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NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS

sammantrade den 20 april 1917.

Ol'dforande: f. d. Ba1~kofulln~akt'igen Friherre K. LA1VGE1VSKIOLD.

Till revisorer for granskning. av 1916 aI'S rakenskap utsagos Di..
rektoren H. Sch'ttltz och Civilingenjoren P. lVorde1'tfelt.

Statskomll1issal~ien P. G. Sodermark holl hitrefter ett foredrag DIn:

Kassaforlagskommittens utredning rorande statsverkets
kassabehov oeh kommittens forslag om forskotts

vasendets avveckling.

Mina herrar! DA de fragor, SOln avhandlas i kassaforlagskomlnit~

tens for olnkring en manad sedan utgivlla betankande, utan tviv·el ur
finanspolitisk synpunkt aro bade viktiga oeh aktuella, hal' det ansetts
Iampligt, att detta forslag hal' gjordes till' forella.! for en narmare
belysning; oeh dtl jag varit inkallad att deltaga i k0111mittens arbete
De.h darvid fungerat son1 kOlllnlittens ena sekreterare, har man an
modat mig att la·mna en orienterande oversikt av forsl<iget.

Enligt kung]. brevet dell 8 juli 1916 erholl kOlnmitten i uppdrag
attutreda, vilka sarskilda an,ordningar rna erfordras i syfte att trygga
statsverkets tillgang till l1odi;gt }{assaforlag i handelse av begransnin;g
eller upphava~de av riksgaldskontorets skyldighet att tillhandahalla
kassaforstarkning at statsverket, saInt inkoillwa lned det forslag" val'''

till utredningen kunde foranleda. Som bekant aligger d,et namligen
rjksgalds>kontoret att i fall av behov tillhandahalla statskontoret 'kassa
forstarkning nled belopp, som kungl. maj:t provar erforde~ligt. Hal'''
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vid ,tillgar sa, att nar statskontoret pa grund av erfarenheten fran
senaste ar eller andra kanda omsta,ndigheter anser sig ha anledning
befara, att behallningen pa statsverkets girorakning i riksbanken skall
sa nedga, att den icke forsIllr for forestaende utgifter, gar statskon
toret in med anillalan harom till regeringen oeh anhalJer om bemyn
digande att hos riksgaldskontoret Iyfta visst belopp. Det salunda be
garda beloppet hal' i allmanhet vuxlat mellan 5' och 20 millioner kr.
Efter provning av de av statskontoret anforda skalen lamnar kungl.
111aj:t detta beulyndigande, varefter statskontoret telefonerar till riks
galdskontoret, SOln da satter in beloppet eller erforderlig del darav
pa statsverkets girorakning. Det belopp, SOIll statskontoret salunda
Iyfter, bar det skyldighet att aterbetala, , sa s~art onlstandigheterna
medgiva. Det a1' denna ratt till kassaforstarkning, val'S upphavande
eller begr'ansning nu ifragasatts.

For att ratt for~ta inneborden av konlnlittens uppdrag ar det nod
vandigt att kasta en blick tillbaka pa de olnstandigheter, SOin "foran
lett fragans uppkomst. Vid varldskrigets utbrott begarde kungl. lllaj:t
i augusti 1914 av riksdagen bemyndigande att for bestridande av
kostnader for upprattlulllande av rikets neutralitet forskjuta ett belopp
av hogst 50 millioner kr., vilket benlyndigande ock lamnades av riks
dagen. Statskontoret, som icke hade s~ mycket pengar inne, nod
gades begara kassaforstarkning AInotsvarande belopp. Under AI' 1915
fort-satte kungl. nlaj:t att forskottera belopp for salnnla andamal, viI
ket· nodvandiggjorde ytterligare kassaforstarkning pA 50 millioner kr.
Dessa forskott blevo sedernlera av riksdagen sanktionerade i den be
kanta skrivelsen den 29 maj 1915. Denna hand.lade egentligen onl
en annan sak, nanlligen om att for 1916 aI'S riksstat skulle fa tagas

,i ansprak viss del av statsverkets kassafond, men i skrivelsen fore
kom dat'jamte det uttalandet, att riksdagen »icke forbisett, att kassa
fonden kunde komma a'tt vidkii'nnas ytterligare belastning saval pa
grund av uppstAende brist i statsregleringen for ill' 1915 sonl 'ock pA
grund 'darav, att de utgifter 'under AI' 1915 for uppratthAllande <tv
rikets neutralitet,' 80m ko.nde finnas nodvandiga, bo'rde, intill dess
riksdagen 'kunde 'satfas i tillfalle att fatta beslut rorande 'sfittet for
samma utgifters 'tackande, ·av· kung!. rnaj:t forskjutas, avomhanderha
vande: merlel». 'Nyssria:mnda under, AI' <'1915 gjorda, forskott" sbm till
kommit utan att riksrlagen pa: forhand ',lamriat llledgivande dartill,: foi~

anledde' emellertid de pA hosten sa1111113: ar forsanllacte statsrevisorer-
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na att ifragasatta, huruvida stadgandet i riksgaldskontorets reglemente
0111 skyldighet att ·tillbandahalla ·kassafol~starkningAt st<itsverket- botde
bibehallas i sin dAvarande lydelse eller er]uliia en i nagot' avseende
forandrad avfattning.

Samma frAga upptogs sederlnera 1110tionsvis vid 1916 aI'S l~iks~

dag. 1 tva lika lydande nlotioner fran liberalt hAll, franlburna av herr
Kvarnzelius fil. fI. i forsta kalnmaren oeh herr Eden Ill. fl. i andra
kaulmareu, fores10gs, att kassaforstarkningsratten skulle begransas till .
att avse 'utgifter, som antingen aro upptagna i riksstaten eller eljest
av riksdagen lnedgivna. DarjuInte ifl'agasattes i dessa motioner fast
stallandet av en maximigrans for lrassaforstarkningsbeloppen. Fran
socialdemokratiskt hAll vaektes i andra' kamnlaren av herr Kristens·
son In.- fl. en nl0tion, .vari foreslogs, att kassaforstarkningsratten skulle
helt . oeh ballet upphavas. I 1110tiveringen franlholls,' att den nu
varande kassaforstarkningsriitten kunde gora riksdagens .provnings
ratt ifraga onl statens utgifter illusorisk, dA den namligen Hillluade
en regering mojIighet att med forbigaende af riksdagen skaffa sig
stora penningnledel. Stadgandet om kassaforstarkning yore givetvis
avsett blott for det fall, att" statskontoret tillfAlIigtvis saknade nOdig
kassa for ·bestridande av de i riksstaten upptagna utgifterna. Vidare
erinrades 0111 den konsolidering av statsverkets kassaforlag, som blev
en foljd .av 1911 ars budgetreform, oeh hUrUSOlTI det da st.allts i
utsikt, att sedan kassafonden uppbringats till erforderlig storlek, na
got behov av kassaforstarkning' icke vidare skulle forefinnas. Det
finge. - bette det vidare i Inotionen - bli finansledningens oeh riks
dagens plikt att tillse, att statsverket hade tillrfiekligt' kassafarlag.
For sadana oforutsedda extra ordinara utgifter, far vilka det s. k. l11in
dre kreditivet a 15 nlillioner ieke raekte, borde Inedel askas av riks
dagen.

Over dessa lllotioner inhamtades yttranden dels av 'statskontoret
oeh dels av riksgaldsfullmaktige. Statskontoret lamnade en utredning
rarande orsakerna till de fluktuationer, som kunde uppkomma i stats~

kassan, oeh framball i sadant avseende dels att; medan under den
forra delen. av aret utgifterna i allnlanhet overstiga inkomsterna,
lTIotsatsen agel' rum under sista delen· av aret, de~s att man. vidare
maste rakna med mojlighetenav brist i statsregleringen med darav
faranledd nedgilng i kassabestandet, dels oek att vissa fondmedel oell
diversemedel, som utan att egentligen tillhora statsverket likval iuga
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kassaforlaget, icke allt.id kunna stA till forfogau'de filed. salnnla be
lopp som hittills. Statskontoret beraknade, att om alIa dessa Olll

standigheter samverkade pa ell ogynnsamt satt, det kunde tankas, att
maxilnibehovet av kassaforstarkning skulle uppga till 12·0 milljonerkr.
Detta gallde dock endast for nornlala fall. SAdana extra ordinara for
hallanden, 80m de av rAdande kristid foranledda, undandl"ogo sig diir
emot all berakning pit forhand. Riksgaldsfulhnaktige framh·ollo, atl

. d'et DOg yore lanlpligt,att man i normala fall hade sa stor kassafond,
att det ieke skulle behovas nag{)n kassaforstarkning, men att man i
alIa handelser maste under dee narmaste aren rakna llled behovet av
en· sAdan forstarkning; oeh syntes allts3 ett stadgand.e haronl fortfa
ran,de .bora finnas i 'riksgaldskontorets reglenlente~ Ehuru den bestam
meIse, som' darom fanns i kontorets dA gallande reglenlente, borde
tolkas sa, att ratten till kassaforstarkning end,ast .avsage utgifter,

som voro upptagna i riksstaten eller elJest av riksdag·en medgivna,
syntes del onskvart, att ett fortydligande i detta syftegjordes. Ifraga
om faststallande av en m·aximigrans yttrade fullmaktige, att denna
mastegoras ganska vid for att undvika risken av statsmaskineriets
avstannande i brist ph rorelsemedel. Av tva res·ervanter inom full
m,aktige ifragasattes, att saken skulle ordnas sa, att ri'ksd.agen arligell
faststallde ett visst maximibelopp, sonl skuHe g~lla intill nfista riksd,ag.

Riksdagen fann fragan icke mogen for ett beslut·utan ansag ytter
ligare ulredning hebovfig. Ifraga om den liberala motionen framholls,
att den motte viss'a finanstekniska svArigheter, sarskilt i dBt a,rseen
d~t att man icke kunde med tillracklig sakerhet urskilja de s~rskilda

slagen av lltgifter, sa att Rlan kunde saga, att den erforderliga l{assa

forstarkningen berodde pa utgifter filr just det eller det andamaJet.
Emellertid ansAgs, att dessa svarighetel' mahanda skulle kunnaav
hjalpas i samband med den pagaende reformeringen av statens bok
foringsvasende. Riksdagen faste sig sarskilt vid de stora forskott,
som belastade statskassan, oeb framholl, att det var alldeles givet,
att dessa fOl"skott, som representera pit forband oparaknade utgifter,
maste sarskilt tynga statskassan. Darfor nlenade riksdagen, att innan
atgard€r for upphav,ande eller begransning av kassaforstaI')rllingsratten
vidtoges, frag:an 0111 forskottsvasendet borde grundligt utl'edas. Riks
dagens skrivelse utnlyn~ade darfor i en begaran om utredning, varvid
enligt riksdagens menin;g i framsta rumm-et frag'an onl forskotts
v3sendet octlORl ,en reforme,:raa bokfoJ'ing borde vinna beaktande.
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Detta til' de utgangspunkter, varifran kommittens forslag horses.
KOlnmitten hal" dA forst lamnat en redogorelse fill" statsverkets kas'sa
forlag oeb framhallit, att det hal' ieke ar fraga onl statens samtliga
kassatillgangar utan endast om det egentliga statsverkets till skillnad
fran de affarsdrivande verken, riksgaldskontoret oeh l"iksbanken, som
ha egnakassor. For att klara begreppen hal' konlmitten vidare gjort
en distinktion mellan bela forlagskapitalet a ena sidan oeh det egent
liga kassaforlaget a den. andra. I statsverkets forlagskapital ingar
SOIll huvudbestandsdel statsverkets kassafond, sonl bildades 19 t 2 ge
nonl "samlnanslagning av statsverkets kassaforlagsfond a 15 millioner
kr. och fonden for reserverade medel, vilken· val" avsedd for att ut
jalnna statsregleringen. Denna sanllade kassafond utgjorde vid b'or
jan av 1916 over 57 millioner kr. Vidare inga i forlagskapitalet till
nlycket stor del behallningar pa reservationsanslag, som' annu icke
behovt tagas i ansprak for de andamal, for vilka de iiro avsedda.
Dessa behAlll1ingar uppgingo vid 1916 Ars borjan till icke' "mindre an
nara 67 millioner kr. Till forlagskapitalet hora dessutonl huvudtitlar
nas besparingsfonder samt frun riksgaldskontoret erhallen kassafor
stHr'kning eller lyftat kreditiv, vilken sistnamnda post vid 1916 aI'S

borjan utgjorde 115 Inillioner kr. Hartill' komlna vissa fondmedel
oell diversemedel, som egentligen icke tillhora statsverket luen dock
gora tjans~ SOlll kassaforlag och som utgoras av sadana till statens
utlaningsfonder och andra fonder horande "behallningar, SOln annu icke
hunnit goras rantebiirande, vidare vissa sHrskiIda avgifter, t. ex. stu
dentexamensavgifter, brannvinsforsaljningsmedel ID. m. Det samlade
forlagskapitalet uppgick vid 1916 aI'S borjan till 304 millioner kr.
Av detta val' det enlellertid' hlott en mindre del, sonl utgjorde verk
lig likvid kassatillgang. Storsta delen av forlagskapitalet fir namligen
i allmanhet bunden i icke likvida tillgangar. I franlsta runlnlet markas
har forskotten, som vid 1916 aI'S borjan uppgingo till 192 lIlillioner
kr., samt »ovriga ej likvida fordringar~) till ett belopp av 15 nlUlioner~

De likvida tillgangarna utgoras i forsta rummet av a statsverkets
girorakning upptagna belopp, vilka 1916 utgjorde 44 millioner kr.
Vidare kunna raknas hit sAdana medel, 80m statskontoret overlamnat
till riksgaldskontoret for forvaltning oeh vilka vid nalnnda tidpunkt
belopte sig till 20 ITlillioner kr. De raknas som likvida, darfor att
statskontoret far denl tillbaka efter alta dagars uppsagning. Dessa
bagge slag ,av tillgangar hava av kommitten satnmanforts under be-
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namningen, statsverkets kassaforlag i egentlig mening. ' Sonl likvid
ti.llgang k~lnna visserligen ocksa anses de medel, som innesta pa vissa
myndigheters egria girorakningar i, riksbanken, men dA dessa ej dispo
neras av statskontoret, tillhora de- ej det egentliga kassaforlaget.

,Kommitten hal' vidare nled hansyn till de stora be]opp, vartill
under den gangna tiden de s. k. forskotten uppgatt, anstallt en jam
forelse mellan A ena sidan dessa forskott och a an'dra sidan de belopp,
som statskontoret hal' utbekommit som kassaforstarkning. Kommit
ten hal' darvid funnit, att under senaTe tider den skuld, vari statskontoret
haftat till riksgaldskontoret for lyftad kassaforstarkning, alltid under-
.stigit beloppet av de utestaende forskotten. Delta f(jrhAllande liksOlTI
riksdagens ' utt~yckHgen uttalade onskan hal' givetvis foranlett kom
nlitten att forst och framst till behandling upptaga fragan om for
skottsvasendet.

Bland forskotten hal' k.ommitten forst. franskilt en grupp, SOIll den
kallar administrativa forskott. Det aI' t. ex. sAdana, vilka 'lamnas
som Jorskottslikvid till entreprenorer ,eller leverantorer eller at under
ordnade tjanstem~n, som darmed ba att bestrida vissa utgifter. ,Ett
annat slag av administrativa fOl'skott uppkonlmer, onl en central myn
dighet anbefaller en underlydande myndighet att gora vissa utbetal
ningar for den forstnamnda's rakning. AlIa hithorande forskott skulle
kunna kaIlas for ofarliga forskott. De firo namligen ur ka~sasynpunkt

ofarliga, emedan for deras bestridande finnas tillgangar beraknade.
Att de tills vidare bol{foras som forskott i stallet for att direkt av
foras pa det anslag eller de andra me~e]" varifran de skola g~ldas,

inverkar tydligen icke pa kassatillgangen. Darfor speIa de icke hal'
,nagon roll, ocb kommitten hal' ansett, att de varken bora eller kunna
avskaffas. Vad deras belopp betraffar, skulle det vara alltfor vidlyf
tigt att taga reda pA detsamma. Emellertid torde man med ledning
av, vissa andra siffror kunna vaga sig pa en fOflTIodan, att de i sUlnman
av utestaende forskott icke garna kunnat under senare tider inga
,med ,hogre belopp an omkring 10 lllillioner kr.

.Nu kOlllmer man till den vida stur.re och viktigare gruppen, nam
ligen »forskott mot fralntida ersattning». Det fir sAdana utgifter, S0111,

'enar nagra anslag for deras bestridande icke funnits beraknade, ha
'anvisats till utgaende, som termell lyder, av omhanderhavande Dledel
och for, ·vil~a ~edan ersattning maste beredas: pel ett eller annat satta

,Dessa forskott hal' kom,mitten uppdelat i tre. buvudgrupper, nanlligen
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dels forskott a anslag, sonl av riksdagen beviljats for pafoljande aI',
dels forskott, som aro avsedda att ersattas med sarskilda, franldel.es
inflytande medel, t. ex. kopeskillingar for forsalda fastigheter, dels slut
ligen forskott, som hos riksdagen aUlnalas till ersattning.' Betraffande
den forsta gruppen hal' kOInmitten lfinlnat en historik~ som icke sak
nar intresse. Fore 1856 brukade kung!. lllaj:t anvisa oforutsedda
utgifter till utgaende av overskotten, a· statsverkets inkomster. Men
nanlnda ars statsrevisorer annlarkte, att detta yore oegentligt, darfor
att det kunde handa, att det icke funnes l1agra sadana ()verskott, och
.i sa fall skulle anvisningar ha skett pa obefintliga tillgangar. Rikets
stander anhollo pit grund harav, att dessa ,utgifter, darest de ej
kunde' bestridas nled de for dylika tillfalliga hehov egentligen avsedda
besparingarna a riksstatens huvudtitlar~ 111atte under forskottstitel
anordnas sanlt sedermera hos riksdagen annlalas till ersattande. Det
drojde elnellertid icke lange, innan rikets stander andrade ll1ening
.harutinnan~ At: 1865 papekade statsrevisorerna, att ibland de for
skott, ,SOln hos riksdagen anmaldes t.ill ersattande, forekolnnlo en del
utgifter, sOIn voro arligen aterkomUlande och darfor borde bestridas
av il riksstaten uppforda anslag, och vidare framhollo revisorerna, att
bibehallandet av forskottstiteln i~ke riktigt overensstanlde med den i
64 och 65 §§ regeringsforlne~1 uttalade grundsats, att statsnledlen
skulle till de av rikets stander provade behov och efter den upp
rattade staten anordnas. Riksdagen gav statsrevisorerna ratt aven nu.
I en riksdagsskrivelse i arendet fran1holls salunda, att dessa forsko!t
borde kunna ersiittas 11led anslag, och vad S0111 darutover kunde ater
sta, yore av sa ringa betydenhet, att tillgang dartill Iatteligen kunnat
.beredas a huvudtitlarnas besparingar ~ller anslagen for extra utgifter.
PA, grund av vad salurida bljvit anfort, ville rikets stander, nled god
kannande av den grundsats, att statsutgifters anvisande pa forskotts
titel icke vidare horde aga run1, hos kungl. Illaj:t anhalla, att i stallet
anslag Inatte uppforas i riksstaten.

Man skulle ju nu kunna tanka sig, att forskotten· darlned blivit
,definitivt avlivade. Men de visade sig hava en viss likhet nled Tors
ber0111,da bockar. Ja, ,de v.oro t. o. m. annu mera livaktiga, ty Ine
dan namnda djur, sa vitt l11an vet, aterk.ommo i tanlligen oforandrad
gestalt, antogo forskotten Iller ocb mer storartade proporjioner Jar
att slutligen vaxa till verkliga ll1amnlutdjur. AI' 1890 uppgingq de
till 7 miHioner, 1901 till 27 l1liJIioner, 1911 till 35 nlillioner,1914
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till 104 111illioner oell 1915 till 192 Inillioner kr. Dei torde vara

overflodigt att erinra, att denna utveckling natnrligtvis tillkommit ge
nonl bagge statsnlakternas llledverkan.

Enlellertid hade, redan innan forskotten natt denna· storlek, fraga

UppkolIlmit onl att gora inskriinkning i forskottsvasendet. I en i
slutet av 1913 till davarande finanslninistern av professor Cassel in
given proll1el110ria ifragasattes, att av de forskott, SOlll brukade hos
riksdagen annlalas till ersattning, de, S0111 voro arligen aterkomlnande,
borde ersHttas med anslag a riksstaten och att de andra skulle av

fOras SOlll anordningar utom riksstat, d. v. s. anvisas dil'ekt pa kassa

fonden. Statskontoret, son1 hordes i arendet, instamde i fOl'ra delen
av forslaget 11len bitradde darenlot icke senare delen, Sonl skulle leda
till att kassafonden kOlnme att ar efter AI' belastas filed vissa utgif

tel', utan att el'sattning for dessa bleve anvisad.
Darfur foreslog statskontoret, att for sadana utgifter skulle upp

foras ett forslagsanslag, t. ex. under titel »till bestridande forskotts
vis av oforutsedda utgifter». Under denna titel borde de avforas i
pl1inlarrakenskaperna on1edelba1't vid utbetalningen oell i rikshuvud

boken, sedan riksdagens godkannande Ineddelats. Enlellertid ledde

detta forslag icke till nagon atgard.

Ertel' denna historik ha.r kOBlll1itten gjort en san1nlanfattning av
de olagenhet.er, S0l11 nro forenade Bled forskottsvasendet. Kommitten

har pavisat, hurusonl forskotten strida nlot prineipen 0111 riksstatens

fullstandighet, d. v. s. principen, att riksstaten bor uppta.ga aHa stats
utgifter liksOlll a andra sidan alla statsinkoillster. \Tjdare. inverka

dessa ftlrskott forryckande pa statsregleringens resultat, darigen0111

att de taga i· ansprak medel, SOlll a1'o avsedda for andra andatnal.

Pa det sattet fran1kalla de kassabrist, som maste genonl sUl'skilda
atgarder avhjalpas. Ytterligare en olagenhet· fir, att forskotten, SaS0111

de nu iiro ordnade, icke redovisas SaS0111 utgifter i rakenskaperna

for det a1", till vilket de hora, och darigenoIn omojliggora en vetklig

oversikt over det arets finansforvaltning. Slutligen hal' konlmitten
ifraga onl de forskott.~ SOIn annlfilas hos riksdagen till ersattande, an

lnarkt, att de, SOlll kOlnlnitten uttrycker sig, »i viss 111an for~gripa

eller forskjuta riksdagens provningsrfltt». K0111nlitten hal' ur. dessa

synpunktet' anset! nodigt, att ifrAgavarande forskottsforfarande upp
hoI', och bar d~irfor undersokt, pa vad satt detta kan lata sig gora.

Vad betraffar forskott [1 nHstkonlnlande ars anslag, forekonlIner
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ganska ofta, att riksdagen forklarar, det kungI. .In.aj:t agel' att un
der lopande ar disponera elt for pafoljande ar beviljat anslag, daJ"for
att medel behovas redan under det lopande aret for den verkSal11
het, som llled anslaget skall bekostas. Ett av de senaste exemplen
harpa ar det anslag a 10 millioner kr., S0l11 riksdagen nyligen bevil
jat pa 1918 aI'S stut for neutralitetskostnader med ratt for kungl.
maj:t att disponera detsan1n1a under ar 1917. EJjest fir det i aH
nlanhet a anslagen till kapitalokning, sonl de storsta forskottsanvis
ningar av dylikt slag plaga forekom111a. Ifragavarande forskott fifO

ofta ratt betungande for statskontoret, dA de kunna uppga till mAnga
millioner, SOin statskontoret nodgas utge under senare halften av
lopande aret oeh icke kan fa igen fran riksgaldskontoret forran nast
foljande are

!{onlnlitten hal" angivit tvil satt, varpa detta slags forskott skulle
kunna goras overflodiga. Det ena aratt uppfora utgifterna pit en
tilla,ggsstat for det lopande aret. En dylik tillaggsstat ar ieke allde
les framman.de for var finansforvaltning utan hal' forekommit aren
1874, 1875 oeh 1892. Enlellertid skulle saken nu ordnas pa annat
satt. KOffilnitten hal' tankt sig, att kungI. maj:t vid riks·dagens bor
jan skulle sanIlnanfatta alIa hithorande utgifter i en proposition, som
skulle frarnHiggas samtidigt Ined. statsverkspropositionen, sa att riks
dagen, omedelbart efter det den blivit sanllad, finge en overblick ay
hela situationen. Detta skulle emellertid ieke hindra, att ifall under
pagaende riksdag nppkonlme ytterligare ntgiftsbehov, sonl 'inaste bestridas
redan under lopande aret, dessa bleve framlagda i en ny tillaggsstat.
SAdana tillaggsstater maste givetvis provas av riksdagen fore den
vanliga staten, dels darfor att de skulle tra.da i kraft tidigare oeh
deIs darfor att· de kunde kOlnn1a att inverka pa riksstaten for nasta
are Tillaggsstaterna borde vara fullstandiga aven i den meningen,
att de upptoge en utgifterna nl0tsvarande inkonlstsida. Son1 inkomst
poster i en tillaggsstat hal' komnlitten a.ngivit i forsta rnmmet lane
medel. Onl ett anslag skallutgA i fornl av lanen1edel, ar det ju lika
Hitt att ll1edge riksgaldskontoret laneralt for det lopande aret som
for det foljande. Vidare kan det forekomn1H, att n1an a inkomst
sidan upptar nagon skattetitel, antingen 001 det kan antas, att eo
skatt konlmer att under det lopande aret ge stijrre behAlIning fin
forut beruknats - t. ex. onl en tuIlavgift blivit ht>jd - eller om
lllan viII redan under det lopande aret tillgodogora sig nagon ny
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skatt, sasom t. ex. krigskonjunkturskatten ar 19.15 och tonnageavgiften
1~16.. I forbigaende kan anmarkas, att denna senare aldrig blev
.uppford i nagon riksstat. Ett tredje satt att ange en inkolnstpost i
en tillaggsstat ar att upptaga' den under rubriken, »i ansprAk tagna
.kapitaltillgangar». Detta kan .ske, antingen ifall en verktig besparing
.uppstatt pa ett reservationsanslag, som icke vidare behovs for det
avsedda andamalet, .eller om luan viII taga kassafonden i ansprak.
.Om denna ar sa rikIig, att det icke bebovs riagon ersattning, kan
utgiften stanna pa kassafonden, 111en annal'S far man nasta AI' anvisa
ersattning. Enligt konlmittens undersokning .torde bokforingen av de
poster, SOin upptagas i. en tilHiggsstat, icke valla nagra svarigheter.
Komlnitten 'hal' vidare utgatt fran den forutsattningen, att posterna
i en tillaggsstat kunna bli forelnal for gemensam omrostiling p[l samnla .
satt SOLll den vanliga riksstaten.

