ,.
den nuvarande kungl. maj:t gör det icke, men en blifvande kungl..
maj:t skulle 111öjligen göra det. Jag befarar, att ett bolag icke skulle'
väga att taga denna risk på sig.

Man kan visserligen säga, att en sådan koncession i alla fall re
dan finnes. Vi hafva nänlligen koncessionssysteln i fråga om anlägg
ning af. elektriska ledningar,. och koncessionen upphör vid sådana an
läggningar efter 40 är. Hvarför skall Ulan 'då icke antaga konces
sionssystem äfven i fråga om vattenkraftsanläggningar? Kostnaden
för elektriska ledningar är dock endast e~ bråkdel af kostnaden för,
en vattenkraftsanläggning, och får man icke koneession på ledningen,.
så har man kvar vattenkraftskällan. Man kan lägga om tillverl{ningen
och taga ut kraften på stället. Men med ett sådant damoklessvärd
som en koncession på allenast 40 år hängande öfver sig tror jag icke,.
att någon människa vågar öfverbygga en kungsådra.

Om man dessutom skulle gå så långt, att staten om 40 år skulle
vara ägare af vattenkraftsanläggningen, så skulle staten därigenom få
vattenintaget, kraftstationen, afloppskanalen saInt ledningarna inom
och utonl verket. Intet bolag vågar väl ikläda sig en sådan risk.

Men kanske menar man med koncession endast l{ungsådrans vatten
kraft. Man skulle få koncession på en tredjedel af vattenkraften,
som sedermera skulle tillfallå kronan. Hvari denna tredjedel skulle
bestå, förstår icke jag, men det förstå nog lnotionärerna.

Såsom jag förut nämnt, skulle frän Avesta järnverk kunna distri
bueras kraft; en del turbiner och lnotorer skulle användas till distri
bution och en del af kraftstationens kapacitet öfverföras till andra
orter.

Huru skulle man dä fä koncession på en sådan distribution? Är
det endast på den bråkdel af kraftstationen, som motsvarar den kraft,
som nlöjligen kan distribueras, hvarå koncessionen skall beviljas?
Och skulle denna del om 40 är tillfalla kronan? Då kunde Avesta
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järnverk träffa uppgörelse med abonnenterna på 39 år och sedermera
indraga distributionen.

On1 Avesta järnverk distribuerar kraft, och man vill fastställa en
maximitariff eller bestämma, att Avesta järnverk icke skall få högre
vinst än 15 %, skall .man då beräkna, att det är järnverkets hela
vinst, som icke får öfverstiga 15 %, eller skall det vara den lilla del
a( vinsten på ifrågavarande industriföretag, som motsvarar kraftsta
tionens inkomst på distributionen?

Jag tror, att det skulle blifva så svårt att ordna dessa förhål
landen, att kungsådran endast i sällsynta fall skulle komma att öf
verbyggas.

Borgmästaren C~ Lindhagen: Jag begärde ordet med anledning af
den mycket vilseledande framställning, som den siste ärade talaren
gaf af den riksdagsmotion, som jag i är afgifvit angående örver-
byggande af kungsädra. .

Det är ju på det sättet, att kungsådra är så långt ifrån att
anses tillhöra den enskilde strandägaren, att det tvärtom måst ge
nomföras en särskild lag, som medgifvit' de enskilda strandägarna
den utomordentliga fördelen alt i landets mest betydande vattenfall
få fritt tillgodogöra sig en tredjedel af den stora vattenkraften, men
dock förbehållit, 'att de måste hos kungl. maj:t begära koncessionsrätt
på öfverbyggande -af kungsådra., Det är endast en ren grace af staten,
att' de enskilda fått denna i'ättighet.

Jag har två gånger i lnotioner inom riksdagen föreslagit, att
liksom genom lag b~stämts, att det skall vara en viss koncessionstid,
för hvilken man- har rätt att framdraga.. elektriska kraftledningar från
vattenfall, så bör det ock stadgas en viss koncessionstid för öfver
byggande af kungsådra. Första gången, då jag väckte nl0tion i be
rörda hänseende, föreslog jag, att koncession för öfverbyggande af
kungsådra skulle få meddelas på högst 40 år i sänder, sasom redan
är bestämdt i fråga om koncession af elektriska kraftledningar. Detta
förslag föll dock i riksdagen. Då sade emellertid den siste ärade
talaren till' mig, att, om det varit ett förslag, som icke fixerat så
kort tid som 40 år utan t. ex. 60 år,' och ~mån fått välja' efter fÖI~

hållandena, så hade han varit nled om förslaget. Därför har jag nu,
icke i min motion föreslagit' 'begrånsning af: koncessionstiden .lill: '40
år utan just för att få medverkan af professor Richert. icke föreslagit
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någon' viss 'tid' alls. Det 'är således oriktigt, då professor Richert
säger, att jag föreslagit endast 40 års koncessionstid, och - hvilket
det förvånar mig, att han sade - att efter 40 år hela anläggningen
skulle' tillfalla staten, hvarom' motionen ej innehåller n~got.

,.. -, Det förhåller sig ofta på dessa ekonomiska intresseområden så,
att man inför ett reformkraf säger: Detta kan jag icke vara ,med
om, men, om det blir på ett annat sätt, så skall jag vara med därpå.
Om man då kommer igen med detta andra sätt, så säges det: ' Detta
kan jag icke heller vara med om, utan det skall vara något annat~

Denna fråga är emellertid såsom allting annat i socialpolitiken en
fråga om äganderätten. -Saken bottnar ytterst i en äganderättsfråga.

Jag hörde icke allt, hvad inledaren sade, men just då jag under
hans föredrag kom in genom dörren, så tyckte' jag, att han fällde ett
ord: om strandägarnas urgamla äganderätt till vattnet. Det är emel
lertid så, att hos oss är denna rätt icke urgamnlal, 'utan den har
växlat med tidsförhållandena. Det var en tid', då staten rådde om
allt detta. Sedermera har den 'åsikt uppkommit, som' bara _håller
på' strandägarens rätt i alla händelser, 'men, när den åsikten går till
öfverdrift, så lutar man åter till den andra åsikten, och så svänger
pendeln' fram och tillbaka, därför att man aldrig kan lära sig att
hålla den rätta medelvägen.

" Nu är det också så,' att med äganderätt tyckes man här i denna
församling i allmänhet mena endast den privata äganderätten. , Men
det finnes också en äganderätt, som staten har. Den äganderätten
erk'ännes dock icke af den 'privata' äganderätten~ som alltid velat
förkofra sig nled att plundra staten på dess äganderätt. Den 'bekante
nationalekonomiske författaren Agardh yttrade i ..ett 'märkesverk,
som han skref på 1850-ta1et, att de anförda motiven för en dylik
plundring af statsegendomen 'höra till dessa allmänna satser, med
hvilka nlan så' ofta bedrager folken, när enskilda kunna vinna på
deras antagande.

, Det är n'og riktigt, hvad herr Ljun'gberg' yttrade därom, att ,det
kan' blifva för lnycket ,af statsanspråk. Men' han måste väl också
medgifva, att det' kan blifva för litet af" den kontroll, som staten
bör utöfva. Vi hafva sett, hur statens äganderätt under det senaste
århundrandet icke ',upprätthållits utat?- ..fått 'fritt -åsi~d..o~ättas af, de en
skilda. .Tycker 'han. icke då, att det nu kan' vara nog, och, c~tt man
bör få något mera kontroll på de kvarvarande allmänna intres~enas
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tillgodoseende. Jag för min del åtminstone anser, att 'vi ha för litet
af densamma.

För öfrigt kan jag i själfva sakell i allt väsentligt instämma lned
herr Carlberg, som på ett åskådligt sätt framställde dess realiteter.
Men jag vill ytterligare framhålla, att, då inledaren i slutorden ytt
rade, att man skall lämna omsorgerna häroD1 till efterkommande ~
han medgaf också,' att 'det kanske' kommer att' behöfvas statens kon
troll i förevarande hänseende, men det skola våra efterkommande
tillse -, så är väl detta en synnerligen oriktig och' ruinerande prin
cip. Förtänksamhet anses ju oftast vara en dygd. ,Man bör därför
redan nu förbehålla efterkommande lllöjlighetel' att utöfva kontroll
utan alltför' stora omstörtningar, och jag vill vidare framhålla, att~

då inledaren 'sade, att man först i framtiden skall tänka på att be
stämma koncession för ifrågavarande anläggningar, det ju dock fak
tiskt är så, att i lagen redan är fastställdt, att koncession erfordras
för elektriska kraftledningar. Man kan icke komIna ifrån den saken
vidare. Det är endast fråga om att fullkomna en redan bestående lag.

Det var för öfrigt icke endast tekniska hänsyn, sonl gjorde sig
gällande, då denna lag kom till stånd, såsom inledaren trodde. Det
gällde lika fullt äfven att få fralll de sociala synpunkterna, hvilket
jag så mycket mer kan intyga, som jag i riksdagen motionerade och
jämte andra icke utan framgång stred för att just dessa synpunkter
skulle komma till sin rätt. Det då vunna resultatet i detta afseende har
fått sitt uttryck särskildt däri, att det efter kompromiss mellan kam
rarnas olika beslut ----- regeringen hade städse motsatt sig någon
koncessionstid -.:. fastställdes, att koncession endast skulle beviljas
på högst 40 år. Detta var, hvad man då i synnerhet vann för 'att
för framtiden förbehålla sig möjligheten att i de sociala intressenas
tecken genonlföra ett utbildadt koncessionssystem, hvilket ju mycket
väl kan påkalla modifikationer i nämnda provisoriska bestämmelse.

Vi måste erkänna, att med afseende på dessa betydelsefulla eko
nomiska frågor m,an ieke får hålla, blott på den enskildes rätt till
fri och okontrollerad exploatering utan ock på det allmännas rätt, på
nödig omtanke för det stora hela.

Professor J. G. Richert: Jag kOlnmer visserligen icke ihäg, hvad
jag yttrade till hel'r Lindhagen i denna fräga för ungefär ett' år
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sedan. Men jag undrar dock om mitt uttalande var så positivt,.
som herr Lilldhagen nu återgifvit det.

Riksdagsmannen Friherre E. Palmstierna: Professor Richert var
nog vänlig att utmana mig och herr Lindhagen, och jag skall lned
anledning däraf be att omedelbart få rätta några af hans uttalanden~

I sitt anförande framhöll herr Richert, att afsikten vore att låta
koncessionstiden bli 40-årig vid vattenkraftsanläggningarna, samt att
staten vid koncessionstidens slut utan ersättning skulle öfvertaga
hela anläggningen. Detta är alldeles oriktigt. Jag har för min del
alltid sagt, att tiden för koncessionens utgå.ng bör bestälnmas så,
att det i företaget nedlagda kapitalet med hänsyn till konjunkturerna
hinner bli fullständigt amorteradt, och att vanlig ränta därå samt
normal företagarvinst erllålles. Efter denna tid anser jag, att hela
anläggningen borde tillfalla st.aten, utan att särskild lösen borde er·
läggas. En sådan bestämmelse komnle att. verka såsonl en under
hela koncessionstiden utgående koncessionsafgift. Matematiskt kan
filan beräkna, att den i början skulle ställa sig mycket låg filen
hastigt växa mot koncession~tidens slut. Den fördelen skulle härmed
vinnas, att företaget i sin begynnelse blefve endast föga belastadt
men, då det blifvit ekonomiskt bärkraftigare, åsättas allt högre be
skattning. Ur denna synpu'nkt skulle hemfallsrätten visa sig lyckligare
för industrien än beskattning. 40-årig koncessionstid har det enleller
tid icke varit fråga om i detta sammanhang.

Så vill jag erinra därom, att lagutskottets referat om utvecklingen
af det ·norska lagstiftningsarbetet på detta onlråde icke är fullt kor
rekt. Den proposition, som föreligger vid årets storting, förutsätter
koncessionssystem för samtliga kraftföretag, de må vara in- eller
utländska, samt, om jag minns rätt, åsyftas en minimikoncessionstid
af just 40 år.

När jag nu har ordet, vill jag begagna tillfället att ~7ttra något
om de aktuella förslagen att införa koncessionssystem inom vattenfalls
lagstiftningen. Det är ju ett spörsmål, som redall blifvit föremål för
mycken debatt. I dag ha vi 11ört kraftindustrie1~S män uttala sig i
frågan. Men jag ber att få betona, att lagstiftningen måste ta hän
syn till flera slag af intressen. Dels är det kraftpl~oducenternas, dels
kraftkonsumenternas och dels statens egna fiskaliska intressen.
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Nu bar herr Ljungberg framhållit betydelsen af att. det privata
nitiativet just nled tanke på kraftproduktionens utveckling lämnas
'Obehindradt spelruIn. Ja, på intet sätt vill jag förringa värdet af
enskildas hängifna ar~ete .. i produktionens tjänst. Vi ha tillräcklig
erfarenhet om dess nödvändighet. Men, mina herrar, hvem kan
pästå, att det privata företagarintresset skulle stäckas af ett väl
afvägdt koncessionssystem. Erfarenheten från utlandet tyder ej därpå.
Österrike, Schweiz och det vattenrika' Sydtyskiand ha social vatten
rätt med allt nler utveckladt koncessionssystem, men inte vill dispo
nent~n Ljungberg säga, att vårt land är långt före dessa länder i
vattenbyggande, därför att vår vattenrätt är. individualistisk. Snarare
fär man säga, att koncessionssystemet genom att hejda strandjobbarnas
framfart kan jänlna väg för kraftproducenternas åtkomst till vatten
fallen.

Genom utvidgad expropriationsrätt och. nled denna förenadt kon
cessionssystem skulle ökade tillfällen beredas det produktiva kapitalet
att utnyttja våra kraftkällor.

I denna riktning ha äfven rätt många af de teknici, som stå i
den kraftkonsumerande industriens tjänst uttalat sig, förnlenande, att
först genom koncessionssystemets tillämpning kunna fullt betryggande
förhållanden ordnas mellan producent ocll konsument. En viss be
rättigad oro har börjat gripa konsumentkretsen, att tillgodogörandet
af de kolossala naturrikedoll1ar, som vattenfallen rep~esentera, skall
ll1edföra lnonopolbildningar, sonl helt och hållet behärska marknaden.
Vattenfallen höra till de nyttigheter, som ha egenskaperna att fram
locka lllonopolföretag. I den mån kraftkonsumtionen ökas med be
folkningsmängden och näringslifvets utveckling, stiger fallens vä~de,

och kraftprisen kunna uppskrufvas, sedan den kraftkonsumerande
industrien väl en gång fastbundits till kraftkällan.

Medan kraftföretagen i början arbeta sig fram under vissa svårig
heter och med ringa afkastning, komma de så småningonl <att ge allt
rikligare vinst, och utlandets erfarenhet· är i det afseendet läroril{t.
SInåningom kommer den tid, då statens fiska~isk~ intres~en·framträda
för att skattlägga nl0nopolet. Det vore då lämplig3:re, om sakep.
reglerades genom ett· koncessionssystem i stället.. Den otymplig~

skattemetoden kunde utbytas mot ett såväl för staten som industrien
bekvä~are förfaringssätt.
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Vi röra oss· visserligen här på ett i många afseenden opröfvadt
fält och kunna icke utan vidare aptera, hvad utlandet funnit lä111pligt,
men någon ledning torde vi likväl ha däraf. Då vill jag päminna
öm; att tax'or fÖl:' leverans af elektrisk energi. finnas såväl i England
som vid koncessionering af kraftföretag I i Schweiz och SydtyskIand,
och de ha på officiell väg blifvit beställlda. Man har äfven på sina
häll fixerat viss lllaximivinst, ehuru koncessionstiden varit relativt liten.

': . För oss är det af vikt att ej lämna dessa spörsnlål åt enskilda
att lösa på egeri .hand, hur som helst. Då kunna de farhågor be
sannas, som' uttalats af norske justitieministern, hvilken hänvisat till
värt land såsom ett, där vattenfallen' äro på god väg att falla 'i stora
jättemonopolshänder.

Nationen har °äfven. intresse af att kraftflödena användas på ett
för ~ hela folket och vår ekonomi fördelaktigt sätt. Om förhållandena
fritt fä utveckla sig, kan det hända, att det utländska kapitalet blir
mer engageradt'i vära vattenfall, än vi skulle finna önskvärdt. En
ligt hvad en riksdagsman nyss nämnde för mig skulle Alby karbid
faprik ha förvärfvats af engelskt kapital, som äfven fått tillverknings
rätten' vid Månsbo. Ännu' har jag ej hunnit kontrollera detta, men
det vore icke angenämt, onl hela karbidtillverkningen kom uti ett
~tländskt syndikats händer.. I kapitalstarka tyska kretsar ha maningar
äfven framställts, att lllan borde i tid sätta sig i besittning af våra
vattenfall.

Det vore ingen glädjande utsikt för oss, om utläriningarna toge
v.åra väl~defulla: kraftkällor i sin ego och där' för elektrokemisk in~

dustri lämnade arbetstillfällen endast åt ett fåtal svenska medborgare.
För' att det utländska kapitalet icke må få okontrollerad åtkol11St till
det, sonl i sann mening' är nationens egendom, måste koncessions
systemet införas.

.'Så har frågan om kungsådran berörts. Dell är~ .som vi alla veta,
något tvistig. Men när man tvekar om bvar äganderätten till den
samma .ligger, bör lllan väga salnhällets intressen mot de en'skildas,
och då få dessa senare vika. En: gång kommer det att inskrifvasi
vår ekonolniska historia, att' betl~äffande kungsådran har, sonl förut
angäende' skogar och 'grufvor, denna generation bortgifvit samhällets
rätt för den enskildes .vinst.
; ~ Irigen kan med. allvar vilja beskylla'. l11ig för att· ha för afsikt att

stänga kraftindustriens utvecklingsväg. . Nej, alla' vilja' vi gagna det
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ekonomiska framåtskridandet, men vår uppfattning om hur detta
bäst sker kan vara mycket olika.

Ingenjören S. Liibeck: Med anledning af hvad ett par talare yttrat
vill jag ännu en gång betona, att frågan, huruvida maximitariffer
skola föreskrifvas eller ej vid kraftdistribution, är en sak för sig.
Det är ingen anledning att sammanblanda denna sak med frågan om
öfverbyggandet af kungsådra. Maximitariifer och andra bestänlmelser
för kraftdistributionen skola bestämmas .efter distributionens natur.
Bestämmelser för öfverbyggande af kungsådra rättas däremot efter
de syften, som med kungsådran äro förenade. Det vore fullkomligt
meningslöst att sammanblanda dessa saker. Det är väl icke meningen~

att kungsådran skall användas såsoln utpressningsmedel. Denna
uppfattning får man enlellertid af 11vad friherre Palmstierna uttalat i
den af honom för någon tid sedan utgifna haken, däri det säges:
Härmed må vara hur som .11elst, nu har staten i alla fall ett medel,
Ined hvilket den kan klämma efter, nänlligen kungsådran, hvarför
skola vi icke använda det? Detta är icke politik utan utpressning.

Jag ber att med anledning af hvad friherre Palnlstierna yttrade
angående utlänningars förvärf i Sverige få göra en rättelse. Det
förhåller sig nämligen så, att Alby' karbidfabrik äges af utlänningar,
däremot . äges Alby vattenfall icke af utlänningar utan af bankaktie
bolaget Södra Sverige.

Med anledning af de upprepade påståendena, att tyskarna spe
kulera' på de .svenska vattenfallen, vill jag anmärka, att friherre
Palmstierna' hällltat detta från en tysk författare vid namn Mattern,
som utgifvit en bok 0111 vattellkraft lItan att känna till de svenska
vattenfallen. När det sydsvenska kraftaktiebolaget bildades, och det
gick trögt l11ed teckningen i de sydsvenska städerna, utreddes äfven
frågan om kraftöfverföring till Danmark, därvid man för öfrigt äfven
åsyft.ade att använda sekunda skånska kol för kraftalstringen.

Mattern omnälllner nu i sin bok detta förslag att distribuera kraft
till Danmark genom en ledning till Helsingör sanlt säger sedermera:'
Hvilka vyer öppnar icke detta för Tyskland. Hvarför skulle icke vi
här i Tyskland begagna oss af dessa enorma svenska krafttillgångar
för att sprida kraft i landet? Den, som har den ringaste kännedom
om krafttillgängen i södra Sveriges vattenfall, förstår nlycket väl,
med hvilken sakkunskap Mattern härvidlag yttrar sig.
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Slutligen vill jag' med anledning af hvad friherre Palmstierna
yttrade därom, att han vore tacksam för upplysningar angående dessa
saker, särskildt beträffande Albyfrågan, franlhålla, att det vore syn
nerligen önskvärdt, att man inhämtade upplysningar, innan man fram
kommer med förslag af så vidtgående natur, som friherre Palm
stierna gjort.

Direktören O. Carlson: Jag hade icke tänkt, att yttra något i
denna fråga, men en föregående talare uppkallade mig. Han påstod,
att, om kungsådra fingeöfverbyggas, så vore det en grace. Lagen
föreskrifver enlellertid under hvilka villkor kungsådra får öfver
byggas, och man torde,' nled undantag af ett helt litet antal med
borgare, vara ense därom, att kungsådra icke är någon allmän
egendom, utan att den har upplåtits för tillgodoseende af vissa all
männa ändamål, och det ligger ju i; sakens' natur, att, när dessa
blifvit skäligen tillgodosedda,och det :därutöfver finnes vatten, som
industrien kan tillgodogöra sig, så bör sådant ske, och detta sker
alls icke af nåde utan i enlighet med gällande lagar. Det allmänna
förhållandet är, att, när nlan skall tillgodogöra sig kungsådra, så
måste lnan i allmänhet nedlägga mycket stora kapital på företaget,
hvarför afkastningen också måste vara betydlig för att lämna ränta
och amortering på anläggningen och någon vinst i företaget.