Den, andt'a av kOlnmitten ifragasatta utvagen' att undvika forskott
.apafoljande ars stat skulle vara en omlaggning av budgetaret. 'Det
ar givet, att. am hudgetaret framflyttas till den t juli, nagra forskott
for utgifter efter den 1 juli det. lopande aret icke Iangre be.hovde
ifragako1111na, enar utgifterna kunde upptagas i den riksstat, sonl
borjade tillalnpas sistnamnda dag. Detta skulle dock icke gora en
.tillaggsstat fullkotnligt ohehovlig, utan, en sadan kunde bli erforderlig
for utgifter, som maste bestridas redan fore det nya' budgetarets in-
·gang. Ornlaggning av budgetaret ar en refo'rnl, som kan pakallas
av annu starkare skal an det hal' ifragavarande, sarskilt av den storre
1110jIighet att traffa det ratta vid berakning av posterna i en blivande
riksstat, som vinnes darigenom, att 111ao vid forslagetsuppgorande
dels icke behover rakna' sa langt framat i tiuen oeh dels kari till
godogora sig erfarenheter fran den narmast foregaende tiden. For
.narvarande Jigger en period av tva ar mellan avslutningen av senaste
riikenskapsAr och det nya budgeta~"et. Denna lllellantid skulle, ifall
.budgetarets borjan forlades till' den 1 juli, kunna minskas till ett ar,
vilket sl{ulle nledfora stora fo-rdelar, sasom narmare utvecklats i en
av professor' Cassel till .kommitten ingiven promemoria. Han hal'
.bland annat fralnhAlliten fordel, som beror kassasynpunkten. For
narvarande iiI' det sa; att inkomst- och formogenhetsskatten, vilken
far alIt storre betydelse for finansvasendet, inflyter forst i slutet av
finansaret. Denna skatt sklllie i stallet komma' att inflyta fore mitten
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av budgetaret, vilket skulle l11edfora avsevard lattI)ad .ifraga· onl stats
verkets belloy av kassaforlag.

Kommitten hal" enlellertid icke ansett sig ha anledning elle~~ .ens
befogenhet att narmare. upptaga denna. fraga om budgetarets onl~

. .laggning, varfar komlnitten inskrankt sig. t.ill att uttala onskvardheten
av att fragan lllatte snarast mojligt upptagas till narmare behapdling.

Den andra gruppen av forskott mot framtida ersattning utgores
av . sAdana, SOin aro avsedda att ersattas H1ed siirskilda, franldeles
inflytande l11edel. Sonl exen1pel harpil kunna. anforas kostnad'erna
for en del kasernbyggnader,' vilka bestridas av ll1edel, ~onl influtit
.vid forsaljning av vissa kronans fastigheter. Aven dessa forskott
bora undvikas, vilket kan ske genonl att anslag for andamalet j st~,l

let uppfaras i riksstaten. . Kommitten hal' angivit de principeI', efter
.vilka detta, kunp-e aga rUin. Det ar enlellertid for vidlyftigt att hal'
inga pa dessa, oell jag viII darfor endast antyda sjalva huvudprinr-i
.perna. Forfaringssattet vid ifragavarande utgifters och darelnot sva-
rande inkomsters upptagande a riksstaten blir olika, allteftersom det
galler en fastigbet, tillhorande .ett affarsdrivande verk, eller nagon
annan statens fastighet. I forstna,mnda fall bor utgiften i riksstaten
upptagas under rubriken »utgiftel" for kapitalokning>>.; ocb om den
till forsaljning a vsedda fastigbet~n tillhor ett affarsdrivande verk, upp
fores ,den inflytande kopeskillingen a riksstatens inkomstsida sas.ort) .
»i ansprak tagen kapitaltillgang». AI" ater fraga om annat byggnads
foretag for statsverkets rakning, bor utgiften upptagas bland verkliga
utgifter under vederborande huvudtitel. Sk~lle, saSOln ofta intraffar,
:den ifragavarande fastighetsforsaljningen aga rUIn forst nagon tid efter
.det aI',' da byggnadsanslaget fir pa riksstaten uppfort, synes bygg~ads

.kostnaden, darest den uppgar till 111era avsevart. belopp, lampligen
,bora bestridas Bled tillfalliga lanenledel, S0111 sedernlera aterbetalas,
nar inkolTIsten sedern1era inflyter.

Kommitten hal" darefter overgAtt till den storsta och viktigaste
·gruppen av forskott lnot framt.ida ersattning, naJnligen sadana, SOin
anmalas 110S riksdagen till ersattande. De tillkolTIlTIa antingen pa kung!.
l11aj:ts initiativ eller ock, vilket icke .hander sa ~allan, pa det satt, att·
.riksdagen beslutar, atl vissa ntgifter skola bestridas a·for.skotts.titelocb
sedf:ln anmalas hos riksdagen till ersattande. Des'sa forskottaro: .av
tva. slag, dels arligen ~terkonlnlal1deellel~ eljest pa forhand berak

.nade, dels' rent oforutsedda utgifter. Det for1'a slaget bor enligt k·0111-
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mittens ll1ening ersattas l1led anslag a riksstaten. I fra111sta rUlll111et
1110ta hal' kostllader for kOlllmitteer oeb sakkunniga. Komnlitten lIar
foreslagit, att ett forslagsanslag for varje departement stalles till kung!.
maj:ts disposition utan inskrankande viIlkor.· Sadana villkor, t. ex. att
anslaget skuIle vara avsett e.ndast for utredningar, sonl begarts av riks
dagen, s'kulle namligen enIigt kOlnlllittens fornlenande kunna inverka
hiimnlande pa pilgaende reforillarbeten. For ovrigt anser komnlitten, att
det i praktiken skulle vara svart, att ieke saga OlllOjligt., att gora en
dist.inkt skillnad 111ellan utredningar, begarda av riksdagen, oeb sadana,
som firo tillkonlna pa kungl. nlaj:ts initiativ, emedan en utredning, liven
onl den icke a1' direkt payrkad i en riksdagsskrivelse, kan vara for
anledd av ett uttalande i ett utskottsutlatande eIJer av vad som fore
kommit vid arendets bebandling i kanli~arna. KOl1lnlitten bar med
ledning av de senaste arens erfarenheter verkstallt en berakning an
gaendA de anslag" sOln skulle erfordras i detta avseende. Det finnes
aven en del andra arligen aterkonlmande utgifter, som bestridas un
der forskottslitel, t. ex. kostnaderna for inlosning av fralserantor,
vilka pa detta satt utgatt alltsedan 1886, fastan det naturliga oeh
riktiga Yore, att det beviljades forslagsanslag for findalnalet. Vidare
ha vi expektansarvoden till i disponibilitet varande konsulat- oeb di
pl0111attjanstenlan. Dessa utgifter ha under de senaste 10 aren varit
arligen aterk~lnnlande, varror· anslag .bora hos riksdagen ~skas. Kom
lllitten hal' uppraknat en het del 11lindre sadana utgifter, for vilka
anslag bora uppforas eller angaende vilkakungl. 111aj:t och riksdagen
l{unna besluta, att de skola galdas av redan befintliga anslag.

Sedan komnla vi till de. oforutsedda utgifter.na. For beslridande
av sa-dana utgifter hal' kungl. inaj:t till sitt forfogande dels huvud
titlarnas allmanna besparingar, dels anslag till extra utgifter under
de olika huvudtitlarna, men da dessa tillgangar ieke raeka, hal' kungl.
Inaj:t nodgats anvisa l1ledel under forskottstitel. .Det skulle lllahanda
ligga narlnast till hands att tillgodose behovet nledelst en okning
av anslagen till extra utgifter - de allmanna besparingarna kan
man na,lnligen icke gora nagonting at - filen det ar givet, att denna
okning ick·e· kan goras sa stor, 'att den forslar for alIa oforutsedda
utgifter. Darfor bar kOilllnitten inskrankt sig till att foresla en sadan
okning i nyssnaJllnda anslag,· som kunnat anses tiliracklig for att
bestrida utgifter, som val' for sig uppga till blott mindre belopp, och.
hal' kommitten darvidlag tiinkt sig, att gransen skulle sattas ·vid 0111- .



KassaforJagskolllnlittens ulr.edning rorande statsverkets kassabehov. 13

kring 10,000 kr. Riksdagen hal' nyligen okat ansla,gen till extra
utgifter a fjarde Deh fel11te huvudtitlarna llled ratt stora belopp - it
fjal~de huvudtiteln till 600,000 kr. oeh a fenlte huvudtiteln till 80,000
kr. -- for att bereda ersattning for den l11insknin,g av de allinitnna
besparingarna, SO111 blev en foljd ditTay, att avloningsanslagen till
arm,en oeh· lnarinen flr 1914 forvandlades fran bestanlda.anslag till
forslagsal1slag och alltsa icke l~ingre kunde lalnna nagon tribut till
de alimanna besparingarna. Nu bar kommitten tankt sig,att riksda
da.g,en lika val kunde fil1uas villig att for BU ifrAgavarande beaktans
viirda syfle, nan1ligen for undvikande av fOi~skott, aka anslagen till
extra utgifter. KOUlll1itten hal' heraknat, att forskott for beslridande
av mindre, oforutsedda utgifter icke under [lren 1911-19 t () behovt
ifrAgakomma, 0111 anslagen till extra utgifter a andra SalIttt fjarde~

nioll'de huvudt.itlarna und,er dessa :ir varit okade 111ed tillhopa 79,300
kr. for are Olll dett.a belopp hojes till 15.0,000 kr., kan det antag,as
under nag-o;n tied fraulat forsill for sadana mindi~e utgifter, som hit-

fills forskotterats. Men utonl dessa Inindre utgifter foreko111111a en del
storre, S0111 icke skulle kunna pa detta satt bestridas. Kommitten hal'
gatl igenDID de anmainingar' onl ersattning for forskott, som kungl.
m'aj:t gjort hos· de senaste sex Arens riksdagal', oeh darvid funnit,att
dessa annlalningar onlfattat at~killiga oforut.sedda utgifter av storre
betydenhet, sasom t. ex. l{ostnaderna for bargning av foroIyckade
krigsfartyg, kostnader i anledning av storstrejken, till forekolll111ande
av farsoters spridande, for utforande av kronans talau vid rattegangar,
for slackning av skogseldar ffi. In. Att for samtliga dessa a.nda
mal uppfora sarskiida anslag kan icke garna ifragakomnla, oeh k0111
nli-tten hal' darfor tankt sig, att for utgifter av dylika slag skulle
stallas till ·kungl. 111aj:ts forfogande et.t forsiagsansiag »till oforutsedda
utgifter». Atl fordela detta pa de sarskilda huvudtitlarna moter vis
serligen inga principiella hinder, nlell pa grund av svarigheten alt
harvid berakna behovet for varje sarskild buvudtitel hal' k<ommitten
ansett sadan fordell1ing icke la111pligen hora ske. KOlnmitten har be
raknat, att elt tolaibelopp av 500,000 kr. SaSOn1 forslagsanslag borde
vara lillrackligt, dit nanlligen de nyss omform.alda utgifterna under
aren 1911-1916 icke uppgatt till 111era an 3 it 400,000 kr. forar,
fransett l{ostnaden for bargning oeh re,p:aration av' paBsarbaten Tap

perheten, villken utgift belopte sig till 1,340,808 kr.,ett belopp, som
for ovrigt torde ha k,unnat bestridas av n1indre kreditiv,et, da det hal'
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maste anses ha guIlt ett sadant hogst viktigt oell angelaget andamal,
sonl i § 63 av regeringsforrnen omforlnales.

Sarskilt 111ed hansyn till anslagets ifragasatta natur av forslags
anslag kand~t emellertid forutsattas, a~t vissa narmare bestammelser
rorande anslagets anvundning finnas erforderliga; oeh anser kommit
ten for sin del, att i sadant avseende ftHjande villkor kunde uppstal
la'3. En given forutsattning for anslagets anvandande torde forst och
framst vara, att utgiften ar av sa bradskande art, att fragan ej hin
ner understaIlas riksdagens provning. 'Vidare skulle utgiften vara av
beskaffenhet, att den icke kan bestridas av nagot annat anslag eller
fran andra till kungl. maj:ts f5rfogande staende nledel, ,sasom fonder
nl. fi1. Dessutonl skulle utgiften vara av den storlek, att v,arken ve
derb5rande huvudtiteIs ailinanna besparingar eller salnlna huvudtitels
anslag till extra utgifter med hansyn till dara forefintliga hehAllningar
lampligen 'kunde· for andanlalet anlitas. Vidare finge utgiften icke
heller vara av, den art,som omf5rlnales i 63 § regeringsformen. Dar
stAr namligen, att en summa - det 11lindre kreditivet - ar stalld
till kung!. Inaj:ts f5rfogande »att vara tillganglig, dA konungen, till
rikets for,svar, eller andra h5gst viktiga och angelagna a,ndamal, sedan
bela statsradets' tankar dar5ver blivit inhamtade, finner den vara
oundvikligen n5dig». Det ar givet, att det i sadana fall i regel blir
fraga onl st5rre belopp. Att barvidlag uppdraga en' bestamd grans
hal' komnlitten icke trott sig onl att kunna gora, utan harden ansett
det b5ra 5verlamnas at kung!. nlaj:t att prova, Oln forutsattningen
for del. lllindre kreditivets anvandande foreligger eller icke. I regel
torde val beloppets storlek darvidlag bliva bestalnmande.

Ytterligare ett villkor' for forslagsanslagets anvandande bar konl
lnitten uppstallt. DA' kung!. maj:t for narvarande hos riksdagen askar
ersattning f51' gjorda forskott, innebar', delta i realiteten, att kungl.
lnaj:t begar riksdagens godkannande av de gjorda utgifterna. KOlTIlnit
ten hal' tanktsig, att a~en ha,r en sadan efterfoljande provning i viss
Ulan borde kunna aga runl.' Det kan ieke ske i sadan form, att. det
begares anslag, eftersom utgiften, skulle vara definitivt avford i det
forflutna arets rakenskap, men kommitten hal' tankt sig, att det skulle
g5ras 'en anmalan vid riksdagens borjan om samtliga de belopp, sonl
kungl. 111aj:t under det foregaende aret beslutat skola utga franifrll
gavarande anslag. Pa vad satt denna anmalan skulle' i riksdagen
behandlas, hal' ':kommitten icke yttrat sig om, men det ligger val nai~~
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nlast till bands, att den remitte'rades till statsutskottet, som tinge gran
ska - anma1ningen oeh 'darefter hos riksdagen gora den fralTIstallning,
vartill densamlna kunde foranleda, vilket val i regel b1eve, att den
sku1le laggas till handlingarna.

Detta ar emellertid den enda punkt i kommittens forslag, dar de
lade n1eningar gjort sig gaJlande. Friherre Langenskiold hal' for sin
del ansett, att lllan icke bor. fur dylika oforutsedda utgifter. uppfora

\
ett sadant anslag", utan att de i stallet bora avforas sasom »anordning
utom stat» i vederborande aI'S rakenskaper. Reservanten anfor bland
annat:

»Uti nu ifragavarande fall, eller vid oforutsedda utgifter kunna av
naturliga skal' behoven icke pa forhand, provas eller godkannas. Man
hal' oeksa darfor varken ,hittills hos oss eller mig veter1igel1 i andra
lander for 'dessa utgifter 'upptagit ans1ag a riksstat. Hos oss hava
utgifterna forskottsvis erlagts oeh sedan bos riksdagen anma1ts till
provning ocb ersattande,. i andra lander bestridas de av ,regeringen,
som darefter av representationen beg~r indemnitet e1ler godkannande.

Nar nu f{)rskottsformen for dessa utgifter bor hos oss for fraln
tiden undvikas, synes forandringen icke bora utstrackas Iangre, an vad
som harfor erfordras. Riksdagens ratt till provning och godkannande
av utgiften torde daremot icke b9ra forandras utan fA, forbliva sAdan
den nu are Ett anslag, aven 0111' det· olngardas Ined inskrankande
villkor, innebar dock al1tid i oeh for sig ett overlatande till kungl.

. maj:t av en viss bestalTIrnanderatt och i viss mAn en avsage]se a I'iks
dagens sida' av vidare p1'ovningsratt betI'afl'ande anslaget.

Oforutsedda utgifter kunna icke :undvikas, ll1en de bora sjalvfallet
sa sallan som mojIigt fa forekomma oeb pa alIt satt givas karaktaren
av undantag. Ett arligt anslag for dessautgifter skulle innebara pa
satt och vis en lega1isering av denl, en -forklaring, att nlan emots'er
och pA forhand godkanner, att de arligen fila Aterkomma.. Hal' denna
uppfattning slnaningom slagit rot oeh dessa utgifter forlorat sin ka
raktar av undantag, dA torde. nog detta snart inbjuda saval 1'egering
SOln riksdag att hel11'e alliita' det bekvalna forslagsans1aget an att
betrada den vida besvarliga1'e vagen Ined sarskilda anslag A till
laggsstat. »

Kommittens ovriga ledan10ter ha for sin del ansett, att detta 1'ese1'
vantens forslag skulle strida 1110t den grundsats, kommitten e1jest upp·
staller, namligen pl'incipen Oin riksstatens ful1standighet.' Det skulle
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harigenolll uppsta en lucka j kommittens systenl, och denna lucka

kunde Hitt kOffi'llla att utyidg.as sa, atl mankunde befara en atergang
till de olagenheter, sonl aro forknippademed forskottsvasend.et. KOln
lllittens ll1ajoritet hal" ansett, att det borde for bagge statsnlakLerna
befinn.as fordelaktigare, att ett sa:rskilt forslagsanslag beviljades. Kungl.

nlaj:t s'kulle alltid ha erforderliga merlel till sitt forfogande utan att
behova ga utanfor riks.staten, och ri.ksdagen skulJe kunna genom att

besluta 0111 elt dylikt anslag och bestanlm.a vissa villkor for dess an
vandande bibehaJla sin grundlagsenliga ratt att prova forekolunlande

utgifter, under det att, onl kungl. maj:t fortfarande skulle anvisa ulgif
tel' utanfor riksstate.n, i detta hanseende icke skulle forelig:ga nagon

skiHnad fran det forfarande, som nn iakttages. Konlmitten uttryc:ker

detta sa, att »riksdagens grundlagsenliga ratt att besluta om stats
verk:ets utgifte]~ ocb anvisa dartill nodiga 111edel skulle vara fullt of{ir

krankt».

I{Olllll1itten har vidare overgatt till en redogorelse for de av varlds

krjg€l fororsakade stora forsk'otten dels for kostnader for neutralite
tens upprattballande och dels for atgarder for lindrande av kristidens

inverkan i ekol1omiskt avseende. I senare avseendet miirkas huvud

sakligen de rorelsekapital, SOlD hlivit stallda till folkhushallnings- oeh

livsmedelskonl~issionernas forfogande, och vidare de belopp, som an

vants for in)osen av de industrivaror, s~nl blivit exproprierade. Kom
111itten lIar lanlnat en histerikover cle~sa forskott, SOIll det skulle
v,ara for vidlyftigt att bar genomga. Jag bel' endast att fA citera del
generella uttalande, som kommitten gor om dessa forskott:

»Den fornanlsta anledningen till att stats111akterna ifraga onl ovan

berorda, av varldskriget fororsakade extra ordinarie utgifter fran bur
jan slagit in pa forskottsvagen och sederll1era ocksa yidhallit denna

finansieringsnletod torde vara att so·ka dari, att kostnadernas belopp

icke ens tilInarHlelsevis kunnat pa forhand beraknas liksom aven att
det i ats'killiga fall till ocb nled varit ovisst, buruvida nagra kost

nader overhuvud skulle forekolnlna, ocb att Ulan av des.sa grunder
drag:it sig for att upptaga anslag i riksstaten. En viktig olllstandig
het hal' naturligtvis ocksa varit 8varigheten att bereda nya inko.ITIster

till tackande av de stora oparaknade utgifter, som blivit nodvandiga.

GenOlll att valja fors.kottsvagen har ·mansynbarligen velat u.pps"kjuta

frAgan onl d€n slntliga medelanskaffningen till en senare tidpunkt.
Hartill komuler,alt utgifter ien del fall bl:ivii nodvandiga redan un-
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del' det. lopande finansaret. Da l11an icke velat upptaga det hfirav
foranledda tillagget till den faststallda riksstaten i en formell tillaggs:
stat, bar man genonl forskottsv«1gen skjutit ,over den budgetnlassiga.
behandlillgen av ifragavaraude utgifter pa ettk0111111ande finansar. En

. onlstfindighet, SOill i n~tgra fall, savitt kOllllllitten kan bedollla, torde
hava varit bestall1111ande for valet av forskottsvagen, hal' varit, att det
icke gallt en verklig utgift utan endast, eller atnljnstone i huvudsak,
att tillsvidare stana uledel till forfogande for ett visst andan1al av
den art, att en aterbetalning av 111edlen in0111 en ic.ke alltfor lang tid
kunnat forvantas., Sa synes forhallandet hava varit Bled de SaSOn1
dl~jftkapital at livsll1edelsko1111nissionen ocb folkhushaJlningsko111111issio- '
nen anvisade lnedel.»

.. KOlnn1itten hal' angivit, hur enligt dess 111ening 'ifragavarande for

skott kunnat undvikas, darest kOlnmittens principeI' forut varit gal
lnnde, varvid den erinrat., att i realiteten dessa forskott bestritts 11led
lanemedel, nalnligen av de lan, SOl11 riksgaldskontoret upptagit for att
tillhandahalla statskontoret kassaforstarkning. K0111mitten hal' ansett,
att detta faktiska forhallande kunnat kOlnma till uttryck aven i finan
sieringen av riksstaten, darigenonl att anslag i stat for andan131et an
visats att utga av lane111edel. Onl da utgifterna - och det hal' ju
varit f311et n~i.stan alltid - behovt goras redan under det lopande
tlI'et, skulle anslag 'kunnat uppforas a tilHiggsstat och darvid lnotsva

rats .pa inko111stsidan av tillfaJliga lane111edel, alltsa direkt utgatt fran
riksgaldskontoret. Dessa tiIlfHlliga lanenledel skulle seder~11era <1ter
galdats, i den Ulan sonl utgifterna skulle genonl skattenledel slutligen
tackas, vilket ju kOlll111er att droja.- ~ltskilliga ar. Onl saken ordl1ats

salunda, hade nIaIl ej behovt belasta statsverkets kassaforlag, utan de
erforderliga nledlen hade da 'direkt kOlnulit att tagas fran riksgalds
kOl1toret. . Kommitt('~n yttrar vidare:

»Vad sHrskilt angar ovanbero1'da, Sa80n1 driftkapital At livs111edels

och folkhushi'tllningskolnmissionerna anvisade nledeI, torde, i dell l11an
dessa varit behovliga under ~id, da riksdagen ej varit sanllad, det s. k.
111indre kreditivet hava kunnat anlitas, da nal11ligen syftet med denna
ll1edelanvisning torde fa anses SaSOnl ett sadant »hogst viktigt oeh
angelitget andanlaI», varom i 63 § regeringsformen formales.»

I detta Sa111nlanhang vill jag erinI'a, att sedan' kungl. 11laj:t i ar
hos riksdagen begart ett belopp av 115 111illioner kr. till rorelsekapi
tal for livsllledels- och folkhushallningskonl111issionerna, ha f1'iherre

2
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Langenskiold oeh herr Kristensson vackt tva likalydande nlotioner,
vari foreshls, att detta belopp beviljas sasom anslag it tillaggsstat for
1917 och att a inkomstsidan upptages en motsvarande summa SaSOn1
tillfalliga IAnemedeI. Oln detta bifalles, skulle det bli forsta ti~lamp

ningen i praktiken av kommittens principer. *)
K0111nlitten bar vidare verkstallt en granskning av hurn b'ebovet

av kassaforstiirkning skulle· hava stallt sig under den gangna tiden,
daeest ovannalnnda principeI' dit vaeit genomforda, OCll hal' ~ommit

till det resultat, att vad betraffar tiden fore 1912, alltsa fore bud
getreformens genomforande, skulle blott vid ett par tillfallen kassa
forstarkning behovt forekomma, nanlligen 1888, 1893, 1909 och 1910,
for vartdera av de. forstnamnda bagge aren till belopp av omkring
2 nlillioner kr. och for vartdera av d~ bagge senare lTIed 8 it J0
millioner kr. Jag viII erinra onl, att. AI' 1910 staten utvisade en brist,
vilket inverkade pa kassabehovet. For tiden efter budgetreformens
geno111forande, aren 191. 2-1916, torde icke nagon kassaforstarkning
hava behovts, darest forskottsfragan varit ordnad pa satt kOITllllitten

foreslagit.
Kommitten hae darefter overgatt till sjalva den frAga, som fore

legat till dess besvarande. Darvid hal' kommitten forst erinrat, hurn
som syftet lTIed de inonl riksdagen vackta forslagen varit att forbin
dra utgifter utanfor riksstaten. Det har da fallit sig' helt naturligt
for k0111mitten att till en borjan undersoka, i vad man de framstallda
forslagen kunna anses tillgodose detta syfte. Vad dA forst betraffar
forslaget onl kassaforstarkningsrattens upphavande, forutsatter detta,
att kassafonden uppbringas till en Sadall storlek, att den kan forsla
utan forstarkning, alltsa t.ill ett ansenligt belopp, av statskontoret for
normala forhallanden beraknat till 120 millioner kr. Det fir dA klarf,
att en sadan kassafond i alhnanhet skulle erbjuda riklig tillgang till
bestridande aven av utgifter utanfor riksstaten. Av samma skal kan
ej beller en maxinligrans erbjuda nagon synnerligen effektiv garanti,
da namligen denna grans, sasom riksgaldsfullmaktige framhallit, maste
tilltagas ganska rymligt.

Det i den liberala motionen framstallda forslaget, att kassaforstarkning
finge forekomma, blott nar den yore erforderlig for ntgifter, som iiro
i riksstat upptagna eller eljest av riksdagen llledgivna, skulle visser
ligen innebara den onskade garantien satillvida, att kassaforstarklJ~ing

*) Detta forslag vann sedermera riksdagens bifall.
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ej kunde erhallas for bestridande av dylika utgifter. 'Men i den m~n

statskassan vore sa riklig, att forstiirkning ej behovdes~ skulle ju ej
helIer detta forslag hava asyftad' effekt. Darenlot innebar kOlnlnittens
forsiag om forskottsvasendets upphavande en kraftig reell garanti mot
'utgifter utanfor riksstaten, namligen darigenonl, att forskotten bleve
obehovliga. OcI1 onl statsfilakterna en gang enat sig onl lamplighe
ten av att sIft in pa de av konlmitten angivna vagarna, torde nagon
atergang till systeluet med utgifter utanfor riksstaten knappast vara
att befara. Denlla reelia garanti torde kunna anses bliva alit star
kare, i den man den pagaende reforlneringen av statens bokforing
Deb kassavasende nalkas sin fullbordan. ' Denna reform innebar bland
annat, att fran samtliga statens verk manatliga kassarapporter inga till elt
centralt bokforingsorgan, som pa grund av dessa rapporter uppgor IUanat
liga salnmanstallningar rorande kassastaliningen i dess helhet oeh samt
liga dara inverkande faktorer. Redan nu ar visserligen statsl{ontoret i
tillfalle att kunna verkstalla berakningar rorande b,eloppet av forestaende
utgifter; 111en i den man verkligt tillforlitliga kassarapporter kOlnma att
manatligen inflyta fran alIa statens verk, vinnes den ingaende overblick
over kassastallningen, SOln ju i oeh for sig inneb~r en garanti mot miss
bruk. Visserligen kan man aldrig, SaS0111 langre franl skall visas,
komUla sa IAngt, att man kan ,s~ga, att sa och sa stor del av den
erforderliga kassaforstarkningen beror pa den eller den utgiften, vil
ket ju skulle vara forutsattningen for att den liberala motionen skulle
kunna leda till effekt. .,Men en storre oveeskadligbet i bokforingen
kan dock' kOffilna att forhindra otillatliga anslagsoverskridanden och
andra medeIsdispositioner, sonl kunna vara skadliga. Vidare innebar
bokforingsreforlnen 1110jlighet till ett snabbare bokslut; och om man,
sasom det stallts i utsikt, skulle komnla darhan, ,att statsrakenskaperna
for budgetAret kunde foreligga till granskning, redan innan den konstitu
tionella dechargen for namnda AI' beviljas, skulle ju harigenom ett ytter- .
ligare steg vara taget i riktning lnot en fullt effektiv budgetkontroll.