Om man nu, såsom här föreslagits, skulle gå in på .att såsom
villkor för kungsådras öfverbyggande uppställa en viss koncessionstid,
efter hvars utgång rätten 'till hela vattenverket skulle öfvergå till
staten, huru skulle det då vid det praktiska utförandet ställa sig?
.Jag vill som exempel taga förhållandena vid Avesta. Å ena sidan
ligger Avesta järnverk och å andra sidan Månsbo kloratfabrik, och
hvar och en af dessa anläggningar h'ar rätt till en tredjedel af vattnet
utom det vatten, som finnes i kungsådran. Sk.ulle lnan kunna' tänka
:sig, att man skulle' kunna förmå ,dessa verk att öfverbygga kungs
"ådran och 'därigenonl skaffa en del för landet nyttig kraft, onl där
llled förbundes det villkor, att staten efter vissa år skulle få öfver
taga hela detta vattenverk utan ersättning. Kan lnan tänka sig en
industriidkare, som skulle vara så blind för' faran att förlora hela
sin egendonl, icke allenast värdet, som ligger uti själfva vattenkraften,
utan också' 'därpå nedlagda penningar. Det vill ingen klok affärsman
vara med om. Det blir' då intet öfverbyggande af kungsädra, utan
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vattnet kOillll1er fortfarande att rinna fram, _utan att kraften' tages i
anspråk. Man får då tala om de bortrinnande. millionerna.

'En föregående talare har, velat fralnhålla, att det .icke skulle
finnas nå.gon äganderätt här i Sverige. Ja, -efte'r hans uppfattning
kanske det icke bQrde finnas' .någon sådan, men jag tror dock, att
det svenska folket ännu bygger på sin äganderätt, och denna ..torde
äfven _komma att bestå för den mark, hvarpå vattnet rinner. Därpå
stöder sig också vederbörande strandägares rätt t.ill vattnet i kungs
ådran.

Det ,har talats om, att vi svenskar sålt våra industriella verk 'till
utlänningar. Ja, det är nog delvis sant. Det bar sålts ett stort
·verk i Värmland till norrmän; stora skogar ha gått dit, men' det
har, nog sin grund i särskilda förhållanden på den platsen. Alby-
,verkens fö.rsäljning till utlänningar är lnycket att beklaga. Men det
gäller -här endast själfva karbidfabriken ,men icke vattenfallet, som
jämte kraftstationen tillhör ett svenskt. bolag, och att det gått så illa,
har berott därpå, att, .när man började bygga vid Alby, saknades en

.sakkunnig: planlägg,ning af de industrier, som' därstädes skulle be
d.rifvas. Det bIef 'penningbrist och penningbekymmer, och härigenom
nedsattes förtroendet till företaget.

Med afseende på Månsbo. kloratfabrik är det ej några utlänningar,
som äga detta; verk. Det äges 'af Stockholms superfosfatfabriks
aktiebolag. Af aktieägårna är det en utlänning,. som,; har en aktie
och dessutom bolagets generalagent i 'London, -som har 33 aktier,
.men för äfrigt är det svenska män, SOrlI äga aktierna.'

. Jag tror, att vi alla, som I arbeta för den svenska industrien, icke
kunna vara med· onl 'att man afklipper vår frihet och vår möjlighet
att arbeta.' Det ligger i :sakens 'natur, att, om lnan gör äganderätten
,så ,sväfvande, att den om vissa år borttages, ingen nlänniska .vill
"arbeta på att planlägga något för fråmtiden. Vi göra det sämre för
våra barn och'våra, barnbarn, om det blil~,:· s'åsom socialisterna vilja
ordna det, att staten skall så småningom suga ut industrien genom
att till en början taga ,litet .och slutligen -alltihop.

Riksdagsmannen Friherre E. Palmstierna: Jag vill endast göra
.ett .par anmärkningar.

Beträffande öfverbyggnad af kungsådra förhåller det sig nu på
det s,ättet~ att .kungl. maj:t vid tillstånds lämnande till· öfverbyggande
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af kungsådra ansett sig böra fordra, att dammägaren skall vara
underkastad den ytterligare inskränkning i rätten att tillgodogöra sig
vattnet i kungsädra, som kan föranledas af ny lagstiftning beträffande
-vattenrätten och därmed sammanhängande ämnen.

Vidare ber jag att fä säga, att nlan måste tänka på att, det på
ett område sådant som. det ifrågavarande är många olika sidor, man
måste taga hänsyn till. Vår 'ingenjörskår, en dugande, insiktsfull kår,
som har hela landets aktning, och som steg för steg arbetat sig
fram, anser sig nll, såSOln juristerna fordom, kunna monopolisera allt
vetande, som ligger i närheten af deras eget arbetsfält. Jag tror,
att det vore klokt, om man antoge, att äfvell andra: personer kunde '

.hafva en viss rätt att 'få· säga sina tankar i saken. På gränsen .
mellan olika verksamhetsområden - här teknik och nationalekonomi
- vore det mer fruktbärande för utvecklingen, om man i stället.
sökte samarbete med hvarandra. Och jag vill säga, att den prin
cipiella ståndpunkten bör vara, att produktionen är till för hela salll
hället, och det gäller att lagstifta på sådant sätt, att produktionen
äfven räcker till för hela samhället. I annat fall är jag rädd för
att man kominer in på afvägar.

Det är påtagligt, att vi 11är i mångt och mycket stä på prin
cipiellt olika ståndpunkter, men jag tror, att den väg, som här blifvit
utstakad, en gång kommer att visa sig för kraftproduktionen själf'
ha varit den lyckliga~te.

Ingenjören S. Liibeck: Jag tror, att det af mitt inledningsanförande·
tillräckligt tydligt framgick, att jag anser, att man skall försöka att
lösa ifrågavarande spörsmål i den Inån de behöfva lösas men icke·
nu lagstifta för aflägsna framtida behof.

Med anledning af hvad friherre Palmstierna anförde rörande den.
bestämmelse för kungsådrans öfverbyggande, där det heter, att den,.
som får tillstånd att öfverbygga kungsådra, skall vara underkastad:
den inskränkning i rätten att tillgodogöra sig vattnet i kungsådra,.
som kan föranledas af ny lagstiftning beträffande vattenrätten, så vill
jag framhålla, att denna bestämmelse icke har den innebörd, som.
tillagts densamma. Den har nämligen tillkolnlnit på förslag af vatten
rättskommitten, och anledningen lill att densamma införts är, att
med rätten att tillgodogöra vattnet i kungsådra man velat förena
vissa med kungsådrans uppgift oomtvistligt sammanhängande be-
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.stämmelser, såsom t. ex. att för fiskets tillgodoseende skall betalas
en viss afgift per hästkraft att användas .t. ex. för inrättande af en
fiskodlingsanstalt. I dessa bestämmelser får man emellertid icke in
lägga en sådan tolkning, som friherre Palmstierna nu försökt att göra.

Riksdagsmannen Friherre E. Palmstierna: Gent emot hvad den
siste talaren 'yttrade skall jag bedja att fä framhålla, att lagutskott~t

i sitt· ifrågavarande betänkande säger: »Visserligen lärer det vara en
rätt för staten, som ju har att. iakttaga det allmännas intressen vid
förfogande öfver kungsådra., att uppställa därför lämpliga villkor.
·Också l11eddelas vid tillstånds lämnande till öfverbyggande af kungs-
.ådra följande bestämmelser - - - - ~ etc.' Det är lag.utskottet,

som yttrat sä.
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Förste Aktuarien D:r K. ,KeY-Åberg höll' härefter' ett föredrag om:

Inlandsbanan. :

Mina. herrar! Det stora järn~ägsför.slag" som afser att lnedelst

~n samlllanhängand~ st?-ts~ana, före~a mellanri.ksbanan under pol
}cirkelns regioner med det isfria, väster4afvet, har ursprungligen ut
.gjort . två skilda järnvägsprojekt., ". Det· ·ena·. .afdessa, det .egentliga
.inl~nd~baneproje~tet,·. afsåg. att genopl en nor~la~spål~ig.statsban~genom
i Norrlands .. 'inre .bygder, _fastare ,sammanknyta dessa .med Sveriges. ~yd.

~liga~e ". delar.. ,'.,~ I:,: :'.elI...dYlik :ban:a_ har "man, . såspm. ~ bekant,,: trott '.$ig .. fin-
.- l. .' • '. . . <.'..•• .l' ,.
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na ett verksamt medel till Norrlands fortsatta kulturutveckling och
enkannerligen till ett bättre utnyttjande af dess stora naturtillgångar
i malmer, skogar och vattenfall, på samma gång en sådan bana
ansetts oafvisligt nödvändig för rikets försvar.. Såsom en lämplig
utgångspunkt i söder för denna nya statsbana fran1hölls ursprungligen
Sveg i Härjedalen, men, sedan den med stora statslån understödda
enskilda järnvägen Orsa-=-Härjedalen. tillkommit, har man, åtminstone
alternativt, ifrågasatt Orsa såsom berörda utgångspunkt. Mellan
Orsa och Gällivare, den nytilltänkta statsbanans sannolika slut
punkt i norr, räknas omkring 1,000 km., och det hittills isolerade
och afstängda landområde, som skulle öppnas och verksamt beröras
af järnvägen, äger en vidd omkring 115,000 kvkm. (ungefär lika
med. södra Tyskland: Bayern, Wiirtemberg, Baden och Hessen).

Det andra af de två ursprungliga projekt, som gifvit upphof till
det nuvarande inlandsbaneförslaget, är järnvägsförslaget Dalarne
Bohuslän, hvilket afsåg att bereda förbättrade kommunikationer och
utfartsvägar åt de öfre delarna af Dalarne, Värnlland och Dalsland.
I söder eller rättare väster oscillerade utgångspunkten för detta
förslag mellan olika hamnplatser å bohuslänska kusten, i norr eller
rättare öster var slutpunkten icke heller fixerad' lnen tänktes förlagd
till någon redan befintlig järnvägsstation i öfre Dalarne. Sedan
tanken på en inlandsbana genom Norrl~nd tagit mognad, väcktes
emellertid naturligt och lätt den iden, ~tt man borde anknyta den
tillämnade banan mellan bohuslänska kusten och öfre Dalarne just
vid den norrländska inlandsbanan, hvarigenom man skulle erhålla en
sammanhängande järnvägsled på mer än 1,500 km. från trakterna
vid Ishafvet ända ned till Kattegatt, och så var inlandsbaneiden i
vidsträckt mening färdig. .

l\'Ied hänsYll till de efter våra förhållanden oerhörda kostnader
de röra sig omkring 150,000,000 kr. -, SOlD ifrågavarande storvulna
förslag beräknas kräfva, säger det sig själft, att det måste ligga
stor vikt uppå, att samma förslag underkastas den sorgfälligaste
granskning, innan detsamma sättes i verket. Kungl. maj:t har också
med stöd af riksdagens föregående beslut i ämnet, anbefallt, att
noggranna ekonomisk-statistiska utredningar rörande banan i hela dess
längd äfvensom af vissa söderut ifrågasatta bibanor skola genom
järnvägsstyrelsens försorg verkställas. Dylika undersökningar, till
hvilkas närmaste ledare jag varit utsedd, hafva också bedrifvits under
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fyra års tid (1905-1908)" och hafva successivt Öfverlämnats till re
geringen. Sedan i början af detta år föreligga samtliga undersök
ningar i tryck.

Såsom källmaterial för dessa' undersökningar Ilar anlitats rikets
officiella statistik i de flesta af dess grenar, geografiska och stati
stiska handböcker, resebeskrifningar, kartverk, komnlittebetänkanden
- hvaribland särskildt är att nämna norrlandskommittens, vatten
fallskommittens och skogskommittens betänkanden -, samt i stort sedt
all annan värdefull tryckt litteratur i ämnet, som funnits att tillgå.
Dessutom hafva särskilda frågeformulär för utforskande af lands
vägsafstånd, befolkningens storlek å vissa platser, befintliga natur
tillgångar, särskildt vattenfall OCll mossar, näringslifvets tillstånd etc.
genoD1 länsstyrelsernas försorg utdelats till samtliga kommuner, som
ansetts kon1ma att mer eller mindre verksamt beröras af järnvägen,
och hafva svar å dessa formulär inkonlmit frän samtliga dessa kom
muner. Beträffande de för ifrågavarande nejder betydelsefullaste
naturtillgångarna eller 8kogar!J~a äro speciella utlåtanden afgifna af
vederbörande revirförvaltare och öfverjägiIiästare, och i fråga om
flottningsförhållandena äro yttrandell afgifna af ett större antal flott
ningsföreningar. I fråga om längs bansträckningen befintliga' lnine
raliska fyndigheter hafva förre och nuvarande chefen för' Sveriges
geologiska undersökning afgifvit yttranden, och beträffande den för
hela banprojektet utomordentligt betydelsefulla' frågan om Iåpplands-

,malmens nedfraktning har en särskild recherche verkställts af dispo
nenten å Storfors bruk, kabinettskamluarherre Aug. Herlenius, i
11vilkens yttrande öfveringenjören vid järnkontoret J. A. Brinell instämt.
Äfven i en del andra viktiga detaljfrågor äro speciella yttranden af
gifna, såsom angående' kolning i Norrland af öfveringenjören vid
Sandvikens järnverk Tord Magnuson, angående utsikterna för anlägg
ning af järnverk 'Tid de stora vattenfallen i Lule älf af förutvarande
disponenten vid Gällivare N. Bosreus, angående sjöfrakten från
diverse norska och svenska hamnar ut i världshandeln af aktiebolaget
Olson & Wright m. fl. För att tillhandagå mig med erforderliga
upplysningar af hvarjehanda slag ha till sist kungl. maj:ts befallnings
hafvande inom Göteborgs och Bohus län, Älfsborgs, Värmlands, Kop
parbergs, Jänltlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens
län utsett ett antal med förhållandena inom länet synnerligen för
trogna personer. Med dessa herrar, som utan undantag med den
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största beredvillighet ställt sin' stora lokal- och sakkännedonl till
1llitt förfogande, och som jag är skyldig mycken tack för allt· deras
·oegennyttiga arbete för det alllnännas bästa, har jag samnlanträffat
:på de resor, jag under de år; undersökningen' varat, ansett vara för
densalnilla nödvändiga. Jag har ·för undersökningens skull gjort· tre
resor till öfre Norrland, två till Jänltland, en till Härjedalen, tre till
Dalarne, tre till Värmland, två till Dalsland och fyra till Bohuslän
Dch har därund.er afllållit ett flertal nIöten, ·af hvilka de största be
vistats .och ledts af länens resp. höfdingar.

Beträffande de resultat·, hvartill undersökningen kommit, ber· jag
få uppdela mitt ämne i två hufvuddelar, så att jag först fär· fästa
lnig vid' den egentliga inlandsba,nan från Sveg eller' Orsa upp' genom
det inre af Norrland och sedan öfvergä till inlandsbanans södra I del
eller det ursprungliga järnvägsförslaget Dalarne- Boh·uslän. Natur
ligtvis kan det endast komma ifråga att i största korthet relatera
vissa af hufvudresultaten.

Norrland är i stort sedt ett i tre terrasser uppbyggdt land, hvar
,dera af onlkring 10 mils bredd. Närm.ast .hafvet ligger den s. k.
.älf- och hafsa,flagringarnas region, hvilken en gäng i tiden varit
.sjöbotten. Här har Norrlands bebyggelse tagit sin början~ och flod
dalarna .med sin jämförelsevis godartade jordmån' hafva gifvetvis
frälTIst lockat· odlarens flit. Mänga af' dessa dalar äro· redan väl
uppodlade ocll befolkade. .Städer och större handelsplatser hafva
uppvuxit vid alla älfmJTnningar, där' ock ett stort antal sågverk och
trälnassefabriker blifvit· anlagda, som med begagnande af älfvarna
såsonl flottleder tillgodogöra sig de stora skogstillgängarna, i den
bakomliggande regionen eller den s. k. moränlidernas och de stora
1nyrarnas region. Här förefinnes llufvudmassan af Sveriges prisade
,barrskogstillgångar. Stora vidder, kans~e hälften af hela arealen,
upptagas eineilertid af försumpade skogar och 'improduktiva, myrar.
Folkmängdstätheten uppgår till endast 1. a 2 personer per kvklll. och
den odlade jorden till allenast .1/2procent af· ytvidden~' Skogarnas
:växtjörd utgöres' till större delen af m.orängrus·. Både dess' oeh
myrarnas. lämplighet för odling' .. i:tl~ i,. allmänilet tvifvel~ktig,.och någon
,uppodling 'af densalnma i större utsträckning torde ·icke på allvar' kunna
ifrågaSättas annat· än .i . de trakter af .regionen,' som nå in· på~ det
jälntländska silul'omrädet oeh dess förgreningar norrut. D~n öfversta
terra·.s~en '.upptager fjällens. och de stora·sjökedjornas·region, som'med



Inlandsbanan. lOJ!

hänsyn till föreliggande järnvägsförslag är värd att tilldraga sig den'

största uppmärksalnheten.. De svenska fjällen intaga, såsom förut
blifvit antydt, ett område Jängs gränsen lnot Norge af olllkring 10 mils
bredd. Fjällkedjans högre delar bildas i regel af kvartsiter och hårda
eruptiva bergarter, under det att mjukare bergarter, såsom skiffrar
och kalkstenar, förekomma på lägre nivåer. Stora, djupa flod- och
sjödalar genombryta bergskedjan och uppdela densalnIna i skilda
massiv. Ungefär hälften af regionens hela areal når öfver barrskogs~

gränsen, och de för odling ägnade: trakterna äro företrädesvis att söka
i de stora dalgångarna. Moränjorden är här endast i mindre grad
bildad af urformationens bergarter, som äro de allenarådande öster
om regionen; utan har ti~l största delen fätt sitt material från fjällens
yngre formationer samt· ·från de siluriska kalkstenar och· skiffral""r.
som isynnerhet i regionens mellersta sträcka förekomnla i dalgångar
och andra ·lågt liggande. trakter. Där dessa kalkstenar och skiffrar
länlnat väsentliga bidrag till moränjordens sammansättning, är denna
en mera fruktbar jord än -eljest. Vidare finnas inom regionen med
större eller mindre. utbredning issjösediment, deltabildningar och
svämland samt godartade myrar och mossar, så att odlingsmöjlig
heterna, hvad på jordmånen ankommer, måste, anses både talrika och
goda, men desamma inskränkas dock ansenligen af den betydande
höjden öfver hafvet och det hårda -klimatet, som hafva till följd, att
större delen af odlingsjorden måste betraktas såsom för jordbruket
värdelös. I högfjällen ligger ,snön kvar öfver sommaren, lafhedens,' __
vide- och björkbältets vegetationer intaga regionens 'högre trakter ti,lI
en nivå, som från 500 meter öfver hafvet längst i norr stiger till
öfver 800 meter öfver hafvet längst i söder. Där nedanför vidtaga
på fjällens nedre partier och i dalgångarna barrskogsonlrådet och
dess . växtformationer, SOlD i det stora hela föga afvika frän den
östligare regionens. Skogarna äro dock flerstädes ganska glesvuxna,
kortvuxna med konformiga stammar och afvissnade toppar, rned ett
ord af fjällskogsnatur.

De stora sjökedjorna mellan fjällmassiven sträcka i regel sina
östspetsar fram till gränsen lnot skogsregionen, och de mäktiga älfvar,
genom hvilka de afbörda sitt vatten, bilda under sitt .lopp nedåt
Östersjön flera kraftiga fall, enkannerligen vid öfverskridandet af
trappgränserna mellan de olika regionerna. Dessa fall göra älfvarna
naturligtvis otjänliga såsom segelleder, lllen hafva icke hindrat deras
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:3-p~erande till flottleder, hvarpå skogarna ända upp från fjälltrakterna
nedforslas till hafvet. På samn1a gång fallen skänka en tilldragande
omväxling åt den eljest stela naturen~ erbjuda de storartade kraft
källor åt industriell idoghet. Skogar och vattenfall äro des·sa trak~

ters förnämsta nq,turtillgångar jämte kalk och nyodlingslägenbeter.
Några malmtillgångar af brytningsvärd beskaffenhet äro icke kända

längs den föreslagna bansträckningen och torde näppeligen förefinnas.
Befolkningen är inom banans hela trafikområde "ytte"rligt gles. .Nere
i Härjedalen räknas 1 person per kvknl., i östra Jämtland är det
bättre - längst ned 2 il 3, högre upp 10 och däröfver, öfverst
2 il 3" per kvkm., uppe i Lappland 1 a 1/2 per kvkm. Folkets
h~fvudnäringar äro skogshandtering, bo'skapsskötsel, husslöjd samt
jakt och fiske. Den odlade jorden är mycket ringa och begagnad
hufvudsakligen till odling af grönfoder.