NAgon egentlig garanti till forekommande av utgifter utanfor riks
staten ~an dock givetvis ej innebaras i bokforingsmetoden, utan en
sadan skulle ]igga i statslnakternas gemensanl1na besiut att definitivt
bryta med nu radande forskottspraxis. Om sa ske.r, torde den fore
liggande fl~agan om kassaforstarkningsratten kunl~a' anses, praktiskt
taget lost, utan att nagon andring sker' i gallande 'best~mlnelser om
kassafo1"starkriing.
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I betraktande. harav . kunde det 111ahanda lata saga sig, att konl
lllitten ej behovt ga langre ulan kunnat stanna vid det salunda vunlla
resultatet. Men da kommitten haft att yttra sig i den foreliggande
fra-gall utan hansyn till de motiv, som foranlett fragans uppkomst,
hal' kommitten nndersokt forutsattningarna for ett upphavande eller
en begransning av kassaforstarkningsratten. Vad da forst betraffar
ett ifragasatt upphavande av denna ~att, hal' konlmitten erinrat., hurn
SOln kassafonden, nar den bildades ar. 1912, erhoII den dubbla upp
giften att dels sakerstall~ statsregleringarna och dels fylla den forut
varande kassaforlagsfondens uppgift att tjanstgora saSOfil kassatill-
tgang. Men barav· foljer ej, att kassafollden maste eller ens lampli~

gen bar hAllas vid en sadan storlek, att den under alIa forhallanden
kan beraknas forsla for det lopande kassabehovet. Ingen privat
affarsforvaltning torde anse sigha rad att konstant halla en sa stor
kassa, att den under alIa omstandigheter skall vara tillraeklig for be-
hovet. . Detta gora ej heller i regel de utHindska statsforvaltningarna,
utan dessa begagna. den utvagen att under perioder, dA utgifterna
overvaga inkomsterna, utfarda skattkammarvaxlar med kort loptid,.
vilka inlosas, da statskassan far inkomstoverskott. Detta borde kunna
ske aven i vart land. Kommitten hal' darfor ansett det oekonomiskt,
om atgarder skulle vidtagas for att stika uppbringa kassafonden till
det belopp av 120 nlillioner kr. eller daromkring, som yore behovligt,.
om kassaforstarkningsratten skulle upphavas, oeb kommitten har dar
for kOlllmit till del resultat, att nagot sAdant upphavand~ ej bor ske..

Vidko111mande hfirefter fragan om en sadan begransning av kassa
forstarkningsratten, som innebares i forslaget, att kassaforstark
ningen endast skulle fA anvandas for bestridande av i riksstaten upp
forda eller av riksdagen llledgivna utgifter, hal' kommitten pavisnt,
att bestamd'a hinder mota for en dylik begransning. Sasom for
ut framhallits, bestar kassaforlaget till en del av statsverket icke
tillhoriga fond- oeh diverselnedel, oeh det kan ju darfor tankas, att
en kassaforstarkning blir erforderlig for att bestrida foresta.ende ut
gifter for sadana nledel - utgifter, SOl11 ju alltsa varken aro i riks
stat uppforda eller av riksdag beslutade. Om nu statsverket viII
fortfarande begagna sig av den formanen att ~nvHnda dessa nledel
for sin kassarorelse, sa lnaste ju den kassareserv, sonl inbegripes i
ratten till kassaforstarkning, fa .anlitas aven for utgifter fran dessa
fond- oeh diversemedel.. Vidare torde det forhAlla sig sa·, att det. i
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sjalva verket ar onl0jligt att overvinna' de svarigheter, som, enligt
vad riksdagens skrivelse antyder, mota mot att pa sadant satt sar
skilja de olika slagen av utgifter, att en behovlig kassaforstarkning
skulle kunna. sagas ytterst bero pa det ena eller andra slaget av ut~

gifter. Man maste llamligen ihagkomma, att det ar icke blott de fore
staende utan aven de redan i en forliden tid, narmare eller fjnrmare,
bestridda utgifterna, som inverka pa kassabehovet.. Och det torde
utan vidare vara klart,att en delaljerad, till vissa fixerade siffror
ledande provning i detta avseende icke kan verkstallas', yare sig nul'
stutskontoret begar kassaforstfirkning eller nar kungl. maj:t provar
detta bebov eller nar riksgnldskontoret skall utbetala beloppet.

Aterstar harefter fragan om lnaximigrans for kassaforslarkningarna.
Harom hal' kommitten yttrat, 'att nagot principiellt hinder mot en
sadan grans icke torde foreligga, forsavitt en. dylik skulle a·v riks
dagen flnnas onsl{lig, i trots av att densamlna vid bifall till konimit
tens forslag rorande forskottsvasendet ju praktiskt sett kunde anses
overflodig. En sadan maximigJ~ans kunde emellertid ej faststallas en
gang for alla utan maste till sitt belopp bliva beroende av de aktn
ellt foreliggande forhAllandena, SaSOnl kassafondens storlek, sadan
denna kan vid senaste a1'sskifte approxinlat.ivt be1'a,knas, resultatet av
senaste statsreglering, beloppet av riksstatens slutsulnma for det 10
pande aret 111. fil. I{assaforstarkningens nlaximibelopp skulle intagas
i reglementet for' riksgaldskonto1'et och galla, tills nnsta reglemente
utfardades, alltsa ett AI" i sander. For att ej vid belopp~ts faststal
lande vaxlande synpunkter ar for ar skulle gora sig gaJIande - viI
ket ju kunde framkalla en viss osakerhet vjd ordnandet av statsve1'
kets kassaforhallanden - hal' kommitten angivit den ungefarliga me
tod, enligt vilken under den nHrlnaste tiden framat maximibeloppet
syntcs kunna beraknas. For det totala Inaximibehovet av kassatillgang
hal' kornmitten av vissa angivna skitl trott sig kunna berakna ~e~s

elt fixt belopp av 60 lnillioner kr. - vilket mahanda. skulle kunna
for narvarande anses nagot sa nar motsvara en s. k. normal kassa-

. fond' - dels ·ock diirutover ett efter budgetens storlek vaxlande' he
lopp, vilket kommitten foreslagit till 10' % av riksstatens »verkliga
utgifter»,' allts~ med franraknande av ut.gifterna ,till kapitalokning,
vilka ju, sasonl till o~ervagande del utgaende av hlnelnedel, ej inverka
'pi! . statsverkets .kassatillgang. Fran del' sa1unda beraknade sto1'sta
kassabehovet skulle sa dragas kassafondens faktiska belopp, sudant
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detta kan approxiulativt beraknas hava varit vid Eenaste tlI'sskiftet.
Skillnaden 11lellan dessa belopp skulle dfl bliva den 111edgivna ·kassa
forstarkningens maximibelopp ~

Emellertid kan 111an icke alldeles franse 1110jligheten av att en
sadan ll1aximigrans kunde bliva for lit-en, oeh dA funnes icke nagon
annan utvag an atl samlnankalla riksdagen. For att undvika ono
diga riksdagsinkalleIser· ~ det kunde ju l1amligen handa, att farhA
gorna for kassans nedgaende skulle visa sig ogrundade - har kOH1
mitten foreslagit, att sedan kungl. lllaj:t utfardat kallelse till riksda
dagen i syfte ait hos riksdagen gora franlstallning om kassaforstark
ning, skulle kungl.· l1laj:t ha' ratt att lyfta kassaforstarkning, oeh for
denna rait har kommitten ieke foreslagit nagon maximigrans. Kom
ll1itten. hal' slutligen avgivit forslag till de audringar i riksga1dskon
tor~ts reglemente, som skulle foranledas av ett godkannande av kOl1l
mittens l1lening· i kassaforstarkningsfragan.

1 sista kapitlet har kommitten upptagit fragnn onl de vid over
gangen till det foreslagna nya systemet utestaende forskottens av
veckling, h.arigenolll markerande, vilken den roda trAden aI', sonl genolll
gAr betankandet. Darvid har kOilllnitten bland annat yltrat betraf
fande sAdana forskott, SOln skulle ersatlas lTIed anslag, att budgeten
under overgangsaret kOll1111e att i vissa fall belastas dubbelt, nanlli
gen. dels ,filed de nya anslagen och dels llled anslag till tackande av
forskott, SOlI} gjorts under det foregaende aret. Skulle enlellertid
harigenom budgeten bli alltfor myeket anst~~angd, har kOIDlnitten tankt,
att l1lan' skulle iacka en del forskott genom statsverkets kassafond,
detta SaSOnl en undantagsatgard, lllotiverad darigenom, att det yore
fraga om en overgang till ett nylt systeul.

SlutIigen har kOllllnitten yttrat sig om. de stora utestflendekrigs
tidsforskotten. Att avge forslag till deras definitiva tackning hal' icke
iugatt i kommittens uppgift, men darelnot bar kOmnlitten ansett onsk
ligt,. att de pa. en gang avlyftas fran statsverkets kassaforlag 'ocb
overflyttas .till l"iksgaldskontoret, vilket kunde ske genom att an~

slag till titckande av forskotten a riksstat uppforas, vilk,a anslag skulle
pit inkomstsidan motsYaras av tillfalliga lanemedel, SOUl skulle tackas
undan for undan, i. den' man skattemedel kunde for andamalet' anvi~
sase Emellertid skulle harigenolll dessa forskott pa~sera riksstaten
tvA. ganger och denna darmed under overgangsAret svalla ut kanske
med 50 %. Darfor _hal' kommitten alternativt foreslagit, att forskot-
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ten utan vidare overflyttas till riksgaldskontoret pa sa satt~ att stats
kontorets skuld for lyftad kassaforstarkning avskrives oeh forskotten
i stallet balanseras i riksgaldskontoret, tills de bli definitivt taekta
genom skattemedeI.

Resultatet av kOll1lnittens utredning kan salnmanfattas salullda,
att, under forutsattning att vad kommitten foreslagit rorande forskotts
systenlets undvikande for framtiden vinner beaktande, nagon andring
i gallande bestammelser ifraga om kassaforstarkningsr~itten ieke pa
kallas av de skal, sonl foranlett denna fr<lgas uppkonlst. Visserligen
innebar forslaget ieke, att genolll faststallande av nagra lagbestalTIlnel
sel' utgifter utanfor riksstaten skulle for frall1tiden forbjudas. Nagon
fornl harfor synes svarligen erbjuda sig. Men om genonl anlitande
av de utvagar, kommitten foreslagit, forskotten goras obebovliga samt
de av kommitten uppstallda prineiperna bliva av konung oeh riksdag
godkanda, torde barigenonl pa ett betryggande satt oeh i varje fall
hattre an genolll .nagra inskrankningar ifraga am kassaforstarknings
ratten bliva sorjt for att de olagenheter, SOln aro forknippade Ined
det s. k. forskottsvasendet, konlllla att forsvinna, oeb kOlnnlittens
forslag kan dA kOIDll1a att landa till gagn ieke blott for landets' finans ..
vasen utan aven i konstitutionellt politiskt avseende.



NATIQNALEKONOMISKA FORENINGENS

sammantrade den IS maj 1917.

Ordforande: f. d. B(~ltkofu,lln~aktigen Friherre K~ LANGE!lSKIOLD.

l'ill ledanl0ter av foreningen invaldes:

StatskOlll111issarien P. G. SOder111tUrk,
Forste AktuarienFil. Doktor G. R. Paln1tqvist,

Direktoren E. _Hirsch,
Ingenjoren A. E1·1tstro1n och
Juris Doktor C. G. Ih1lOfo1lOs.

Doeenten S. Brisman holl harefter ett foredrag OlD:

De ekonomiska konjunkturerna efter kriget.

Jag skulle vilja borja Bled nagra ord till forsvar for ett foredrag
0111 ett sadant amne sOin det nu foreliggande. loch for sig kan det
namligen synas, sonl Oin det ej yore nagot profitabelt foretag att ge
sig in pA spadonlar om fran1tiden. Dylikt kan ju pA det ekonoll1iska
olnradet anses ligga helt utOID vetenskapens o111rade, och profetens
yrke hal' av gan1111alt ej visat sig vara vidare tacksamt.

ForhAllandet ar eU1elIertid, att Jnan faktiskt ieke hal' nagot val i
dettaavseende. 80nl forhallandena i Val' tid gestalta sig inom det

..~konoIDiska livet, kan ingen affars IIIan , yare sig han fir kopman, in
dustriidkare, bankn1an, redare eller vad .annat som heIst., undandraga
sig uppgiften att hilda sig en mening on1 de fralntida konjunkturerna
och att handla darefter. Naringslivet i Val' tid fir ju sa beskaffat,
att frukterna av en viss handling falla ofta ganska langt in i fram ..
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tiden, oeh alIt ekonon1iskt handlande maste darfor basera sig pa en

,riss uppfaltning angaende denna.

Det ar salunda ej fraga onl huruvida Ulan skall forsoka bedol1la .

det framtida konjunkturlaget eJle1' ej. Ett dylikt bedon1ande ar helt

enkelt en nodvandighet. .Fragal1 galler i stallet" Oin icke denna forut
hedornning k-an' laggas pit en sakrare grund, an S0l11 llittills varit

fallef. Enligt min Inening ar detta n1ojligt. Det har, sa vitt jag kal1

se, varit ett Inisstag av nationalekonolnin, nar den ,av alla de problem,

S0l11 konjunkturvaxlingarna erbjuda~ blott fast sig vid ett enda, nan1

ligen vad 111an brukar kalla »krisernas orsak». Vetenskapen hal'

lyckafs utfundera c:a 300 olika teorier som forklaring 11arpa, men

den hal' totaIt 'forbisett det centrala praktiska problemet, nalnligen

hur konjunkturvaxlinga1'na skola kunna forutsagas oeh darn1ed aven

beharskas. Aven i de modernaste verk over detta atUne saknas

genomgaende varje ant.ydan on1 att ett sadant p1'obleln overhuvud

existerar.

Nu synes det emellertid fo1'hftlla sig sa" att en tiIlforlitlig, pa

vetenskapliga 111etoder grundad konjunkturforutsagelse ar fullt mojlig

sarnt att den i regel ej heller ar synnerligen svar. 'Det torde knap

past vara for myeket sagt, att Ulan med l1uvarande luetoder bor

kunna nagorlunda sakert foruts~gakonjunkturutveeklingen111inst ett

ar i forvag oeh ofta for en langre tid.

{Tnder normaIa forhaIlanden skulle Ulan darfor ej behovthysa

nagon tvekan· vare sig att narmare hehandla det radande laget eller

[ltt yttra en hestanld 11lening 0111 den fralntida utveeklingen. Nu a1'o

emeIlertid forhallandena icke normala. Varldskriget hal" stallt oss

infor forut. okanda problenl. Det hal' sa att saga ryckt bort grund

valen for en vetenskaplig konjunkturfol"utsagelse. All dylik lnaste

hasera sig pa fOl~egaende av erfarenheter oeh fraulfor alIt pa den

regelbundna rytnlik, sonl i vanliga fall. i sa hog grad utmarker kon

juriktuI'vaxlingarna. Nu ar allt detta borta. Krig.et, hal' skapat sin

egen konjunktur, ocb denna. maste i vasentliga avseenden betraktas

SOlll en isoIerad fOI~eteelse. En foljd harav ill', att pa vissa punkter

ovissheten rorande framtiden Inaste' hli storre, an vael den under

andra oillsta,ndigheter sl\ulle behovt vara.

80m redan framhallits' hal' genolll 'kriget de~l regelbundna kon

j~nkturserien brutits for fo1'sta gangen i konjuriktufvaxlingarna.s l1i
'storia. Na1' vHrldskl~iget ntbrot, hefnnoo vi oss jnst yid borjan av
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en av de l1lest typiska, sakta nedglidande lagkonjunkturer, S0111 nagon
sin funnits. Nedgangen skulle nled all sakerhet hava 1'o1"tsatt under

. de gangna arena Hade ej kriget kOlnnlit emellan, skulle vi efter all
sannolikhet just nu befunnit oss nagonstans i botten pa denna lag
konjunktur. En utpraglad depressioll sl{ulle hava varit rAdande, men
det foljande uppsvinget skulle aven 11a stAtt for dorren.

Nu hal' allt detta brutits genonl kriget. En helt ny konjunktur
hal' skapats oeh en helt ny utveekling paborjats.

Denna konjunktur paluinner i vissa avseenden 0111 en vanIig kon
j unktur. Den hal' salunda ett 0111isskannligl in.ternationellt drag. I
huvudsak hal' krigskonjunkturen haft samma karaktar i alIa la.ndet,
saval krigforande sonl neutrala; prisstegringen, k.apitaloverflodet, pro
duktionskrafternas anspanning infor den valdsalnt stegrade efterfragan,
alIt delta har frarntratt overallt. Vissa olikheter forefinnas givetvis,
oeb vi skola senal~e aterkomma till ett par av denl. Men i huvudsak
kan Ulan tala Oln en internationell, enhetlig konjunktur.

Sjalva utvecklingen av krigskonjunkturen har 3.ven i 111ycket p[l

111innt onl en normal konjunkturserie. Det hela borjade salunda med
en va1dsaul kris, lned ett panikartat tiIIstand pa kreditvasendets on1
rade oeh lalllslAende avaIl annan rorelse. Denna kris overgick snart
i ett depressionstillstand, sonl varade franl till hosten 1915. Fore
tngsamheten. lag da fullstandigt nere"oeh planerade fusioner oeh andra
andringar i naringslivets organisation uppskotos till lugnare tider. Pit
borsen radde stillhet, och vardena stego icke namnvart. Med hosten
1915 intradde enlellertid sarskilt i de neutrala landerna en avgjord
for.andring. Foretagsamheten .och spekulation na en hojd som aldrig
forI', oeh den sedan dess for kriget typiska hogkonjunkturen vidtager.

PA samn1a gang sonl salunda krigskonjunkturen i vissa avseenden
utveeklat sig ganska norlnalt, sa har den emellertid aven i vasentliga
avseenden . avvikit fran det vanliga. For att klargora detta oeh for
att kunna falla ett Ollldollle onl den sannolika fraultida utvecklingen
fir det emellertid nodvandigt att sa att saga upplosa densalnnla i dess
stirskilda bestandsdelar oeh bedonla dessa var for sig.

I varje ekononlisk konjunktur kan luan urskiIja tre olika huvud
Bloment. For det forsta ·en priskonjunktu!~, filed stigande prisniva
under uppsvinget, sjunkande under lagkonjunkturen. For det. andra
en rante- Deb kapitalkonjunktur, nled stigande rantor ocb tilltagande
kapitalknapphet under bogkonjunkturen ocb tvart om. For del tredje
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en produktionskonjunktur, filed anspanning av produktiollskrafterna
oeh nyanlaggningar under hogkonjunkturen och vice versa.

Samtliga dessa tre beharskande Ill0lllent aterfinnas hos krigskon
jUl1kturen. Men det ar betraffande denna viktigare an nagonsin att
halla denl atskils. Dels hava de namligen till stor del forlorat del
nara inbordes sanlband, som i vanliga fall samnlanhAller dem, .och
omskapats till relativt sjalvstandiga foreteelser, dels hava de utvecklat
sig pa ett helt annat satt an under vanliga forbAllanden. Vi betrakta
darfor vartdera av dessa konjunkturmonlent for sig.

Vad dA Ilarmasl pr1iskonjunkturen betrafIar, sa ar det hekant, att
kriget 11ledfort en prissLegring av sadana dimensioner, att Ulan pA
forhand aldrig hade tankt sig nagot dylikt. Den internationella pris
nivAns fora.ndringar hl'uka m.atas lTIed Econolnists eller Saue;rbecks
engelska indextal, oeh dessa kunna annn anses representativa for det
lilla, sonl annu finnes kvar av internationalitet pa detta on1rade. En
Jigt dessa prisstatistiska serier hal' i England prisnivAn efter krigs
utbrottet Iner an fordubblats. Econolnist.s indextal hal' siUunda stigit
fran 116 (juni 1914) till 244 i april 1917.

Detta ~r den vaJdsanlInaste prisrevolution, som varldshistorien
kan uppvisa. Den overtraffar vida den beronlda prisstegring, S0111

Napoleollskrigen n1edfurde oeh S(~Hl1 Hnda hittiUs betraktats son1 nagot
alldeles enastaende. Det verkar egendonlligt att nu Hisa de yttrallden,
som den store skildraren av denna tids prisutveckling, Tooke, faller
haroin. Han sager, att en sadan rubbning av alIa internationella for
bindelser oeh en sadan prisstegring, SOin agt runl under tiden 1793
-18J 5, skola efter all 11lansklig berrtkning aldrig fi1er kOlllma att
intraffa. Nu hal' eIllelIertid detta overtraffats. Exakla jamforeIser firo

naturligtvis i sadana fall svara, lnen 11led storsta sannolikhet torde
kunna sagas, att prisstegringen redan overskridit den hOgsta punkt,
som naddes under revolutionskrigen. Den lluvarande prisnivAn HI'

sfllunda den hogsta, son1 nagonsin forekomInit. Del vill med andra
ord saga, att guldet nu hal' ett Higre yarde gent e1110t varorna, ·Un

det nAgonsin haft, sA Hinge det ov,erhuvud anvants son1 vardematare.
Den ul' konjunktul'synpunkt intressantaste foljden harav fir den

enastaeende vinstkonjunktur, som harigenom skapats.
Sjalva grunden for denna ligger i <-let forhallandet~ att alIa affars

foretags omsattning, aven om den varit kvantitativt oforandrad, for
dubblats uttryckt i pengar. Under forutsattning. av oforandrad pro~
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eentuell fcjrtjanst har-, salunda vinsten fordubblats, lnedan kapitaIet
forblivit oforandrat. ' Vi antaga exenlpelvis, att ett foretag ~ore kriget
haft en omsattning pa en million oeh' en 'fortjanst pa 60,000 kr. onl
a~"et. Vi antaga' vidare, att det under kriget tillverkat oeh [o1'salt
']ika myeket varor som forut. Det hal' enlellertidda for dessa varor
fatt tva millioner, oeh dess fortjanst hal' pa denna grund vuxit till
120,000 kI'., vilket ar liktydigt lTIed fordubhlad vinst pa det gamla
kapitalet. Detta gHller om allaforetag, yare sig de ha Bled varor
att gora eller ej. Det ar saJunda pi! denna grund, som &ven ban
kernas vinster vuxit under' kriget. Dtan att deras aff~rer reellt okats,
bor onlsattningen hava fo1'dubblats ocb darnled aven vinsten.

HartHI kommer enlellertid aven en del andra betydelsefulla vinst
kallor, av vilka alla varuproducerande foretag kunnat draga nytta.
Dit hoI' realisation av lager till stigande pris, varav framst de foretag
gy~nats, SOin hava naturtillgangar till sitt forfogande, sarskiit skog
och gruvor. Dessa aro ju att betrakta sonl lager i stor stil. Vidare
hava stora vinster gjorts genom den ofantliga sankningen i reallon
for arbetare oell andra jaJllstallda. I pengar nttryckt hal' lonen visser
ligen stigit, nlen blott nled en brakdel av prisnivalls hojning. ReelIt
taget hal' arbetslonens niva undergatt en ofantlig sankning, oeh reslll
tatet harav har komnlit producenterna till godo. En ytterligare vinst
kalla for det stora flertalet foretag hal' legat i den reella minskning,
sonl alla .rantor oeh amort.eringar for aldre Ian pft nlotsvarandesatt
undergatt.

Det llled hansyn till, konjunkturutveeklingen l1larkligaste ligger
en1ellertid ej i sjalva krigsvinsterna utan' i stiillet dari, att dessa
vinster i vArt likso111 i andra neutraia eller av kriget lllindre berorda
lander i stor utstrackning kapitaliserats.

Vi Inota hal' en av krigskonjunkturens egendoll1ligaste foreteelse1'.
Krigsvinsterna iiro ju av' rent tillfallig art, oeh nlan tyeker vid forsta
paseenc1et, att det ej skulle finnas nagon rimlig anledning, varfor de
skulle- .0111sattas i ett Inotsvarande kapitalvarde. Sa hal' ell1ellertid
faktiskt skett. Sc.hematiskt skulle luan kunna uttrycka saken sa, att

. en producent, val's' inkolTIster genolll kriget okats med (sag) 60,uOO kr.,
fick i borjan denna arliga vinst oeb intet'luer. Men forhallandet blev
'snart sadant, att han -fick ej 60,000 kr. utan en 1nillio1~. Detta ar nu
'eft konstruerat fali, oeh fullt sa langt hal' kapitaliseringen givetvis'icke
gatt. Men ett faktul1lal" dock, att alla fclstighetsvarden, ohligationer



.De ekonoilliska konjunkturerna efter kriget.

oeh dylikt undergatt en ofantlig stegring. Raknar nlan nled dylika
var.den, sa hal' Val' nationalformogenhet under. kriget vuxit Bled 11lilli
a1'd~r, ehuru' reellt sett va1'a t.illgangar ieke okats.

Hurl1 denna kapitaliseringsprocess fo1'tskridit, kan 111an na1'111aSt se
av kursutveeklingen pit f~ndborsen. Sve1'ige ar ett av de f~\ lander,
dar en systelllatisk indextalsberakning over denna forekomnler. Denna
publiceras regelbundet i KOnl111ersiella 111eddelandens konjunkturover
sikter. Den visar sedan krigsutbrottet foljande siffror for sanltliga
borspapper:

1914: 1916:

· 242
· 246
· 250
· 249

· 264
· 286
· 281
· 283
· 28'7

.. 296

· 314
· 324

nov. . ...
dec...

Inars.
april
lnaj. . . . . .
juni.. ....
juli . . . . . .
aug.
sept. . . . . .
okt .

jan..
febr.

. 236

. 213
... 203
. . . 197

1915:

nov..
dec.•

juni .
okt..

jan. . 210
febr. . 216
Inars . 225
april . . . . . 222

lnaj . '. . . . . 218
juni. . . . . .217
juli . . 215
aug. . .221 1917:
sept. . . . . . . 223 jan. . . . . . 340

. okt. . 232 febr. . 322
nov. . . 236 Inars . . .. .. 336
dec. . . . .' . 235 april . . . . . 345

Det franlgar harav, att under krigets forsta ar en utpraglad de
pression radde oeh att de vinster, SOIll redan da. skordades, ieke blevo
kapitaliserade. Denna depression varade till franl pa hosten 1915.
jinnu i augusti oell september detta AI' voro kurserna i genol1lsnitt
vasentligt lagre an vid tiden fore krigsl1tbrottet. Darnled borjade
elnellertid den stora. stegringen, sonl sedan. fortgatt oavbrutet t. o. ill.

jan. 1917,. sedan vilken tid kursen hAllit sig pa en i stort sett of01'
andrad niva.

Enligt Kommersiella rneddelandens statistik skulle den genolTIsnitt
liga kursen hava stigit fran indextalet 236 fore krigsutbrottet till
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onlkring ,345, d. Y. s. 111ed e:'a 45 %. ·Denna siffra Hr enleJ}ertid for

lag, beroende pA att nagon korrektion ej skett for den rent nomi
nella sankning av kursen, SOln· uppstar genom utdelning av gratis
aktier eller ntslappande av nya aktier till en kurs, som understiger
borskursen.

Denna berakning innesluter borslistans sarJ'ttliga papper. Bla~d

dessa befinna sig emellertid en hel del »fredsvarden» och andra papper,

sonl av olika skal ej kunnat fullt utnyttja krigskonjunkturen. Det
kan darfor ha sitt intresse att sarskilt iaktt.aga de egentliga krigs
papperen. S0111 sadana kunna vi rakna Stora Kopparberg, Udd,eholm,
Kopparberg och Rofors, Alhnanna svenska, Stockbollns superfosfat,
Rederi. Svea och Svenska elnission. Det visar sig da, att de~sas

genolnsnittskurs (med korrektjon foe gratisaktier oeh nyteckningar) i
jan. 191 7 i runt tal 31/ 2-dubblats sedan tiden narnlast fore krigs
utbrottet. Sedan dess hal" visserligen nagon sankning agt rUIn, n1e11
denna har varit relativt obetydlig, ullgefar till 31/ 4•

Det ar en ofantligt b'etydelsefull ekonon1isk process, S0111 pa detta
satt utvecklat sig under kriget. Enbart de pa borsen noterade varde
papperen hava enligt I{onlmersiella meddelandens statistik stigit mecl

over en Inilliard kr., sonl salunda komlnit aktieagarna oeh spekulan
ter till godo. Medraknas alIa andra aktier, fastigheter oeh foretag,
sa blir SUlnn1an mangfaldigt stor1'e. Skulle en uppskattning ·av Val'
nationalftjrn1ogenhet nu ske, sa skulle det visa sig, att den stigit med
flera milliarder, utan att darfor landet reellt taget blivit rikare an
forr, snarare tv~lrt 0111. PA liknande satt hava alla fOrIl1ogenhets
varden stigit aren i andra neutrala eller eljest av kriget foga be
rorda lander, S3,80n1 ..Forenta staterna.

Det mfirkliga fir elnellertid, att onl vi i stallet vanda oss till de
krigforande landerna, sa synes denna stol'a kapitaliseringsprocess i
stort sett bava uteblivit. Tydligast franltradei' detta i fraga onl Eng
land. For Londons fondbors finnes en enastaende god prisstatistik,
omfattande 387 vardepapper, SOln publiceras i London Bankers' Ma
gazine. Denna statistik visar en nedga'ng i genonlsnittskursen nled
ej mindre an 21 %. ,Betecknande aI', att denna nedgang aven drab
bat sadana grupper SOin industri-, jarn- och gruvforetag med 14 %

oeh banker nled .13 %. Endast rederiaktier visa nagon stegring, nan1
ligen; IIled 35 %, vilket dock til' en ren obetydlighet i janlfor'else med

;de 5 - 6·00 % 'eller mera, varmed detta slag av aktier stigit i vart land.
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For Tyskland och I~rankrike finnes ingen dylik borsstatistik. Jag

bar en1ellertid verkstallt en berakning for ett tjugut.al av de framsta

papperen. Resultatet aI', att i bada landerna kurserna stll pa nastan

precis samma genoll1snittsl1iva SOlll fore kriget. En del speciella krigs

varden hava visserligen drivits starkt i hojden; sarskilt i Tyskland,

l11en detta iindrar intet i det faktum, 'att de ledande papperen, re
presenterande' de ek0110n1iski Blest bet~7dande'foretagen, icke visa

nagon stegring.

Vi finna hal' en av de allra nlarkligaste avvikelsernan1ellan de

neutrala och, de k)~igforande landerna. Orsaken synes framst ligga

d~iri, att i de krigforande landerna kapitalisterna i st.or utstrackning

direkt eller indirekt tvingats att kasta ut sina papper i marknaden

for att fa medel till teckning pft krigslanen, 11ledan i de neutrala lan

derna kapitaloverflodet bidragit· till att pa ett onaturligt E:att pressa

l{urserna i hojden. Hal' foreligger emellertid otvivelaktigt ett fall,

dar de krigforande Hinderna efter fredsslutet stft battre stallda an de

neutrala.

Detta om prisstegringen och dess foljder, sftdana de hittills ut

vecklat sig. Fragan iiI' nu: hur skall det ga harmed efter kriget?'

For att forsta, hur prisutvecklingen konlmer att sfalla sig, far

111an utga fran att den enligt. en _allt nlera stadgad mening bland na

tionalekol1omerna ar att hanfora till tva fran varandra vitt skilda

orsaker.

,Forst oeh framst star den i sanlbarid med den genolll kriget franl

kallade varubristen; delta sakforh<illande iiI' for uppenbart for att

ytterligare behova beroras. Det finnes enlellertid manga tecken, sonl

tyda pa att detta icke kan vara den enda 111edverkande faktorn.

Salunda hal' det i manga fall varit uppenbart, att varor' stigit i pris,

trots 'att betrafIande deln forha11andet 111elIan tillgang och efterfragan

icke forsamrats utan snarare tVfirt oin. Det kal1ske Inest typiska

exelnplet harpa ar silvret. Efterfragan pa detta hal' ej okats utan

snarare Ininskats gen0l11 anvandande: av s111asedlar i silverskiIjelnyntens

sta11e. A andra sidan hal' tillgangen vuxit; produktionen hal' okats,

och fran silverHinderna, sarskilt Mexiko ocb Kina, hava mynt i stor

utstrackning flutit ut i lnarknaden som vara. Trots detta star silver

priset nu hogre, an det gjol't sedan -1893. Det hal' stigit fran c:a

2:,6 d. pr.- oz fore krigsutbrottet till 'over 38 d. OZ, sfllunda med

c:a 47 %.
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Dettakan ej garna bero pit nagoi, 3:n~lat, an alt guldet sjuIJ~k'it i
varde.,' Prisstegring~n hal' salunda Ined all sakerhet delvis si~ grund
i en av varuknappheten' oheroende sfi,nkning av guldvardet, uppkoln

lne.ll gen~n~. guldets samnlanpressning pa en begransad Inar~nad ~

Forenta state~~na hal' s~)unda under kriget fatt lTIottaga over fyra filiI
liarder, ,kl~,. ~ guld,: :-- varjanlte aven enligt' rnflngas .l~lening den' in
ternationella, k~editgivningell pa indirekt vag medverkat llartill.

Konsekvensen harav blir givetvis, att den delen av prisstegringen,
sonl b,eror p~."Varubrist, k01TI,l1l.er ·att forsvinna ganska ·snart efter kriget.

. Pa e~ del, ravaro1' ~{Onl~er priset sannolikt att vika sa gott sonl
o111edelbart. For lantbrukets produkter konllner det a andra sidan
att taga l~iIigre tid, likasa for en del andra varoI', av vilka levnads
kostnadernas hojd beror. Efter ett pal' tre ar hoI" doek sjalva varu
bristen vara i huvudsClk overvunnen.

En annan fraga blir, hur den delen av prisstegringen konllller
att fo1'ha.lla sig, SOlll beror pa guldets vtirde111inskning. Harom kan
intet rned bestalndhet sagas, framst pa den grunden, att detta i. va
sentlig grad kommer att bero pa den guldpolitik, som centralbanker
na ~fter kriget konlma att fora. Om de dA oka sina guldkassor och
indraga S111aSediarna ur rorelsen, sa kOInnler guldet att stiga i yarde
oell prisstegringen salunda att gil tillbaka. Men, det 1110tsatta kan
~lven tankas. Det sanllolika torde varCl, att centralbankerna i saIn
band filed de fo1'sok att reglera valutakurserna, S0111 ej garna kunna
utebli, snarast komma att vara benagna att, oka guldfonderna, och
nagon atergang aven av vad nlan kallar »guldets depreciation» ar
salunda sannolik. Det forefaller' dock ieke troligt, att den helt skulle
ga tillbaka. Det stora prisfallet efier freden kOnl111er nog att stanna
pit en punkt, SOOl ligger atskilligt hogre" an 1.913 aI'S prisniva. Hur
stor skillnaden bIir, al.' naturligtvis omojligt att saga; forslagsvis skulle
1113n kunJ?a gissa pa 25 a 30 % eller' nagot dylikt. Darenlot kan man
lTIed ratt stor siikel'llet antaga, att denna stegring av guldvardet, Oin
den komll1er, till slAnd, komn:ier att fortga salntidigt 111ed det av varu
bris~ens upph,avande framkallade prisfallet.

Vad Ulan hal' att vanta efter l{riget; ar salunda elt starkt pris
fall under de 3-4 fo1'sta aren. Sedan kan lllan rued stor sannolik-, .
h,et saga, att prisnivan kOlllmer att stat:Ina i ett, visst janlviktslage
och- att ~alunda den niva, SOl11 da uppnAtts, kOll1111er att i stort sett haHa
sig en lang tid franlat och att prisutvecklingen sedan far sin vanliga
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karaktar. Och denna nya normalniva kOmnler, _som namnt., sannolikt
att ligga hogre an· den gamla.

De forsta fredsarens stora prisfall konlmer givetvis att medfo1'a
vAldsamma rubbninga1'- inom naringslivet, sa mycket mera som det
kommer att beleds~gas av starka forskjutningar i va1'ornas inbordes
varden. Det a1' emellertid omojligt att bar belysa alIa sidor av clenna
foreteelse. Det rna hlott erjnras om att harigenom hela vinstkon
junkturen kOlnmer att forbytas i sin raka motsats. Forst oeh framst
konlmer vinsten att minskas, aven onl omsattningen i realiteten ar
oforandrad eller t. o. ill. vaxer. Detta .bor framhallas, da man vid
de betraktelser om konjunkturlaget efter kriget, som hittills forekom
111it, for mycket fast sig vid den rent kvalltitativa synpunkten. Aven
onl - vilket dock ej ar sannolikt - det skulle uppstA en stor ·efter
fragan med darav foljande kvantitativ okning av forsaljningen, sa
hindrar detta inte, att vinsten, pa denna forsaljning kan bli alltmindre~

De under krigstiden ofta okade aktiekapitalen oeh obligationsskulderna
~kola nu forrantas lTIed en sj-unkande vinst~ uttryckt i pengar, 11ledan
arbetslonerna kOlllma att stulla sig relativt taget vida hogre an nu.

En foljd harav blir, att aven en stor del av den pa vinstkon
junkturen byggda stegringenav ana kapitalvarden atulinstone till stor
del lnaste ga tillbaka. Sarskilt galler detta de speciella krigsvardena.
I sjalva verket har man svart att se nagon fullt hAllbar grund for
dessas .nuvara.nde kurslage. De sta, som namnt, nu mer an tre ganger
hogre an fore kriget. Detta kan. inte bero pa nagot annat, an att
111an vantar, att de for framtiden skola kornma att ge mer an tre
ganger storre utdelning an forI'. Man kan ej rnotivera den nuvarande
kursen med de utdelningar, som redan skett; motiveringen maste
ligga i sanllolikheten av Iika stora framtida utdelningar.

. Nu forhAller det sig sa, att det finnes reella skal for en hogre
vardering. avo dylika papper. Et.t sAdant ligger dari, alt hur mycket
priserna an komma att falla efter kriget, sa komma de dock att
stanna vid en hogre niva an forr. Detta ar ~v betydelse sarskilt for
de fqretag, som aga naturtillgAngar, vilka darigenonl kOln~a att fA
et.t .motsvarande hogre yarde.

Ett- annat ligger dari, att. i de fiesta stcirre, foretag krigsvinster
na . ej helt. anvants till okad dividend eller -gratisaktier, utan en del
bar reserverats for franltiden-. Harigenom hal' skapats ett. kapital?
so111 arbetar rantefritt i foretagets tjanst oeh som maste skapa en,

3
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hogre utdelning pit aktiekapitalet. Detta sparade kapital synes enlel
lertid ej vara sA stort~ att det pa hlngt nar kan motivera det nuva
rande kurslaget. Jag bar sokt 'gora en berakning av dessa under
kriget uppsamlade reserver for de ovan namnda foretagen pa det
sattet, att utdelningen dragits fran nettovinsten~ Det sammanlagda
beloppef for de pa detta satt erhAllna reserverade 111edlen uppgar till
c:a 61 nlillioner kr. mot ett sanlmanlagt aktiekapital pa 152 millioner,
sa1unda' 40 % av detta. Detta kan, onl nlan dartill lagger sannolikheten.
av en ratt hog kvarstAende prisniva, motivera pa sin hojd exempelvis
75 % hogre kurs an fore kriget. Det ar salunda uppenbart, att man
raknar nled, en fortsatt utpraglad vinstkonjunktur efter kriget. En
dylik ar dock ytterst osannolik. Sa vitt lllan kan se, lllaste dfirfor
de narmaste <iren medfora ett lllycket stort kursfall pa dessa bors
varden. Detsamma gaIter aven det stora flertalet va.rden llled undan
tag blott for ett eller annat utpraglat fredspapper.

Vi overga dal'med till rante- och kapitalko1~junkturen.

Hal' Inota vi otvivelaktigt krigskonjunkturens markligaste fenomen.
Man kan saga, att detta fir den nuvarande ekonomiska sitllationens
stora paradox.

Val' det nagon sak, som man ansag sig vara saker 0111 i han
delse av ett varldskrig, sa var det val, att det skulle ll1edfora kapi
talknapphet och hoga rantor. Man kunde ju forutse, att kriget maste
sluka ofantliga kapitalnlassor och salunda Astadkomma en oerhord
papressning pa kapitaltillgangarna. Man trodde till oeh l1led, att kri~

get ej skulle kunna vara mer an en viss tid pit grund av brist pa
kapital. Nu hal' kriget natt en storre omfattning och varat vida
langre, an vad nlan pa forhand kunnat ta,nka sig. Och andock hal' resul
tatet blivit det rakt 1110tsatta mot vael man vantat. I alIa lander fin- ,
nes kapital i overflod. Rantorna firo visserligen icke i och for sig
laga, nlen dock ofantligt lllycket lagre, an vad flagOn skulle kUllnat
tro. Ett diskonto pa 5 %, som man hal' i de storsta krigforande Ifin
derna, ar ej Iner, an S0111 ofta forekommer aven under normala fur
hAllanden. Och de ofantliga kapitalsunlmor, som kriget slukar, upp
bringas utan svarjghet. I de neutrala Ianderna ar kapi~aloverflodet

annu mera lllarkerat. I Sverige hal' ej blott staten kunnat taga upp
inhelnska Ian i en utstrackning, som annu for nagra ar sedan skulle
ansetts ligga utanfor alIa tankbara nlojIigheters granser, utan det hal'



De ekonollliska konjllnkturerna eftel', kriget. 35

dessutom fun,nits en sa riklig tillgang pa kapital, atl. bankerna tidvis
knappast vetat, val' de skulle gora av sina pengar.

Orsaken till detta paradoxala forhallande ar 0111tvistlig. I de
krigforande landerna ar den utan tvivel delvis att .soka i de stora
sedelenlissionerna, sonl' uledfort ett skenbart kapitaloverflod med ran
tor, som understiga den Ined hansyn till det verkliga forhallandet

ll1elIan tillgang oeh efterfl'agan naturliga satsen. For lTIin del fir jag
emellertid overtygad onl att huvudorsaken ar att soka pa ,annat hall,
nH,1111igen i prisstegringen. Denna hal' sanl1at ofantliga vinster pa ett

relativt fatal handel', vinster sa stora, att de Hven lned basta vilja i
varlden ieke kunnat konsumeras utan hlivit anvanda for placering.
Eller 111an kan uttryeka saken pa ett anl1at satt. Kapital bildas ge-"

nom sparande, oeh prisstegringen hal' i alla lander tvingat den stora

nlassan av befolkningen till sparande i en olTIfattning sonl aldrig forI'"
:Frukterna av detta sparande hava visserligen tillfallit helt andra per
soner ~i.n denl, sonl verkligen verkstallt sparandet. l\Ien i varje fall

hava ofantliga kapitalsUlTIll10r pa detta satt hopbragts. Prisstegringeu
har bJivit ett slags gigantisk kapitalbildningsnlaskin, sonl oavbrutet

pressar fram kapital i en forut okand omfattning.
Resultatet hal' blivit, att den vantade kapitalknappbeten forbytts

i sin raka 1110tsats. Detta har emellertid i vasentlig grad bidragit att
giva krigsl{onjunkturen dess egendomliga karakUir. Under van

liga forhallanden fir den vaxande kapitalbristen oeh de stigande ran

torna den viktigaste bromsen pa en for starkt tilltagande hogkon
junktur. Nu, da en dylik hAllhake skulle varit i en alldeles sarskild
grad behovlig, faller den helt bort. Detta hal' otvivelaktigt bidragit

till det drag av valdsanlhet, SOin i flera avseenden vilat over den

hogkonjunktur, SOlll kriget skapat. Sarskilt harden bidragit till den
onaturliga stegring av fastighets- oeh borsvardena, varonl vi nyss

talat. Plaeeringsmojligheterna ha liksom ieke raekt till for den stora
kapitaltillgangen, oeh de, sonl funnits, hava darigenom pressats upp

i pris pa ett oproportionerligt, satt.
Fragan ar nu, hur detta skall kOffilna att 'stalla sig efter kriget.

Hal' nlata vi otvivelaktigt det lllonlent i krigskonjunkturen, varom det

HI' svarast att gora nagon forutsagelse. Det finnes starka skal, som

tala for en tid av hoga rantor oeh kapitalknappbet. Men det finnes

ocksA ieke nlindre starka skItl, SOlll tala for det 1110tsatta forhAlIan

.det. Ait gara ett val harenlellan ar ganska svart.
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. Den vanliga uppfattningen torde nog vara, att det. for1'a alterna
t.ivet kommer att intraffa oeh att varlden alltsa skulle konlma att lida
brist pll kapital. Detta skulle kunna tyckas vara sannolikt redan pit
den gi~unden,att det skulle stll i god overensstamn1else med det eko
llliska livets allmanna jamviktslagar. Om den nuvarande konjunktu
ren utmarkts av abnormt Iaga rantor, sa yore det ju ratt naturligt,
onl de i stallet under den narmaste konjunkturperioden bleve rela~

tivt hoga.
Ett 111era reellt skal for samina sak ligger dari, att kapitalbeho

vet efter kriget kan tankas bli relativt stort, dA alIa lager skola fyl
las samt a.lla nybyggnader oeh reparationer verkstallas. At en dylik
tanke hal' nyligen den tyska. riksbankens president, Havenstein, givit
uttryck, dA han uttalat den ll1ening, att kursen pa krigslanen efter
kriget kOffilner att sjunka. Medel till dessa hava tecknarna delvis
skaffat genom realisation av lager. Nar efter kriget lagren skola fyl
las, Inaste lllotsvarande sun11nor losgoras genonl realisation av krigs
papper. Havenstein uppskattar denna sunl1na till 7 a 8 milliarder
nlark. Detta resonnemang galler narmast kursen pa krigslanen, men
Havenstein ~tr aven av den llleningen, att pa samma grund kapitaI
knapphet oeh hoga 1'antor I{Onllna att rada overallt i varlden.

Emelle1'tid a1'o enligt n1in uppfattning de skal st~rkare, S0111 tala
for luga rantor och riklig kapitaltillgang.

Man far visserligen gora sig beredd pa att rantesatse1'na kunna
k0111ma att stalla sig ganska olikai olika lander. I de stater, dar
l11an eventuellt k0111mer att vaga forsoket att genoln sedelindragning
forbattra valutans stallning, dar komnler helt sakert knapphet pa ka- .
pital med atfoljande hoga rantor bli foljden.

Vad de andra landernabetraffar, forefaller emellertid, som namnt,
den lllotsatta utvecklingen att vara n1era sannolik. Forst oeh framst
firo forvantningarna pa en forcerad lagerkomplettering, pa vidlyftiga
nybyggnader o. d., som.· senare narmare skall klargoras, vasentligt
overdrivna. Det skall liven strax visas, att den ekonomiska utveck
lingen efter kriget med stor sannolikbet kOIDlner att smaningom glida
in ,i en utpraglad Iagkonjunktur; oeh till en dylik hoI' 'aven laga ran
tor och kapitaloverflod.

Hartill kommer emellertid, en' synpunkt av vasentlig vikt., nam
ligen att den "kapitalbildningsapparat, som prisstegringen under kriget
utgjort, efter freden kommer. att j viss:man stakvar, fast'i forandrad
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forln. Rantorna och avbetalningarna pa krigslanen' k0l11nla nalnligen

da att bilda en liknande flodande kalla for kapital, sonl prissteg

ringen bittills bildat. Aven om nlan gen0l11 stora direkta skatter

soker att avlyfta en del av dessa utbetalningar, sa kan detta dock

knappast helt upphava det faktulTI, ,attdetta kapital nl:lste frampres

sas fran 'folkets stora Inassa till forman for del relativt ringa fataL

SODl kunnat teckna stor1'e belopp pa krigslanen. Il1direkta skatter

. ocll statsl1lonopol av olika slag torde bli nodvandiga for detta 'anda

InaJ. Harigenom k0111me1' aven for fealntiden ett exceptionellt starkt

sparande att framtvingas, och frukterna harav k0111111a att ga, till

krigspapperens innehavare. For varje ter111in, SOlll rantor oeh anlor

teringar pit dessa skola betalas, kOllll11U nlangfaldiga 111illiarder att

finnas lediga for p]acering, oeh detta kan ej garna undga att hid raga

till skapandet av en god tillgang pa kapital.

Slutligen aterst~r sjalva produktionskol~jun,kture1~.

Denna hal' under kriget i alIa lander haft fornlen av en extrenl'

11iJgkonjunktur sa till vida, sonl cless Illest utnlarkande drag varit,

att om nlan sa far uttrycka sig, efterfragan ·varit storre an tillgangen,

varmed foljt en alIt valdsalnn1a1'e anspanning avalla tillgangliga

produktionskrafter. Det a1' bar, SOlll ~rigets centrala ekonolniska

problem ligger'. Det ekononliska livets franlsta uppgift under denna

tid hal' varit att uppratthAlla en viss jan1vikt mellan cl ena sidan

den nlinskade produktionen- och a den andra sidan den stegrade efter

fragan, son1 kriget 111edfort. Detta ar en uppgift, sonl i langden givet

vis ar oloslig, och det ar nu uppenbart, att det sarskilt sedan hoster1

1915 brister pa alIa hAll oeh i alIa lander i det.ta avseende. Det fir

blott underligt,. att luan kunnat ftt det att nagorlunda g[t ihop s~l lange.

Denna situation har, sonl nti,runts, medfort, att liksOlll vid -en

hogkonjunktur alla tillgangliga produktionsmedel fatt tagas i ansprak

till det yttersta. Produeeriterna ha fAtt salja allt, vad de' kunnat

produeera, pa, exceptionellt gynnsanlIna villkor, och arbetsloshetell

hal' hittills varit ·rninilnal.

I dessa. avseenden liknar salunda krigskonjunkturen aven ptt

detta onlrade. en hogkonjunktur. I ,de neutrala oeb i de for ovrigt

,av kriget mindre berorda landerna, sasonl ~Japan oeh i franlsta rUlTI

lnet Forenta slaterna, strackeI' sig likheten langre. Dill' hal' verk

lligen aven produktionen kunnat kva1·~t'itativt okas son1 aldrig forr,

och nyanlaggningar hava· skett i en ofantlig utstrackning. I, Forenta
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staterna beraknar 111an , att jarnhanteringens produktionskapacitet un

der kriget okats Ined c:a 30 %, oeh detsalTIlna galler en hel del an

dra ledande industrigrenar. AlIt detta a1' givetvis icke att betrakta

SOIll en nettookning, da ju lnycket arbete dragits over fran andra
naringsgrenar, sa1'skilt jordbruket. Men i det hela hava dessa lander

gen0111 att till det yttersta utnyttja alIa resursee otvivelaktigt vasent

ligt kunnat oka' produktionens kapacitet oeh avkastning.

I de i kriget lnera direkt inveeklade lal1derna ar dUrenlot liiget

ett annat. I Tyskland exempelvis beraknas det, att man trots den stora

anvanuningen av kvinl1Iig arbetskraft, a~dre personer o. s. v. endast pit
sin hojd forfogar over- i geno111snitt 70 % ay den norlnala arbetsstyr..

kan~ Exempelvis hal' en aven for kriget 8cl viktig sak SOln t.ackjarns

produktionen sjunkit fran e:a 20 11liIlioner till 12 a 13 111illioner ton.

I England oeh Frankrike hal' fOrhAllandet varit likartat.

Detta fOrhallande hal' luan velat tillskriva en avgOrande bety-

. delse for fredskonjunkturen oeh dess utveckling. Yore den nuva

rande hogkonjunkturen av alltigenonl norIna} art, dil skulle det ej

finnas skYlnten av ett tvivel 0111 den franlt.ida utveckligen: del yore

et.t fruktansvart bakslag alldeles givet. N11 foreligger enlellertid den

nyss framhclllna olikheten, att ehuru de furefintliga produktionskraf

t.erna anspHnts till det yttersta, s~\ harden internationella produk

tionens totalresultat varit vida ll1indre an nornlalt. t=rter kriget fin

nes darfur en brist, sonl 111aste tagas igen. Lagren skola fyllas, re

parationer och nyanlaggningar verkstallas, nytt lHat.erial anskaffas i
sta11et fijI' det, sonl forslitits, den avst.annade byggnadsverksan1heten

skall flter taga vid etc. Dessut0111 skall nlan ersatta allt~ vad son1

under kriget direkt forstorts. Harigen0l11 skall, 111enar luan, en sft

stark ny eflerfragan kOlnu1a att. uppsta, att pit produktionells o111rade

hogkonjl1llkturen skall kOlllnla att fortsatta. Efterfragan k0111111er fort

farande att vara relativt stark i forhiUlande till produktionsn1ojIig

hete1'na. ])etsaUl111a galler, Oin vi fran produkt.ionens ol11rade yanda

ass till kOnSU111tionens. I alla Hinder hal' konsumtionen pressats till

haka under kriget. Det finnes siUunda en <lterhflllen efterfragan efter

kInder,' hnsgerad oeh en l1langd andra saker, som efter kriget I{Onl

Iller att plotsligt franltrada.

Det ar pa dessa grunderJ sonl de bygga, sonl aro av den ll1eningen,

att det nagra AI' efte1' kriget komnler att rada en for produktionen

gynnsanJ konjunktur med god avsattning for allehanda produkter.'
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Emellertid torde denna uppfattning i huvudsak bygga pa en fel

aktig bedomning av laget. Den starka efterfragan, pa vilken nlan

.vilntar, torde i stort sett konlma att utebli.

Den vanliga tron pa att det efter kriget skulle uppsta en fUS

ning for fyllande av de tonlda lagren ar salunda efter all sannolikhet

felaktig. . I allulanhet ar lagerbehallningen ej pa. hlngt. nar av sa stor

betydelse for det ekonolniska livet, som Ulan pa 'manga hall fore

staller sig. Detta galler aven nu. Det fir visserligen sant, att det

i Tyskland oeh. aven i andra Hinder fanns stora lager fore krigets

utbrott. Men detta hade sin grund i en foregaende arslflng lagko~

juuktur. Lagerpeha11ningen val' salunda ofrivillig, oeh produeenterna

begarde ej battre an att bli av filed den. Dartill kOlnmer, att pris

.konjunkturen eftel' kriget ej komlner att uppnluntra koplusten. For

hallandet aI', att det visat sig, att ofta8t sjunkande pris minska

denna, l1ledan stigande pris oka efterfragan. Detta ar ocksa nAgot

helt naturligt. Motser man en period av prissteg~'ing, sA skyndar

111an att tacka sig i tid. Motser lllan darenlot fallande priseI' under

en lAng tid franlAt, sA vantaI' nlan att kopa, tills priserna natt
bottnen.