Efter denna hastiga öfverblick af natur-, befolknings- och närings
förhållanden i det inre af Norrland torde det vara tydligt, att inlands
banan icke kan äga några lysande bärighetsutsikter, hvilket enlellertid
naturligtvis icke hindrar, att banan ur statsekonomiska, näringskul
turella och nlilitära synpunkter kan hafva den utomordentligaste
betydelse. Undersökningen har gifvit vid handen, att banan fördel
aktigast bör i söder utgå från Orsa, hvadan Orsa-Härjedalens järn
väg bör inköpas af staten, saInt att den vidare bör framdragas öster
om" Storsjön, därefter transitera det bördiga jämtländska silurområdet
oeh vidare gå franl utefter de stora sjökedjornas ostspetsar till
Gällivare. Så lagd torde banan under de första 20 åren af sin till
varo skänka en bruttoinkomst af· omkring .3,300 kr. per ·bankm.
Till jämförelse Inå meddelas, att är 1907 statsbanelinjen Boden
1J{or}ärv gaf en bruttoinkomst af närmare" 900 kr. och linjen Boden
- Bräcke med linjerna till Umeå, Örnsköldsvik och· Sollefteå en
bruttoinkomst af l1ärnlare 3,700 kr., båda beloppen per ballkm.
Å sistnänlnda bandel beräknades driftkostnaden ~ppgå till 5,564 kr.
per bankm., hvadan densamma uppvisade en förlust af cirka 1,870
kr. per bankm. eller för hela bansträckningen (703 kIll.) cirka
1,315,000 kr. Den norrländska .tvärbanan lämnade samma år en
bruttoinkomst af omkring 7,000 kr. per bankm. men endast 298
kr. i nettoinkomst, hvilket belopp naturligtvis icke på långt när
betäckte räntan å anläggningskostnaderna.



Inlandsbanan. 103

Banans viktigaste - transportföremäl torde blifva skogsprodukter,
-enkannerligen träkol och tjära. Timnter torde i regel icke kon1ma
att transporteras å banan, enär flottningen i älfvarna gemenligen
ställer sig så billig och trygg, att järnvägen icke kan med fördel
rivaljsera med densamma, Enligt uppgifter från vederbörande flott
ningsföreningar kostar det att flotta 1 kbm. tilnmer till kusten från
Volgsjön (Angermanälfven) 86 1

/ 2 öre, från Storuman"s sydspets 1: 71
kr., från Storvindelns 2: 47 kr., frän Kasker 1 kr., frän Forsnäs
(Pite älf) 1: 56 kr., från Vajkijaur 90,3 öre, från Luleluspen 1: 71
kr. Härmed må salnmanställas, att enligt gällande fraktsatser å
statsbanorna det kostar mera att transportera 1 kbnl. timmer järn
vägsledes blott tre mil än att flotta samma kvantitet ända frän
Volgsjön till hafvet, och att en utfrakt järnvägsledes från Jokkmokk
till Luleå (314 km.) af 1 kbm. rundtimmer skulle draga en kostnad
af närm are 4 kr.

Ej heller är det antagligt, att banan kOlumer att uppamma någon
större sågverks- eller trämasseindustri uppe i lappmarkerna. Mindre
sågverk för tillgodoseende af 'Il:lera lokala behof kOlnma nog alltid
att där uppstå - och sådana- finnas för öfrigt redan exempelvis i
Vilhelmina, Stensele, Sorsele och -Jokkmokk -, men jag afser större
anläggningar, som basera sin - rörelse hufvudsakligen på export.
Anställda kalkyler hafva ådagalagt, att det trots den billigare sjö
frakten ut i världshandeln från Honlnlelvik än från "hamnarna vid
Bottenhafvet, trots sjunkning af timmer vid flottningarn~ och trots
~agringsränta ullder den tid Bottenhafvet ligger tillfruset i regel bör,
tack vare flottledernas relativa transportbillighet, ställa sig förluån
ligare att drifva såg- och trämasseindustri nere vid kusten än uppe
vid inlandsbanan. Utslaget af dessa alltid något osäkra kalkyler stödes
för öfrigt af det förhällandet, att en trävaruindustri, öfverhufvudtaget
så stor som det öfre Norrlands skogar förnlå bära, redan uppvuxit
och slagit ned sina bopålar vid kusten och älfvarnas mynningar samt
desslikes slagit under sig oerhörda skogsvidder i landets inre. Hvad
fjällregionen beträffar, är ocksä att 11ärvid erinra, att kronan där är
den största skQgsägaren, och att det är föga troligt, att staten för
tillgodogörandet af sina därstädes befintliga skogstillgångar inläter
sig på någon mera omfattande industrirörelse. Dessutom äga inom
nämnda region, ätminstone norr om Stensele, skogarna - hvilka för
öfrigt i hela lappmarken äro underkastade särskilda afverkningen
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begränsande bestäinmelser - näppeligen" den växtlighet och täta
bestånd, att de ensamnla utan tillhjälp af skogsregionens vidder'
skulle förmå, att uthålligt mata en i större stil' anlagd industri.

Onl- man sålunda icke har att för ,; banan förvänta några större
transp'orter af timmer eller sågad last, torde mail~ där~mot hafva' att
motse stora kvantiteter kol, enär det virke, som användes till kolning,
icke: 'tål så läng flottning,- ,som' den ,här kräfves. ';Enligt uppgifter
och . beräkningar, af' ·vederbörande revirförvaltare kan mån beräkna,
att ~b;anan' i sin' tilltänkta sträckning Orsa - G'ällivare skall under de'
första 20 åren, då skogarna rensas från gammalt vrak, stubbar och.
spillror, motse en ärlig transp'ort af cirka 800,000 stigar kol (1 stig
== ' 20 'hl.) samt sederInera, då man har att ·,räkna endast med den
årliga tillväxten, ungefär hälften -så mycket. .Den öf~erväg'ande delen
af- denna produktion har, vid trafikberäkningarnas upprättande desti~

nerats till Bergslagen, sedan genom utredning åvägabragts, -att kol för
Bergslagernas räkning verkligen nled fördel torde ,: kunna tillverkas
ända uppe i Jokkmokk. D'en stora tillförseln af träkol, som' beräk
nat'S skänka omkring hälften at ·balna·ns bruttäinkomster, synes möj
liggöra icke alleiuist en afsevärd bestående: utveckling af den svenska
järnhandteringen -utan 'ock en bespa.rande inskränknin'g-· i kolningen
inom själfva Bergslagen.

Mycket kunde vara att tillägga om den norrländska inlandsbanan,
sådan den fÖr närvarande föreligger i förslag, men jag tillåter nlig
att inskrän;ka 11lig till' framhållande af vissa förhållanden, som ur eko
nomisk statssynpunkt synas vara värda att särskildt uppmärksammas.
Hamra kronopark, som genomkorsas af Orsa-Härjedalens järnVäg, är'
taxeringsvärderad till 2,000,000 kr., och inom de·socknar,. hvilka
direkt beröras af banan mellan Sveg och G~llivare, äger staten jord
bruksfastighet till ett taxeringsvärde af cirka 29,000,000 kr., ett värde,.
som ·naturligtvis genom 'järnvägen komlner att högst,väsentligen ökas,
därigenom att skogarna kunna ställas under rationell kultur och som
följd ·däraf gifva förökad: afkastning. Här 'och hvar berör banan mäk-

'. tiga v,att.enfall, såsom Storstupet i Dalarne, Åsansforsen i södra Jämt
land, Kattstrupe~ och Skärhällsforsarna i Indalsälfv'en., Högbroforsen i
Härkan, Luspforsen i Dme älf, Trollforsen iPite älf, Akkats- och
KajtuInfallen -i Lilla Lule älf samt Paktekuojka-' och Liggakuojafalleri,:
Harsprånget och Porjusfallen' 'i Stora Lule älf. Större delen af dessa
fall tillhöra helt eller -delvis staten; såsom Åsansforsen om 1,162 hkr.,
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Kaltstrupeforsen om'4,400 hkr., Högbroforsen om 1~121 hkr., Luspforsen
om 3,135 hkr., Trollforsen om 9,389 hkr., Akkatsfallen om 5,032
och" .Kajtunlfallen om 4,194 hkr. samt slutligen de nämnda jättefallen
i :Stora Lule älf om" tillsanl111ans Iilinst 70,547 hkr., allt vid -industriell
Inedelvattenmängd.

Vidare vill jag tilläg'ga, att enligt förslagen böra de stora"· sjö_O
system i Norrland, sonl direkt beröras af den tilltänkta' statsbanan,·
där så, kräfves, .kanaliseras, så att så genomgående ångbåtsleder SOl11

möjligt kunna ä desamma upprättas mellan statsbanestationerna invid
sjösystemens ostspetsar och rikets fjällgräns i väster. På detta sätb
skulle man mellan .Ströms "vattudal och mellanriksbanan Luleå-.-Riks
gränsen erhålla 9 il 10 större och ·mindre västerut ledande ångbåts
leder, hvilka anknöte sig till statsbanan."' Genom att medelst en sido
bana förena Hotagens -,sjö i Jämtland och:stadshufvudbanan och genoll1
dennas beröring med Storsjön -komma ytterligare två ångbåtsleder att
indragas inom banans trafikrayon. De stora fjällregionerna mellan
storsjön och nyssnämnda mellanriksbana torde under öfverskådlig tid·
i sina trafikbehof· tillfredsställas genom ett sålunda anordnadt konl
munikationsväsen. Rvad därelTIot beträffar Storsjöns strandbygder,
äro desamma' redan nu så tättbefolkade, och uppodlingen där så långt
framskride"n, att en bibana" synes med första böra byggas längs sjöns
västra strand, och hvad' Härjedalen angår, finnes i dess västra delar .
intet större till ångbåtsled tjänligt sjösystem' att" för banan tangera.
Inom -antydda nejder äro befolkningen och odlingen sammanträngda
till Ljusne älfs och Stora Rärjeåns .sanlt deras bifloders dalgångar,
och· det synes därför vara det lämpligaste att tilJgodose samma tra.k
ters trafikbehof medelst bibanor i nämnda dalgångar lned slutpunkter
i Hede och Lillherrdal. Härvid är särskildt att erinra, att staten
inom västra Härjedalen äger jord för ett taxeringsvärde af omkring
450 000 kr.

Gifvetvis skulle trafikberäkningarna- för inlandsbanan ställt sig
gynnsammare, om det' visat sig kunna blifva med ekonomisk fördel
förenadt att ä banan nedfrakta }ärnmalm från malmfälten 'vidKiruna
och Gällivare. Af den förtjänstfulla utredning, som i denna fråga
blifvit gjord af disponenten Aug. Herlenius, synes mig eIneIlertid med
full, evidens framgå, att, så länge de inom själfva .Bergslagen befint
liga grufvorna, framom, andra Grängesberg, besitta tillräckliga malrn
tillgångar lämpliga, för den sve·nska järnhandteringens säregna behof,
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det icke är att vänta, att några större malmtransporter frän Lapp
land ned till berörda stora ·industricentrum komma att äga rum. En
ligt uppgift, som meddelats å det i dagarna afhällna geologiska mötet
i Örebro, skola mellersta Sveriges lnalmtillgångar vara betydligt större,
än man hittills ansett, och skola uppgå till 61 mill. tons fosforrika,
90 mill. tons fosforfattiga samt o111kring 40 mill. tons ofullständigt
kända reservtillgångar. Och för öfrigt ställer sig den nuvarande kom
binerade sjö- och järnvägstransporten (Narvik-Göteborg-Vänern,
Luleå-Gäfle) så billig, att fraktkostnaden ullderstiger den beräknade
själ{kostnaden å inlandsba.nan. Enligt Herlenii utredning uppgår den
nuvarande fraktkostnaden per ton malm från Kiruna

till Domnarfvet till........................... 10: 42 kr ~

» Sandviken » 8: 47 »

» Degerfors »........................... 12: 30 »

Skulle nlalnl från Kiruna transporteras å inlandsbanan till ifråga
varande verk för angifna fraktbelopp, skulle järnvägen via Orsa blott
erhålla

till Domnarfvet O: 69 öre
» Sandviken O: 56 »

» Degerfors O: 67 »

allt per tonkilonleter, lnen järnvägens själ{kostnad har af öfveringenjör
Fogelnlarck beräknats till nlinst 0:74 öre per tonkilometer, hvaraf
vill synas, att inlandsbanan i sin tilltänkta sträckning icke är ägnad
att upptaga konkurrens nled de nuvarande transportvägarna för lapp
landsmalnlen. Jag vill eluellertid påpeka, att det för att luöjliggöra
lualmtransporter järnvägsledes från Lappland till Bergslagen öfver
hufvudtaget är öfverflödigt att bygga en inlandsbana längre än till
Östersund, norrifrån räknadt, enär härifrån via Bräcke och Storvik
redan erbjuder sig en transportväg, å hvilken IJnal'Ht kan transporteras
lika billigt för konsumenterna som å en öfver Orsa fortsatt inlands
bana, men å hvilken staten erhåller bättre betalning för transporten.
Icke heller denna transportväg är dock konkurrensnlässig gent emot
den nuvarande kombinerade sjö- och järnvägstransporten.

. Öfvergår jag härefter till öfre Dalarnes, öfre Värlnlands och Dals
lands behof af förbättrade kommunikationer, vill den verkställda under
s~kningen hafva ådagalagt, att en fortsättning af inlandsbanan an-o
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tingen från ~veg via Särna eller från Orsa via Malung till västerhafvet
ensamt för sig icke är tillräcklig att fullt tillgodose berörda behof,
utan att härför tarfvas ett större antal bibanor. Undersökningen vill
äfven hafva ådagalagt, att, om bi~anenätet själft lämplige~ anordnas,
torde detsamma utan någon fortSättning af inlandsbanan kunna ganska
fullständigt afhjälpa de ifrågavarande orternas behof, hvarigenom en
stor penningbesparing gifvetvis bör blifva en följd.

Något organiskt sammanl1ang mellan den norrländska inlandsba
nan och dess tilltänkta fortsättning nedåt västerhafvet kan icke sägas
förefinnas, då ingen nämnvärdare trafik från del1 förra banan till den
senare eller tvärtom är att, motse. Det norrländska kolet komnler,
såsom förut sagts, antagligen att öfver Orsa eller Storvik söka ~ig

väg nedåt Bergslagen och har intet att göra uppåt öfre Dalarne och
öfre Värmland, där all järnindustri är utdöd och näppeligen någonsin
torde återuppstå. Och ända nedåt Sveg och Lillherrdal erbjuda sig
för den norrländska inlandsbanan billigare import- och exportvägar
än öfver bohuslänska kusten, hvilket man kan förstå redan däraf,
att det från Svegs }ärnvägsstation via inlandsbanans Särnalinje skull~

blifva 573 knl. till Uddevalla och via Malungslinjen till samma hamn
stad 616 kIll., medan från Sveg till Hommelvik i Norge bör blifva
endast 378 km. väster och 421 km. öster om Storsjön. För orter
söder OIn Sveg erbjuder den redan befintliga utförselvägen Orsa
Kristinehamn-Vänern-Göteborg så billiga transporter, att näppeligen
billigare skulle kunna presteras af en direkt fortsättning af inlands
banan ut till västkusten. Och vid en invändning,att utförselVägen
öfver Kristinehamn en tid af året, då Vänern ligger tillfrusen, är af
stängd, lnä påpekas, att den samnlanhängande järnvägsförbindelsen
Orsa-J\fora-Herrhult-Göteborg endast är 498 knl. lång eller endast
1 km. längre än inlandsbanan i sin fördelaktigaste och kortaste sträck
ning via Malung till västerhafvet skulle blifva. Men för att invinna
1 km. kan det ju icke vara skäl. att bygga en förstklassig statsbana
af 50 mils längd.

Vare detta nog sagdt Oln inlandsbanans södra dels allmänna raison
d'etre. Tilläggas må emellertid, att delen såväl i sin Särnalinje SOln

i sin Malungslinje visat sig äga mycket klena bärighetsutsikter. Särna
linjen med slutpunkt i staden Uddevalla skulle, såvidt undersökningarna
kunnat utreda, vara den kortaste och fördelaktigaste direktionen för
en fortsättning af inlandsbanan ut till västkusten, men till och med
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för denna direktion' ha traflkberäkningarna, icke· nått en högre. brut.to~
inkolllst än omkring 3,100 kr. per bankrn., en inkomst, som uppen..:
barligen är otillräcklig att' ens 'betäcka driftkostnaderna ä· en förstJ
klassig st~tsbana och sålunda ännu mindre kan 'skänka ett öres af~

.kastning .. ä nedlagd byggnadskostnad.
.Förklaringen till detta' nedslående resultat ligger icke allenast i den,

förut antydda omständigheten, att· banan icke kommer att stä i egentligt.
trafiksammanhang med, inlandsbanan :: genom ·Norrland, utan är, ock
gifvetvis att söka i de ifrågavarande "landskapens naturläggning och
naturtillgångar, befolknings- och näringsförhållanden 'samt tillvaron al
andra konkurrenskraftiga transportleder. Jag har naturligtvis icke
tillfälle att i afton gå in närnlare· på. detta' ämne utan vill endast
länlna en ögonblieksbild af de vidrörda förhållandena. Ifrågavarande
landskap utgöra skogiga bergland, som från Kölens fjäll slutta nedåt
Siljan ' och' Vänern. . Malmtillgångar finnas .ej af brytningsvärd beskaf~

het, i bergen. Jordmånen är kal~g och härd samt enkannerligen ,myc~

ket ' kalkfattig. Skogarna, hvilka här såsom i Norrland 'utgöra den
förnämsta naturtillgången, täcka större delen af landmassan och ut~

flottas i stor ,utsträckning på de ypperliga vat.tenvägar, sonl bildas af
Dalälfvarna med .Vanän,· Klarälfven, Frykensjöarna' med Norsälfven,.
GlaJsfjorden nled Byälfven samt Dalslands sjösystem. Utefter dessa
vattenvägar har' en ganska' kraftig industri, nled lyngpunkten förlagd
till träförädling, så småningom uppvuxit, på sarnn1a gång som befolk:
ningen och odlingen sainman~rängt sig vid deras, stränder. ·Påde
breda landbältena mellan' de stora vattenvägarna är däremot så godt
som obruten mark. Där är befolkningen lika gles som i Lappland .
och .den odlade jordens· areal likaså. Hvarje dalgång utgör i hö'g
grad ett slutet helt. för sig, hvilket framgår ',bäst däraf, att man ick,~

ens byggt en landsväg mellan öfre Dalarne och Härjedalen eller öfre
Värmland, och att man· först nu är i gång med' byggandet af lands~.

väg mellan Väster~ OCll Österdalarnes nordligare bygder. Folkets huf~

vlldnäringar äro·, om man bortser frän de stora vattenvägarnas dål~

Sänkor, där industri och egentligt åkerbruk bedrifvas, i stort sedt intet
annat' än skogshandtering och boskapsskötsel. ' l

'Lägges,. härtill, att, såvidt utredas .kunnat, samma' förhållande råder
här som i öfre Norrland beträffande skogarnas tillgodogörande, så aff
allt därmed .synes förbli på. sin gamla fot, äfven om en stor stats~

bana skulle: framdragas i den föreslagnas direktion,' tOl·de man kunna
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{örstå; ,att denna bana omöjligen kan äga 'några,'goda bärighetsutsik
-ter. Tilnmer och --pappersved kommer antagligen sonl, hittills att i
stor utsträckning flottas, och härvid är att 'lnärka, att samtliga större
flottningsleder redan äro öfverkorsade af-järnväg Mora--Vänern, nord
,västra stambanan, Bergslagsbanan. -- Det är' icke antagligt, att någon
större sågverksindustri uppammas i banailS t~afikomräde. Enligt an-,
ställda kalkyler är det nämligen i regel fördelaktigare att' drifva såg
iVerks- oeh trämasserörelse vidMora~Vänern oeh till och med vid
hafvet än uppe i Särna, och äfven Oln det nled hänsyn, därtill, 'att
trakterna norr om Idresjön kräfva tvåårig flottning~ verkligen skulle
vara förmånligare att anlägga -träförädlingsverk uppe vid' inlandsbånan
:för tillgodogörandet af -skog, som, kräfver så ,långvarig utflottning ner
till hafvet, så- är att erinra, att skogarna uppe i Särna och Idre stå
-under' utsyningstvång, hvilket naturligtvis icke för järnvägens skull
bör upphäfvas, sanlt i regel icke afkasta ·mer' än ,ett träd per hektar
,och år och dessutom äro af fjällskogsnatur, så att de näppeligen
läJ11pa sig för att ensamma uppbära -någon förstklassig exportrörelse.
,Kolning och tjärbränning kommer här som i Norrland antagligen .. att
ruppamlllas af järnvägen, 111en, medan inlandsbanan genom Norrland
bör få stor profit af' dessa handteringars bedrifvande, så kOlnma de
·samma at~ tillföra den södra delen- af inlandsbanan mycket, sUlå in-
komster, enär de gifvetvis komnla att söka närmaste vägen för sina
',produkter till konsumenterna, och denna -väg går hvad den viktigaste
.;arti~eln, träkolet, beträffar ner till Bergslagen öfver, andra järnvägar.

Mera- torde icke bellöfva sägas till förklaring af de beräknade
':klena bärighetsutsikterna för inlandsbanans södra del.

Af det sagda torde ock framgå, att de ifrågavarande landskapens
allmänna naturläggning och kulturföl~hållanden framför allt kräfva för
:b~ttrade kommunikationer i de stora vattendalarna, där befolkningen
~amlats och näringslifvet koncentrerats. Den nlest rationella lösnin
.ge~ af ifeågavarande trakters invecklade järnvägsfrågor vore- enligt
~itt -omdöme; - att staten inköpte den redan befintliga utförselVägen
från öfre Dalarne till Göteborg, nämligen järnvägsförbindelsen 'Orsa
';Mora>-- Her:rhu-lt..;..-Göteborg.'· Genoln < en öfverbyggnad af det stora knä,

, -som denna förbindelseled bildar vid _Herrhult, skulle en' vägförkortning
··~in-nas -af omkring ..40::-km.,· och sedan kunde ,Inan, icke- tänka sig en
:[lenare _och, bättr,e.· 'förbindelse -mellan öfre -Dalar'ne;: hoc est inlands
banan genon~ Norrland, och västerhafvet, hvilken förbindelse utmyn-
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nåde i rikets förnätnsta handelsstad, dit järnvägar frän landets inre
delar' från alla häll löpa fram, och hvarifrän utgå trader och router
till vidt skilda länder och haf. Sedel~mera kunde' staten till sin egen
ekonomiska vinning draga försorg om byggandet af tvärbanor upp i
floddalai·na,hvilka samtliga skulle verka som bifloder till sin hufvud
flod.' Med den järnvägsförbindelsen och Trollhätte kanal i sin hand
skulle staten inilehafva nycklarna till stora delar af det västra och
norr'a Sveriges exportvägar och kunde genom väl 'afvägda taxor och
dylikt icke allenast reglera sjö- och landtrafiken till ömsesidig bätnad
fÖr .. dem bägge utan oc'k till egen vinning' befordra' och underhjälpa
näringslifvets sunda utveckling i de trakter, det här rör. För när
varande 'äger staten ,mycket fä järnvägsleder i västra Sverige, hvars
näringslif . och exportrörelse därför äro i hög grad )jeroende af en
skilda jä.rnvägsförvaltningars godtycke och makt. Ett tillskott i stats
baneriätet af sådan betydenhet som järnvägsleden Orsa~-Mora'-Herr

hult-Göteborg skulle icke allenast med ens göra staten till den för
nälTIsta ledaren af kOlnlllunikationsväsendet i västra Sverige utan
skulle ock ansenligen stärka statsbanornas hela ställning gent emot
de mån'ga enskilda järnväg-arna här i landet, så att statens intressen
lättare än nu kunde gÖl~a sig fullt gällande vid bestämmandet af
fraktsatser i samtrafik" och dylikt, hvaraf de allmänna näringarna icke
borde" hafva annat än gagn.
,, ,Ett inköp af den stora' ~ergslagsbanan är emellertid en dyrbar

affär. Enligt koncessionsvillkoren äger staten före år 1919 inlösa
banorna med ett belopp, som efter 5 %gifver en ränta, motsvarande
två gånger beloppet af den nettoinkomst, banorna ärligen i medeltal
lämnat under de nästförutgångna tio åren. Efter 1919 reduceras in
lösenbeloppet så, att 5' % ränta därå skall motsvara blott medel
inkomsten under de slsta tio åren med 50 %förhöjning. Med hänsyn
till dessa bestämmelser kan det ju vara statsklokast att bida tiden,
med den stora Bergslagsbanans inköp och' se till, om icke järnvägs
frågorna för berörda nejder kunna finna en fördelaktig' lösning utan
inblandning af Bergslagsbanan.

Jag tror, att dylik lösning skulle finnas, om stat.en nöjde sig med
att inlösa den jämförelsevis billiga förbindelsen Orsa- Mora-Kristine
hamn och sedan droge försorg om, tillkomsten af ett lämpligt nät af
bibanor. De bibanor, som anses behöfvas i dessa nejder, äro följande:
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·Li'medsforsen-Särna. Denna bibana genomlöper Lima, Tran
strands, Älfdalens och Särna socknar, af hvilka Transtrand och Särna
för närvarande äro i fullkomlig sakna.d af järnväga~. Både Transtrand
och Särna hafva sin hufvudsakliga rörelse förlagd på den nedre dal
bygden, så att samf~rdseln nled Norge saknar större betydelse och
detta, ehuru goda landsvägar leda in dit från hvardera socknen.
Folktätheten är i saIntliga socknarna mY'cket ringa, den uppgår ingen
städes till fullt 2 personer per kvkm. land och utgör i Särna endast
0,55 personer per samma ytenhet. Den odlade jorden är af mininlal
utsträckning ~ i lnedeltal blott 0,28 % af hela landarealen. Väster
dalälfvens dalgång är eIneilertid mycket bättre odlad än Österdal
älfvens, hvilket beror därpå, att större sedimentaflagringar ägt rUIn
därstädes, och att sandstenen, hvilken där uppträder såsom jordunder
lag, medgifvit en lättare söndermalning än den synnerligen llårda.
porfyren, som dominerar i Österdalarne. I Västerdalarne går odlingen
som ett mot norr afsmalnande band på båda sidor om flodbrädden
ända upp i Transtrand, medan däremot vid Österdalälfven den egent..
liga odlingen slutar strax norr om Åsens kapell. En järnväg, som har
till ändamål att förbinda' Särna med de nedre dalbygderna, bör .nled
hänsyn härtill onekligen ur allmän trafiksynpunkt fördelaktigast, just
som föreslagits, framdragas längs Västerdalälfven, där det mesta fol
ket och den största odlingen äro till finnandes. Befolkningens hufvud-·
näringar äro skogshandtering och boskapsskötsel. I samtliga de fyra.
socknarna finnas onlkring 6,000 kvknl. produktiv skogsmark. Staten
äger närmare 2,400 kvknl. produktiv skogsmark, taxeringsvärderad
till bortåt 13,000,000 kr., och cirka 1,200 kvkm. produktiv skogs
mark upptagas af s. k. besp~ringsskogar, taxeringsvärderade till när
mare 9,000,000 kr. Skogarna utflottas på Dalälfvarna, ·hvilka utonl
sitt oerhördt onlfattande dräneringsområde i Sverige äfven behärskar
53,500 har skogsmark i Norge. Äfven onl järnvägen icke skulle
framkalla någon större sågverks- eller trämasseindustri uppe i byg
derna, har 'man dock full rätt att förvänta, att järnvägen icke alle
nast skall i orterna uppamma en storartad kolllingsindustri utan äfven
nedpressa de nu oskäliga afverkningskostnaderna och arbetsprisen.
samt m~jliggöra en rationell skogsvård, hvilket allt tillsalnmans i
betraktande af qe ifrågavarande skogstrakternas oerhörda omfång måste
representera många millioner. I fråga OIll skogarnas tillgodogörande
må särskildt påpekas, att, om Fjätälfven, hvilken inrinner i Öster-
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-dalälfven- :strax, nedom Särnasjöi1 vid Fjätros, 'genom el1' kort.<,k~nal

ledning inleddes i Särnasjön, så skulle därifrån flottledes kunna. be
skattas en, skogsareal af bortåt 200,000 har' produktiv skogsmark.'

För att Österdalarne måtte få sitt behof' af förbättrade kommuni
'kationer' tillfredsställdt, torde' den nuvarande järnyägen Mora- Älffialen
.lämpligast böra dragas upp tvärs genom Älfdalens, stora kronop~rk,

ensam' för sig taxeringsvarderad till 8,500,000: kr.; till Vansjön 'vid
Västerdalälfven;
, , , 'Det ekonomiska tillståndet hos orternas befolkning är sådant,., 'att
staten' måste bygga de behöfliga bibanorna, och härvid är att erinra,
att detta synes desto 'billigare, som staten icke allenast äger mäktiga
skogsintressen att härstädes tillvarataga utan äfven' besitter flera be
tydande vattenfall i öfre Dalarne, bland andra Fjätfallen och Trängslet,
det senare, beläget 24 km~' från Älfdalens järnvägsstat~on oeh med
'-en styrka af cirka 3,000 'hkr. Men skulle staten· bygga dessa biba
nor, blir däraf en naturlig konsekvens, att staten måste, inköpa M9ra
--:-Älfdalens och, Mora-Vänerns järnvägar, då: ju staten;"' icke rinlligen
'kan' gifva sig på' att bygga bibanor åt enskilda järnvägar.

Vidare tarfvas en järnväg uppåt Klarälfven,. en .längs Fryken
sjöarna till Torsb'y med grenbanor därifrån tillÖstmark o,ch Hvitsand,

..en ,längs Gla{sfiorden,. en genom Nordmarks på tidsenliga kommu
·nikationer vanlottade _härad, hvilken sistnämnda bana bör utdragas
.till hafvet vid Strö1nstad.

Jag anser det' vara öfverflödigt att. här demonstrera ", behofvet af
,{)ch trafikutsikterna för alla dessa bibanor, hvilka så länge varit efter
,trådda ·och debatterade, att deras behöflig4et och ändamål torde va.ra
·allmänt kända. Endast' beträffande den sist antydda bibanan vill jag
nämna ett par ord. Meningen vore, att densamma skulle utgå från
.Billingsfors oeh därifrån- via ,Dals Ed och Långevall lllellall Bullare
:sjöarna uppsöka staden Strömstad.. Banan går igenom några trakter,
som ~för närvarande i sitt näringslif äro mycket beroende af Norge,
·från hvilket beroe·nde banan skulle frigöra dem. I Bullarens , härad
finnes ett naturskönt 'fjäll-landskap, sonl ur: turistsynpunkt torde plifva
mycket' uppniärksamnladt, om kommunikationerna d~t underlättade~.

Och i Ströll1'stad erbjuder ,sig slutligen en ypperlig, hamn, hvaröfver
"industrien i Dalsland och västra Värmlan,d lned fördel skutle. kqnna
'dirigera sin export. Genom ,denna bibana skulle .ock granitindust.1f1ien
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i norra Bohusläll få en kraftig häfstäng sanlt det stora bohttslän.ska

}~afsfisket finna en gen handelsväg inåt landet.

Man skulle tycka., att det, om alla dessa bibanor tillko111nle, skulle
knulla vara väl heställdt lned komlllunikationerna inoD1 ifråga,rara11de
Ilej der.

Så är dock ingalunda förhållandet. Vid de stora vattnen i Dalsland

ocll Värmland arbetar en storartad trävaruindustri, olnfattande såväl
sågverk OCll träl1laSsefabriker sonl pappersbruk och snickerifabriker.
Jag beböfver endast nämna sådana 11an111 sonl Långed, BilliIlgsfors,
Gustafsfors, Skåpafors, Bengtsfors, Lennartsfors, Kopporn, Adolfsfors,
Brättne, Kroppstadsfors, Noreborg, Ålnotsfors, Jössefors, I-lillringsberg
OCll Stön1ne, hvilka verk sa111tliga äro belägna i Dalsland och västra.
\Tärnl1ancl och ,drifva träförädling, saInt vidare erinra onl Frykel1sjö
arnas, Klarälfvens och VäI1erknstens storindustriella anläggningar inon1
sanlnla bransch (Rottneros, Fryks3Ild, Munkfors, Bergholmen, Forshaga,
Klarafors, 810ttsbron, Deje, Stjärn, Årås In. fl.), för att Inan kan hastigt
göra sig en föreställning 0111 denna industris stora mått och väldiga
behof af skog. Nu äro visserligen ifrågavarande trakter synnerligen
gynnade l11ed hänsyn till för skoge11 lämplig jordlnän, så att skogen
där växer både enastående fort OC!l Väl, nlen detta till trots har trä
yarUillc1ustriell bragt det därhän, att landskapens egna skogstillgångar
börja tryta. Men industrien vill icke veta af 11ågon tillbakagång utan

eftertrår fast hellre fortsatt frainåtskridande OCll förökad produktion.
I ändalllål att vinna tillgång till större skogstillgångar åstundar nu

denila starkvuxna och nlål111edvetna industri att n1eclelst el1 järnväg
sättas i genast 111öjliga förbindelse nled öfre Dalarne. Fasthåller man,

att det för Värlnla.nd är hufvudsaken att l1å så stora skogstillgångar
S 0111 möjligt, bör enligt nlitt onldölne ingen villrådigilet förefinnas i
'valet af anknytningspunkt för elI slik bana 'i Dalarne. Denna punkt
~i.r Val~·sbro. Där inrinner dell stora Vanån i Västerdalälfvell och

,dessa båda floder lned sina tillflöden behärska såsonl flottleder skogar
iinda upp i Transtrand, Särila OCll Norge, och Vansbro står dessutonl

i genaste järnvägsförbindelse lned Mora alllnänna skiljeställe, där Öster
(lalälfven och Oresjöns utfallså nlötas. Från Mora behärskas flott

ledes icke 'allenast skogar ända upp i Särna, Idre. och Norge utan
äfven oerhörda skogsmarker norr om Oresjön i Vån1bus, Orsa, Ore

och Hamra socknar. Hit till Va.nsbro hör enligt Inin öfvertygelse en
järnväg, hufvudsakligen afsedd för upphälIltning af råvirke, lämpligast

8
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framdragas för att helast och häst kUllna fylla sitt ändall1ål, och
drages en tvärbana från OttehoI via Torsby till Vansbro, SåSOl11 jag
tillåtit l1lig föreslä, hör en sådan bana kunna uppsanlla ofantligt lllYC
ket lnera virke af olika slag, än 0111 den IiI\: il1lalldsbauan skulle be

röra Linledsforsen, Särna, Malung eller Venjansjön. En sådan tvär
bana hör ock äga hättre trafikutsikter än inlandsbanan af den allled
ningen, att de trakter, sonl en tvärbana 111ed Vansbro såsonl nl<ll har
att genol1llöpa, äro hetydligt ll1era uppbrllkade och ll1ycket tätare
befolkade än de Hndlösa ödevidder, sonl 111öta inlandshanans Särna
linje och delvis ock dess Malungslillje. Vid Klarälfven skulle banan

transitera Ekshärads stora, jänlförelsevis välodlade och folkrika socken
ll1ed Ekshärads kyrkby (2,000 inv.) och Tönnets lastageplats (1,000

inv.). Juonl denna soeken skulle ett ansenligt vattenfall i Halgån
kunna nära beröras, OCll efter att hafva lälnnat Värlll1and skulle banan

inkonlnla i Tyngsjö kapellförsamling af Dalarne, oell borde där kunJ!a
verksall1t heröra Dfåns vattenfall Olll eirka 2,000 llkl\ lllellan sjöarna.
Kvin och Nain, vid hvilkas stränder förekoll1nla' godartade odlings
lägenheter. Sedernlera inkoll1lne banan i Äppelbo på konlnlunikatio

ner vanlottade socl{en, son1 ännll äger goda skogstillgängar sanlt kOlnule
vid Våsterdalälfven i heröring 111ed flera st.ora oUllvända vatt.enfall,
såsonl HUlllineIforsen, Risforsen nl. fl. Vid Vansbro, där redan nu
räknas cirka 1,200 inv., oell där ett af Dalarnes störst.a sågverk Hr

i verksanlhet äfvensoll1 en triin1assefabrik~ skulle tvärbanan icke alle
nast. nlöt.a Mora-Vänerns järnväg, sonl för ordnandet af järnvägs

frågorlla i ufre Dalarne,såsonl sagdt, torde hehöfva inköpas af staten~

utan ock Stockhollll-Viister[ls-Bergslagens järllväg, den där på detta

sätt skulle för öfre Dalarne OCll öfre VUrnlland förln~dla en gell för
bindelse llled rikets hufv~dst.ad oell östersjökust. Vanshro hlefve ph
detta sätt en forullig jHrnvägskllut, där afl~irsrörelse och industri an
tagligen skulle konlilla i god trefnac1. Parelltetiskt vill jag tillägga.

att platsens hetydelse Hnnu nler skulle tilltaga, 0111 bibanan Brint
bodarne-Malullg (28 knl.) ersattes l1led en bana Vanshro-Malung.

En dylik 0111läggning har alltid utgjort ett föreu1ål för ortbefolknin
gens önskningar och påkallas däraf, att linjell BriIlthodarne-Malung
genonllöper nlycl{et sterila ängder l11ed dålig sl{og och ofrukthara
ll1yrar sanlt dessut.on1 t.ill följd af ogYll11saul11la lutningsförhållanden

krnfver 11öga drift.kostnader. 'Tid Brinthodarne har jcke heller den
I1linsta inc1ustrirörelse }\:Ol1111lit till stånd. l\fellan \Tanshro och l\lalung
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Hr diirenlot stor bygd och riklig skogstillgång i floddalen, bvartill

komnler att Västerdalälfvell där bildar det ena starka vattenfallet
efter det andra (Hunlmelforsen, Risforsen, Öjeforsen, Kvissedforsen och

Edsforsen).
Den ifrågaställda" tvärbibanan Ottebol-Vansbro torde hlifva cirka

211 kUl. lång, llledan afståndet fråll Ot.tebol till Sveg öfver inlands

banans Särnalinje skulle utgöra 376 klll. och afstålldet från Ottebol
till Orsa ä inlandsbanans Malungslinje 300 knl. Den ballsträcka, sonl

hellöfver nybyggas för att sätta öfre Värmland i gen förhindelse llled

trakterna nordost därolll, blir sålunda afseYärdt korta.re genol11 tvär

bibanan Hn genolll inlandsbanall i någon af dess alternativa direk
tioner.

Bygg"1"~adskost1~a(lel~ kOlnnler att ställa sig helt annorlunda, då det
näl1lligen Ur nleningen, att icke allenast bibanan Ottebol- ,ranshro

ntan sanltliga de andra bibanorna, 111ed undantag l11öjligen för Fry
kenhanan, för hvilken redan koncession utfärdats, skola byggas såson1

norillalspåriga sekundär- eller tertiärbanor och ingalunda. i likhet nled

inlandsbanan SåS0111 förstklassiga statsbanor.

InlandsbanaIlS södra del i dess l~ä,yn.alrinde 0111 573 kll1. är b·eräk

nad draga en kostnad af ieke lnindre än 58,600,000 kr. eller 102:-300

kr. per hankll1." De bibanor, S0111 föreslagits s}{o]a ersätta denna

iIllalldsballedel, uppgå inalles till 911 knl. och torde kunna l11ed säker

het åstadkolllIlJaS för GO,OOO kr. per banknl. De skulle sålunda draga

en sanlnlanlagd kostnad af högst 54,600,000 kr. Äfven 0111 inlallds

hnnan i sin Särnalinje k O111IIIe till utförande, torde dock följande bi

banor få anses ounlhärliga för ett tillfredsställande tillgodoseende af

de resp. orternas bebof af förbättrade kOnlll1Unikationer, nälnligen:

~~lfdalen- '1ansjön,
Ec1ehäek- \Tingängsjön,
1'orsby --I{iI,
Torsby - Östu1ark,

Torshy-Hvit.sand,

Ot.tehol-Å111ål och
Bil1ingfors-·-Strönlstad. Dessa hibanor Uga en saull11un]agd liingd

af cirka 450 kn1., oeh dell å desall1nla fallande anläggnings]{ostna

den kan allslås till högst 27,000,000 kr., hvadan inla.ndsballans södra

del 11led sina supplinlentära bibanor skulle belöpa sig till en t.otal
kostnad af eirka Sr-),OOO,OOO kr., hvilket belopp 111ed i rllndt t.al
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31 ~OOO,OOO kr. öfverstiger totalkostnaden för det föreslagna bibane
systemet utan inlandsbanans södra del.

Till sist ber jag få påpeka, att det föreliggande bibanesystenlets
förverkligande ingalullda reser något hinder för ett statsinköp af
Bergslagsbanan eller Uddevalla-Lelångens järnVäg, i händelse ett inköp
af endera eller ])åda dessa hanoI' skulle visa sig önskligt eller 11Öd
vändigt för trafikens rätta skötsel och gång å det ifrågaställda stats
banenätet i Dalarne, . Väflnland, Dalsland OCll Bolluslän. F~j heller
sätter det föreliggande bibanesystenlets utförande något som helst hinder
för realiseralldet af den. plan, som från visst 11äll frall1kolunlit, att
samlllanbhlda Mora-Vänerns järnväg llled västra stanlbanan i Töre
boda.

Ellligt de i de ekononlisk-statistiska undersökningarna fralllställda
förslagen skulle, ellligt det nu sagda, stat.en erllålla ell Sa111111allhän
gande bana 111ellan Gällivare och Kristinehanln, en bana af inalles
1,231. klll. längd. Kristinellanll1 står i god segelledsförhindelse 111ed
Sveriges fÖfl1ärl1sta exporthalnn Göteborg~ oell denna förbindelse kOln
Iner gifvetvis att högeligen tilltaga i betydelse, sedan Trollhätte kanal
hunnit onlbyggas, så att fartyg af större storlek än de, SOUl för
närvarande kunna passera kanalen, där kunna gå fran1. . Sanltidigt
skulle enligt förslagen gen0111 kanalisering af ångbåtsleder och bibanor
sörjas för tillfredsställandet af förbättrade kommunikationer i vida
nejder af vårt land, hvars kulturlnärl{en genoln ett fullständigt ge
n01l1förande af de frall1ställda förslagen skulle utflyttas öfver så oer
hörda landanlären, att Sveriges förr så segerrika vapen icke nläktat
vinna likilande landvinning vid något fredsslut.

I anledning af föredraget yttrade sig:

v. Häradshöfdingell M. Wallenberg: Jag skall hedja att få säga
några ord i anledning af det nu hållna föredraget.