Av saUlllla skiil torde ivern att anskaffa nytt 111aterial oeh att

gUra nya anlaggningar ej bli sa. stor, sonl nlan pit ma.nga hAll vantar.

Sjunkande priser hava stadse verkat deprimerallde pa foretagsanl

heten, oeh lllan kan ju efler kriget lllotse ett s~l omfattande prisfall,

att llagot nlotstyeke ej forekom~nit sedan tiden efter Napoleonskrigen.

De nya anHiggningar, nyanskaffningar oeh nybyggnader, som varit

all~eles oundgitngliga, ha komlnit till stand redan under kriget. Detta

.har varat sa lange, att detta helt enkelt ej kunnat· undgas. En del

alldeles nodvandiga saker konlma visserligen att finnas kvar at.t gora

aven efter krigets slut. Men detta. kan ej I"acka till for att hAlla en

bogkonjunktur i gang. Oeh den nor01ala, frivilliga foretagsanlheten

kOffilner att hallas borta av de sjunkande priserna.

Ungefar detsamlna torde galla konsumtionens forhallande. Det

itr otvivelaktigt, att det efter kriget kommer att finnas lnycket, SOlll

l1lanniskorna skulle vilja ,kopa. J\fen det ar ej fraga haronl, utan 0111

,Yad de kunna kopa. Och sa myeket torde lnan med sakerhet kunna

ga ut ifran, att Ulan kommer att fa att gora lued en stark IIlinsk

ning av - d~11 alhnanna kopkraften nlot vad forhallandet val' fore

kriget. Levnadslaget kOlnmer i alIa lander att en. lang tid forbli
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nedpressat under den 110rmala standarden. Denl1a nedtryekning av
slutkonsumtionen kan ~j undgA att aterverka aven pa produktionens for
hAllanden. Skattetryek, finansiella svArigheter oeh f5rvirrade 11lynt
forhallanden komma aven att gora sitt till for att hAlla efterfragan
tillbaka.

A andra sidan kOIIlmer produktionen at.t starkt ,okas. ,Krigets
'upphorande kommer att medfora ett ofantligt tillskott i produktiv
-kraft. Det har beraknats, att det for llarvarande i Europa skulle stit
e:a 50 millioner mal~ i krigets tjanst. Nar dessa konlma i arbete, 11ar
bela den nuvarande krigsproduktionen kan stallas i den fredliga pro
duktionens tjanst, sa kommer denna starkt att vaxa. Ammunitions-·
fabrikerna komma att fA tjanstgora for andra andaluAI i de nu krig
forande landerna, oeh i de neutrala stater'na hal' genonl nyanHigg..
ningar produktionskapaeiteten starkt okats..

Resultatet kOlnmer att bli en fullstandig' omkastning i forhAI·
landet mellan efterfragan oeh produktionsfoI'luagan. Det kOl1lmer att
'forefinnas ett stort overskott pa' produktionskraft, det kommer att
produeeras nler, an sOin kal1 saljas till vinstgivande prise ~:tven lned
avseende pa produktionen torde man salunda ha att vanta en stark
oeh langvarig lagkonjunktur.

Att detta kommer att bli fallet, hestyrkes aven av erfarenheterna
fran foregaende krig, i den man forhililandena eljest varit nagorlunda·
jamforliga. I, fralusta rUlll111et iir det laget efter Napoleonskrigens
slut, sonl harvid kan giva ledning. Aven dA vantade man sig ett
allmant uppsving, sA snart kriget var over, aven dii utgick Ulan fran
att den' sa Hinge aterllallna konsumtionen plotsligt skulle kon;nua
-med en stark efterfragan. De engelska, fabrikerna foreerade sin tilI-

I
verkning ·av textilvaror oeh andra produkter, som de stora uppfin-
ningarna just dA skapat, oeb de engelska kopmannen lagrade kolonial..
varor for att kunna tillgodose det vantade behovet. Resultatet blev
en fullstandig besvikelse. Den stora efterfragan, 'lued vilken luan
raknat, -uteblev fullstandigt. En svarartad och lang'varig kris foljde .
.rrooke sager. haTonl foljande:
r: »Exportorerna funno pA sin bekostnad, nar det var for sent, att
-den effektiva efterfragan pit kontinenten efter kolonialvaror och engel
ska industrialster hade oerhort -- overskattats; ty lluru stor- de utland
'ska konsumenternas onskan, an: val' att kopa, artiklar, som de, sa
lange :,varit avstangda'ifran, sa hade ,deblottbegransade merlel att
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kopa for, och foljaktligen kunde huvudlnassan av de exporterade ar
tiklarna saljas blott till ett alldeles otiliraekligt pris». Kriget hade
skapat en oerhord extra efterfragan. Nar denna fall bart, »nar den
stora kunrlen kriget forlorades», son1 Tooke sager, dA tick 111an
sjunkande pl'is, forsamrad marknad, trAnginAI for' de pl'oducerande
klasserna, arbetsloshet oeh minskad konsumtion.

Ett annat exenlpel kan hfinltas fran boerkriget. Detta val' ju i
vida mindre skala, filell det foreter dock' en viss likhet rned det nu
varande kriget dari, att ett helt lands -naringsbehov under flera ar
lanlslogs. Forvantningarna gingo aven dA i 'den riktningen, att en
stark efterfragan skulle uppstft efter krigets slut, ITIen resultatet blev
det rakt motsatt.a. Fallet iiI' av sa stort intressse, att ja.g. tillater
Inig atergiva nagra ord til' en skildl'ing av forhAllandena, som lan1
nades av var handelsattache darstfides i ett foredrag i Nationaleko
nOlniska foreningen ar 1907.

Han skildrar forst de fOfvantningar, S0l11 gjorde sig ga.llande.
»Alla svarigheter, som boerregeringarna i en eller a.nnan fornl berett
gruvindustrin, skulle naturligtvis forsvinna i ett. slag; ett nytt faIt
for engelsk foretagsanlhet skulle oppnas, oeh guld skulle stromnla i
brittiska fickor. Redan langt fore fredslutet hade. en hel del gott
folk samlats i kuststaderna i ayvaktan pa tilIstand att begiva sig ill
i landet for att vara redo, sa snart det fabulosa uppsvinget skulle
borja. Efter fredsslutet foljde ock en hastig rush pfl alIa ol11raden.
Europeiska oeh amerikanska firlnor sande ut representanter for att
riktigt exploatera den sydafrikanska Inarklladen.. De sydafrikanska
.firmorna lade upp valdiga lager for att kunna 1110tsvara efterfragan.
Ett oerhart jobberi foljde, i fastigbeter, i papper, i allt,som l{unde
goras till fore nl [tl for spekulation. AlIt i vantan pa den stora
»hooll1en» .

Och den kOll1 aldrig.
Man behover ieke tillbringa filer an nagra tinlnlar·i en sydaf

rikansk stad for att fa. det djupaste intryek av det verkligell fortviv
lade lage, SOln nu rader. Hamnarna ligga t0I111113', rnassor av bo
ningshus stA outhyrda, afl'arslokaler likas3, det realiseras i bod hred
vid bod, tidningarna rapportel'a Oin den ena betalningsillstallelsen
'eftel' den andra; an i. den ena. staden. an i den: andra draga 'de a1'
betslosa i tag genom 'gatorna, .oeh pa aftnarna, dft polisens syn'vidd
ar n1era begransad an.i' :dagsljuset, antastas lllan av den. 'ena efter
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den andra, S0111 bel" onl en slant till IIIat. -Man kan knappt fet ett

tydligare' intryck av ett land i ek0l101nisk tillbakagang».

Jag viII icke saga, att det konllller att se fullt lika ilIa ut i

Europa efter kriget; lnell i huvudsak hava vi nog hal' en bild av den

kOl1lmande situationen.

Sanllna intryck far lllan ilven av ovriga krig. Med fransk-lyska

kriget 1870-1871 ar varje janlforelse omojlig, da det. ju faktiskt

avgjordes pa sex veckor. Men efter rysk-japanska kriget blev hAda

liindernas kopkraft forlalllad, och efter Balkankrigets slut 1913 kom

ej den, forbattring av den allmanna konjunkturen, sonl man vUntat;'

nedgangen blev i stallet iinnn lTIera utpraglad.

Allt tyder salunda pA att det efter kriget kOll1nler att intrada

en lang oeh svar depressionsperiod av sannolikt minst 4-5 ars

langd.

Det ser dock dess battre icke ut, som onl depressionen denn,a

gang skulle konlnla sonl en overraskning. Inol11 affarskretsarna At

111instone i vart land synes IHan nanlligen gjort sig allnlant fortrogen

Hled tanken darpa. Det forefaller dock, SOlll Olll nlan pit l1langa hAll

ej dragit konsekvenserna harav. ~Ian gctr nog Ined pit att det rent

allnlant taget kOnll11er att. intrada en tid av allnlfin aVluattning. Men

fragal' nlan 0111 utsikterna i nagon viss bransch, S::lsonl nlaskiner, tra

jitrn elle1' vad det vara 111ft, tinner nlan ofta forvfint.ningar onl ut

lllilrkta avs~ittningsn10jligheter. Ett annat exempel htirp{t hava vi sett

i den olTIotivel'at hoga kapit.aliseJ'ingen av alla borsvarden. Ett

tredje fall foreligg~r i de iinnu pagaende grundningarna, elnissionerna

Deh startandet av alIa mojliga export- och finansieringsbolag. En

stor del av dessa foretag kunna visserligen koml~la att bliva till stor

nytta for yurt lanel. Men lnanga konlma ,att raka i svarigheter, oeh

de andra fa ej helIer vanta sig, att det skall ga att skara gllld 111ed

tHljknivar.

Det fir visserligen sant, att Sveriges stallning i vissa avseenden

kan bli bat.tre an andra landers oeb att vissa industrigrenar kunna

,bara sig bat.tre an andra. Men detta k311 blott galla 'relativt taget.

I stort sett komlner lagkonjllnkturen att gil fran1 over naringslivets

hela omrAde.

En fraga, SOln 111an slutligen i en dylik situation stadse nlaste

gura sig, ,aI', huruvida onlslaget kommer att fA fornlen av en kris

e]ler icke. Detta AteI' kommer att vasentligen hero pA onl vid freds-
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~lutet en spekulation kOml1leratt igangsattas eller ej. Detta ar e111el
lertid icke sannolikt, oeh i sadant fall synas inga foruts~ittningarfore
ligga for en kris i vanlig 111ening. Val ar det sant, att· tiden nar

Ina.st efter krigets slut k0111111er att utmarkas av stora rubbningar pa
<let ekonomiska olnradet, dA den ofantliga I1langden av losgjord ar

hetskraft skall placeras, dA produktionen skall omHiggas oeh priserna
anpassas efter de nya forhallandena. Men detta ar ett problelIl, sonl
{)vervagande Jigger vid sidan onl sjalva konjunkturvaxlingarna oeh

yars losning ej kan fA nagot stor1'e inflytande p{l denna.. Nagon kon-

junkturkrjs, onl lnau sa far nttryeka sig, behover ej iutrada pa denna

grund. Borsen synes ej paverkas av fredsryktena till nagot sta1'kare
fall, oeh produktionen lever till stor del pa bestallningar for en lang

tid framaL Avalla lander k0111mer. lned all sakerbet Anlerika alt
<lllabbas sv~\rast. av ol1ls1aget, men intet kan helt undandraga sig dess

yerkningar. Aven i vart land konlmer helt sakert stora svarigheter
~ltt uppsta.

For den nHrnlaste fralntiden kan lllan salunda rakna ll1ed en
tlerarig stark depression. Det iiI' enlellertid 1l10jligt, for att ieke saga

troligt, att kriget dessutOl1l kan kOl1lnla att lIledfora en forandring
<lY annan art. Utover de Sllla konjunkturvagor, med \Tilka vi iiro

yana att rakna, striicka sig la~lga perioder pit flera tiotal ar 111ed i
.genolllsnitt ganska olika utseende ur konjunktursynpunl{t. Vi veta alIa,

~tt tiden fran olnkring 1896 till v.arldskrigets utbrott varit en dylik

period, utularkt av ett exceptionellt starkt uppsving pa alIa. ol11raden.
})etta uppsving hal' varit Jor viildsanlt for att kunna vara lange; Ulan

hal' blott fragat sig, hur Hinge det skulle kunna fortfara. Det finnes
1l1)Tcket, sonl talar for alt varldskriget lIar komuler att satta den

stora gransen oeh att vi salunda ga 1110t en Inycket lang tid llled

sjunkande pris oeh langsanl111are utveekling an forr. Harolll far
enlellertid .franltiden dOlna.

I anledning av foredraget yttrade sig:

F. d. Professor K. Wicksell: Jag iiI' dess v~\rre alldeles oforberedd

<-ltt yttra Illig i denna fraga, ty i motsats till doeenten Brislnan hatar
jag att sysselsatta Inina tankar llled vad sonl skall intraffa i

ekOn0111isk vag: efter kriget. Det fir naJnligen, synes det lnig, alltfor

tllanga faktorer, sonl harvidlag spela in, for att man 11led nagon

sakerhet skall kunna saga nagonting haronl. ~err Brisnlan har
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forut under kriget komlnit" med atskilliga SpadOlnar jag vet icke~

hur val de slagit in. Ett engelskt ordsprak. sager emellertid,' at.t
lnall aldrig skall profetera, om nlan inte ar: saker.'

Herr Brisman sade, att de ekonomiska'-'forballandena 111yeket hert)
pa hur bankdirektorerna stalla sig, oeh darom kunna ieke national
ekonomerna veta nagonting. Dari gel' jag bonom ratt. Mycket beror
ocksa pa. hur man inonl politiken staller sig, den inre saval SOlll
utrikespolitiken. Dar kunna overraskningar mota oss, man vet ieke
i .vilken riktning.

Jag skulle enlellertid .vilja franlstalla en annlarkning av mera
teoretisk art i fraga onl herr Brismans skildring av fralntidsHiget.
Han papekade de likheter, som forefunnos Juellan' en hogkonjunktur
oeh den nu radande krigstiden. Han medgav oeksa, att janlforelsen
haltar pa atskilliga punkter, lTIen jag vet ieke, onl han lade tillrack
Jig vikt pA 'en vasentlig olikhet. Det for en hogkonjunktur mest
konstanta oeh utlnarkande draget aI', att det ar en tid, dA en massa
rorligt kapital forvandlas till fast, bland annat i. det nya tekniska
uppfinningar .dA rea.liseras oeh finansieras. Vid slutet av en hog
konjuktur. sitter man 'med denna mangd fast kapital, d. v. s. n~!a

produktionsmojIigher, luedan det rader brist pa rorligtkapital. Lag
konjunkturens uppgift blir att oka pa det rorliga kapitalet for att
forbereda en ny hogkonjunktur. Under kriget ha vi haft en ofant.
Jigt stor afgAng pa rorligt kapital. Herr Brislnan sade, att vi tvingats
spara, men desto stal'lkare atgAng pa rorligt kapital bar det varit.
Nagon behalJning av fast kapital hal' daremot icke llppst~ltt uta}}
tv~rtom. . Vid utgangen av denna S. k. hogkonjunktur kOlnnla vi
alltsa att. vara av nled det rorJiga kapitalet utan att ha fAtt fast
kapital i 'stalJet~ Jag forestaller mig darfor, att den konjunktur, sonl
foljer pakriget, skall forena alIa olil.genbeter av bade lag- oeh hog
konjunktur: det blir brist pa bade fast oeh rorligt kapital. Onl luau
skall kalla den lagkonjunktur eller hogkonjunktur, vet jag ieke, men
att det blir en fasligt ledsanl konjunktur, det iil' sakert.

~ag fornlodar, att herr Brislnan. hal' ratt i att lllan hal" varit allt
for optilnistisk i fraga om uppskruvandet av kapitalvurden. Jag eriu
rar Illig, yad H. T. Frolander en gang sade oln svenska afIarsspeku~

lanter:. »nar de skola kopa aktier~ fraga .de inte··efter· annat all sista
<\rets. utdelning». Nog .. ar. det ett drag hos svenskarna, att de art).
alltfor .optimistisk3:'
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Vad hetraffar prisbildningen efter kriget, som herr Brisman lade
stor vikt pa, ber jag fa papeka, Inina berraI', att detta dock ar en
sak, SOin det ligger i vart eget skon att bestamma. Vi kunna icke
skapa bogkonjunktur, dar inga fOI'utsattningar barfor finnas, vi kunna
icke ,prodncera utan p.roduktionsmedel, men vi kunna bestanlma pris
mfitaren, , l~eglera den genoillsnittliga prisnivan efter behag.' Hal' i
Sverige ha vi ju faktiskt frigjort oss franguldet. Riksbanken och
()vriga banker ha i sin 111akt att reglera prisforballandena fullko111ligt
)beroende av utlandet. Hur nlan kOffilner att stalla sig i ut~andet,

'vet jag icke. Oln l11an atergar till guldmyntfoten, kOlTIIUer guldet
.att stiga i yarde. Herr Brisman trod~e icke sjalv, att man skulle
{)ka guldcirkulationen i de stora handelslanderna, utan han trodde,
.att man skulle bli staende vid pappersmyntfoten. ~Ien dA ar ett av
de llloment, som skulle medverka till den av honom forespadda
starka prissankningen, horta, ocb det kunde tankas, att utvecklingen
ginge den l~lotsatta vagen, som leder till gLlldets demonetisering.

. En analog delTIOlletisering av silvret uppkom ju efter fransk-tyska
kriget. ,Det a1' ganska sannolikt, att 111an fran tyskt hall icke ater
gar till guldmyntfoten utan behaller pappersmyntfoten, och detsalllma
kunna Ryssland och Frankrike gOra. Det skulle latta dessa landers
stalilling, om deras centralban~er slappte ut nagra nlilliard~r guld,
lnen, Oln detta sker, blir foljden, att guldHinderna fa ge ut ',varor i
stallet. Det kan da tanka~, att Olan dar kunde gora som var 1'iks
bank i februari i fjol, namligen vagra att taga emot guld, och overga
till sanlnla system, sonl vi ha. Darlned yore guldets delnonetisering
ett faktum. Vi svenskar ha i varje fall 'fullstandigt i vitI' lnakt att
reglera den inh.enlska nledelprisnivan, och darfor fir det rent ut sagt
nagot naivt att tala om den ofantliga sankning av priserna, som vi
oundvikligen skulle ha att rakna med for en lang framtid.
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sammantrade den 16 november 1917.

Ordforande: f. d. Bankofull'maktigen Friherre ](. LJINGE1VSKIOLD'..

Till ledanloter av foreningen invaldes:
Herr R. Thiel,
Vice Haradshovdingen A. Brootnee,
Vice Auditoren o. Wrorn,
Ingenjoren J. Holmstro1n,
Ingenjoren Friherre G. de (Jeer,

Bankdirektoren c. Eknta1~ och
Bankkanlreraren E. LU!J'tdqvist.

Sedan den av herrar revisorer avgivna bel~attelsen angaende verk
stalld granskning av 1916 aI'S rak'enskap blivit foredragen, beviljade
foreningen enligt revisorernas heillstallan ansvarsfrihet for forvaltningen
av foreningens ekonolniska angelagenheter under nalnnda are

Professor N. Wohlin holl harefter ett foredrag 0111:

Bondefragan ur nationalekonomisk och socialpolitisk synpunkt.

Det sa.ges, att nu fir en tid, da »folken vakna till sjalvrnedve
tande». Man rna i clenna varldsrorelse se borjan till lyckligare sarrl
hallsforhallanden, eller nlan rna dari framst se en fara for de gamla
nationalstaternas bestand. Obestridligt aI', att det allnlanna lnissnojet.
blivit en alIt miiktigare faktor i tiden. VAra kulturlanders framtid
hanger pa om man kan dampa denna folkens oro utan att forlora
det livsdugliga i de historiska traditionerna.

Ett viktigt led i en sAdan politik iiI' uppratthallandet av en talrik
och v~ilnlaende medelklass. Redan flera AI' fore kriget funnosfor-
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kanlpar for den uppfattning, S0111 i nledelstandspolitiken ser raddnin
gen undan det tjugollde seklets sociala faror. Ett internationellt in
stitut i Briissel for studiet av dessa spl)rslnal hade begynt sin verk
samhet. Nu under krjge~ hal' tankell vunnit okad anslutning. Den
organiserade arbetarklassen iiI' oUlnbarlig for nationens produktiva
arbete, oeb en kraftig socialpolitik for dess hojande hlir allt fralngent,
likso111 hittills, av noden. Men socialdemokratien dri vel' alltjanlt allt
for ensidig klasspolitik, och vardet av dess pft internationell nlark
vuxna ideer ill' alltfor ovisst, for att ett salnhnlle med nagon trygg-

i ••

het skall kunna byggas pa dess grundvalar. Overklassen, likaledes
oumbarlig for landet, fir fatalig. Dartill komnler, att den ekonomiska
overklassen, sonl alltnlera trader i forgrullden, icke undantagslost hal'
oppen blick for v(ldorna av det forhallandet, att aven kapitalet iiI'

internationellt. All hist.oria visar svagheten i en samhallsstruktur, dar
lontagarklass och overklass stft lllera ofornledlade emot varandra.
Medelklassen blir ma.handa under den narnlaste tidsaldern den sak
raste vardaren av det nationella, i detta ords betydelse av det inhemska.
Dess uppgift i sanlhallslivet bUr harigenonl visserligen begransad, ty
utan vaxelverkan mellan folken gar ju icke varlden framat. Men
uppgiften ill' icke desto Inindre av overmattan stor betydelse.

Medelstandsproblemet 0111fattar fiven andra viktiga sparSlllel]. sa
sonl fragorna onl statstjansteInfinnens stallning oeh Olll hantverkets
livsbetingelser, nlen bondefragan intager nog forsta rUlnnlet. Detta
redan darfoI', att bondeklassen nU111eriskt sett ar sa betydande. Ehuru
industrialisl1len langt avla.gsnat oss fran den tid, du 80 % av Sve
riges invanare vor'o bonder Ined anhoriga, sa uppgiek dock jord
bruksb~folkningen ar 1910 till olnkring 48 %. av vArt lands folk
Inangd, och kunde bondeklassen beraknas till 58 % harav, d. v. s.
till 28 96 av hela inbyggarantalet. SaSOnl Iller fir andra bunden vid
jorden ar bondebefolkningen dartill i sarskiid grad agnad till barare
av de ll1edeistandsuppgifter, som nyss angivits. Den bildar vidare den
stora reservoaren for den f~Tsiska folkkraft, so111 staderna och in
dustrien hastigare forbruka. Den roll slutligen, sonl bonderna spela
for lalldets materiella existens, pakallar den storsta uppularksamhet
At 'dem och deras yrkesverksanlhet.

Finnes dA nagon bondefrAga? At.t det satt, varpa kristidens l'e
striktioner genomforts, vackt nlisstamning inoln jordbrukarnas kretsar,
veta alIa. 'Jordbruket hal' liksCHll andra yrken sina brannande kris-
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tidsfragor. Men Ulan dt)}ner ytligt, om nlan tror dessa, som vi
andock hoppas, overgaende svarigheter vara de enda~ son1 tynga bon
derna, eller menar, att bonderorelsernas orsaker ieke ligga djupare.
:Hondefragan fanns fore krisen OCll kommer att finnas efter. krisen.
Den ·ar ett 111edelstandsproblem av stora dimensioner, inrynllnande en
mangfald sporsmal, 80m enlellertid alIa kunna sammanfattas i fragan:
huru skall bondeklassen under vara dagars _strid mellan kapital oeh
arbete, internationella handelskrig oeh faror for de Sina folkens ut
veekling pa nationeII grund vinna den ekonomiska trygghet sanlt den
andliga oeh kulturella kraftutveekling, som hela landets intresse kraver?

Fullstandigare an i de flesta andra lander losgjorde sig det sven
ska bondestandet ur. den rattsliga oeh ekonomiska ofrihet, vari det
fordom .fjatt.rades. Grundskatternas avskrivning val' det sista ledet j

denna frigorelsekamp, ocb i det ganlla lantmannapartiet gay standet
kanda prov pa politisk kraft. Denna utveckling och den, som agt
rUIn under tiden darefter, vackel' dock trots manga ljusa sidor icke
oblandad tillfredsstallelse. Forha.llandet ar likartat i andra .Hinder
oeh forvanar ingen, ty tiden hal' gynnat socialism oell kapitalackulnu<
lation ,nlen varit hard for medelklassbildningarna.. Den relativa nu
nleriska tillbakagangen av Val' svenska bondeklass ar redan bero.rd,
oeb .att dennas politiska inflytande minskats, iiI' oek kant. Den stora
utvandringen hal' harjat svart inom bondebefolkningens leder. Flel'a
hundratusentul raska bondsoner oeh bOllddottrar hava under det sista
halvseklet gatt fol'lorade for fosterlandet. Aven antalet sjalvstandiga
yrkesutovare inom bondeklassen hal' i vissa lalldsdelar minskats i
oeh med overgangen av bondejord till bolag och personer utonl bon·
deklassen. Fruktsamheten inom aktenskapen, den sakraste mataren
pa rasens livskraft, bar inom bondeklasSel.l starkt avtagit. Den galnla
allnlogekulturen fir stadd i tillbakagang. Dessa olika. foreteelser maste
hava orsaker, som det ar av vikt att kla~lagga. Man far en antydan
om att bondernas ekonomiska stallning, trots agrartullarna, .de okade
avsattningsmojligheterna oeh skogspl'odukternas ',vardestegring, ieke
varit tillfredsstallande. Dartill ~omnler, att val' tids rationalistiska
anda och ringaktning for det ffidernearvda vunnit jordman aven inoln
bondeklassen. Ekonomiska faktorer samt forandringar i tankesatt oeh
bojelser . hava s'alunda i vaxelverkan med; varandra avagabragt ett
visst. forsvagande av bondeklassen.

Ma viuppmarksalnnla nagra;eentrala sidorav fragan 0111 bonde-
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jordbrukets ekonomi. ,·Likn, ,nodvandigsonl den:·. produktiva krediten,

d. v. s~ grundforbatt.ringskrediten oeh driftkrediten, ar fo~" jordbI'u·ket,

lika forlaulande. pa detta verka de inlproduktiva fastighetslanen, vilka

upptagas for likviderande av arvsutlosningssuffilTIor oeh .. kopeskilllngs

rester. Rodbertus' klassiska arbete i detta atune innellftl1er alltjamt
bestaende sanningar. Val, nlaste Liven ett fabriks-. elJer. handelsforetag

forranta' oeh amortera sitt anlUggningskapital oeh arvslagarna galla

for sadan egendonl liksom for jord. Men jordbrukets stitllning ar an

dock olikartad. Hal' forekonlmer, sasom nedan skall franlhallas, ingell

foretagarvinst, ·oeh kopare eller arvtagare till bondejordbruk aga' inga

stora kapital. Vid varje. generationsolnbyte, dfir lller an en al·vinge

finnes, samt vid fall avo kop lTIed ofta langt kortare rnellanrurn.laggas

llya skuldbordor pa jordbrukarnas axIal'. Deras lulrda arbete skall

ej endast foda dem sjalva,' deras uppvaxande barnslraror oeh aldriga

fora.ldrar. Broder, systrar och svagrar aga likaledes ratt att utkrava

sina d.r;yga andelar· i detta arbetes frukter, ofta sedan de Hlngt fore

detta I~in1nat hemlnet oeh vunnit en stallning in~m andra yrken.