Icke förräll nu Ilar jag för lnin del varit i tillfälle att få en sådall
öfverblick öfver inlal1dsbanan och dess betydelse, sonl den jag l1U
fått genonl d:r Key-Å.bergs föredrag. Det är ell1ellertid ell sak, sonl
jag instinktm~tssigt känt hela tiden, och den -Ilar icke i någon nlån
rubbats genolll den 1111 gjorda franlställningen, näIniigen att det vore
i statsekononliskt intresse ell stor olycka, Oln detta företag komme
till stånd. Vårt land är inne på lånestråten i lllycket farlig grad.
Stat, k0111111Ull , el1SI{ilda industriella företag och enskilda personer låna
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}{ontinuerligt llPP penningar i utlandet. Alll1uiteterna lllåste på detta
sätt växa för hvarje år~ och vi sko,la slutligen blifva tvungna att
täcka dessa lItgifter genonl exportöfverskott. Något exportöfverskott
är ännu icke befintligt, t3T vår import är större än vår export. Är
det då skäl att nu börja lTIed ett företag sådant SOIU detta, llvilket
i sin helhet s'kulle betinga en kostnad af kanske 150 111illioner kro
nor, ett belopp, som icke kan uppbringas ino11l landet utan ll1åste
upplånas i utlandet. .Jag tror, att ett sådant företag skulle i hög
grad sätta tillbaka Sveriges ekonomiska kraft. Och de fördelar, som
på vissa håll skulle uppstå gellonl banans anläggiling, tror jag icke
vara så stora - ocll det framskymtade äfvell i d:r Key-Åbergs före
drag -, att de kunlla uppVäga den olägenllet, sonl skulle uppstå
genonl denna stora skuldsätt.ning till utlandet.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 9 december 1909.

Ordförande: BankotnllmtJktige1~ Friherre If.. LAJ.VGEj\TS](IÖLD.

Sedan dell af herrar revisorer afgifna herättelsen angående verk
ställd granskning af 1908 års räkenskap blifvit föredragen, heviljade

föreningen enligt. revisorernas tillstYTlcan ansvarsfrihet för förvalt
ningen under llälllnda år.

'"fill leclalllöter af föreningen invaldes:

Professor c. Halle1~clo1"ff och

Bankdirektören H. llngberg.

Bankdirektören Ci-refve M. Hamilton höll härefter ett föredrag onl

Affärskonjunkturernas orsaker 1.

l\'Iina Herrar!

Äll1l1et för aftonens föredrag har af l1lig för korthetens skull
hlifvit kalladt: Affärskonjunkturernas orsaker. Ett bättre nanll1 hade
nog varit: »Orsakerna till växlingen nlellan goda och dåliga tider»
eller: ~ Förklaringen till periodiciteten i det nloderna ekonoll1iska
lifvet» .

Det var nled en viss tvekan, SOl11 jag hos ordföranden för national

ekollo111iska föreningen annlälde l11ig till hållande af ett föredrag i

1 Att jag i mitt föredrag icke omnämnt H:son Brocks arbete »Om den ekonomiska för
delningen och kriserna», Lund 1909, beror därprl, att jag ej erhöll kännedom onl dess tillval~o,

förrän tre dagar innan n1anuskriptet till föredraget skulle lämnas till tryckning.



Afl'ärskonjunkturernas orsaker. 110

ålllnet, dels därför att detta af 111ången kunde tyckas uttölndt och
väl ofta behandladt och dels därför att jag icke ville göra anspråk
på att kOll1ma nled något väsentligt nytt, utöfver hvad son1 redan
finnes i den nyare nationalekonoll1iska litteraturen, lItan endast ville
så klart S0111 nlöjligt frainlägga de resultat, sonl kunde anses vara
vunna gen0111 vetenskapens senaste forsknillgar i änlnet.

Hvad SOl11 öfvervanll 111in tvekan var min känsla af äUlnets stora
aktualitet efter den sista nyss genonlgångna svåra affärskrisen och
frågans alltjälllt växal1de betydelse för det 1110derna ekono1l1iska och
sociala lifvet sanlt icl{e nlinst nlill uppfattning, att den national
.ekonoll1iska vetenskapen efter llundraåriga anst.rängningar nu står
Yid lösningen af krisfenolllenets gåta oell iiI' i stånd att länlna en
€nkel OCll nlot.sägelsefri förklaring t.ill periodiciteten i det nl0derna
ekononliska lifvet.

'Täxlingen nlellan god tid oeh dålig tid är af betydelse för affärs
lifvets alla grenar. Särskildt sätter den sin prägel på hörs- och
bankväsendet., lnen nlycket starkt heröras däraf äfven byggnads-,
gruf- och Illaskinindustrierna sall1t transportväsendet nled dårtill hörande
industrier (skeppsbyggnads-, järnvägsnlateriels- och elektricitetsindu
strierna). Såväl för llvarje särskild affär och näringsgrell sonl för
samhällets ekonollliska lif i sin helhet betyder denna växling ett
Yåldförande af den praktiska ekononliens första grundsats: det lninsta
111edlets princip.

Kllappast lnindre är. den ekononliska periodicitetens betydelse
socialt sedt. Det gifves näppeligen någon enda soeial fråga, sonl
icke försvåras, ja, ofta till ytterligilet invecklas i följd af de periodiska
:svängningarna i sanll1ällenas ekonoll1iska lif. Vissa sociala frågors
tillvaro hänger uteslutande eller nästall uteslutande på clessa sväng
ningar: arbetslöshet.sfrågan och bostadsfrågan. Alldra SåS0l11 arhetar
sk~yddsfrågan 9cl1 frågall onl förhållandet l11ellan arbetare och arbets
gifvare 111. fl. beröras starkt däraf. Under goda tider tendera arbetarna,
under dåliga tider arbetsgifvarna att lnåttlöst höja sina anspråk på
den andra partens och på samhällets bekostnad. Arhetsaftalslag
5tiftningell -- för att blott nälnna ett exelupel bland lnånga -
försvåras 11äraf J'tterligt.

Alla dessa frågors yikt gör, att den ekononliska periodiciteten
lätt nog erhåller äfven politisk betydelse. MinistHrers oell regerings-
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systenls vara och icke vara har lnången gång berott på växlingen
Illellan god och dålig t.id.

Hålles allt detta för ögonen, torde 111a1l llafva rätt att säga, attr
om och när vetenskapen verkligen finner en fullständig och IllOt
sägelsefri förklaring till den ekonolniska periodiciteten, denna land
vinning äger en betydelse, sonl svårligen kan öfverskattas. Den
skulle, synes det Illig, för den teoretiska. l1atiollalekonolnien själf
innehära, att el1 Iller eller ll1indre omfattande omarbetning af flera
af dess delar 1{Olnn1e att ske. Vetenskapen har i allmänilet be
gränsat sig till att behandla sina problell1 under förutsättning att
salnhället befinner sig i relativ jämvikt. En säker kristeori skulle
öppna Illöjligheten att Illed utsikt till framgång lItarbeta en lära 0111

produktionen, konsulntionen, fördelningen och cirkulationen, hvilken
tillbörligt tager. hänsyn till de starka svängllingar mellan uppsving
och depression, sonl frainträda i de nloderna samllällena.

Praktiskt sedt skulle landvinningen i fråga -betyda, att affärs
11lannen OCll statsnlannnen under belysningen från ell säker oell full
ständig kristeori skulle fÖl~lnå att hättre åll förut lälnpa sitt hand
lingssätt efter de ekonollliska svängningarna, eventuellt skulle kunna
förhindra dessa att uppträda eller åtlllinstone dälnpa dem samt
hvarje fall så vidt 111Öjligt lllotarbeta deras skadliga verkningar.

Det ekonol'niska kretsloppets 7~ufvuddrag.

Alltsedan de svåra kriserna i England under början af 1800

talet hafva nationalekonomerna sysselsatt sig med att ingående stu
dera de ekononliska krisernas -historia. Det Ilar visat sig, att trots
de stora skiljaktigheter i förloppet, SOl11 de olika kriserna sinselllellan
hafva att uppvisa, deras hufvudfaser dock alltid äro de salnnla. Allt
bättre och bättre llafva dessa hufvudfaser blifvit kända. Ett allt
rikare statistiskt Inateriai har samlats för att belysa den ekonoll1iska
höljegången ; därtill har också i stigande grad fogats personliga iIl
tryck af händelsernas gång, sanllade dels af de ekononliska för
fattarna själfva och dels på enquetens väg. Del1 bäst kända af alla
kriser är 1. 900 års kris i Tyskland. Särskildt bar denna hlifvit
lllycket allsidigt belyst i ett samnlelverk aln ätta oktavband och.
cirka 2,500 sidor, utgifvet af Verei1~ fiir Socialpolitik och försedt
111ed bidrag från framstående ekOn0111iska författar~.

Resultatet af allt detta vetenskapliga arbete är, att det ekonomiska
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kretsloppets llufvudfaser nu äro så väl kända, att knappast nägoll
bildad person saknar kännedo111 om' den1. Allra minst inför detta.
ärade, auditoriunl är det därför llÖdigt, att jag, innal1 jag ingår på
de olika förklaringarna af krisfenolnenet, förutskickar en beskrifning
af detta. Jag vill endast nled enstaka ord erinra om fenomenets
llufvudfakta, för att vi bättre nlåtte hafva i lninnet~ hvad sonl på
ett nöjaktigt sätt nlåste belysas af de kristeorier, SOlll vilja göra
anspråk på att verkligen IHll1na en fullständig förklaring af fenomenet
i dess helhet.

Uppsvingsperiodells llufvudsakliga kännetecken äro: alltjä111t steg
rad industriell oell komnlersiell verksamhet på nästan alla närings
lifvets områden; stor nybildning af fast kapital; stigande priser på
de flesta varor OCll fastigheter; stegrade arbetslöner; stegrad före
tagarvinst; stigande räntor.

Depressionsperioden kännetecknas därelll0t af: lninskad industriell
och konllnersiell verksalnhet ; 111indre stark nybildning af fast kapital;
sjunkande priser, arbetslöner, företagarvinst och ränta.

Mellan perioderna af uppsving och depression ligga kriserlla~

nlaximikrisen IIled sitt iögonfallande, febrila och oftast. oregelbundna
förlopp och lnininlikrisen 111ed sin i regeln jämna, onlärkliga öfver
gäng från dålig till god tid.

Jag erinrar vidare onl at.t nlaxilnikriserlla i hvarje särskildt land
i regeln följt på hvarandra l11ed tämligell konstanta mellanruIn.
Slutligen bör påpekas, att kriserna alltmera torde hafva erhållit
en internationell karaktär i stället för att tidigare i allmänhet hafva.
varit provinsiella eller nat.ionella. Allra nlest hade den sista svåra
krisen internationell karaktär. Den rasade icke blott i Europa, Nord
och Syd-A.111erika utan äfven i den fjärran Öst.ern.

K ri8teorie1~.

Onl alla dessa karaktärsdrag hos det ekono111iska kretsloppet är
vetenskapell enig; beträffande förklaringen till krisfenomenet gå där
'emot 111eningarna starkt isär. Mången vetenskapsman af rang erkänner
också öppet, att han icke förmått finna någon tillfredsställande för
klaring 1. Under de skarpa striderna mellan de olika kristeorierna
har emellertid vetenskapen otvifvelaktigt ständigt närInat sig gåtans

1 Bland denl t. ex. ,VickselI. JälUf. hans föredrag »I{risernas gåta» i Statsökonomisk
Tidskrift, Kristiania 1907.
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lösning. För den, S0111 vill vinna större klarhet i änlnet, är det
därför af största intresse att taga kännedol11 0111 de viktigaste af
dessa teorier. Att i afton genorngå deln 111ed någon fullständigilet,
är ju absolut onlöjligt: de äro öfverväldigande nlånga. Redan år
1895 ol11nänl1ler v. Bergnlanll i sitt dogluhistoriska arbete 1 cirka 230
olika llleningar 2. Sedan dess hafva de blifvit betydligt flera. l\lin
afsikt är därför att begrällsa l11ig till de teorier eller grupper af
teorier, hvilka synas l11ig antingen hafva fört oss närll1are den slutliga
lösningen eller åtll1il1stone hafva på ett förtjänstfullt sätt frainlagt
o111ständigheter, 11vilka, 0111 de också ej äro tillf)Tllest för at.t förklara de
ekononliska svängningarila., dock otvifvelaktigt bidraga att skärpa dessa.

Min framställlling är i hufvudsak byggd på t.vänne 1110derna franska
arbeten i frågan: det ena af Lescure af år 1907 l11ed titeln: »Des
crises generales et periodiques de surproduction» och det andra af
professorn i nationalekonolni vid universitetet i Lille, Albert Aftalion~

j Revue er ecol1onlie politique, sista 11äftet för nr 1908 och andra,
tredje och fjärde häftena för år 1909 och 111ed titeln: »La realite
des surproductiol1s generales. Essai cl'une theorie des crises generales
et periodiques».

Det är den sistlläulndes ll1JTcket täl1kvärda och SåS0111 det synes-:
Blig i nästan alla punkter riktiga fraulställning, son1 i själfva verket
föranledt 11lig till hållandet af föredraget i afton.

Or[ja1~i8kc(; OC]?; o01"galJtiska teorie·1".

Kristeorierna kunna illdelas i tvänlle stora grupper: de organiska
teorierna och de oorganiska eller kasuistiska teorierna. De förra
söka förklaringen till dell ekOn0111iska periodiciteten uti det ena eller
andra karaktärsdraget hos samhället, uti, en så att säga organisk
beskaffenhet hos detta. De sellare vilja rent af förneka, att perio
diciteten är ett karaktärsdrag 110S det ll10derna sanlhället OCll vilja
förklara llvarje särskildt uppsving eller depression ur tillfälliga yttre
olllständigheter eller 11ändelser. Att det el{OnOllliska lifvet får ett
utseende att röra sig i perioder, heror enligt denna lllening därpå,
att, den ena tillfälliga onlständighet.en, föranledande ett uppsving eller
depression, följer på den andra.

1 Y. Bergmann, ~~Die 'Virtscllaftskrisen. Geschichte der nationalökono1l1ischen I\:risentheo
rien». Stuttgart 1895.

2 Enligt Lescures uppgift.
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Jag skulle vilja förtydliga dessa håda 111eningar nled ett par bil
der. Enligt de kasuistiska teorierna rör sig det ekononliska lifvet
llngefär sonl. visaren på s. k. kraftnlätare, hvilka finnas uppställda
här oeh hvar i idrotts- eller nöjesparker. I .följd af slag 11led en
klubba på kraftnlätarells fot drifves visaren uppåt efter en skala,
hvarefter den åter faller ned till apparatens fot. Får llU apparaten
det ena slaget efter det andra, skulle det kunna tyc.kas, att visaren
hefunne sig i en ståndig rytlnisl\: rörelse upp och ned efter någon
hestänld lag, oaktadt så ej är fallet. För de organiska teorierna.
(lärenl0t skulle det ekononliska lifvet kunna fä bilden af en släng
gunga., S0111 hålles i gång dels gen0111 rörelserna af en i gungan
sittande person och dels genolll knuffar af utonlstående personer.
Den gungande och gungan lned sina efter lagarna för pendeln be
stänlda rörelser skulle dft beteckna den organisation, de inre l\:rafter
i sanlhället., hvilka utgöra den egentliga förl\:laringen till de ekonol11isl{a
svängningarna., under det att de uton1stående~ knuffar dären10t skulle
])eteckna de yttre, tillfälliga onlständigheterna, hvilka enligt denna
llppfattning icke spela någon annan roll än att påskynda eller retardera
svängningarna och gifva denl en oberäk11elig karaktär.

Såsonl orsaker till kriserna anföras i de kasuistiska teorierna en
11el rad af 0111stiindigheter eller händelser, hvilka äro ägnade att stegra
den ekonollliska verksall1heten pä en viss punkt eller ock att hänlilla
densanl111Cl: krig, fredsslut., goda och dåliga skördar, öppnandet af
nya afsättningsoil1råden för världshandeln, tekniska franlsteg, för
~indringar i tull- eller. anna.n lagstift.ning o. s. v.

Nu är frågan, huruvida alla dessa 0111ständiglleters spel är till
,räckligt för att förklara t.. ex. det sista årllundradets ekOn0111iska
svängningar, eller on1 kanske det ekono111iska lifvet äfven utall dessa
olnständigheter skulle hafva rört sig i vågor af jtil11förlig beskaffenhet.

lTör det senare alternativet talar, dels att krise~na i hvarje land
l\:on1nla 111ed täll1.ligen konstallta 11lellanrU111, dels att för vissa af
kriserna plausibla yttre Ol11ständig11eter äro svåra att finna, oell slut
ligen att l11ången gång 111äktiga yttre fakta af krishildande natur
hafva inträffat utan att gifva anledning till kriser.

De oorganiska teorierna äro i hvarje fall i sin nuvarande gestalt
icke tillfredsställande: de förklara ej 11öjaktigt, hvarför på del1 eller
{len yttre olllständigheten följer ett alltjälllt stegradt UppSVillg och
på uppsvinget depression. l?ör Yinnanc1et af en sådan förklaring
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återstår oss intet annat än att vända oss till de organiska teorierna.
Vi skola därför tillse, hvad dessa hafva att bjuda oss.

.Pe1~1~i'l~!J- oc7t k1IOeditteo'rier.

Bland de organiska teori~rna skola vi först vända oss till de

teorier, hvilka uti penning- och kreditväsendets gestaltning i det
llloderna samhället se förklaringell till de ekonomiska svängningarna..
Först bland dessa teorier märka vi den nlonetära teorien, S0111 vill
göra troligt, att det ekonomiska kretsloppet samlllanhänger 11led dell
större eller lnindre tillgångell på lllyntnletall i förhållande till sall1
llällets behof dåraf. SOln emellertid denila teori lnåste vara felaktig,
enär den icke ens tillnärnlelsevis kall bringas i sanlklang nled gifna
historiska fakta utan tvärtoll1 1110tSäg~s af dessa, oeh teorien dess
utoln icke synes mig hafva bragt vetenskapen närn1are lösninge1l af
krisproblenlet, länlna vi densanln1a åt sitt värde. Af större intresse
Hr den teori, S0111 i det 1110derna sedelutgifningsinstitutet och felell
vid dess handhafvande ser orsaken till kriserna. rreorien grundar
sig liksoln den lnonetära kristeoriell på den s. k. kvantitativa pris
teorien, hvars lära i sin här användbara. variallt kortast torde kunna
uttryckas så här: Varuprisens IlÖj d står i ett direkt förhållande till
salnhällets tillgång på penningar; ju större lnängd penningar, S0111
finnas i sanlhället., desto nlindre värde l11åste llvarje enhet däraf
11afva i förhållande till varorna; desto högre pris lllåste alltså dessa
hafva. En för stor sedelutgifning lnåst.e efter detta upppfattningssätt
111edföra en stegring af varuprisen, 11vilken åter identifieras med ett.
ekOl10111iskt uppsving. Indrages sedan e11 del af sedellnaSSaJl, så
betyder detta enligt denna teori ett prisfall å varorna eller nled
andra ord depression. Teorien står nlycket bättre än den nl0netära
teorien i sanlklang 111ed gifna h,istoriska fakta. I uppsvingstider sväller
fakt.iskt sedelmassall betydligt och krynlper under depressionstider.
Den depreciering af sedlarna, SOln förr ofta. illträdde under kristider,
gaf ju ock skäl för uppfattningen, att el1 för stor sedelutgifning för
orsa.kat krisen. Icke desto mindre torde teorien l1Ulnera icke längre
hafva några försvarare. Det kan icke påstås, att vår tids central
banker begå 11ågra större fel vid sedelutgifningen, och dock blifva de
ekonollliska svängningarna icke svagare utan kanske tvärtoIn starkare.
1'eorien är därmed slage11 till marken. Att den öfverhufvud af mig~

blifvit omnänlnd, beror därpå, att, äfven om den elastiska sedelut-
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gifningen icke kan utgöra' förklaringel1' till de~ ekono111iska. kretsloppet,
den dock i förening lned ell felaktig diskontopolitik kan- väsentligt
skärpa uppsvinget .och försvåra krisen. Sedelutgifningens elasticitet
gör det nämligen lnöjligt för centralbankerna att under ,uppsvings
}Jerioden lned sina diskontosatser i någon 111ån pressa ned låne
räntan under den llivå, S0111 den skulle hafva intagit i en fri (af
bankerna oberoende) lånell1arknad. Göres detta, blir följden, att den
11llder uppsvinget alltför starka företagsaulheten ytterligare eggas ·till
skärpande' af llppsvingsrörelsen och den därpå följande krisen.

Slutligen. kOlnll1a vi inonl denna grupp af teorier till den ännu af
111ånga vetenskapS111än oInfattade åsikt, sonl i vår tids utvecklade
llandels- och bankkredit ser förklaringen till de ekol10miska sväng
ningarna. Tankegången är ungefär följande. Det kOlnmer ett ögon
blick, då dell depressioll, S0111 följt på en föregående kris, så har
tryckt ned varu- och fastighetspris, arbetslöner och räntor, att en
(jkad produktion blir ekonomisk. En naturlig 11ausserörelse begynner
da nled ökade priser, lnell denna hausserörelse 11tvecklar sig 111ed
kreditens tillhjälp till en ren' spekulatioIl, där alla: fabrikanten, hand
landen och äfven· till slut privat.nlannell nled kreditens tillhjälp köpa
varor, aktier nl. nI. icke llled ledning af den verkliga efterfrågan
utall i förhoppning att priserna skola stiga än mera och följaktligen
länlna dem tillfälle till förtjänst vid försäljningarna. När alla köpa~

111~ste prisen alltjäll1t stiga, till dess en kris blir ollndviklig. Då
inskränkes häftigt krediten. Tvångsförsäljnhlgar bli nödvändiga, sall1
tidigt med att köpförll1ågan, S0111 ej längre understödes af krediten,
ll1inskas: prisell nlåste falla, depressionsperioden är inne.

Vi skola ej länge uppehålla oss vid denna teori. Dess llUfvud
fel är, at.t den förväxlar orsal( och verkan. Det är tydligell de upp
.åtgående priserna el varor, fastiglIeter och aktier, som äro anledningen
till kreditens uppblåsning och ej tvärt om. Först när uppsvings
rörelsell redall är i gång, kall en öfverdrifven kreditgifning gifva
:stegrad fart åt rörelsen oell så försvåra krisen. Denna teori ä.r för
~vtlig; den tillfredsställer oss ej.

Sa1nhällets i'1~dividualistiska or[Ja1~isa{io1z"

Af öfriga organiska teorier fäster sig en viss hufvudgrupp närll1ast
Yid det bestående samhällets individualistiska organisation, d. Y. s. at.t
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dess produktion ej står under enhetlig ledning ntan i hufvudsak Hr

ijfyerlämnacl åt den individuella företagsan1heten, under det att en

annan 11ufvudgrupp riktar uppmärksa111hetel1 hufvudsakligast på sanl

hällets kapitalistiska karaktär, d. v. s. att. san1hället för anskaffande

af sina förnödenheter hegagnar sig af kapital, produktionsl11edel.

Till den förra gruppen höra bland andra den s. k. öfverproduk

tionsteorien och, Henry Georges jordränteteori, hvilka håda län1na goda

bidrag till klargörande af krisproblenlet.

U1~derkO'1~SU1Jllt'ionsteor'ie1'.

En af de första och tydligaste iakttagelser, S0111 göras under

depressionstider är, att sall1hällets kOl1SUnltion ej sYlles kunlla hålla
jänlna steg l11ed dess produktion. Det räder hvael n1an kallar öfver

produktion. Denna iakttages icke hlott i enstaka näringsgrenar utall
i så godt S0111 alla. l\föjligheten af en dylik allmän öfverproduk:

tiOll bestrides visserligen af en del äldre vetenskapsl1läll af den opti

nlist.iska skolan, 111elI en sådan öfverprodukt.ion är ett faktum, sonl

det ej lönar sig att n1ed teorier söka bortresonera. Det gäller Ull

att förklara, lrvarför sanlhället under depressionstider ej synes kunna

konsulllera, hvad det producerar. :Finnes förklaringen hårtiIl, borde

dHrnled krisfenonlenets gåta vara löst.

Denna förklaring anser sig underkol1sUnltionsteorien kunna IHlllua.

Enligt en viss variant af denna teori skulle den obetydliga konsul~l

tionen under depressionsperioden 11ufvudsakligen bero på kapitalisterna

i salllh~illet. Dessa skulle i stället. för att konsulllera föredraga att

spara. Denna teoris fräll1ste 111an Hr l\tlalthus. J)el1 har på sutt och

vis ännll i våra daga.r J11ånga anhängare bland personer, hvilka älska

at.t inför sig själfva eller andra försvara sin 'lyxkonstlnlt.ion llled slag

ordet, att »penningarna diirigenolll sHttas i on1Iopp». - Teorien faller

på den enkla satsen, att det är oU1öjligt att spara utan att. saulhälle

ligt sedt också konsulllera. Antingen l~igger den sparande ned det

sparade i I1}T produktion eller ocksc"l, l11å,ste han lHgga det. på hug, t.. ex.

i forn1 af spannlll[t.l, ådla llletaller, husgeritd o. d. Detta är frän sanl

hullets synpunkt ocks~1. konsunltion; derl sparande IHgger ju beslag

ph en del af san1hällets produktion. Någon tredje l1löjlighet gifyes ej.

En annan variant af öfverproduktiollsteorien fäster sig icke Sil

lllycket vid kapitalisten-företagarens svaga j\:onsu111tiol1 under depres

sionstidell S0111 vid lönearbetarens s. k. underkonsunltion. r-feorien kan
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kortast uttryckas sa här: Kapitalisterna bry sig ej DIn att konsurnera;
de hafva ej bebof däraf. Arbetarna kunna ej kons Ull1era ; de erhålla'
för liten andel af sall1hällets produl{tionsöfverskott, eller, såSOln det
ock uttryckes, de ha så låga löner, att de icke af kapitalisten-före
tagaren kunna återköpa dell denl tillkolnll1ande andelen af produk
tiOllen. Teorien söker förklaringen till kriserna i del1 ojä111na inko111st
fördelningen i det bestående individualistiska saulhället. Den göres
till ett anfallsvapen nlot detta oell olnfattas därför af socialistiska
eller halfsocialistiska författare. Nya anhängare af teorien täfla allt-
jäUlt att utbrodera· densaI11111a. Teoriens fel är, att den förbiser~ dels
att det för sporrandet af arbetarnas ifver i arbetet alltid ligger i kapi
talisten-föret.agarens intresse att till denl afstå frcln så stor del af
produktionsöfverskott.et, SOlll han själf ej vill konsulllera, oell dels att
detta alltid står i 11ans 111akt genoll1 sänkning af priset il varorna
eller genOll1 en höjning af arbetslönen. Teoriell står dessutolll ej i
tillbörlig öfverensställ1111else l11ed de faktiska förhållandena. Det är

Yål sallt., att under depressionstider arbetarnas salnnlanlagda löne
inko111st Hr nl~Tcket låg, ]11en det är icke desto 111indre ett faktul11, att
under salll11la tid äfven kapitalisternas och företagarnas inkol1lster iiro

starkt förll1inskade, ]<:ansl{e i högre grad än arbetarnas. Hela sanl
hällets produktionsöfverskott är nled andra ord under depressions
tidel' i hög grad reduceradt. Hvarpå beror detta? Vi stå här inför
en af de krisfenon1ellets gåtor, S0111 det gäller att lösa. Under
konsull1tionsteorien förlllår uppenbarligen icke att göra det. Den Hr
förfelad. ])ess stora betydelse är eUlellertid, att den tvungit -veten
skapen fralll till en klarare uppfattning af produktionens och kOllsunl
tionens förhållande till lIvaralldra, särskildt till en klarare ty-dning af
fenonlenet »öfverprodllktioll».

Georges teori.

Henry Ci-eorges kristeori hör onluänluas, icke cHirför, att dellnes
åsikter i allnlänhet hafva en hög vetenskaplig valör, utan därför, att
hans kristeori verkligen innehåller en kärna af sanning, S0l11 det Hr
skål att taga fasta pil. SOlll bekant ser (ieorge orsaken till de sociala

nlissförhållandena nti del1 privata jordäganderätten, .sonl enligt hans
lllening gör, att t0111t- och grnfägare genoll1 oförtjHnt vårdestegring
kOllIIlla att lngga heslag på hnfvudparten af sanlhällets produl\:tions
ufverskott. l1:a115 kristeori står i sanlklang 111ed hans allmänna llpp-
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-fattning. Den under uppsvingstider omåttligt stegrade jordränta, sonl
usurperas af jordägaren, gör, ·att företagarens andel i produktionen~

företagarvinsten, blir så liten, att företagsalllheten stäckes. När ej
längre nya hus och fabriker 111. 111. hyggas, inträder arbetslöshet oell
underkonsumtion. Depressionell fortgår, till dess jordräntan sjunkit så
lågt, att nya .företag bli lönande. Ur företagarvinstens förän~ringar

förklarar alltså George Växlingarna n1ellan goda och dåliga tider. Han
har utan tvifvel rätt lläri, och däri ligger just förtjänsten 110S hans
teori,' ty den stora skillnadell Illellan. uppsving och depression beror
väl närmast på det förras starka och de~l senares syaga företagsalnhet.
Det gäller alltså att förklara, hvarför företagarvinsten vid en viss
punkt i det ekonollliska kretsloppet börjar stiga och vid en annan
börjar sjunka. Georges egen förklaring är uppenbarligen otillräcklig.
Att låta jordräntans Iller eller. llliIlclre Ilastiga tillväxt förorsaka väx
lingarna i företagarvinstens .storlek, är tydligen blott att sätta den
€na svåra frågan i stället för del1 andra" .

De'J~ kapita·listiska/ prodttktioJ~e1~.

Vi öfvergå slutligen till de llloderna teorier, hvilka, stödda af en
11ärmare kännedom Olll produktionens och konsullltionens väsen, vilja
förklara krisfenolllenet ur sanlhällets kapitalistiska karaktär.

Det moderna. salllhället är kapitalistiskt i deil nlening, att produk
tionen af de nyttigheter, llled 11vilka sanlhällsmedlenlnlarna tillfreds
'ställa sina onledelbara behof (kläder, föda o.. s. v.), är föregången af
,en betydande produktion af produktionsllledel (fabriker, redskap, trans
portilledel). Den iakttagelsen göres nu oell bekräftas af statist.iken,
.att produktionel1 af de senare nyttigheterna under uppsvingstider är
.afsevärdt starkare än undet depressionstider. Produktionen af de
(omedelbara konsunltionsnyt.tigheterna är därelllot trots konjunkturernas
växlingar tänIligen konstant. Anledningen härtill är klar. Äfven 0111
·en person under ett godt år har, låt oss säga, dubbelt så stora in
kOlllster som under ett dåligt, så fördubblar han i regeln icke därför
'sina utlägg för mat OCll drycl{, kläder, bostad och dylikt. Hans ut
lägg för produktionsIlledel kunna däremot lI1ål~ga gånger fördubblas.
lIan kan t. ex. låta omb}Tgga en fabrik, sonl han äger. Ena året kall
lIan llafva blott några hundra kronors tItlägg för fabriksbyggnaden i
underhållskostnader, under det att ban näst,a år kan offra 10,000 kr.
.därpå i ombyggnad. En persons salnfällda konsumtion kan på detta
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·sätt ofantligt växla' under olika år, IDel} växlingen ,beror ,obetydligt på
förändringar i konsumtioneri af rena konsulntionsförenlål utan i hufvud
.sak på konsunltionen -af produktiollsmedel.

Det ligger nlf nära till hands att på dessa iakttagelser grllllda för
klaringen till de ekOl10miska "växlingarna. Dessa skulle då bero på
förskjutningar i förhållandet 11lellall fl ena sidan produktionen af rena .'
·konsumtionsföreluål ..och å den andra produktionen af produktions-
medel. Jag skall försöka att visa, hur en dylik förskjutning kall

,t.änkas inträda och verka först inol11 ell enstaka produktionsgren och
sedan i dell samfällda sanl1Iälleliga produktionen.

Vi antaga, att en del fi rlTIor, låt oss 'säga, iuonl skoindustriell be
:sluta att onlbygga sina fabriker. Anledningen är t. ex.,' att anord
Ilingarna inonl en eller annan fabrik visat sig opraktiska, at.t nya ma
skiner behöfya insättas, eller att tekniska fralll.steg göra en förän-
.(lring af driften önskvärd. OnIbyggnaderna ,göras naturligtvis så~ att
·efter deras fullbordande produktionen kan betydligt utvidgas. Under
,det att onlbyggnaderna pågå, nlåste enlellertid firlnorna i fråga lninska
'sin tillverkning eller kanske rent af inställa den. Deras kunder lTI.åst.e
{lå vända sig ti~l öfriga firl1l0r inonl branschen, hvilka alltså se sina
beställningar ökade. Priset på skodon stiger eventuellt. Detta ger
lätt anledning till att ytterligare elI del firmor besluta att ombygga
€ller lItvidga sina fabriker, ocll att ett eller annat nytt företag inonl
brallscllell uppstår. Under byggnadstiden ökas då ytterli~are efter
frågall hos de fabriker, som llafva sina fabriker j gång, och priset
stiger än högre. Men i den nlån ombyggnaderna eller nybyggnaderna
bli färdiga, visar det sig efter all sannolikhet, att produktionen är
för stor. Utvidgningarna voro icke baserade på en tillförlitlig beräk
lling af konsumtiollens tillväxt utan på den unde'r onlbyggnadsarbetet
tillfälligt stegrade efterfrågan. Fenomenet öfverproduktion inträder.
Detta innebär icke, att firmorna icke kunna sälja, hvad de verkligen
tillverka, utan att de lnåste hålla tillbaka sin produktion och sanltidigt
finna sig i att priserna sjunka; till. dess att tillgång och efterfrågan
inonl branschen balansera hvarandra. En depressionsperiod är nu
inne. Det arbetas genomsnittligt i branschen 111ed ringa vinst. För
,-en del af firnlorna förbytes vinsten till förlust. Några om· eller ny
byggnader sättas nu ej längre i fråga. Tvärtonl11låste kanske ell
-eller annan fabrik nedläggas. Krisell inom bransehen är uppenbar.
}-'örr eller senare blifva dock onlbyggnader nödvändiga, dels på grund

9
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af förslitning, dels enär fabriker OCll nlaskiner hellöfva genoll1gripande

reparationer, hvilka göra fullständiga ombyggnader 111era ekonolniska~

och dels eventuellt enär tekniska förbättringar lTIed nödvändighet 111åst.e

införas, on1 firnl0rna i fråga öfverhufvud vidare vilja vara 111ed i kOll
knrrensen. (i-ör nu blott en af firnl0rna någoll onlbyggnad för in

förandet af någon t.eknisk förbättring af driften, så kan nIan vara
tänlligell viss 0111, att de öfi-iga följa efter. Då äro vi åter inne i

uppsvingsperioden 11led dess rastlösa llydanillgsarbete och höjda priser.
,ri se således, huru lninskac1 eller ökad produktion af produktions

111edel kan förorsaka hetydande rubbningar i produktionens jänlna gång,
ufven onl nlall bortser från del1 växelverkan, SOIU i verkligheten äger
runl ll1ellan de olika produktionsgrenarna. Medtages denna i beräk

ningen, blir det så 111ycket lättare att förklara, huru Väldiga rubb

ningar kunna uppstå.

Vi åt.ertaga det tänkta exelllplet 0111 uppsvinget i skoindustrien.
Onlbyggnaderna och nyanläggningarna under uppsvingsperioden skapa

ju stegrad efterfrågan för en hel 111ängd andra näringsgrenar, t. ex.
för 111askinindust.rien, trävaruhalldeln, tegelindllstrien och öfriga grenar

af hyggnadsindustrien. Inol11 alla dessa industrier uppstår en t.endens
t.ill uppsving, son1 åtnlinstone på vissa håll föranleder onl- och ny

byggnader, d. v. s. produktioll af produktionsllIedel. Hvarje sådan
onl- eller nyhyggliad är utgångspunkten för en förstärkt uppsvings

rörelse. Göras å en ort en eller flera anläggningar af stort onlfång
i förhållande till ortens folknlängd, så är det sannolikt, att nya ar

betare bel1öfva inkallas till orten. Tillgodoseendet af dessas bostads
behof ger ytterligare fart. åt bJTggnadsverksamheten. ()kade arbets

tillfällen i förening 111ed stegrade löner göra, att äfvell förbrukningen
af rena konsullltionsart.iklar tilltager. Däraf draga 11ästan alla indll ~

strier och äfven landtbruket nytta. Det på alla håll stegrade varu
utbytet skaffar k0111nlUnikationsnledlen full sysselsättning och lockar

till deras utvidgande. Detta hetyder ytterligare stegrad produktion

af produktionsIlledel.

'Ii se, huru på hvarje särskild punkt uppsvingsrörelsens fortgång
är hetingad däraf, att en ökning af produktionsnledlen kon1n1er till

stånd. Det Hr alltså <len kapitalistiska produktionen, S01l1 här upp
denna. .På analogt sätt kan visas, att, onl en t.illbakagång eJIer en

öfverproduktion inträder ill0Ul någon eller några industrigrenar, äfveu
denna har till tendens att breda ut sig från fack till fack och från
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ort till ort. Depressionen 111inskar nålllligen produktionen af produk

tiollSllledel icke blott inolu egen bransch utan äfvell inOll1 andra bran
scher. Den lllillskade produktionen betyder JTtterligare 111inskning af

konsunltionen, så att depressionen alltjälut försvåras.

'-fill den förklarillg, sonl nu gifvits på uppsvingets och på de

pressionens fortgång, när endera en gång börjat., torde saultliga de '

författare i hllfvudsak ansluta sig, hvilka i sall1h'ällets kapitalistiska

produktion se orsaken till de ekononliska svängningarna. Uttrycks

sätten äro olika, nIen det genlensanllna i tankegången t.orde kunna

uttryckas i följande sats, i llvilken efter 111in nlening den egentliga

förklaringell till den ekonorniska periodiciteten ligger: Produktionen

af produktions111edel lItgör ett led i produktionen 111en innebär sanl

tidigt en ofantlig kOnStIlution; nu är e1l1ellertid kOnSU111tionens styrka
den drifvande kraften till prodllktionen; hvarje st,egring (lninskning) af

produktion af produktionSIlledel nlåste därför förllledelst st.egring
(nlinskning) af kOnSU111tionen förorsaka ytterligare stegring 6ninskning)

af produktionen.

Hurtt förklara. o1nsla.ge·1t P

l)enna sats torde nUlllera vara tälllligen allll1änt känd och erkänd

iU0111 den ekonolniska vetenskapen. Att den ändock icke allll1änt
fått tjälla såsonl grundval för förklaringen af det ekononliska krets-o

loppet, torde förnälnligast bero på svårigheten att äfvenledes endast

ur det kapitalistiska produkti.onssättet. nöjaktigt förklara och utreda,

hvarför och huru själfva olllslagen 111ellan de båda ekonolniska. hufvud

faserna på vissa punkt.er inträda. Svårigheten föranledes icke nlinst

c1äraf, att just vid krist.iderna (nlaxinli- OCll 111inin1i-) det ekonolniska

lifvet är ytterst känsligt för inflytelser af de 111est skilda slag och att

därför föga vinnes geno1ll att lned statistikens tillhjälp i hvarje .sär

skHdt fall afgöra, llvilken Ol11ständighet SOIU i tiden k0111111it före eller

efter. Elligbet.ell ll1ellan den kapitalistiska teoriens 111än försvinner

därför ocksf!, så.. snart det gäller förklaringen af själfva onls1agen i

den ekononliska cykeln.

TH[Ja'1~-Bara-Jt01vsky lJL fl.

En viss grupp af 1110derna författ.are, af hvilka vuI 1'ugan-liara.

llo,vsky, Spiethofl" och Pohle 1) ill'O de nlest representativa, ledas i sin

1) r.p~tgan-BaT"anou;s7tY, »Stuuien zur Theorie und Geschichte der I-fanuelskrisen in England» .
.Tena 1901. .
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förklaring af oinslagen af en Iller eller Il1indre dunkel föreställning
on1 tillvaron i det nloderna sarnhället af ett slags rörligt kapital, pla
ceradt. i penninginrättningar eller i börspapper, hvilket efter hand
skulle kunna transformeras i fast kapital. De besparingar., SOIU göras
i det 1110derna sall1hället, behöfva icke, sä.ges det, Ollledelhart placeras
eller investeras lItall kunna t. ex. under depressionstiden hopsalulas i
fornl af rörligt kapital för att sedermera, när den goda tiden kon1nler
111ed sina tillfällen till fördelaktig placering, transformeras i fast kapi
tal. Detta skulle då utgöra förklaringen, huru det är 111öjligt, att
lInder uppsvingsperioden bildandet af fast' kapital kan göra väldiga
språng framåt. Under depressiol1stiden hafva alltså aIlluänhetens be
sparingar alltmera llopat sig utan att finna placering. När nu för
hållandena' äro lagda till rätta för en ny uppsvingsperiod, börjar
denna och fortgår i allt hastigare tenlpo på sätt, som förut beskrifvits.
Det rörliga kapitalet lnåste eineIlertid förr eller senare taga slut i
allledning af det forcerade bildandet af fast kapital. En kris är nöd
vändig; depressionsperioden börjar OCll nlåste fortsätta, till dess till
räckliga nya besparingar salnIats af alllnänheten. Så lyder i. sina
llufvuddrag denna förl{laring, hvilken för närvarande torde få anses
hafva den högsta kursen icke blott inför vetenskapsnlän af rang utan
äfven inför vår tids finanslnän. Den utsl11yckas af den ene författaren
på ett sätt och af den andre på ett annat. Den ene vill t. ex. sär
skildt förklara OInslaget från dålig tid till god genom hänvisning till
tekniska framsteg och den andre genolll hänvisning till den ständiga
befolkningstillväxten. i de nl0derna samhällena.

Hela denna förklaring hvilar emellertid, hur vacker den än ser
ut, på ett groft teoretiskt lllisstag OCll måste därför förkastas. Före
ställningen 0111 tillvaron i samhället af ofvannämnda slags rörliga ka
pital, SOIU efter Iland skulle kunna transformeras i fast kapital, är
ett rent hjärnspöke. Samhälleligt sedt existerar icke något sådant
slag af kapital, lika litet vid uppsvingsperiodens början S0111 vid
dess slut. Den enskilde sanlhällsnledlemnlen kan uppskjuta sina be-

8piethofl, »Vorbemerkungen zu einer Theorie der Ueberproduktion», Achmollers Jahrbiicher
1~02, och i>Die Krisentheorien von Tugan-Baranowsky und Pohle)), Schrnollers Jahrbiicher .JH03.

jj(}hle, »Bevölkerungsbewegung, Kapitalbildung und periodische Wirtschaftskrisen». Göttin
gen 1902.