I forna tideI', dft t.alrika tillfa.llen funnos till upptagande av nya

helnnlan och de galnla hemnlanen agde stora ouppodlade utnlarker,

Jostes arvskiftesproblenlet genom utflyttningar oeh klyvningar. Med

tiden begransades Ini5jligheterna hartill. Vid sidan av det uraldriga

arvejordssystelTIet och de gan1la arvslagarna utbildade sig darfUr tidigt

lagfastade regler ellee av traditionen stadgade sedvanjor vid bonde

jordens overlatande till ny generation, asyftande att i 1110jligaste man

mildra generationsombytenas olagenheter. Forut0111 att den fornsvenska
riitten tillerkande broder dubbel arvslott IDot syster oeh gay bl'oder

riltt t.ill s. k. taglott, utfardades under arhundradenas Iopp talrika

Jagar for uppratthallandet av bondgardarnas besuttenhet. Enligt sed

vaneratten agde vidare den arvinge, som overtog fadernegarden, ratt

att utlosa medarvingarna eftel' en lag vardering av fastigheten, och

111edarvingarna lato ofta sina arvsandelar innesta under langre tid pel

for eftertradaren gynnsamma ~illkor. Denna vanskapliga sanlmanhftll

ning inon} familjerna oeh pietet for slaktjorden val' en av huvudkal

lorna till den svenska bondeklassens ekononliska oeh 1110raliska Inot

standskraft under gangna tiders fogdevalde, 11lissvaxter, pal~gor oeh

utskrivninga~"..
Under senare tid hava lagstiftning oeh tidsanda ncdbrutit alltfor

myeket av dessa for bondeklassens vidtnakthflllancle oUl11barliga tra

4
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ditioner. Arvejordssystenlet oeb· besuttenbetslagstiftningen hava f()-):'_·

svunnit~ syster bar fatt lika arvsI'att son1 broder, oeh kvar star en
dast SOlD en bestanlme]se pa papperet § 7 i 12 kap.· arvdabalken .

.De kalla afl'arssynpunkterna vid familjeangelagenheters ordnande hava'

bland de yngre bondegenerationerna blivit alIt vanligare. Mera saHan

ske arvsntlosningarna efter den ganlla tidens »brodeI'- oeh 'syster

taxa» . I stallet krava arvingai~na alIt oftare, 'aberopande sin juridiska

ratt, att utfA lotterna i hoet efter gardens fulla 111arkl1adsvarde, vilket,

SilS0l11 strax skall visas, avsevart overstiger avkastningsvardet. Van

ligt aI', att garden i arvskiftesinstrunlentet delas efter taxeringsvardet,
vareftei~ bodeHigarna lagfara sina fang. ViII sedan en av dem over

t.aga garden, far han traffa kopeavtal nled 'syskonen, sonl uppstegra

sina lotter till hal1delspris. UtlosningsSUl11nl0rna fordras kontant eller

efler uppstlgning lIled kort nppsfigningstid oeh lopa i senare fallet

111ed vanlig bankrHnta. Alitmera foreko1111ner nu for tiden, att ingen

av arvingarna vagal' iklada sig de ekonomiska forbindelser, som Uro

forenade Ined sadana hemlnansoverlAtelser, oeh foljden blir, att de

arvfallna bondehemnlanen bortauktioneras till fr~ilnmande, ofta skogs

spekulanter oeh andra for jordbruket olulnpliga. personer.
5e htlr ett par illustrationer ur bondelivet till belysning av arvs

sedvanjornas verkl1ingar.

. Ett fjardedels skattehenl1llan Getbron i Heds soeken av Skinnskatte

bergs bergslag tillfo11 AI' 1684 genoln testalnente Petter Jernstronl,

vilken genom gifte janlval blev agare till en sjundedel i ovre harden

av Kedjebo stangjarnshanl1nare i Gunnilbo socken. Vid hans dod ar

1. 739 varderades denna fasta egend0111 i arvskiftesinstruluentet till

4,000 daler kopparnlynt. Da boets losa tillgangar ej forslogo till

skuldernas galdancle, pantforskrevs fastigheten for 1~ 176 daler koppaI'

mynt. Den Aterst£lende delen av fastigheten med yarde av 2,824

daler kopparnlynt skiftades 111ellan arvingarna. DA Unkan avstod fran

sin giftoratt i hanl111arsmidet, fingo val' oeh en av de fyra broderlla

sina broderdelar a 513 daler kopparmynt samt val' oeh en av de ire

systrarna sina systerdelar it 256 daler kopparmynt. Sonen Petter

Jernstrorn brllkade garden for arvingarnas genlensalunla rakning t.ill

ar 1745, dfl hankopte de sex syskonens al'vsdelar a sanlnlanlagt nio

. elvtedelar i fastigheten eftel' sanln1a Yarde, val'till andelarna upptagits

i arvskiftet sex ill' tidigare, vilket gjorde etl sammanlagt utlosnings

belopp a 2,310 daler kopparmynt.. Helt siikert var 4,000 ·daler 'kop-
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parnlynt ett IAgt varde a fastigheten; hade syskonen fordrat sina an
delar efter handelsvardet redan vid arvskiftet skulle det skuldsatta
llemmanet kanske hava galt ur slaktens ago. Petter Jernstrom fodde
sig emeJlertid a detsamma, hade lned sin hustru femtoD barn, va~rav sex
nadde vuxen Alder, och avled ar 1. 763, hans bustru ar 177.3. Den
fasta egendomen varderades vid det senare arvskiftet till 10,502 daler
kopparn1ynt. Boels bela ·behallning val' 13,094 daler k~pparlnynt,

ll1en dess skulder, dottrarnas. sedan tio ar innestaende fadernearv i
losoret inberfiknade, uppgingo till 14,51 7 dalel' kopparn1ynt. Den
skuldbelastade garden val' nn nara att gil ue slakten, i synnerhet son1
en av de .vuxna systrarna under inflytande av inspektoren pa det nar
belagna Ferna hruk, val'S agare synes hava haft elt gott oga till heln
lnanet, beredde sin broder allehanda svarigheter. Brodern eller Petter
..Jernstrom lyckades 'enlellertid tack yare tillmotesgaende fran de (;y
riga systrarnas forlnyndare h·3.11a sig kvar pa heul1nanet, ehuru han
i ntlosen till den vuxna systern fick erlagga 3,000 daler kopparmynt
och nagra ell' senare t.ill en val' av de tre- ovriga systrarna' 2,250
daler kopparnlynt, d. v. s. sanl111anlagt 9,750 daler kopparmynt. Han
hade, sju barn, varav fen1 nadde vuxen alder, och for att trygga
jordens overgang ,till sonen Per ordnades 1813· pa sadant satt, att
})er redan nu under foraldrarn~s livstid och med deras samtycke
]{opte systrarnas blivande arvsandelar efter ett till 890 riksdaler banko
llppgaende yarde it hela fastigheten,' vilken nu forokats 111ed en 3tton
dels 111antal i henlmanet Berga. _ Av kopesunlman skulle hiilften be
talas vid endera av foraldrarnas dod och den andra halften eftel'
hagges d~d. Salntidigt faststulldes det pris, till vilket sonen Per
skulle nga att tillosa sig 10so1'et av syskonen.. Inalles fick han i losen
for den fasta egendomen till de fyra systrarna betala tva tredjedelar
av varderingsvardet eller on1kring 594 riksdaler banko, ena hnlften vid
faderns dod AI' 181.9, den andra vid moderns dod fir 1836. Denna
transaktion val' ett slags konlbinerat fortida arv och arvskifte under
livstid oeh alldeles pa sidan qm lagen; den belyser pA ett intressant
satt allmogens stravan att forebygga arvslagstiftningens foljder. Per
hade fyra barn, nalnligen tre ,soner och en dotter, och ar 1843 ord
nades dem emellan pa liknande satt, S0111 skett ar 1813. Sonen
Per Erik kopte av syskonen deras sanlmanlagda fen1 sjundedelar i

. fastigheten for 2,666 riksdaler banko, d. v. s. eftel' en vardering av
fastigheten pa onlkring 3,735 riksdaler banko. Villkoren i ovrigt voro



52 1~17 den 1() .noYelnhrr.

deSanl111a S0111 vid foregaende arvsk.ift~.,: 11len det tillfogndes en be

stalnnlelse, att 0111 Per. Erik .lTIol fornlgdan framdelesko111l1le att vilja

saJja fadernegardel1, denna skulle:' henlbjudas. till s)'skonen enligt

samnla .laga pris, t.ill vilket l>er Erik l1n tick overlaga den. Man

kringgiek. pa delta salt lagenav ar 1845 0111 systers lika arvsr~itt

Bled broder, oeh eftert~radar~n tick l1led· forfildrarnas bistand oeh

sysl{onens vanskapliga. sanltyeke gynnSa111nlU .villkor, saultidigl Hled

att hinder. traffades 1110t l1lissbruk. AI' 1872 overgick garden, vars

slnidesdel i I{edjebo ha111111ar doel{ nu saldes till Ferna bruk for 2,500

kr., .till Per Eriks son Per liudvig, vilken i utlosen betalade sin

syster oeh enda 111edarvinge 4,000 kr. jaulte undantagsf5rnlaner till

foraldrarna. Per Ludvig lever Hnnu, oeh hans son Per Albert skoter

for narvarande den, ganlla bergslagsgarden. Denna hal' under de 230
aI', den galt i sl~ktens agp, tidvis va1'it overbelastad av skuld, vid
fenl generationSolllbyten fAtt hfira verkningarna av ijugo sidolinjers

arvsrattigheter" ll1en ~indock kunnat bibehallas fean far till son lael\:

yare de i basta 111ening konservativa traditioner, son1 varit radande

inonl sIakten.

Sa elt exempel p{l ett 1110dernt arvskifte. Egendolnen X a 11/ 2

lnantal i Y socken av Danderyds skeppslag tillfoll al" 1850 gen0l11

arv lantbrukaren E. Denne hade filed sin hustrn fenl barn. DA en

'av sonerna, Axel, i annat yrke vunnit en god ekOn0111isk stallning,

bestanlde foraldrarna .gen0111 testanlente ar 1876, att halften av hans

arvslott skulle tillfalla aldsta dottern Alnla. Vid arvskifte efter for
aldrarnas dod ar 1886 v~lrderades fastigheten, val'S taxeringsvarde

val' 40,000 k1'., till 35,000 kr. Dattern fiek dari 3/1°' sonen Axel

1/10' de tre ovriga sonerna, Johan, Fritz oeh den svagsint.e Arvid, var

dera 2/10 . Genom gavobl'ev overlal Axel sin arvsandel till lika for-·

oelning Dlellan. J'ohan oeh Fritz. Johan, ·SOUl skulle tilltrada egendo

men, tick for detta syfte ar 1886 tillhandla sig systerns genonl en

olamplig anvHndning av testalnentsratten forstorade arvsandel 3.Ven50111

broderna Fritz' oeh Arvids arvsandelar, oeh viirdet a egendomen upp

stegrades harvid till 70,000 kr., d. v. s. dubbIa vardet mot i ar\T.

skiftesinstrUl11entet. UtlosningsSUl1l1nan uppgicl{ till 52,500 kr., oell

villkoren voro, att koparen overtog i egendolnen intecknad skuld a
17,000 kr., inonl kortare tid an etl a1' skulle betala systern hennes

andel eller 14,250 .. kr. lTIed 5 % ranta till forfaIlodagen, in0111

lTIindre .an .ett ,oeh elt halvt aT.brodeI'n Fritz' andel ...elle~~ 11,875. kr.
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I1led' "likaledes:" '5 %":'ranta.' 'till f()rfallodi\gen ScHIlt" sluUfgen 5' %" arlig
r~lnta a'den s'v3gsinte bl~oderns' 'inneslaende fordran a 9;500 kr~' ,Man
bor tanka sig 'in i vaden sadan belastriingllled inlpi"odriktiv'giild inne~

bUr for en "lantbrukai·e. Exenlplet ar taget pa'11lafa,' oc.ll'fallav' ii'nntl
lilugt. oforluanligal~e arvskift.en skulle l~ttt 'kunna uppletas.

:Ej"blott i sanlnlanhang l1led arvsl{iften' 6ka.s jOl"dbrukets iinprb
duktiva gald och franltrada harnled forena'de destruktiva 'l{]~after.

Fastighetshrirideln overhuv'ud, som inOnlnl[lttliga granser Hi" 'ett sl1nt
uttryck for, jordbrukarklassens behov av furnyelse orh 0111sattning,
hal' under sen3re tid natt ell olufa:ttning oeh ta'gi t' fornlei~, 'sonl aro
orov~icka]lde~ l\Iedan under' :1i~en' 1890--1895 fastighetei' ti'll ett salu
viirde av 110,000,000 kr. tlrligen gingo 'j' biuidel' 'pfl den svenska
.]and5bygden~ var i11'otsval~ande' 'sifIl'a for perioden t906~1.9fO 279
u1iJlionel' kr. sault. fUr ar 1912 "2H2 lllilliorier kr. Tyvarr foreligg'a
ieke ilnnu siffrorna for de senaste 'flren,lu'ell de torde forete en ytter
ligare valdsanl st.egring. Stegringen tiL' uttryek bade for en okriing,
i jOl"deIis' 111arkl1ads,rarde sanlt for en okning i antalet egendonlar och
arealen av jord; 'sonl gtll" i handel. Denna jordnl0bilisering har till
stor del, liksol11 bundernas tidigare jOl~dfors~11jningar i Norrland, sin
rot'i tall'kloshet 'ocb penningbegar hos sa]jai~na och profithunger h05

}{oparna. I 11lc1nga' fall bei'o eluellertid forsHljningarna liven i,,'pa eko
nOll1iska svarig'heter hos de forlitvarande jordinnehavarna. I s'ynner
het nn tlnder 'krisflren hal' jOl~dspekulationen starkt tilltagit. Hundl~a

tals egendomar ga ,ur hand i hand SOin sa 111unga andra 'fornodenliets
,~aror; orta lilltr~ida de successiva kiiparna aldrig fastigheten, vilk'ell
de 'enlellerlid' for varje nytt kop uppstegra i 'pris~. Foljden ar en ut
bredd skogs'skovling, i talrika fall inagoj<:>rdens forsaljning till styek
nirig i plalllosa 'egnahen1sbildningar sanlt 'slutlig'en en stark okning i
sUlunlan av illteeknade kupeskillingsrestel~. Aven bondejord har ryckts
Bled' i denna 'vii"vel, deh bondekl::lssen uppblandas riled a]lehanda ele
lllent" Bled viixla'nde foregaenderj~

Flera 'onlst~tndighe~er san1v'erka till att forvarra fastighelshandelns
oSllndci foljder. An'markning'svard tii~ stegringen i joi"dells handels~

vUrde utover dess 'nettoavkastningsv~trde, vilket forhflllH'nde sarskilt
bidi"ager till att oka skuldsattningen. ,Denna foretee]se forklaras f fraga
0111 111indre lagenheter i forsfa runli1let clara'T, att' kopal"na till sftdana
sa oft.a overv:trdera det Jilla joi"dbrukets avkastningsfu'1~111aga~ 'J'yngda
av skuld nUdgas de sedan nnderbetriJa sig' sjillva sasonl arhetare i
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det egna jordbruket Olen utfylla hi'isten genO}ll uppstegradersAttIii~'g

foi~' sitt arbete hos andra.. I fraga om egendolllar,' vara skog finnes,

fir skogsprodllkternas' p~isstegring.e.n huvudorsak till okningen i jOl~

den's handelsvarde. Man forstar detta forhAllande, da filan t. ex. h~r

fall, dar koparen av en egendom, sonl kostat 30,000 kr., under nagra

manader pa skogsforsaljning tager in 10,000-15,000 kr. Den forda

kristidspolitiken hal' skarpt dessa Inissfijrha1landen. Om ett prodllk

t.ionsmedel kan anviindas for flera tillverkllingar, sa inriktar sig pro

duktionen. enligt en av nationalekonomiens grundlagar pa den, som

giver hogsta' utbytet. De .svenska lantegendomarna aro oftast pro
duktionsmedel for bAde lantbrllksprodukter oeh skogsprodukter. On}
nu vinsten j. jordbruksdriften hAlles ~ere genom avskuren export o~h

rnaximipriser rnen skogshanteringen fAr fritt utnyttja varldskonjunktu- .

rerna, sa fraJnjar detta sjalvfallet jordens overgang till skogsspekulanter

och . virkeshandlare. Slutligen Dla erinras om ett forhAllande, 'som

,verkar i salnma riktning som 'de foren~mnda oeh som kan kallas 'en

verklig sjukdolll hos jordbruksnaringen. Det. ar jordens overbelast

liing nled onodigt byggnadskapital i form av alltfor stora nlanbygg

nader 111. m. Harav lida redan tiotusentals bondehernman, bostalleil,

arrendehetnman 111. fl., utan att de' kunna sagas .hava kommif i eljest

olampliga handel'. Men i all synnerhet iakttag,es denna foreteelse, nar

jordegendomarna, som' dock Uro produktionsnledel, salts till ·mera fOl'·

Inogna pe.rsoner, -vilka icke berakna nagon forrantning av sina darA
nedlagda kapital och i viss 111aO nyttja dem som konsumtionsforemal.

Ett hemman i IJjusteroskargarden lned 16 tunnland inagojord sanlt

kanske 200 tllnnland skog oeh 1101nlar suldes ttl" -18H3 p(l konkursauk

tion efter en bonde for 8,625 kr. '"fva ar senare saJdes det till en olindre

lantbrukare frAn fastlandet, for 1.1,000" kr. Denne fodde sig dara

nodtorftigt l1led en stor fanlilj till AI' 1906, da hall' stUde hemmanet

for 22~OOO kr. till en kakelugnsmakare fran Stockholul. Kakelugns

11lakaren fransAlde ho]nlal' och tomt~r for 15,000 kr.~ uppford~ en
rattarbyggnad,- stor SOln Inangardshuset pa en besutten bondgard och

som kostade (),OOO kr., kund~ icke skc)ta sig och sillde ar 1914 de.n
stynlpade'garden .for 45,000 }{r. till en fran Australien hemkomInen

nagotO fornl0gen utvalldrare av arbetsklassen. Den sistnamllde har

utsnlyckat helnmanet med allehanda praliga anlaggningar: en gaJnt~al

potatiskallare, det endt\ Ininnesnlarket fraIl den ganlla av ryssarna

brUnda byn, Hr mfllad i' skinande farger och uppblir en takterrass med
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,~orgn~obler, .·gardsplanen rymmer ett: hundl~u~, SO~ kostat lllera; an,

.t,OOO kr'~, i: g,ardet fir an.l.agd en tennisplan o. s. y.. Inalles hava
~v, honqul i huvudsakligen oproduktiva anHiggningar nedlagts 15,000
:-20,000 kr. Hemmanet, son} giver ett netto av ett par, hUI~dra kr.,
,har nu kopare till ett pris av 90,000 kr. Exelnp]et ill' elt bland tu~en.

Nagon torde ifl'agasatta, om icke jordbruksprodukternas starka
prisstegring under krisaren hojt, jordens l)ettoavkastningsvarde till
narnlare nverensstamnlelse med dess handelsviirde. Hiirmed forballer
,sig saluntla, att stegl'ingen i handelsviirdet sedan tidelJ fUl)e krigs~lt

'brqttet, enligt sakkunnig uppskattning uppgatf.. i Malareprovinserna
oeh Skilne. ti,Il bortflt 50 90, i det ovriga Sverige tilJ nIlgot mindre.
,Egendonlar, son} forut kostade 200 kr. per tunnland, betalas nu upp
til:l 300 kr.;, egendomar, sonl forut .betingade ett pris av 300 ·kr.per
tll'nnland, saljas nu for 400 it 450 kr. Okningen i netto~vk3stningen

,kan icke bestarot faststiHlas, d:l den pit bokforjngs(orteningarnas ra,ken
skaperuppbyggda statistiken icke foreligger for ~en3re tid a,n bokforings
aret. : 1914 --1915. De fIesta sakkunniga, vilkas mening inhallltats, anse
emellertid ' lned. hansyn till den starka stegringen aven i jordbrukets
produktionskostnader, att okningen, i nettoavkastningen fran 1914, till
,,1917 ,icke uppgatt till 50 %. Uppskattningsvis ansllts denSanl111Cl t~ll

20~30 %. Skillnaden Illellall llandelsvarde oeb avkastningsvUrde
sklllle sAlunda t. o. 111. hava okats. 'Tillaggas hoI' enlellertid, at.t
~iven onl ,okningen i nettoavkn.stningen 1l10t formodan hftllit jamna
steg 111ed ukningen i" saluvardet., den sislnamnda stegringen Illaste
betraktas sonl onaturlig oeh osund, eftersonl forrantningsprocenten b,or
beraknas efter llledelavkastningen under en Hingre tid fralnat lnen
icke erter avkast.ningell under helt osedvanliga krigsar.

Forrantningen oeh anlorteringen a v bondernas arvslltlosningssUllll.1l01'
oeh kopeskillingsrester, har icke i llojaktig grad underl~ittats av gynn
samnlU kreditnl0jligheter. Det lllahanda Hnnn viktigare behovet av
grundforbattringskredit oeh drift.kredit har ej helier tillra,ckligt ti,II-

,godosetts. Val' folkforsorjnill:gsfraga fordrar ju de kraftigas~e atgarder
~or sa'desproduktionens okning. Bet.ydande arealer av ·1l10SS- och kUl'r-

,lllurker skulle kunna torrlaggas och nyodlas, varigenom tillgfulgen pit

havre och gronfoder kunde ukas' och den, nuvarande £l~erarealen i
st.orre utstrHckning nyttjas for brodsadesodling. I{ulturforbattringar i
o~rjgt, saSOlll tackdikningar fil. Ill., Inaste dartill allnlHnnare genom
fOras. Nybyggnader av fallfardiga ladugardar kr~iva byggnadskredit.
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Behovet av driftkretlit ·kOLD.mer att vaxa, nar'-kreatlll'Sstocken skall
uppbringas till nortHal niV{l oeh kraftgodningen aterupptagas i sin' fulla
omfattning. PenningvHTdets fall okar 'SUL11Illan av de<)ierforderliga kl'e

ditbeloppen.
Vid jii111foeelse Bled de sistniilunda tiro de lAnefonder oeh an

slag, son1' staten pa visserligen lllyeket gynnsanlnla villkor tillhanda
hAIler - aYdikningsanslaget, nyodlingsfonden, tackdikllingslanefonden
- stiSOll}' droppar i havet~ Hypoteksforeningarna hava naturligtvis
utrattat L1lyeket gott for det svens'ka jordbruket, oeh de l1uvarande
villkoren ·for· hypotekslanen, nan1ligen 5 % -ranta eller pit den all
lnannclst gangse lituet.ypeb 5 1/2% 3nnuitet, 3J~O l'elativt fordelaktiga.
Men medan de vid· slutet av ar 1.91'4 utestiiende hypot.ekslanen upp
gingo till etl belopp av olllkring300 millioner kr., vae den inteck
nade galden i fastigheler 'pa landsbygden·i slutetav ar 1912 2, 1~) 1
millionerkr. Aven Olll halften harav anta.ges havafallit pa '»annUll
fastighet»·, utgjorde hypotekslflnen 111indre an en tredj-edel av inteck
ningslflnen i jOl'dbruket. Endast en ·lllindre: del avde ovrigain
teekningslanen {t sa Lnnlanlag'~ (jver 700: 111illioner kr. ;iiro spa.rhanks
lan, for vilka vilJkoren i regel aro nagorlunda tillfredsstaJlande. Den

. storre delen 'utg()-res av Ian i affarsbanker oeh forstrackningai~ av en
skilda pit -i '111anga fall betungande villkol\ Fran11idne lantbrukaren
oeh ·majoren Axel Berg111ark brukade for elt tiotal ar sedan pa Sveriges
lantn1annaforbunds arsmoten Hilllna intressanta hidrag till kannedornen
on1 'dessaforhflllanden.. Vael driftkrediten ·betraffar: hava : de s. k.
jordbrukskassorna icke fatt storre ·betydelse.· Enar den utlandska
lanenlarknaden troligen blir stiingd efter kriget oeh konkurren'sen pA
den inheillska lnarknaden frftn industriens, fastighetsagarnas i sttiderna,
kOlnmunernas 'oeh statens sida 111ycket stark, lara rantesatserna allt.
j3111t komn1a 'att stiga.' Vikten av att jordbruket under dessa forh~ll

land-en far sina kreditbehov nojaktigt tillgodosedda ar uppenhar. R'e
dan under de g'angna artiondena hat~, Inan bevittnat, hurn 'kreditsva
righetel~na, forutoIll att de hii.111l1lat jordbrukets 'utveekling, tv-ingat till
forsaljningar av jordolllraden oeh skogsskiften, -en vag, SOln lett till
tusentals bondehelnulans forsvagande oehmangas fordiirvande.