Att dessa författare i sin uppfattning om orsaken till själfva omslagen otvifvelaktigt gå
vilse, hindrar icke; att deras arbeten i andra hänseenden lämna goda bidrag, till läran OIn

det ekonomiska kretsloppet.
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sparingars investering i fast kapital, så länge det blott. finnes andra
samhällsmedlelnmar, son1 vilja låna hans kapital, 111en saluhäIlet kan
det icke. Det har åter och åter på tal 0111 Malthus' . s. k. öfverspar
samhetsteori frall1hållits, att sanlhällets· besparingar 111åste taga for ..
111en af konkret kapital (spannluål, husgeråd, byggnader, råälnnen,
Illaskiner, haIffabrikat, konsUll1tionsvaror 111. 111.)~ 111en lika ofta glöm'" ..
1l1es detta. Låtom oss för att ytterligare klargöra denna sats under
söka, huru de besparingar, SOIU af sanlhälls111edlemnlarna göras ge
nom insättningar i penninginrättningar eller placering i börspapper,
Hro att betrakta från sanlhällets synpunkt.

Alllnänhetens insättningar i penningin~"ättningar äro tydligen läne
kapital, ett kapital, bestående af fordringar fl andra san1hällsl11ed
lemll1ar. Sall1häIlsmedlemnlarnas fordringar och skulder sinselnellall
ntjä~na hvarandra fullständigt. Sådana fordringar utgöra alltså salU-o
hälleligt sedt icke något -kapital alls. Af den1 kan alltså icke trans
formeras något konkret kapital. Af intet blifver intet. Lika litet
sonl af en 11länsklig tanke, t. ex. af det att jag tänker på en Illaskin,
utan vidare kan uppstå e11 lnaskin, lika litet kan exen1pelvis hundra
kronor uppstå~ blott därför att jag lofvar att hetala en annan person
hundra kronor.

Hvad nll blifvit sagdt Olll alln1änhetells besparingar i fornl af in
sättningar i penningiIlrättningar, är naturligtvis äfven tilläl1ipligt i fråga
OIn besparingar i fornl af obligatioller, hvilka ju äro fordringar, låne
kapital. Beträffande besparingar i fornl af aktier gäller, att, i dell
nlåll vederbörande bolag äger l{onkret kapital, besparingarna äro att.
betrakta SåSOlll konkret kapital. Aktierna betyda ju deläganderätt
till bolagets konkreta kapital. I den 111ån äter S0111 aktiekapitalet ej
blifvit användt till förvärf af konkret kapital, sa äro aktierna intet
annat än ett kapital, bestående af fordringar, lånekapital. Detta är
fallet t. ex. l11ed 11ufvudn1assan af ett bankaktiebolags aktiekapital
eller med ett nybildadt aktiebolags kapital, i den lllån detta inbeta
lats och insatts i en penninginrättning. Vill ll1al1 i hvarje särskildt
annat fall, där .ett aktiebolags kapital icke blifvit investeradt i kon
kret kapital, ulldersöka, hur det förhåller sig 111ed det inbetalda aktie
ka.pitalet, skall Inal1. finna, at.t det har naturell af lånekapital.

Vi finna allt.så, att allt kapital, insatt i penninginrättningar eller
placeradt i börspapper, antingell är kOl1kret kapital eller lånekapital.
Något tredje gifves icke. Från salnhällets synpunkt är det alltså an-
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tingell kOllkret kapital eller oel{så intet kapital. Allt sal11hället.s kai) i 
tal är i själfva verket konkret kapital. Detta är ell' sanning, SOlll

l11an 111ed skäl kunde gifva nalnnet truisnl, onl nlan icke visste, hur
ofta den af nationalekononlerna t.ranlpat.s under fötterna.

Cassel.

'Ti HiilIna alltså denna grupp af författare och öfvergå till en

teori, S0111 af professor Cassel hlifvit franlställd i en artikelsellie i
Ekonolnislc tidskrift för år 1904 lInder titeln »()111 kriser och dåliga

tider». Enligt Cassels 111ening skulle växlingen ll1ellan goda och då
liga tider bero på en växelyerkan nlellan den s. l{. fasta kapitalhild

ningens Ilastigare eller långsalnnlare fortgång å ena sidan oeh låne

räntans stigningar .och sänkningar el den andra. Den låga räntan vid
depressionsticlens början lockar till fast kapitalbildning. Den fasta

kapitalbildningen gifver fart åt uppsvinget; Uppsvillget åter drifver

upp räntan, till dess denna blir så hög,' att ytterligare fast kapital

bildning ej längre blir tillräckligt. lönande för företagaren. Däraf
öfvergången till depressionsperioden, sonl fortgår, till dess räntan åter

sjunkit tillräckligt.

Af skäl, sonl jag franllagt i en artikel i Ekononlisk tidskrift för

år 1~}05, är efter 111in uppfattning ej heller denna t.eori hållbar. Ett.
afgörande bevis 1110t teoriel1 synes nlig yarn~ att l11al1 111ycket väl kan

tänka sig ett sanlhälle nled kapitalistisk produktion, i hvilket pen

nillgkredit likväl icke Hr etablerad. . NIan föreställe sig ett sanlhälle,

där enhvar sanl11ällsnledlenl nled egna produl{tionSll1edel producerar

varor till afsalu. Äfven i ett sådant salllhälle lllåste, när af någon

anledning efterfräganaf varor ökas, uppsvingsrörelser uppstå, hvilka

l11åste t.aga fart, i den nlån salnhällsll1edlel11nlarna börja utvidga

sina produkt.ionsll1edel i syft.e att lnäta den stegrade efterfrågan,

111en hvilka förr eller senare 11iåste slå öfver i depression. Professor

Cassel förbiser, att l&neräntans växlingar hlott utgöra en :.lterspeg
liug af företagarvinstens växlingar under affärslifvets gång. Ju större

företagarvinsten vid ett visst tillfälle är eller anses vara, dest.o l11era

benägna äro kapitalisterna att själfva produktivt använda sit.t kapital

i stället för att låna ut det till alldra, och desto nlera villiga äro

ock företagarna att äfvel1 nl0t hög rällta upplåna kapital. Därför

Blåste låneräntan st.lga. Af San1111a sklil 11låste låneräntan sjunka vid
fallande företagarvinst.
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LeSCU1·e.

Det är således icke i läneråntans växlingar, son1 förklaringen till
o111slagen 111ellan goda och dåliga tider bör söl{as. lVlen 11löjlige11 lig
ger förklaringen i den fijreteelse, son1 återspeglas i låneräntans väx

lingar, i företagarvinstens föräl1dringar allt efter uppsvings- eller de
pressionsperiodens fortgång. Det år denna kärna af sanning, S01l1
i11nehålles i Henry Georges kristeari. rral1ken upptages af Lescure' i
hans ofvan anförda arbete och utvecklas af honoll1 till en fullständig
förklaring af ()Inslaget från god till dålig tid. Efter han'd S0111 upp
svinget fortgår, höjas priserna p:1. rävaror, t0111tplatser för fabriker,
111askiner och på arbete; 111ed ett ord företagarens produktionskost
l1ader stegras alltjä1l1t; å andra sidan kunna ej försäljningspriserna
stiga i san1n1a takt. I den 111ån son1 de nya fabrikerna hlifva fär
diga och börja kasta ut sina produkter i l1larknaden, blir det allt
svårare att finna en dären10t svarande efterfrågan. Ju n1era nlan
under produktionsprocessen närll1ar sig produktionen af rena kOnStUll
tiol1sartiklar, desto l11e1'a konstant hlifver, SåSOll1 ofvan påpekats~ den
konsu1l1tion, sonl skall förbruka produkterna. Detta är n1ed ett litet
tillägg Lescures förklarillg af onlslaget till dålig tid. Lika lycklig iiI'

icke Lescure i sin förklaring af 0111slaget till god tid. Han ser den
san1ma uti det 111inin1U111 , S0111 efterfrågan- uppnått vid depressions'
periodens slut; vidare och franlför allt »dans la reapparition de la
possibilite d'entreprendre avec cette baisse successive de la valellr et
(les prix du capital fixe et eirculant, avec la dinlinution du taux de
}'interet, de l'escon1pte et des salaires, avec l' an1elioration de l'outil
lage existant et les perfectionnenlents techniques dont la depression
a ete l'origine et la cause detern1inante».1 Han fral11drager, SåS01l1
'vi se, en Ilel rad af Olllständigheter för att visa, hvarför företagar
vinsten vid en viss punkt åt.er nlåste stiga, 111en näppeligen någon,
son1 ger den tillfredsställande förklaringen. Vi n1åste, synes det,
~ytterligare fördjupa undersökningen. Detta göres af Aftalion i hans
ofvan anförda artikelserie. 2

.l1ftalio1~.

Under det att Lescure förutsätter ett san111älle,. där produktionen
ic~e blott är kapitalistisk utan äfven ledes af företagare, är Aftalions

1 Op. cit. p. 122 (sid. 519.)
2 Op. cit. p. 122.
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förklaring af dell ekonon1iska periodiciteten oberoende af huruvida
samhället äger el1 individualistisk eller socialistisk organisation.

Aftaliol1s frau1stäilning synes 111ig innehålla sallltliga de elell1ent,.
SOIU erfordras för en fullständig förklaring af den ekononliska periodi
citeten. Tyvärr Hr den väl mycket utsirad 111ed teoretiska utlägg
ningar, 11vilka gör den l11indre njutbar. Jag skall enlellertid försöka
att i några få satser franllägga, hvad S0111 torde vara själfva kärna});
och det värdefulla i Aflalions artikel. Lifligt rekolll111enderal" jag
dock läsning af del1nes egen fralllställning.

De produktionsn1edel, llvaraf det kapitalistiska sanlhälIet begagnar
sig, äro j regeln af varaktig natur. Vanligen hafva de emellertid ej.
obegränsad varaktighet utan Ilötas. De lnåste därför efter hand re-

I .

pareras och i alln1äl1het till slut helt förnyas. Dessa reparationer
och 11ydaningar behöfva vanligen icke .ske på 11ågon hestänId tid.
De kunna oftast rätt betydligt uppskjutas eller ock påskyndas. Där
n1ed är lllöjligheten gifvell till ojälllnheter eller rubbningar i produk
tionen af produktionsIlledien. Rubbningarna äro eineilertid icke blott
möjliga utan högst sannolika, ja, nästan nödVändiga. SåSOlll hvarje
fabriks111all väl vet, år det en ytterst svår fråga att ordna repara
tions- och ollldaningsarbetet i ell fabrik så, att arbetet där kOllIIller
att fort.gå någorlullda jälllnt. Ju större industri det är fråga onl,
desto svårare är det. att fastställa, i llvilken takt förnyelsen af kapi
talet bör fortgå. Försull1lnas nu på någon punkt i sanlhällets pro
duktionsll~askineri reparationsarbetet uncler elI viss period, så lnåste
det forceras under den därpå följande tiden. Däri ligger en uteslu
tallde af det kapitalistiska produktionssättet hetingad första orsak till
de e]{OllOn1iska svängningarna. Hvarje sådan rubbning förstoras, så
S0111 i det föregående utförligt beskrifvits, i det kapitalistiska sal11hället.
nä~tan 111ed nödvändighet af sig själf. SåSOll1 vi hafva sett., beror detta
därpå, att il ena sidan förändringar i storleken af produktionen af
produktionsnledel innebära ofantliga förä.ndringar i konsumtionens stor
lek, och å andra. sidan det svårligen kan blifva konsumtionens nor
lnala styrka utan i stället dess styrka för tillfället, SOln beställ1mer
taktell af den fortsatta produktionen af produktiollsnledel. Den eko
l1ol11iska periodicitetens yttersta orsak ligger alltså uti det kapitalis~

fiska produktionssättet OCll de däraf uppkommande svårigheterna:
1) att så ordna förnyandet af förslitna prodnktionsllledel, att ej rubb-
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ningar i produktionen uppstå och 2) att, sedan en rubbning inträdt,

rätta produktionen efter konsunltionens normala storlek OCll ej efter

des~ af rul?bningen betingade abnorma styrka eller svaghet. Det är
uppenbart, att dessa båda svårigheter förefinnas i hvarje kapitalis

tiskt samhälle, vare sig det uppvisar befolkningstillväxt eller folk
lllinskning eller i detta afseende är stationärt, vare sig tekniska fraIn
steg där göras eller ej, vare sig produktionen där är underkastad
lllodets växlingar eller ej, vare s-ig san1hället står under individualis

tisk ]edning eller ej.
Skulle dä icke en socialistisk ledning kunna förebygga de ekQno

nOllliska svängningarna? Nej, näppeligen. Åtminstone skulle det där
för kräfvas en ytterst utförlig statistik öfver produktion oell konsulll

tion _OCll en styrelse i samhället, som 111ed tillhjälp däraf förstode att
så afpassa produktionen, att vid hvarje tidpunkt den beräknade mäng-

.den af hvarje slag af produl{tions- och konsun1tionsnyttigheter funnes
förhanden, kort sagdt en fulll{olllligt idealisk styrelse. Vidare er

fordrades det äfven en idealisk befolkning, hvilken ville finna sig
i att arbeta just så 111ycket sal11t att konsun1era just det och just

så n1ycket, sonl styrelsen fastställt kanske ett par år i förväg.
Sonl nu hvarken e11 idealisk samhällsledning eller en idealisk sam

hällsbefolkning ens i den aflägsnaste franltid torde erhållas, kunna
vi väl med skäl säga, att de periodiska ~konoll1iska svängnin

garna icke kunna upphöra nled lnindre 111änskligheten återvänder
till fiske-, herde- eller det prinlitiva åkerbrukssan1hällets ståndpunkt,

där produktionen af produktiol1s111edel ä]~ högst obetydlig. Men då
sätter sig 111änskligh~ten åter i svårt beroende af naturfen0111enenS

växlingar, af felslagna fisken, jakter, skördar o. d. Härnled vill jag
icke förneka lnöjligheten af att de ekoll0111iska svängningarl1a kon1ma

att dänlpas äfven llled bibehållandet af vår tids starkt kapitalistiska
produktionssätt. Tvärton1 hoppas och tror jag, att det i en fral11tid

skall lyckas stats- och finansn1ännen att aftrubba SVängningarna, och
att den nationalekonoll1iska vetenskapen skall blifva i stånd att an

visa rätt kraftiga lnedel för vinnandet af detta eftersträfvansvärda lllål.
Aftalion är 111ed sin teori i stånd. att nled lätthet besvara alla de

frågor, som i det föregående franlkastats 111en läIIlnats utan tillfreds
5täll~nde lösning. Dessa frågor voro: »Huru är det, Illöjligt, att sal11

hället under uppsvingstider förlnår att producera betydligt mycket
lnera konkret kapital än under depressiol1st.ider, och llvarpå beror
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det., att under de förstnänlnda perioderna sanltliga sanlhällsklasser:s
inkoIllster iiro 111ycket. st.örre än under de sistnänlnda?» oell »Huru
böra själfva onlslagen luellan de två perioderna djupast sedt för
]{laras ?»

De första båda fragorna besvaras helt enkelt därnled, at.t Sall}
]l~illsInedlenlnlarna under uppsvingsperioden arbeta 111ed en på det
hela nlycket längre arbet.sdag ocll 1lled 111ycket. större intensitet äll un
der depressionstiden, sallltidigt 11led att tillgängliga produktionsnledel
11tnyttjas i största 111öjliga utsträckning. Den verkliga stegringen i
kapital och inkonlster under uppsvingsperioden är el11ellertid ej Sit

stor sonl den skenbara. Med orätt beräknas nä1111igen denna stegring
oftast efter uppsvingsperiodens öfverdrifna värdesättningar.

()111s1aget från god till dålig tid beror, såsonl vi sett, därpå, att
vid färdigblifvandet af uppsvingsperiodens nya produktionsl11edel pro
duktionen af salllhållets k0l1SlI111tionsnyttigheter blifver större än den
110rlnala konsull1tionen af dessa, och att produktionens ledare för
den skull 111inska produktionen af produktionsnledel. OInslaget från
dålig till god tid betingas djupast 'sedt däraf, at.t under depressions
tiden sanlhällets tillgång på produkt.ionsn1edel genoI11 nötning och för
svag onl- och nydaning sä slllåning0111 kOlnlnit under det lnått, SOlll
erfordras för att hålla produktionen af kOJlSUnltionsnyttigheterna uppe
vid dess nornlala storlek. Märka ledarna, att kapitaliseringen blifvit
för svag oeh lned anledning däraf 'nedlä.gga nlera arbete därpå, in
träder ol11s1aget. I det individualistiska sanlhället äro företagarna
produktionens ledare. GenO!11 ökad eller Ininskad företagsaillhet k0111
nla de att angifva tidpunkten för o111slagell och ledas därvid af före
tagarvinstens växlingar i 111ån af väntad brist eller befaradt öfverflöd
på konsumtionsnyttigheter.

I-Iär ofvan har talats 0111 det nornlala nlåttet af konsunltionen af
I{OnSUI11tionsnyttigheter. Detta hestäffillles ytterst dels af saInhälls
111edlel11111arnas villighet att underkasta sig arbetsansträngllingar och
dels af styrkan af deras åstundan efter resultatet af ansträngnjngarIla.
Frän denna synpllllkt kan OInslaget från god till dålig tid sägas be
tyda, att sanlhällslnedle111lnarna· ej äro benägna för ytterligare steg
radt arbete, fastän de därn1ed kunna köpa ett ökadt kvantuI11 kon
sunltionsnyttigheter. Från sanlIna synpunkt ]{an OInslaget från dålig
till god tid sägas bet.yda, att sanlhällslnedleulnlarna äro villiga att
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ätaga sig ett. ökadt arbete för att ej se sig nödsakade att nlinska sin
]{onsumtion under ett visst. lnått.

OHlstä1~d'igheter, son~' skärpa och för'virr(~ svci1~g1~i·ngc(;1'··na.

\Ti hafva nu vHI länge vist.ats i abstraktionernas värld. Innan
jag slutar 111itt· föredrag. vill jag så s111åningon1 söka återvinna kän
ning 111ed de konkreta företeelserna. \Ti Ilafya sett, att de periodiska

ekol10nliska svängningarna kunna förklaras uteslutande UT det ruo

derna sanlhällets kapitalistiska produktion. Jag skall nu endast upp
rHkna de karaktärs'drag hos det n10derna SUl11hället, hvilka bidraga

att skärpa svängningarna. Vid frall1dragandet af dessa få vi lljälp
af olika kristeorier, hvilka vi i det föregående hafva förkastat. Dessa

karaktärsdrag äro bland andra:
1) Den, iJ~clivicl1J,al'is{iskCt ledni'J~ge1~ a,f saIJnhällets prod'uktio1~, son1

llppenbarligell försvärar vinnandet af jänlnhet i produktionen, äfven
son1 af sanlIna sk~il

2) De stora tekn·iska fra1nste[}eJ~ oeh den stc~rka folkök1~in[Jel~ i de
ll10derna sanlhällena;

3) lJet 1JlOllern.a kred'it'väse1~det) S0111 ökar 111öjligheten till öfver
drifven företagsaulhet under uppsvingsperioden, OCll å andra sidan

genonl kreditens sanl111andragning efter krisen bidrager till ett starkt
försvagal1de af företagsanlheten under depressionsperioden;

4) Särskildt se(lelut!Jifn'ingsiIJ'~stitutet, hvilket, enligt llvad sonl
Dfvan blifvit antydt, gör det 111öjligt för centralbankerna att under

uppsvingsperioden i någon nlåll hålla låneräntan nere, 11vilket. är
ilgnadt att skärpa uppsvinget oeh den därpå följande krisen;

5) .;;Jktiebolagsin-stituiet oell börsvä-se'1~clet, sonl t. ex. göra det. n1öjligt
för »grilndern» att under uppsvingstider starta företag utall tanke pil

{leras bärighet och endast nled hänsyn till nlöjligheten af kursvinst.
Yid al{tieförsäljningar.

(i-enol11 växelverkan l11ellan alla dessa faktorer oeh tillstötalldet af
<tllehanda yttre Ol11ständigheter, ågnade att förorsaka rubbningar i
produktiollens eller kOl1SU111tionens jälnl1a gäng, får det ekononliska
kretsloppet i hvarje särskildt fall en i hög grad växlande gestaltning.