Bondejordbruket lider vidare av landsbygdens allnlanna arbetarSV[l
righeter;· ty 3ven en stor delav dessa Jordbruk ~'bero av lejd arbetskraft..
Detta bel'oende ukasgenoni nativitetens tillbakagflng, genom de yngre
generationernas emigrati'on:och intlyttning till staderna-.· salnt genolll
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den alltnler .JralntrHd-ande obenagenheten has ,Janliljenledlenlnlarna ,'att
hjalpa, v.arandrn. :Fordo111 forekonl t. ex. ofta'",attogiftu' broder, systrar
oeh .andraanh,origa ,lange kvarstannade has :,tlen' gifte hllshonden. Nu
hoI' 111an 1 hur sonen fordrar kontant IOh; 0111' han skall kvarsta'nna i
sin fars hus. Deganl1naldags stora oeh trevna hondehushallen krylnpa
ihop oeh upplosas. I)ft vidarebortflyttningeri frctn landsbygde~ 'fth~e

tradesvis omfattal' yngre oeh dugligarearbetaL'e, 111inskas kvaliteten av
jordbrukets arbetskraft. Pojkar oeh gubbar ll1tlste sattas -till 'arbete,
so111 egentligen aI" kar]gora. ,Salunda -f()rsiinll~as de arbetsp'restatiol1er,
SOIll lanlbruk-aren 'kan parakna for utgiven Ion. En 'viss ringaktning
f(jr jordbruksarbetet hal' slulligen utbrett 'sig bland den yngr'e 'lant
befolkningell, ej minst den kvinnliga~ 'Mall kan hestall1t p'asta';' att
brisi P<l arbetskraft och intet annat varit lorsak till att betydande ut
marksolnraden pll vara svenska bondehenl1ilan icke blivit tagna under
p]ogen och att bonoejordbruket ieke allnifint kunnat drivas: med nodig
intensi tete

De ovan berorda svarigh'eterna i forening 'Bled bristfalligt I'ordnade
inkops- och a vSiittningsforhallanden, ojalnnt tryckande k0111111Una]skatler
n]. 111. gora,' att bonderna i Sverige iek'e under tullskyddspel~ioden

haft den avkast~ling av sina jordbruk, 'solll eljest hade varif,' ll10jlig.
Dartill kOlnnler, att avsattning5?priserna 'i,' och' .for sig icke inedgivit
en skHlig vinstnlarginal. Det' kan stota lnang'en :att TIll,' 'na'i~ ,stol~a
befolkningslngel' i staderna lida biLter' nod, hora' tal om' bondejord~
brukets 'otillrHckliga rtintabilitet~ 'NatioIialeko110111iell kan !em'ellertid
ej taga sadana hansyn. Bearbetningen av', bokforingsforen'ingarnas
rakenskapsf()rhandlingar hal' givit till resultat,' ait nledelnettoavkast~

ningen per hektar fran jordbruk i Malmohus Inn under bokforings
aret 1914~1915 utgjorde 129 kr., Bland driftkostnadel'na inr-aknas
sjHlvfallet ieke utgifter-'for kapitalokning :- SaS0111 'nyhyggnad'er och
okning i vardet av inventarier beh fOl"l'fld' --.:. ej -'hell'el" skuldr'iiu-tol"
arrendeavgifter oeh' ranta a lantnlannens eget i fut'etaget nedldgda
k,apital. Falniljens' arb~te : hal' berfiknat:s'" 'efler, vndsni1}ril~a al~b'ete

skulle hava: kostat, "0111 det utforts g'enolli.- 1ejd arbetskraft, vartill
lagts en 'driftledarlon a' 5 % av' brllttoavkastningen. For :sll.1'ftbru:'
ken hal' emellel~tid arbetslonen i dess' helh'et uppsl{a'ttats till -800
-1-,200' kr. per' fanlilj oeh are Da' un, vidare 'beraknats, :att den
n'amnda nettoavkastningen innebar en "forrHntning 'av 6 %, p':\, 'hela
lantbrukskapitalet, 'i vilket sistnanlnda ;.dell fasta eg~ndolnen lfpl):.
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tagits till sitt sa]uviirde, sa franlgar, < att jordbruket ivar gynnsaul1nast

st~llda provins visserligen i genolDsnitt medgivit ,vanlig arbetslo.n ..at
brukarna samt en knapp forrantning oeh amortering av lantbrukska

pilalet Inen daremot ieke IHmnat plats for sadan foretagarvinst, som

aJImant fordras j industrien och handeln. Nar vidare befunnits,att

jordbruk i Uppland, under forenitmnda ,r'akenskapsar, da inkolllster av

skogstill~angarna icke nledrak~ades, .lamnade ·en nettoavkastning av

62 kr. per hektar~ sft antyder detta, ehuru. berakning av lantbruks

kapitalet icke kunnat hUr verkstiillas, att forrantningsprocenten i ovre

Sverige ar Iagre an i Skanee Detta fir oc'k en kiind sak, sa gott 80m

vit.tnad. On1 snlubrllkarfamiljens arbete hade utforts genon1 lejd, ar

betskraft, skulle denna hava kostat fenlkr. 0111 dagen eller 1,500 kr.

om aret for karlarbetet. oeh halften darav eller 750 kr. onl aret ,..for
kvinnoarbetet, cL v. s. saul01anlagt ,2,250 ,kr. i stullet for t,200 kr.,

vartill fanliJjens Ion i den ifragavarande statistiken upptagits. Pi! en

gard a t. ex. 20 hektar hade nettnavkastningen blivit'icke 62 X 20==~

1,240 kr., utan endasl 190 kr. Harav' kan slutas, ~tt det mindre

jordbruket .inolll huvudstadens. avsattningsomrade ej endast icke' ·av
kastar nagon foretagarvinst oeb driftledarlon, utan dartill endast ,for

rant.ar oeh arnorterar lantbrukskapitalet, llae skog oeh andra bifortjan

ster tillgripas sanlt fauliljens lnedlelllmar, SOOl redan fornt i annat

sanlmanhang fraulhallits, unde~~betala sig som arbetare i jordbruket.

LiksOJll all statistik iir val den nu l~efererade icke tillfredsstallande,

IDen det finnes icke anledning antaga, att den givit en alltfor ogynn

sanl bild av l'antabiliteten. I avlagsnare trakter Ur denna formodligen

Hnnn lagre tin.i Uppland.

l\fan far vara beredd pit an111arkningen, att bonderna bora vara

nujtla, om de kunnu livnara sig pa sin jord oeh gUra. ratt for sig till

kreditorer oeb uppbordsman. Dft de dessutolll, invandes det,otvivel

al<tigt sett sin nettoinkolllst okad under krigsaren, sa ar deras 111issnoje

obefogat. Denna askadning torde nog vila pA en nlissuppfattning ,3V

bondefrAgans innebord. Dell svenska bondeallmogen hal' otvivelaktigt

under Hldre tider kunnat skatta sig' lycklig, om den fornlatt f(ida 'sig

ur hand i ll1un och bevara sina hell1man fran att bliva ·skattevrak.

Mellan den t.iden oeh den niirvarande ligger elllellertid.bondeklassens

historiska utveekling fran underkl~ss till medelklass. Den 'svenska

radi~alislnen.s syn pa bondefragan' .bar st.adse 'varit skev,. aven dAden

sonl i norrla~dsfrflgan letts av goda' avsikter, ty antingen· har '.den
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:Olllknt fUr bonderna som forhjalplosa proletarer eller oek hal' 'de'll
'slagit over oeb skymfat denl som »storbonder» oeh' patroner. Bonde

klassen ~r ell1ellertid i sin kurna' varken det ena eller andra. Den

ar en stravsan1' n1edelklass, vilkeu' sonl stand gjort insatser i vart

lands allmanna Iiv, 'alstrat' poJitiska' personligheter oeh uppburit en

kultur. Dii,rmed hava foljt vissa ekonomiska- oeh soeiala ansprak pa ,
en stallning, ti'yggare an lontagarens, oeh SOIl1 ieke alldeles kunna

fral1kannasberattigande. Industriarbetardemokratien,som nu befinner

sig, i en liknande historisk ,utveekling.speriod, borde icke sakna blick

,fill' dessa' bondebefolkningenskiinslor oeh ~travande(t

FragaI' nlan efter' denna allmanna oversi kt. 0111 hondefragans Jos
ning staller nagra krav pa statsmakternas Inedverkan, sa skall harpfl

sval~as: vi bebova i Sverige en stur bondereform.
Bondeklassens egna striivanden for en forbattrad stallning krava

stodet av en mahnedveten politik foro bondejordbrukets 'och bOllde

klassensbevarande. Med anknytning till v{u-a fornsvenska ruttstrad'i-

,tioner mflste, vi 'bota de skador, sonl den ron1erska riittens ensidiga
tillampning, jordn1obiliseringen, skuldsattningen oeh spekulationen dragit

i ,folje., Att tvangslagar oeh byrakratisk reglering av produktionen'

icke· star i sal1lklang Bled den, nordiska .folkandan och leder till asyftat

mal, torde den senaste tidens ~rfarenheter hava visat., I, stallet bur

nlan taga sikte pit att iltervacka bOlldebefolkningens arbelslust i jord

bruket oeh befasta dess ansvarsknnsla fO'1" jorden oeh falniljetraditio

nerna. I sammanbang Bled arvdabalkens forestaende olllarbetning

'kriives en lagstiftning 0111 11eLnmansoverlatelser oeh arvskiften av fast
jordbruksegendonl, S0l11 forhindrar bondgal'darnas rattsliga oeh tek

niska sondersplittring, uppratthftller besuttenbeten, stadgar, ratt for

eftertrudaren fl henlmallet att llt]osa lnedarvingarna enligt 'en annan

oeh liigre vardering 3\1" den arvfallna fastigheten an dennas handels

vHrde samt giver vissa regler for arvsutlosningssummornas likvidering,

vilka utan att asidosiitta' n1edlenllnal'naS skaliga.. ansprak underlatta

den' nye ~igarens belagenhet. En dylik lagstiftniJ;lg hoI' Hven battre,
a.n vad nu iir falIet, giVH rattsligt stnd ill det gamla bruket., att dfr
en av foraldrarna dtjtt, efterlevande lnake' sitter i oeubbat bo oeh,

Olll den 'iiI' till aren kon1111eu, nverlfiter skotseln av garden till en av

sllnerna, .avenson1 at brnket, alt om hilda -CoraJdrarna tidigt 'dolt,

~Udste, sonen' 'skoter gfu-den for sin oeh· de omyndiga sys~onens rak

n'ing. Forsaljni.ngar av bondehemman under livstid till oskylda, sar-
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s:kilt ':kopare oton1 hondestandet, ,boi~a 'litan·ta~t Hgai'ens sjaTvbestaiti

lllelseratt trHdes: for n~ra·j gOl~ligaste ll1fni 'nlotarbetas. Hluiuvida "den

v.ag, som' ':betratts i och ll1ed var s~k~ norrlandslagstiftning, itr 'dell,

som bast 'leder till l11alet, skall icke, hHr 'upptagas till ulldersokhing.

Ett kraftigtn1edel BlOt' -tanklosa fors~iljningar av denna al~t Yoi~e i
varje fall' forpliktelse f?r saljaren atl vid sAdant tillfHlle till syskonen

utbetala 'skillnadel1 111'ellan' fastighete'ns han'delsvniide oeh' dess 'al"vs

utlosriingsval~de vid tidpunkten :for :niistforegaen'de ai,'vskiftc.' 'l\fnukah

3ven taga under overviigande, oIn' det med avseende -it fall SOI1.1 dessa

yore Hilnpligt all 'infora vi~s' losliingsrHtt for "delliieinaste sHiktingarnn,

i, analogi med den finnn i Finland kva'rlevande b'oi~dsrtitten'o~h den i
Norge gallande "odelsriitten. :lJtan att' tillfalJe ar att ii'til~nlare 'inga pa
iinlnet fila tilHiggas; ,; att nu ,I ant~rdda lagstiftning ~iven, ,p[tkallar vissa

~indringar' 'i skifteslagstiftningen,' i best~i'nlrilelserJla "OU1-' 'fastighetsbocker

In. ft forfattningsomraden. 'Sotn ett nl1Skeillal 'Ina 's:irskilt framh'allas,

att Jorslaget, till ny skifteslagstiftning icke slutbere(les utan tillborligt

be:iktande av jorddelningsvasendets nationalekonolnisl{H sidor.

Eh 'lagreforjn "av htir angivet slag skulle'i icke l'iIlga gr'ad ni.ot

vetka ,bondgardarhas skuldsattning saInt uvergllng i fr~inlnlande bUilder.',

Detbor betonas, att nagon fideikom'n1issin'btitution ieke infores samt att
den lika arvsratten 11lellan 'konen ej 'l'ubbils. Att 'en viss siirstalInfng

gives at jorden i bondernas arvsbon, 'Ur 111uhanda en aristokratisk

prineip~' Men denna asyftar 'ingall1uda att hindra dell nutida demo

kratiens stravanden foi~ btlttresanlfo1'stand 111ellan sanlhiillets skilda

klasser, oeh det hela ar foi" nvrigt 111e1'a att betrakta SO 111 en bonde

klassens egen inre fraga~ [Norge bestar sedan ganl111alt en dylik

j-'att, aasredesratten, vilken, ehuruviil en lllodernisering av densanlnla

v:arit patankt, allmtint betraktas'soni gagnelig. I, ett annat tlel110kl~a

tiskt land, nanlligen Schweiz, infordes janlval gen0111' den nyu civil·'

lagen'av fir 1907'en lagstiftning on1" arvskifte av fast jo'rdegendo111

111:ed:liknande syfte. 'Den schweiziska lagstiftningen har dock' nlindre

tVingande kara.ktar,· 'oeh andarria]et ined densamnla realiseras icke i
lika hog grad som fallet a1" filed den i skilda tyska stater ochoster~

rikiska kronlander' gfillande ailerbenratteri,~ sal~sk'ilt (hi boridgardarnas

inski"ivning i registren over »slutna bondg-ardar» a1' obligatorisk.· Fat
Siv~rjges del lnaste del hero pa utredning~ vilken anordning SOin bast

In:on~;varar vara aldre' svenska forebilder och vara 'bonders tankeslitt.

I ~-ihtet"fall hehuva, -etnellertid bonderna' frukta, att tanken 'pa en sadan



Bondef'rtlgnn 111' nalionalekpn0111isk oe11 so:eialpo1iti~k synpllnkt. 61

Jagstiftning hal' IHlg0t gelue.nsamt·, med nutidens boj.elser· for statligt

formynderskap och so~ialpolitisk experimenteringsiv.er. '-", I

.,Jan1sides ll1ed arvskiftesrefornlen fordras fltgarder for att hnttre

tillgodose si~rskilt det m~delstol'a jordbrukets kreditbehov. l\1er-a en

hetliga, norn1er £iro. onskviirda for sparbankernas utlaning 1110t intecl\

ning i joedbruksfastigheter, oeh en viss centralisation, av denna spar

bankernas verksaluhet! borde komnla under overvagande. Behovligast'
ar. en1ellertid en forbattrad organisation av, den sekundara fastighets

krediten i allmanhet. Man ~{an har tanka sig olika vagal\ En vHg

Yore, att hypoteksforeningarna hojde sina varderingar e11er hojde lane

gl~Hnsen. De, som ifragasatta detta, fealuh(\Ila, att ll1edan hypoteks

foreningarnas tariffer skola yarn tillanlpliga runt onl i ett litn, talrika

egendolnar finnas inon1 lanet, vilka i foljd av lage -oeh avsattnings

rnojligheter borde kunna viirderas enligt hogre tariff. Ligger det ~iven

snnning biiri, sa HI' det aandra sidan ~v vikt, att det fasta fortroende,

SOlll hypoteksbankens obligationer tillvunnit sig inOlU oell utOHl Iandet,

icke j nagon lnan rubbas. DHrtil1 konlll1er, att onskemalet i fr~lga

redan blivit i viss grad tillgodosett gellom de pft senare tid nlangen

stades hojda fastiglletstaxeringarna. En annan tankbar anordning

vore, att hypoteksforeningarna
J

utvidgade sin verksamhet till att onl

fatla H.ven de sekundHra fastighetslanen, d. ·v. s. beviljade Ian 1110t

inteckningar, liggande exelnpelvis nlellan 50 och 70 % av egendo

111arllas taxeringsvaede. Dessa Ian skulle lopa lned nagot hogre

riinta an den, SOin g~i.ller vid fOrsta klassens sakerbet, sanlt horde

redovisas skilda fran den nuvarandeHlnerorelsen. Allnlanna hypo

teksbanken tinge i anslutning hartill utgiva andra klassens obligatio

ner, liitt skiljbara fran de vanliga. 80tn en tredje utvHg erbj{)de sig,

darest aven den nu angivna befinnes ola.mplig, att den sekundara

lanerorelsen, i den IUan den icke faller in0111 sparbankernas verksanl

hetsonlrade, o111handertoges a v sarskilda kreditorganisationer.

I Dann1ark verkar salunda sedan ett tiotal ar tillbaka »0stifternes

landhypotbekforening», aven kallad·» Hypothekforeningen for laan mod

sekundrer prioritet i landejendoln111e i de danske 0stifter». Dess iin

dan1al iir att ftt innehavare a v fast egendonl pa landsbygden bevilja

Ian lTIOt inte,ckningar, nast efter lanen fran kreditforeningar eller

offentliga fonder. De av fureningen utlamnade lanen kunna tillsalu

111ans Bled tidigare inteckningslan uppga till 3/4: av den pantsatta

egend0111enS av foreningens styrelse. faststallda lanevarde. Den i Norge
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inrattade »Norges kreditforening for land- og skogbruk» beviJjar lao'
Inot inteckning narmast. efter statskassan, alln1anna fonder oeh stiftel-

ser, hypoteksbanker, Norges bank, ankekassan oeh standiga avgalder.

I)e utlamnade laDen kunna tills31nmans med botteninteekningarna

uppga till 6/10 av taxeringsvardet a odlad oeh ouppodlad jord

samt 4/10 av taxeringsvardet a de for jordbruket erforderliga abygg

naderna. Foreningen beviljal~ [iV-en Ian 1110t inteckning i skogsnlark

oeh i vHxande skog, sedan lllarken oeh virkeskapitalet enligt vissa

grunder taxerats. I Norge har ll1an ~a]edes beaktat en fraga, sonl

jn aven i Sve~~ige livligt uppnlarksain111ats Inen hal' icke natt sin los

nin·g. Enligt nationalformogenhetsntredninge11 for ar 1~08 represen

terade skogsllla.rken inoll1 vart land elt yarde av 1,557 rnillioner kr.,

Deh for narvarande !ir viirdet sjulvfallet nlyeket hogre. Endast en

lnindre del darav ingar i jordbrnksfastigheternas taxeringsvarde, oeh

den aterstaende stora panten kan ieke' belanas. Kunde sa ske, skulle'

detta i vasentlig Inan 111inska jordbrnkets svarigheter sarskilt i ovre

Sverige oeh lllotverka forsaljningarna av skogsskiften .oeh avverknings

r~itter.

Uppenbarlig,en. ~ir det icke 1110jligt att n~an nar111are utredning ta~a

standpunkt till fragan om dessa kreditfrllgors basta losning. En sa

dan utredning fordras ell1ellertid S0111 ett led i forarhetet for bonde-

reformen. Mahanda ar det en l11era subjektiv uppfattning, Inen 11lan

fragar sig, onl jordbrnkarna sjalva skola vara i stand att skapa den:

betydande kreditorganisation, S0111 krares. I dessa de stora finansi-

ella initiativens dagar skulle ll1an vilja hoppas, forutonl pit staten,

pa finansvarldens intresse for saken. VAI' handel oeh valutapolitik

under kriget hal' starkt bidragit till den svenska 111yntenhetens varde

Ininskning och till den starka stegringen i jordens handelsvarde, viI-

ken far artionden fran1flt kOlnnler att aka jordbrukets svarigheter.

Av de hundratals ll1illioner, S0111 genonl varuexporten flodat in i landet,

hal' icke 111yeket kOll11111t jordbruket till godo for dess trangande kre-·

ditbehov. Ett forslag Oln ordnande av den sekundara krediten for

fastigheter i staderna torde snart k0111111a att fralnlaggas. Det vore

nu ett tillfalle ntt. visa bonderna, att kapitalet aven intresserar sig

.for det svenska jordbrnket, att det ar en jordbruket befruktande kraft

oeh icke, sonl bonderna 111ena, deras fiende.

For att forebygga,' att bonderarelsen ieke utvecklar sig under

fortsatt 111isstroende mot Iandets andra naringar, kr~ives ett kraftigare
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ingrip~.nde mot spekulationell i aHa dess former. Intet strider sa SOlll

denna foreteelse mot de kanslor och tankesatt, sonl av alder varit
jordbruksbefolkningens styrka. Kungsvagen till hamnlande avo spekula- .

tionen i jordbrukets produkter, som n.ll under krisen vackt sa mycken
ond blod, fir icke den inslagna vagen med statlig reglering av livs

Inedelshandeln, vilken varit en nodfallsutvag, som bor frant.radas sa
snart ske kane Daremot bor Ulan arbeta pa ett utveeklat forenings

vasen bland lantmannen for jordbruksprodukternas foi'saljning" for
yrkesforeningar. ffitllan de lojala kopluannen, for parti- och minut..
handelns lllodernisering ocb koncentration, for kooperation Inellan kon~

sumenterna, for kontroll over varu-!landeln fran dessa olika sanlnlau

slutningars sida, sa att olampliga Inellanhander utestangas, for 1110

derniserade affarsnletoder sanlt for en strang lagstiflning mot livslne-·
delsforfalskningar och andra underslev. Det fordras eUlellertid ett

ingripande ej blott lnot jobberiet lIled jordens aIster utan aven 11l0t

jobberiet med sjalva jorden. I detta amne ligger sedan halvtannat
fir tillbaka hos kungl. lllaj:t en 1'iksdagsskrivelse utanatt hava for·

anlett nagot regeringsinitiativ. Pit de atgarder, sonl hal' borde tagas

under overvagande, skall nu ej narmare ingas, dA aUlnet ingaende
behandlats i ett foredrag under ~jolarets lantbruksvecka*. Forutom p~l

den bonderefornl, sonl ovan avhandlats, ledes elnellertid tanken pa
behovet av kontroll over baggbtlleriet oell egendonlsstyckningarna~ av

forandrade grunder for egnahemsupplatelser nl. nl.
Bondejordbrukets arbetarfraga skall icke foranledanagra hetrak

telser over de viktiga statar- oeb torparfragorna, dA bondejordbruket

knappast s3Tsselsatter nagra statare och blott i ringa 111an jordtorpare.

Angelaget for bondejordbrukets vidnlakthallande ill' att genolll okad
anvandning av nlaskink1'aft astadkomma 8to1'sta 1110jliga bespal'ing"'av

nlansklig arbetsk1'aft samt framfor alIt att nl0~a1'beta bortflyttningen

fran landet av aIlnl0gens ungdolll.
Den sista fragan ar i icke 1'inga grad en fraga Oln kulturvard oeh

hembygdsvard. Allnl0gen b~hover bibringas den fulia kanslan av

trevnad pa landet. I Tyskland verkar s~dall atskilliga ar en av myn
digbeterna understodd forening, »Deutscher Verein fur landliche W ohl
farts-, nnd Heinlatspflege», SOln vid sidan av rent .ekonomiska arbets

uppgifter 'pa sitt program upptagit hemslojdens utveckling, hushalls-

. * »Den osunda jordspeku]atiol~'enoch lttgarder for dess begransning» (tl'yckt i Ekonolnisk
tidskrift 1916, h3.£'1. 4, sanIt i Lantbruks'veckans handlingar 1916).
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illi~ikterna~,: hyg~eI:1ens oeh ungdomsv.ardens .hojallde, .byggnadsko~lstens

oeh. ' s~~k~ns "n.a~ionalisering~ llojeslivets foradling. .Aven ,i,· Sverige

h.a.l~:., ya~,. nclgot.. at.gjorts i ~alnlna riktningae. l\fen intresset for lands

bygqeIl: OC~l lantbefolknin~en tager oftast hos vara entusiaster faJ' heln

bygdsvard forlnen av t.uristintresse, intresse for for'nlninnen, gamla

seder, sprakdia.lekter. Ov~rklassen fran staderna alskar landets behag,

njuter, av historiska st~i111ningar oell av folklivet SOln skadespel, 111en

den hal', 111indl'e ,.oppen hlick for landsbygdens kulturvard SOin ett

verkligt stortpraktiskt socialpolitiskt problem, kra.vande for sin IOs
ning ofijrtrottat arbetp, organisation och penningar.

. : Sadan a1' enlellerticl tiden,att vad sonl an gores i ovannttlnnda

rikt.ning, Ingen .trivs p[t. landet i hetr'yckta ekonolniska villkor. A och

o i jordbrukets arbetarfraga, likso111 i bondefragan overhuvud, ar due
for, alt sftd~na produktionsbetingelser avagabringas for hondejord

brllket SOln satta bondernn i stand att' betala hogre arbetsloner

oeh giver den1 1110jlighet att leva sasom lnedelklass. :Flera villkor

for' detta 111<11s uppnacnde haya ovnn berorts. Darforutolll ocb SaS0111

et l av de mest avgorallde k9111111er en sttdan prisbildning pa lantbru

kets produkter, S0l11 gor jordbruket till en lanande yrkesverksanlhet.

Atl stiillningen i detta .h~nseende for narvarande ar gynnsamlnare iin

fore kriget, hal' frnnlhallits. Men vinsten av den okade nettoavkast

ningen 1110tverkas av lantbrukskapitalets reala nedgang i foljd av de

nacltvungna nedslaktningarna, bristen pa godningsamnen nch dyrbeten

pa alla ll1aterialier, sonl hindrar nodiga reparationsarbeten, vartill

k0111mer den andliga vantrevnaden under l{ristidsl~egleringens fj~,ttrar.

For ovrigt gUller det ej nu kristidens tillfalliga fOl'hAllanden, utan

fra.gan stalles har. pa langre sikt.

Aro emellertid bogre avsattningspriser for jordbruket under de

kOlnlnande artiondena elt nationalekono111tskt onskelnal, sa 111aste a
andra sidan industriarbetarklassen och medelklassen i staderna skyddas

Hlot ekonomiskt betryck. Till nagon del kunna de hogre producent

priserna neutraliseras genom en forbattrad a vsattningsorganisation. Men

utan inverkan pa konsumenternas inkopspriser bliva de visserligen icke.

Darfor kravas utviigar. varigen0111 de hogre utgifterna for nlaten kOIn

penseras av nlinskade utgifter for annan livets nodtorl1. Tanken

viinder sig harvid framst till priserna a bostad samt a varnle oell

lyse. Utgifterna for dessa andamaI uppgingo for en InedeJklassfanliJj

i Stockholnl <11' 1908 till ~3 %' av totalutgifterna; for andra storre
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stadel~ val' siffran aren fore kriget 18-19 %. Under krisen torde

denna -procentsiffra hava ytterligare okats. En Ininskning av densamma
borde genonl en sund }{omnlunal- oeh bostadspolitik ieke vara omojlig

i vart pa tra, jarn, sten oeh ceOlent rika land. Nojeslivets forenkling,

folknykterhetens genoillforande 111-. fl. soeiala reformer skulle avenledes

oka stadsbefolkningens forlnaga att for livsnledlen betala priseI', vilka

11led hansyn till -fodans vikt for uppehallet star i riktigare forhallande

till ovriga i bushallsbudgeten ingaende utgiftsposter.

Kunde en tryggare ekonon1isk tillvaro beredas at bondebefolknin

gen i Sverige, sa vore en av grundforutsattningarna given for en hoj ..

ning av densamllla aven i moraliskt oeb ]{ulturellt banseende. De!.

Ina en1ellertid tillaggas, att den goda ekonomien verkar det visser-

- ligen icke alIena. Otvivelaktigt fordras en viss grad av ekonomisk

blonlstring, for att en samballsklass eller en nation skall na en hogre

sedlig utveckling oeh vara lnaktig de kulturella oeh politiska uppgif

tel', vartill den kanner sig kallad. Men det finnes ocksa exenlpel pa
klasser oeh folk, son} ekonOllliskt blol1lstrat 111en l1loraliskt fortvina:t.

. Vara nordiska bonder aro lyckligtvis alItj3J11t IiksOlll faderna av starkt

virke. Men att tidens upplosande krafter icke gatt den1 spariost

forbi, .har icke hal' fordolts. San1hallskritiken har att brannnlitrka

-alIa yttringar a v ett sadant for.svagand~ oeh salntidigt visa -vagarna
for bondeklassens sjalvuppfostran 1110t djupare kansla for jorden oeh

jordbruksarbetet, fastare knutna fan1iljeband~ atergang tilL naturen i
hushAllning, yanor oeb driftsliv, oppnare blick for fosterlandets Iivs

fragor. Det kan forefalla sonl en naiv idealisn1, nlen dagens poli-

o tiska bonderorelser aro nlahanda uttryck for djupare franlvaxande

'krafter, vilka en gang skola astadkon11na denna den svenska bonde
"klassens panyttfodelse.