Denilu frall1träder icke blott, då nlan jäulför en ekonomisk cykel i
€tt land n1ed en föregående eller en efterföljande, lItan fran1för allt

då luan jämför en cyl{el i ett. land 111ed sanltidigt pågående cyklar

i andra l~inder. För att. bäst åskådliggöra sa111bal1det ll1ellan dessa
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samtidigt. pågåe11de cyklar är det lälnpligast att sanl111anfatta, hvacl
vi i det föregående inhäl11tat angående konjunkturernas orsaker
till en praktisk handgriplig sats. Denna skulle då lyda: Steg
ring i ekononlisk verksalnhet å en viss punkt i det nl0derna in- .
dustrisanlhället Ilar till tendens ·att åstadkonln1a stegring i verk
samheten äfven på andra håll; tillbakagång i ekonolllisk verksanl-.
het på en viss punkt har till tendens att åstadkonlIlla tillbaka
gång äfvell på andra håll.. l)en11a sats är för länge sedall känd
af affärslnänneu. Just lInder detta sista 11alfår hafva våra affärs
lnän oaflåtligt spejat Inot A111erika för att lItröna, huruvida nå
gOll tendeIls till större fart i affärslifvet vore att vänta därifråll. Vi
förstå nu, hvarför denna praktiskt lätthandterliga sats är riktig. Att
den redan är accepterad af affärsmännen, bekräftar sanningen af vår
förklaring af den ekono111iska periodiciteten. Tillän1pa vi denna sats
på de växlande företeelserna i det ekonollliska lifvet, så förstå vi,
att efter hand SOl11 utbytet af industriprodukter inoln ett land· når ell
viss utveckling, det ekonomiska lifvet i detta lands olika delar skall
kOlllilla att svänga i salnnla takt; oeh att efter hand sonl det inter-·
nat~011ella varuutbytet tilltar, sannolikheten skall ökas att först när
liggande läl1der och så l11era aflägsna kOll1n1a att deltaga i sall1ll1a
ekonolniska kretslopp. IIuruvida franltidens el{onon1iska svängningar
k0111111a att blifva internationella, beror likväl äfven pä ett par andra.
cnnständiglleter. Först: och frän1st 111:1ste näiniigen alla de yttre till
fälliga orsal{erna till uppsvings- oeh depressionsrörelser tagas med i
heräkningen. Många af clessa äro af lokal natur och af sådan styrka
(krig, större jordhäfningar, tullkrig), att de nlåste åstadkonlilla rubb

ningar i en eljest harmonisl{ svängning. Vidare hör efter 111in l11e
ning äfven den l11öjligheten tagas i betraktande, att det i en framtid
skall lyckas oss att genonl därpå inriktade åtgHrder väsentligt för
svaga de på inre orsaker beroende svängningarna. För att förtyd-o
liga t.ankegångell tillåter jag nlig att tinnu en gång franlställa det
ekOn0111iska lifvet i ett land under bildell af en gunga, S0111 hålles i
gång af en gungande person, under det att utolnstående pers?ner.
gifva den knuffar hit och. dit. Tänka vi oss nu, att flera gungor 
enhvar representerande ett lands ekononliska lif - äro placerade
bredvid hvarandra och sinsell1ellan förbundna Il1ed elastiska band, sonl
göra denl henägna att åtfölja lIvarandras rörelser, så fa vi en ganska
god bild af sanlbanclet 11lellan svängningarna i ländernas ekonomiska
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life Onl gungorna endast påverkades af de olika gungande perso
llerna, vore det lnycket sannolikt, att de så snlåningon1 skulle komma
att svänga i san1ma takt. De utomståendes knuffar störa emellertid
lätt takten, OCll sannolikheten för rubbningar växer, ju kraftigare
knuffarna, ju svagare gungornas -egenrörelser oell ju slappare de
elastiska banden äro. På salUIlla sätt förhåller det sig lned de eko
nomiska svängningarna. .Ju starkare det internationella utb~Ttet af
industriprodukter utvecklar sig, desto sannolikare är det., att de eko
no~iska ,svängningarna få en internationell prägel, Inen ~enna ten
dens kon1n1e1' kanske i framtiden att l110tverkas af de olika folkens
sträfvanden, dels 11var för sig och dels sall1fäld t, atf försvaga sväng
ningsrörelserna. De lokalt verkande tillfälliga orsakerna till uppsving
oeh tillbakagång l{unna då få större betydelse och oftare hindra sväng
ningarna att blif'Ta internationella.

I alla händelser kOn1L11er det ekOl10111iska lifvet helt visst att
städse bibellålla sin växlallde, oberäklleliga kara"ktär. Ekollo1niska
vågor fråll ett håll kOIDlna städse att bryta sig nled vågor fråll andra
håll. På någon regelbundell böljegång är lika litet att räkna SOlll pit
böljegångens fullständiga upphörande.
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FAHNEHJEIJM, O., civilingenjör.
FALK, H. O., jur. kandidat, sekreterare.
FAXE, C., grosshandlare.
FLODIN, J. H., byrådirektör.
li-'LODSTRÖM, L, aktuarie.
FORSSELL, O., v. auditör.
FRAENCKEL, L., bankdirektör.
FRENCKEL, C., direktör.
FRANCKE, O., grosshandlare.
FRANCKE, R., grosshandlare.
FRIEDLÄNDER, H., grosshandlare.
FRIES, G., fil. kandidat.
FRISK, C., v. häraoshöfding.
FRYXELL, K. A., fil. doktor, sekreterare.
FRÄNCKEL, E., generalkonsul.
I~ÖRRELIUS, G., direktör.

GAGGE, A., bankdirektör.
GEBER, M., godsägare.
GEBER, N. J., fil. licentiat.
GEBER, P. A., bankir.
GEIJER, S. G. A., generahnajor.
GEIJERSTA1\f, O. AF, hofråttsfiskal.
GELLERSTEDT, N., civilingenjör.
GIRL, C. H., bankdi"'ektör.
GIRL, G., bankdirektör.
GILLJAM, A., uppbördskommissarie.
GLIMSTEDT, C., jur. kandidat.
GLOSEMEYER, A., grosshandlare.
GRANBERG, K., .konsul.
GRANHOLM, H., direktör.
GRIPENSTEDT, C., v. häradshöfding.
(j·RÖNWAJ.lL, F., fil doktor.
GUINCHA.~D, J., fil. doktor.
GUMPERT, M., direktör.
GUSTAFSSON, Cl, fil. doktor, kanslisekreterare.
GUNTHER, E., envoye.
GÖRANSSON, E. J:i-'., ingenjör.

HJEGGSTRÖM, A., f. d. kapten.
HAGBERG, H., f. d. bankdirektör.
HALLBERG, l~'., bankdirektör.
HALLBERG, l., fil. licentiat.
IIALLENDORFF, C., professor.
flALLTN, A. J., byråassistent.
HAMILTON, A., grefve, byråchef.
HAMILTON, H., grefve, statsråd.
HAMMAR, J., direktör.
HA Ml\IARSK1ÖLD, L., major.
HAMMARSTRÖM, A., landshöfding.
HANSEN, H., grosshandlare.
HASSELROT, C. B., häradshöfding.

HECKSCRER, E., bankdirektör.
HECKSCHER, E. F., professor.
HECKSCHER, l., generalkonsul.
H EDERSTIERNA , C., statsråd.
HEDLUND, H., redaktör
IIELL:NER, J., f. d. justitieråd.
HERLITZ, le, v. häradshöfding.
HERNl\fARCK, A., disponent.
HERNMARCK, C. G., kalnmarrättsråd.
HERSLO"V, C., fil. doktor, bankdirektör.
HERZOG, P., generalkonsul.
HILDEBRAND, K., fil. doktor, redaktör.
HIRSCH, A., fil. kandidat, redaktör.
HrRSCH, L, grosshandlare.
HIRSCH, O., ingenjör.
HIRSCH, O., musikfårlä.ggare.
HOFFSTEN, E., byggnadsingenjör.
HOLM, G. B. A., v. häradshöfding.
HOLTERl\fANN, O., kabinettskammarherre.
HORN, R P. von, e. o. hofrättsnotarie.
HORNGREN, L. H., grosshandlare.
HULTGREN, C., kansliråd.
Huss, G., fil. doktor, förste aktuarie.
R UBNE'R, E. L. F., sekreterare.
HXKANSSON, J., bankir.
HÄtiGLÖF, R., v. häradshöfding.
HÖGLUND, O. M., fil. doktor, grosshandlare.
HÖJER, M., f. d. lektor.

ISAKSON, .A., skeppsbyggeriinspektör.

JEANSSON, J., vicekonsul.
JOHANSSON, B. B., direktör.
JOHNSON, A., generalkonsul.
JOHNSON, A. A:son, konsul.
JONSSON, O., bankofullmäktig.
JOSEPHSON, C. D., professor.
JOSEPBSON, Hj. S., grosshandlare.
JOSEPHSON, J., grosshandlare.
.JUHLIN, J. M., godsägare.

KASTENGREK, C. O. F., kalnrer.
l(EMPE, F., fil. doktor, ledarnot af 1~edalctions-

ko rnrnitten.
l{EMPE, S., grosshandlare.
KEY, H., fil. doktor, redaktor.
KEYSER, S., konsul.
KEY-ÅBERG, K., förste aktuarie.
KIHI~BERG, A., godsiigare.
KINANDEH, E., Y. häradshöfding.
KINBERG, E. G., f. d'. byråchef.
KINBERG, L. O., grosshandlare.
KINNANDER, O., Y. häradshöfding.
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I{JELLAKDER, A., byråchef.
I{JELLBERG, J., bankdirektör.
I{LERcKER, C. F. A~', legationsråd.
KOERSNER, A., advokat.
KOLl\IODIN, A., bankdirektör.
I{oRAE8, A., juris kandidat, alllanuens.
I{R..iEPELIEN, E., Y. auditör.
I{HuHs, K. :F., bokförläggare.
KUYLENSTIERNA, O., kapten.
KÖHLER, S., kansliråd.

LAGERBRIKG, E., kaulmarrättsråd.
LAGERCRANTZ, E., v. häradshöfding.
LAGERCRANTZ, G., amanuens.
LAGERHEIM, A., generaldirektör.
LAGERWALL, B., v. häradshöfding.
LAM1tI, H., grosshandlare.
LANDIN, J., handelskemist.
LANGBORG, E., pro.tokollsnotarie.
LANGENSKIÖLD, K., friherre, bankofulln1äktig,

ledarnot af 'redalctionslconunitten.
LARSON, A., grosshandlare.
IJARSSON, E. F., grosshandlare.
LAURELL, E., banktjänsteman.
LEFFLER, J. A., fil. doktor.
LEHMAN, M., revisor.
LENNMAN, F. 'V., konteramiral.
LEUHUSEN, O., friherre, kamn1arherre.
J.JEVIN, H., direktör.
LEWENHAUPT, G. E., grefve, godsägare.
LILJA, C. B., korrespondent.
LILIENBERG, N., t. f. hofrättsfiskal.
LILLJEKVIST, F., slottsarkitekt.
LINDBERG, S., konsul.
LINDEBERG, K. M., öfverdirektör.
LINDER, C. G., v. häradshöfding.
LINDHAGEN, A. I., t. f. byråchef.
LIND1\IAN, A., statsminister.
LINDSTEDT, A., regeringsråd.
LINDSTEDT, A. W., kamrer.
IJINDSTRÖl\tI, A., bankir.
LJUNUBERG, E. J., disponent.
LJUNGBERG, O., amanuens.
LJUNGGREN, C. J., v. häradshöfding.
J.JJUNGGREN, C. J. F., vicekonsul.
LJUNGLUND, L., redaktör.
LOVEN, E., grosshandlare.
LovEN, J., grosshandlare.
LUNDBERG, K., direktör.
LUNDBOHM, H., fil. doktor, disponent.
LUNDEBERG, C., bruksägare.
LUNDSTRÖM, C. F., godsägare.
LiffiECK, S., civilingenjör.

LÖF, N. 'V., kassör.
LÖFGREN, B., kamrer.
LÖFGREN, E., advokat.

MAL:\IROTH, e., fil. doktor, a.manuens.
:NIALMSTRÖl\f, C. G., f. d. riksarkivarie.
:NIANNERHEIl\r, C., grefve, bankdirektör.
l\IARTIN, B., bruksägare.
MARTIN, E., auditör.
l\tIATToN-S.röBERG, N., an1unuens.
lYIAY, J., öfverdirektör.
n1ELANDER, A. T., direktör.
MELBY, H., ingenjör.
~IEULLER, F. LAMBER'.r-, ledalllot i k. ba.nk-

inspektionen, föreningens sck1·eterare.
~IEVES, J. S., byråchef.
MIDLING, O., direktör.
MITTAG-LEFFLER, G., professor.
MOLANDER, A., direktör.
lVIoLANDER, C. A., grosshandlare.
MOLL, F., varumäklare.
l\1.0LL, J., bankdirektör.
MOLL, V., bankdirektör.
lVIoNTAN, C. O., f. d. assessor.
l\10NTAN, E. V., professor.
lYIONTELIUS, C., fil. kandidat, civilingenjör.
MONTELIUS, W., bankosekreterare.
MONTGOMERY, fl. E., bruksägare.
l\IORSSING, 1., advokat.
MUNcK AF ROSENSCHÖLD, 1\1., fil. licentiat, sekre-

terare och ombudsman.
MUNTHE, G., president.
MÖRK, A., bankkassör.
MÖRNER, K. A. G., grefve, kanslisekreterare.

~ACHMANSOK, J., grosshandlare.
NEHRMAN, A. vV., bankdirektör.
NILSSON, R., grosshandlare.
NORDENSON, E., med. doktor.
NORDLINDH, A., fil. doktor.
NORDSTRÖM, e. F. T., landshöfding.
NOREN, H. L., disponent.
NOREN, 'V.; juris kandidat.
NORIN, C. A., v. häradshöfding.
N ORgTEDT, E., bruksägare.
NYSTRÖM, B. A., amanuens.
N YSTRÖl\f, M., bankdirektör.

ODENCRANTS, TJ. A., bankdirektör.
ODENRICK, J. F., grosshandlare.
OLIVECRONA, A., häradshöfding.
OLROG, T., grosshandlare.
OLSSON, A. F. N., hofrättsnotarie.

10
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OXENwrIERKA, B. G., grefve, advokat.
OXENSTIERNA, E., grefve, öfverste.

PALl\!, 1., bankdirektör.
PALl\Ll~R, C. "'V., bruksägare.
PAL:\IE, INGEGERD, fil. n1agister.
PAL~IE,- L., ingenjör.
PALl\!E, S. T., direktör, ledarnot af IredalL,tions-

7C01}~rnitten. .
PALMGREN, H., regeringsråd.
p ALMQYIST, G., direktör.
p ALl\ISTIERNA, E. K., friherre, kapten.
PADES, E. VV., fil. och jur. kandidat, e. o. 11of-

rättsnotarie.
PETERSENS, H. AF, f. d. kansliråd.
PETERSSON, A., fil. doktor.
PETERSSON, P. A. G., f. d. rådman.
PEYRON, L., grosshandlare.
PUlLLPSON, 1\1., bankdirektör.
PHILIPSOK, W., v. häradshöfding.
PHRAGl\1EN, E., f. d. professor, direktör.
PRINTZSKÖI~D, O" förste hofn1arskalk.
PRrpp, L., v. häradshöfding.

)tABE, P. R., v. häradshöfding.
RAl\IEL, F., friherre, kabinettssekreterare.
RAl\ISTEDT, V., grosshandlare.
RAPHAEL, A., fil. doktor.
RAPPE, O. L., friherre, juris kandidat.
REHBIKDER, H., friherre, f. d. komrllerseråd.
RETTIG, G., generalkonsul.
RETTIG, H., kansliråd.
REUTERSW~\RD, W., arnanuens.
RIBBING, G., häradshöfding.
RIBEN, IL A., v. häradshöfding.
RICHERT, J. G., professor.
RICHTER, F., .fårste intendent.
RINi'IAN, e., bruksägare.
RISING, H., kontorsc11ef.
ROl\IAN, A. J., ingenjör.
Roos, A., häradshöfding.
Roos, O. vV., byråchef.
ROSEN, G. VON, grefve, hofriittsråd.
ROSl\IAN, H., fil. doktor.
RUBEN, G., bankdirektör.
RUBEN, L. NI., bankdirektör.
RUBENSON, L., f. d. disponent.
RYSTEDT, C. G., civilingenjör.

SACHS, J., direktör.
SAHLIN, 1\1., landshöfding.
SAl'tfSON, E., direktör.
SAnIZELIUS, "'vV.

SANDEBERG, F. AF, kontol't;chef.
SANTESSON, H., v. häradshöfc1ing.
8CHED;N, E., bankdirektör.
SCHKELIJ, e., grosshandlare.
SCHOTTE, P. A. ,r., landssekreterare.
SCHU::\IACHER, C. 'V., faLrikör.
SCHU:MACHER, G. VV., an1unnens.
SCHUl\IACHER, G. VV., kontorist.
SCHUl\fACHER, J. 'V., jngenjör.
SCHUl\IBURG, R., f. d. konsul.
SCH'VERIN, vV. G. YON, friherre, godsägare.
SEBARDT, e. 'V., hofapotekare.
SEGERSTRÖl\I, HJ., fondn1äklare.
SETH, P. VON, justitieråd.
SETTERYAIJL, e., grosshandlare.
SIDENBLADH, E., f. d. öfverdirektör.
SJLFYERSCHIÖLD, O., friherre, godsägare.
SILFYERS'VÄRD, E ~ revisor.
SJÖDAHL, J., grosshandlare.
SKOGMAN, I{., friherre, kanslisekreterare.
Sl\IERLING, G-. vV., v. hiiradshöfding.
Sl\lITH, C. G., ingenjör.
S:i\llTH, O., fil. doktor.
SOHLMAN, H., redaktör.
SOl\Il\IELIUS, 11., direktör.
SPARRE, G., grefve, amanuens.
SPARRE, N. G. A., grefve, godsägare
STxi~L VON HOIJSTEIN, A., friherre, t. f. hof-

rättsfiskul.
STANGENBERG, A. E., n1eu. doktor.
STARCK, A., generalkonsul.
STEDT, C. A., f. d. ryttmästare.
STEDT, N., afc1elningschef.
STERKY, C. E., krigsråd.
8TJERNBERG, N. F., professor.
STJERNSPE'l'Z;, H., nlajor.
STOCKENBERG, J., v. häradsböfding.
STOCKMAN, G., grosshandlare.
STOLPE, C. }'I. G:., direktör.
STRANDBERG, G., fondmäklare.
STRIDSBERG, E., fil. doktor.
STUAR'l', J., riddarhussekreterare.
STXLFORS, H., lektor.
SUNDBÄRG, G., förste aktua.rie.
SUNDSTRÖl\I, r-1., direktör.
S,VARTLING, A., konsul.
S'VARTLING, J., bankdirektör.
SVEDBERG, e., grosshandlare.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
SVEDELIUS, A. G., f. d. landshöfding.
SVENSEN, E., skriftställare.
SYBERG, P., konsul.
SYDOVi;, E. G. VON, bankdirektör.
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BYJ)()W, HJ. VON, v. häradshÖfJing.
SYJ)O\\Y, O. YON, expeditionschef.
SÖDERBAUl\1, B., bankdirektör.
SÖDERBERG, B., bokhandlare.
SÖDERBERG, J. E., förste aktuarie.
SÖDERBERG, JC G., fil. doktor.
SÖDERBERG, O..A.. , grosshandlare.
~ÖDERLIN1), G., byråchef.
SÖRENSEN, N. G., grosshandlare.

TAl\-1l\I, .A., f. d. kontrolldirektör.
TAl\fM:, C., hofintendent.
TAl\ur, C. G. A., friherre, f. d. öfverståthållare.
TAl\1l\f, H. S., godsägare.
TERSERUS, E., ledamot i k. bankinspektionen.
TIrAM, V., bruksägare.
THEl\IPTANDER., H., juris kandidat, amanuens.
THIEIJ' A., grosshandlare.
THIEL, E., bankdirektör.
THULIN, C. G., generalkonsul.
1"'HYSELIUS, E. J. A., skriftställare.
TIGERSCHIÖLD, H., kansliråd.
TILLBERG, K., v. häradshöfding.
TJERNBERG, B. A., bankdirektör.
TRANCHELL, C., direktör.
TRANCHELI.J, C. F., ingenjör.
TItOILIUS, C. R., v. häradshöfding.
TÖRNEBLADH, C., juris kandidat, kanslist.
TÖRNEBLADH, I~., f. d. lektor, bankofulhnäktig.

ULRICH, C. J., auditör.

VOGT, P. B., envoye.

'YACIITl\IEISTER, H. H:SON, grefve, general
direktör.

'VADS1.'EIN, T., bankokollll11it:sarie.
. 'VAHLIK, C..A... , grosshandlare.

\VAHLIN, C. A., kansliHekreterare.
\VALDENSTRÖl\I, J., advokat.
WAIJENTIN, r., direktör.
,VALLENBERG, A., löjtnant.
,\7ALLENBERG, G. O., envoye.
'YALLENBERG, K., bankdirektör.
VVALLENBERG, M., v. häradshöfding, ledamot

etf 1'edalctionslcomrnitten.
VVAI.;LENBERG, O., kapten.
,VALLENBERG, ,r., ingenjör.
,~...ALLROTH, K. A., 11lyntdirektör.
'VEBER, C. A., bankofullmäktig.
\VERNER, F., dockmästare.
VVESTl\fAN, C. G., e. o. hofrättsnotarie.
WESTRING, H. G., justitieråd.
\VICKSELL, K., professor.
WIDEEN, A. R., kassör.
'VIKSTRÖl\f, e., grosshandlare.
,VIKSTRÖM, P., grosshandlare.
WILLBORG, W. R., kapten.
'VINBORG, T., fabriksidkare.

ZETHELIUS, E. G., f. d. kanslisekreterare.
ZETHELIUS, F., kansliråd.
ZETHR.LEUS, A. H., fondnläklare.
ZETTERLUND, U. R., kontorschef.

ÅKERHIJ~L~I, L., friherre, president.
ÅKERLUND, E., godsägare.
ÅKERMAN, R., f. d. generaldirektör.
.KSTRÖ:l\f, A., disponent.
ÅSTRÖM, A., docent.

ÖH~IAN, E., grosshandlare.
ÖHl\iAN J:OR, E., bankir.
ÖRrrENBLAD, T., direktör.
ÖSTBERG, G. F., riksgäldsfl~lhnäktig.

ÖSTBERG, J., kanl1narrättsråd .