I anledning av foredraget yttrade sig:

F. d. Professor K. Wicksell: Jag beundrar i hog gl~ad den, energi

oeh net arbete, S0111 professor Wohlin under arens.lopp nedlagt pa att

.belysa vart jordbruks forhallanden, .oeh jag kanner Illig i jalnforelse

·nled hono111 pa detta omrade som en dilettant; men jag kan dock

'icke lAta bli att gora nagra annlarkningar, emedan sjalva den grund

uppfattning, sonl uppbar hans i -iivrigt sa fortjanstfulla arbeten, alltid

synts . nlig i hog grad foriegad oeh opraktisk. Professor Wohlin upp
stallde sp(}rsmalet: finns det en bondefraga? Jag kunde icke piktigt

5
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uppfatta, hur han besvarade det, 11len skulle jag for Inin del vilja
svara: nej, det finns ieke nagon bondefraga, ty det finnes ieke langre
nagra ,bonder., Vad aT en »bonde» for nagot? Av foredraget fic.k
Ulan narmast det intryeket, att det skulle vaL~a en 111edelstor jo'rd-'
agare, 11len kan det finnas en »fraga» for )n~delstora jordagaret Hul"
10jIigt vore det ieke att pasta, att det finns en medelstor-husagar
fraga. Det hal' funnits bonner forI' i varlden. De voro innehavare
av landets oprivilegierade' jord oeh hade SOlO sadana en' stor sanl
hallelig funktio11 att fullgora, de voro sjfilva huvudpelar~n for statens
finansvasende. Vid grundskatternas inforande var den ledande prin
eipen, att jorden skulle palaggas sa myeket skatt, sonl den kunde
bara. Bondgflrdarna utgjorde da lllotsatsen till saterierna, 111ell nu
finns det ingen skillnad dem elnellan; de aro ju ypperIigt fraIse al1e~

sammans. Inte kan man da saga, att def flnns nagra bonder.
I bela denna fraga forvaxlar 11lan tva sa vasentligt skilda saker sonl.

jordagare a ena sidan oeh jordbrukat-e a den andra. Det faller illgen
iIi att gora samnla forv3.xling, OLn det galler busagare. l\fal1 kallar
ieke denl for byggmastare eller nlurare, ehurn det naturligtvis kan
forekoll1ma~ att en byggmastare eller t. o. m. en simpeJrnurare
svanger upp ett litet hus for egen rakning. Likasa fifO jordagare
oeh jordbrukare tva alldeles skilda saker, ehuru dessa bilda. egen
skaper kunna vara forenade hos en och samnla persoll. En jord
brukare iiI' en arbetare, en arbetare i jorden pa hogre eller lagre
plan, oeh som sadan en ytterligt viktig sanlhallsfunktionar, sonl for-

'tjanar d~ll allra storsta sympati fran oss oeh om vilken 111an HIed
storsta skal skulle vilja tillampa det, sonl professor Wohlin sade OIll

jordagarna, att de borde vara vallnaende. En jordagare ater iiI' ingen
ting annat an en parasit pa samhallskroppen, en parasit, som foder
oeb goder sig pel delta samhalle utan eget arbete. Att han pa s,alnnla
gang kan vara oeh nlycket ofta ar en driftig oeh skieklig jordbrukare,
forandrar ingenting av det parasit.ara i hans egens'kap af jord~igare

s:1som sadan.
Denna forvaxling oeh -detta forbiseende ga nlycket langt. Aven

en ,man sonl Lindhagen, som viII Iosa jordbruksfragan i 111ycket denlo~
kratisk riktning, talar om att de S1113, jordagarna eller jordbi'ukarna
i Norrland ieke borde vara hanvisade utesiutande till sitt arbete, i
jorden, utan de borde oeksa ha s. k. stodskog. Vad ar det? JO ll

helt enkelt en ratt att yid sidan av sitt arbete uppbara en tribut av
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samballet, sonl de icke' lagt tva' strAn i kors for att forvarva. Hur
orinlligt. a1' det icke i grunden att taga betalt, ocb grovt betalt, for
skog pa rot, sonl atminstone i ov1'e Sverige ingen haft nagot besvar
att framalstra. Redan ,pa 1850-talet papekade filosofen Herbert Spen~

eel' det absurda i att jo1'den overhuvud skulIe kunna vara enskild
egendonl. »On1 en del av sanlhallet hal' ratt over jorden, kan denna
del ju, om den' viII, forjaga bela det ovriga samhallet fran planetens
yta.» Det ar en tr'aJfande anillarkning. Nu fir jag dock icke sa naiy

SOIn' de ryska bolsjevikerna eller Fredrik den store av Preussen,
SOln trodde, att jordfragan kunde losas med ett enda penndrag. Det

gar icke for sig; resultatet av arhundradens utveckling kan icke goras
ompa nagra' fa dagar, utan Ulan far ha talanl0d och undseen~e, om

det, droje1'. Men jag lllenar, att man maste gora klart for sig 
och det skulle gladja mig nlycket, onl professor Wohlin yore bland

deln, sonl gora detta klart for sig - i vilken riktning lllan skall

strava for att stft i overensstamllleise llled det lTIoderna samhallets
politiska och sociala ideal. Yare sig man ser nlalet l1arnlare eller

fjarran, maste det otvivelaktigt ga ut pa att upphava den privata
~iganderatten till jorden.

Ytterligare viII jag fasta Illig vid den sorgligt konfysa standpunkt,

sonl det synes Illig, att professor ,Wohlin intar till det viktiga befolk
·ningssporslJnalet. Dar ligger nog roten till en mycket stor del av

vad jag anser forlegat i hans betraktelsesatt i det hela. Han talar
0111 att fau1iljernas storlek bland bondebefolkningen pa ett oroande

satt n1inskats i Val' tid, ll1en i samma andedrag klagar ban over att

bondsoner ocb bonddottrar soka sin bargning pa andra sidan Atlan
ten. AI' dft icke detta ett bevis for att familjerna pa landsbygden

tvartom aro alldeles for stora? Den Jernstron1 eller vad han hette,

son1 herr Wohlin talade oIII , hade hela 15 barn, lllell endast 6 av
dessa nadde lllyndig alder. I Val' tid ater bli barnen lyckligtvis for'

det mesta vid liv, men just darfor gar det icke an att foda sa manga
barn vidare. Just under dessa krigsar hal' jag IDanga ganger tankt:
hur skulle det. varit, onl vara »populatorer» fatt sin vilja fraI11 under

, ,

gangna artionden? Om vi hade haft nagra niillioner till, Oill det,

sasom sOlllliga anse mojligt och onskvart, hade fnnnits c:a 13 filil
lionel' nlannisko1' hal' i Sverige, hur skulle vi foda deln och vad skulle

vi elda nled? Daremot, om vi hade 3 lnillioner i stallet for 5 1/2,
skulle vi; om sa pafordrades, kunna vara alldeles oberoende' av fram-
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ulande ilnport~ Dit kunde vi i det hela' nft det,' SOIn jag auser '\Tara

idealet" namligen" ett ,valstand ieke bara for' 111edelklassel1; utan s6nl

straekte' sig anda ner till ,bottilen av samhallet; detta' al~ oeksa helt
visst :d'et enda, sonl star i overensstan1111else 111ed den nloderna tidens
krav.

, I{an'sliradet, H. Tigerschiold: Mina herrar! Problenlet oeh del 8vart
HOg synes 'Illig vara, hur vi 11n skala foda', de millioner, vi nil ha, oell

ieke, hur vi skulle reda OSS, onl vi yore flera elle'r farre. Det iiI' moj

ligt, att vi aro for 111anga - oeh' kanske for ll1anga professorer oeksa,
Blen 'det ]tinlnar jag darhan.

l , Professor '"\Vicksell fragade: flnns det nagon nledelstor jordagar.

fr~lga? Jag' minns"'en dag for o111kring felllton ar sedan~ Ell nian

k0111 ' fran' Sveriges riksdag oeh hall ett foredrag i vart lan.· Han

sade: nu ar Iandet raddat,' enligrationsfaran til" undanrojd, egnaheills

fl~agan~ ar lost, Val" jord skall styckas till egna hem for vart folks

egrla saner oeh egna dottrar. 'Tad blev det av, oeh vad blir clef av

de egna helTI, sonl skapades gen0111 detta beslut~? De fIesta blev'O

inga egna helTI, ty de voro for S1113. Forst korde de ut ~tgarel1 sjalv

alt fortjana sitt brod Ut0111 det egna henllnets 'granser, oeh sa' korde

(H~ "\It agarens barn, de fingo ieke plats tiJI arhete' dar. Val' det' sa
lyekligt, att det i narheten fanns ett storre jordbruk eller ett 111edel..

stort jordbruk - ett sftdant dar foraktat jordbruk, son1 det icke' iiI'

nagon »fl~aga» fijI' - cla fingo de arbete dar. Fauns det ieke nagot

s:1dant, sag 111an sig ingen annan utvH,g an att vandra ut fran hetl)

111et till anclra arbetsplatser in0111 eller ut0l11 landeL Det drojde ick.e

heller ' Hinge, forr an det blev en egnahenlskonferens hal" i Stock~

holm. Den snnlUlantradde i lakarsillIskapets lokal, det val' en han~

delse, so[n sag ut ,soln' en tanke - lTIan ville jll soka bot for egna

hernsrorelsens barnsjukdo111al\ Da vi gingo tillsa111lnanS utfar trap~

porna efter slutad ~rbetsdag,'sade jag: a1'o' ni ieke med 0111 att nast.a

konferens hoI' ,bli bondernas,' ty bonderna, behova lyfta sin jord' oell

varna den., Jag' trodde' nairiligen, ,att det fanns en fraga for denli

Pa sanllna satt son1 det fluns en frag'a for arbetare,' for' tjansteman

o:ch, foruniversitets11lan, sa finns det ocksa en fraga for den klass,

so'rn':' vi 'kaUa, bonder, sadana jordbrukare~ SOln tiro oeh vilja" vara
),>:l)oend,e>(, d. ,v~, s. ~ bofasta p,a jord' icke storre an att de kunna' 'lned

sin ',fa'111ilJ ,'skota' den 'l11en ocksa tillrackligt stor for att kUlll1a 'giva
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arbete och uppehalle for del}Sanlina. .. Del fir just- k"annetecknet pa, en
bonde att vara nagot sa nar:besutten pA ,: sitt jordbruk. Jag viII
alltsa saga, att det finns en frflga, sOinheter bondejordbruksfragan,
fragan onl; det 111edelstora jordbrukets existens och st'fillning, det finns
ett ,stort intresse for yurt land att h,alla sadana jordbruk. uppe, att
varna det bade 1110t det stora jordbrukets jordhunger oeh nlot det
lilla jordbrukets delningsfeber., Det minsta jordbruket til' domt till
undergang, .. om det Jigger isolerat langt frfln avsattningsplatser. Det
111edelstora, det besuttna jordbruket kan reda sig, yal' som heIst,
DIn det skapas under ratta forutsattningar. Det iiI' alltscl ett viktigt
intresse for vart vidstrackta land liksom for andra lander att bevara
en -sadan besuttenhet vid jorden, att bevara en 'besutten jordbrul{ar~

stanl. Nar 111~n i Dannlark giek 'att ,refornlera egnahenlsrorelsen,
forsokte man att dal~ skapa nya besuttna garda.r, saledes hondgar~

dar, och jag IuenaI', att ett. av nledlen for att radda at vart land
detta luedelstora jordbruk, vilket fir lika' nodvandigt son1 det stora
jordbruket oeh nodvandigare an det lilla, 0111 an val ,skotta jordbruket,
Hr en o111skapning av egnahelllsrorelsen 'gen0111 att bereda 1110jlighet
till Ian av sadan storIek, att nar det stora jordbruket nodvandigt
skall ,delas, det kan delaspa sadant satt, att lnan skapar besutten
het, skapar verkliga egna hem, dar familjen oeh dess nledlelnmar
kunna leva pa jorden. Jag var en gang i Norluandie oeh studerade
bondejordbruket. Jag talade 111ed bonderna, SOlU forklarade, att de
kunde leva lyekliga, sA lange de hade sina soner och dottrar hemlna,
111en nar dessa lamnade henlmet, Inaste de sjalva overge sitt jord
hruk, dtirfor att det icke val' 1110jIigt att nled lejda tjanare uppehalla det.
',' ,Men bondejordbruket kan aven franljas l11ed ett annat nledel.Jag
hal' sjalv, OIU jag sa Ina saga, varit rued onl att taga init.iativ till
nagot, som TIU gladjande nog ser ut att gfl, till sin losning i dessa
dagar, namligen skapandet av en praktisk, d. v. s. yrkesbetonad
fortsattllingsskola ovanpa folkskolan llled olika typer, darav en pa
landsbygden for den jordbr~kande befolkningens ungdoln. Jag bar
i fraga om genna sak funnit, att i de galnla, tina kultul'landerna ivaI'
varldsdel, "de sydtyska staterna, 'en sadan fortsattningsskola sedali
lang tid verkat upplivande, uppryckande ocb, kraftgivande for foiket.
Den kraftiga medborgaranda, den, praktiska kunskap i yrket, den
''Vordnad for faderna, den~ gudsfruktan, som man vilI'ingjuta ho:s ung
'domen ,just 'under ov~rgan,gstiden" unde.r ,.. de' farliga ,overgangsar~p:,'_da
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den eljest Ialnnas vind for vag, det fir grundvalar, pa vilka sanlhal
lets -fortbestand maste byggas, om det skall betryggas.

Med framhAlJande av dessa tva reforlner har jag velat pavisa
tva.nne vagar till att skapa nya besut.tna bondejordbruk i vart .land
och darigenonl ocksa trygga svenskarnas besuttenhet vid Sverige.

Statskonsulenten A. Ostergren: Jag viII instanl1ua Ined forega
ende .arade talare oell gent enl0t professor Wieksell saga,att vi
visst 11a en bondefraga hal" i Iandet oell att vi icke bora begrava
dell utan i likhet nled professor 'Wohlin i stallet bearbeta den anyo,
dA den nn rakat komlIla i lagervall. Det ar Sveriges bonder, SOln

Ininst lika .mycket sonl andra skoia gora landets frall1tid, liksoln de
gjort cless forntid. Jag tror ieke, att vi bor~ kasera over denna
stora fraga alltfor lat.tvindigt, utan bora vi taga den pa fullaste all
val'.

Jag kan 3.ven pa det livligaste instamnla llled den siste arade
talal'en vis it vis egnahemsfragan. I annat salnnlanhang har jag
ocksa uttalat Illig i denna fraga, som ja~ pit grund av nlin tjanst
hal' anledning att sysselsatta nlig rued, oeh hal' da just fraillhallit,
att nybildningen av 111indre jGrdbl~uk, i vilken verksalnbet egnahems
rorelsen till vasentlig del gatt over, b5r huvudsakligen avse bildande
av ordinara bondejordbrul{ oeh ieke »slnabruk», som 111an talat OlD

sa 11lyeket oeh sonl bli \lit en modesak for den stora, okritiska mang
den. Jag viII visst ieke utd~lna slnabruken i alhnanhet, ty de ha
sitt fulla berattigande under vissa onlstandigheter och i viss utstrack
ning, 111en jag ansel", att vi i forsta rumnlet bora soka fa till stand
bondejordbruk; det bor vara besuttna bonder, ocb harlned forstar jag
liksoln herr Tigerschiold sadana jordbrukare, sonl arbeta pa sin jord
lTIed sin familj och icke behova skieka barnen pa annat 11all utan.
kunna hehalla denl .helnnla, tills de bli VUX11a.

Jag tror, att d~t yore lyckligt for vart land, om de tankar, 'pro
fessor Wohlin framfort, vunne beaktande av de lagstiftande lIlyndig
heterna och i den nlan det befinnes 1110jligt och lampligt fordes ut i
livet. Nagra av dessa ideer ba varit' forverkligade i aldre tider,
men de torde aven i stundande tider bora omsattas, naturligtvis an
passade efter I'espektive tids forhallanden.

Vi ha under senare tid sett ansatser till att alIt skall varderas
i pengar. Man menaI', att om. man blott hal' pengar i fickan, sa fa~
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inan vad sonl heIst. Men det finnes ·ock varden, vilka ej' kunna
evaIveras i pengar, t.' ex. jordagandet sason1 sadant, det egna hem
mets oeb lantlivets sarskilda fortjanster o. s. v. Det ar att hoppas,
att fealntiden skall omskapa uppfattningen oeh alt nlan skall satta
yarde pa att ha en lantgard, ett hen1, dit man kan yanda ater, nar
man sasom uu ser, att pengar ieke bjillpa, hur myeket de an floda
over. Jag tror darfof, att det yore lyckligt, om vi kunde fa vara
bondgardar oeh traditionerna inoln bondesamhallena oeb i bondelivet
bevarade oeh stadgade. Detta' fir nog icke, 'sasom professor Wieksell

tyeks tro, nagot forlegat, utan bondefragan ar en sak, ~om vi skola
halla aktuell oeh levande genom tiderna - den fragan kan ieke
pratas bort. Det ~r fran bondeleden alla klasser rekrytel'as, det ar
bondens sunda fysiska kraft och bans sunda syn pa tingen, som bor
ga . igen i salnhallet. Ju bredare man bygger den bas, som sam
ballet vilar pa, namligen bondeklassen, dess sakrare. kan salnbiillet
hAllas vid 111akt oeb forkovras.

Salunda bora vi pa tva vagal' arbeta for bondeklassens fralntid.
Vi bora 1'5rst oeh framst soka bevara det vi ha, oeh jag tror, att
de uppslag, professor Wohlin fort fram, bland annat dem 0111 en
bondegardsratt, en modifierad arvseatt, bora noga provas harvidlag.
Det vore av stort vard'e, Oin respektive falniljers alla nledlelnnlal~

~inge en kansla av att fadernegarden :ir en familjegard, som de skola
halla pa. Men darav foljer aven, att de, som dragit ut i livet, skola,
0111 de komma i trangmal, kunna vanda tillbaka till familjegarden, att
dar soka stod oeh bjalp. Men det ar givet, att lllan icke kan biittre uppe
httlla bondeklassen Un genorn att foroka dess rnedlemmars antal, genom
att ieke blott passivt vel~ka for dess bibeballande utan aven aktivt
genom nybildning av verkliga bondejordbruk. I vart land finns sa
lnyeket odlingsmarker oeh sa' stora vidder avaIl slags jord, att det
i stallet for 300,000 bonder gott kunde rynlmas .500,000. 'Och nar
'vi ha 500,000 bonder, hal' landet kanske 8 lnillioner invanare, men
jag ar overtygad om att denna fulklllangd dA kan leva lika val;ja. battre
an vara 5 1/2 nlillioner nll, liksom vi nu leva battre an vara for
f&der pel den tid~ da landet hade t. ex. respektive 4, 3 eller 2 mil~

lionel' invanare. Gent emot professor Wieksell vagal' jag tro ocb
pasta, att vart land kan ekonollliskt bara upp ett invflnarantal a~

aven 13 111illioner; vi' maste kOnll11a ihag, att jor'dbrukstekniken gatt
ofantligt framAt under ~enare tider oeh att den just nn fir stadd i
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ytterligare stark utveekling. Att Val' industri hal' lilngt fram, innan
landets naturliga hj&lpkallor blivit tillnarnlelsevis ut~yttjade, torde
val ingen vilja java. Det ar det sanlfallda arbetets frukter, sonl aro
bestammande for nlojligheten att tillgodose befolkningens behov, oeh
vi ha sakerligen langt fram, innan det optitnllm i fraga om det verk
liga produktiollsutbytet per huvud, SOIll ar att soka, hal" ernatts.

For min del vill jag sa1unda pa det kraftigaste ha betonat, att
vi verkligen ha en bondefraga oeb. att vi skola halla pa den svenska
bonden bade i nutiden och i franltiden.

F. d. Professor K. Wicksell: Onl kansliradet Tigersehiold forestaller
sig, att" han i sitt anforande vande sig Inot 1nig, tar han lniste, ty
.de asikter, sonl han franlforde, aro oeksa mina. I fraga om egna·
henlsrorelsen hal" jag tankt S0111 han, alltifran det denna rorelse koni
upp. Jag hal' oeksa skrivit har0111 pa sina stalleD, i enligrationsut~

r~dningen o. s. v.
Kansliradet Tigerschiold gay den definitionen pft en bonde, att

det ar en besutten jordbrukare, alltsa en jordbrukare, S0111 har sa
mycket jord, SOln han Hilllpligen kan odla med tillhjalp av sin familj.
Men svara 111ig, herr Tigersehiold, pa tvenne fragor: forst, varfar kan
ieke . en jordbrukare vara besntten, itven onl jorden oeh skogen till
hora staten? Fordonl tingo, sonl sagt, bbnderna betala sa lnyeket
grundskatt, sonl jorden kunde bara. Voro de ieke dA besuttna? Oeh
sa annn en fraga: hur skuIle en overgang frAn det eHindiga egna
hemssystemet till upprattande av en verklig slnabondestanl - alltsa
en stanl av jordbrukare, sonl hade tillrackligt nled jord - kunna
genomforas utan en vasentlig ntinskning av Val' jordbrukande befolk

ning?

Kansliradet H. TigerschioId: SaSOnl uppfordrad att svara viII jag

gora det.
Herr Wieksell sager, att det ar just, vad han vill, att skapa sjalv~

standiga jordbruk. Problemet ar val da att fa franl sadana jordbruk,
dar agarell fir besutten. Vi skola skydda de jordbruk, som finnas
av detta slag, och soka fa fram flera. Nar nlan nu ser, att sAdana
jordbruk minskas i antal genom styekning, dA matte vi val kunna
vara med Oin att det fir en »fraga», sonl &r vard all uppmarksam

~et, att skydda oeh oka denl.
Professor Wicksell erinrade om de lyekliga forhAllandena unde~~
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Karl XI:s tid, dA det egentligen var. staten, SOln a.gde jor.den, i det
skattebonderna knogade for skatt till staten. Men iiI' det icke d~t,

vi nn ocksa gora - tror icke professor Wicksell, att vi jo.rdagare
aro statens arrendatorer allesauln1ans pi! grund av de skatter,. S0111
staten paJagger oss? Jag Iuenar, att for de fiesta jordagare fir detta
arrende svart nog att k0l1l111aut filed.

Vad det \-Ater betraffar, att staten sjalv sl{ulle aga jorden ocl~

skota den genolll direkta arrendatorer~ sa kanske icke professor \'lick~

sell kanner till, att bland de tusen och en kOU11uitteer, sonl vi ba ~

landet, det finnes en, sonl i nlanga ar arbetat pit att fa en hattre
av~onlst av statens dOlllaner. S~aten hal' icke nagon inkonlst av si,na
d0111aner, utan det nlesta av avkolnsten· gar till att bygga nya hus~

och andA ilro statens dOlnHner ilIa bebyggda. Sa gar det, oar staten
hal' nlycket jord i sina handel' .och skall arrendera ut den, sa Gud
bevare oss, berr professor, for det receptet.

Direktor o. Leufven: Professor vVohlin har i sitt foredrag franl
haBit lllanga synpunkter, SOln berora bondejordbruket och dess be
varande. Jag viII icke ga in pit fragan onl arvsratten till .bondgar'!'
darna. Det fir ett nlyeket invecklat sporsnlAI, och det rAder kansk~

aven delade lueningar onl detsa111111a. Men det val' en sak, sonl vid
detta tillfalle bor narnla1'e bero1'as, oeh det fir fragan onl jordb1'uks
krediten. !)enna' kreditfraga kOllllner atl bli av utomordentligt stor
och genomgripande betydelse och bor sakerligen ordnas i tide, da d~

svara aren efter kriget stunda, ty vi fa val allesalll111ans vara be~

redda pa att penningforhallandena k0111111a att vAlla alIa naringsul~

ovare stora svarigheter och att det icke n1inst kOllllneratt bli fallet
med jordbrukarna. Professor 'Vohlin namnde 'S~trskilt fragan 0111 he",
redande av driftkredit oeh en battre ordnad fastighetskredit '1110t se
kundar sakerheL Dessa sporsmiU ha farut behandlats vid lantbruks
sallskapets n1ote, 11len i. den forsamling av nationalekonolner, som ar
hal' narvarande, torde det v~ra lampligt att bringa denl 111era pa tal
for att soka fa nagot uppslag till losning av desaulnla. ·,Tad sjalva
~riftkrediten angAr, hoppas jag, att den ie~e skall vara sa svAr atf.
realisera, utan att deL bar kunna ske genolll nagon utvidgning av
centralkasseverksamheten, S0111 ju. ar pAborjad inan1 vissa delar av
v~rt land och genoln viss utvidgning i frAga o~n nledlemskap san,t
IAneratt bor kunna utvecklas ytter~igare oeh da. aven. bli till varak;
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tigt gagn for jordbrukarna. Jag hoppas 'darfor, att denna fraga be
traffande eentralkasseverksamheten skaII kunna kOlllma fram ratt
snart samt genonl riksdagens oeh kungI. Inaj:ts medverkan bringas i
battre lage an for narvarande.

Den andra fragan iir kanske en sak, SOlll mera pavilar jordbru~

karna sjalva. Det galler att forsoka skapa den fastighetskredit, som
behovs ntover' den, vilken kan b'eviljas av hypoteksforeningar, spar
banker oeh andra bankinrattninga:r~ Foredragshallaren nanlnde bland
annat den forn} , SOlll iiI' genoInford i Danmark, dar det upprattats
hypoteksforeningar for sekunda bypotek. Del finns pa oarna en oeh
i JylIand fyra sadana f5reningar, sam bevilja Ian mot sekundar sa
kerhet utover de lan, sonl de vanliga hypoteksforeningarna bevilja.
Darigenom ha de danska jordbrukarna fatt tillgang till en fastighets
kr~dit, SOlll for deln iir av myeket stor betydel~e. Professor Wohlin
llamnde aven den nya kreditforening, som uppstAtt i Norge oeb som
utmarker sig just darigenOITI, att den beviljar inteckning 3.ven pa
vaxande skog upp till avverkningsgransen. En sltdan form skulle
alldeles sakert. ha stor hetydelse for jordbruket inom de skogrika
deIarna av vart land. Vid forra lantbruksveckan framholls oeksa som
ett onskemal att fA dylika foreningar t~ll 'st.and hal' i landet. Det ar
salunda ett sporsl11al, sonl lnaste tagas upp, i vad .IUan lTIall

r
~k'ari

skaff3: Ian nled den va.xande skogen sonl sakerhet.
Men det rae.ker icke bara lned detta, 'utan vad Inan behover ar

en sadan lanefond, som beviljar Ian utan att vara bunden vid snftva
granser, taxeringsvarden o. s. v., ett bankinstitut, som hal' luojlighet
att befranlja det intensiva jordbruket OCll det produktiva arbetet, aven
om dettas avkastning icke komn1er till siffermassigt uttryek i' taxe
ringskalendern. Denna kreditanstalt skulle kunna bevilja IAn t.ill grund
forbattringar eller forbattringar av jordbruksdriften, S0111 avse att
skapa en kraftigare produktion av livsmedel, oeh darigenolll sanlti~

digt premiera det dugande oeh framatskridande arbetet inoin jord
bruket. Harfor l{ravas ju visserligen andra former, det }{raves kaJi~

ske sarskilda fortroendenamnder, som skola overvaka oeh folja lan~

tagarnas' arbete lnera i detalj. Mojligen hoI' den nya kreditanstalten
grundas p'a, solidaritetens prineip. On1 den sedan skall utgora en pa
byggnad pA de nuvarande hypoteksforeni.ngarna eller den bor erballa
foi~men av en sarskild, bela landet omfattande kreditforening ellei'
nagon annan form, det. kan jag for narvaranue ieke. aIls narmare in-
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lAta, mig pil. Det kraves en mycket ingaende utredning, innan man

~an vinna den for vArl land lampligaste forn1en.
'-' Storsta svarigheten erbjuder det kanske nu attskaffa pengar, som

kunna behovas for andalnalet, cIa alia utlandska lanemarknader 'aro

stangda. och pengarna skola anskaffas inom landet i konkurrens med
staten ochkomnlunerna saInt industriforetag oeh andra. naringar. ' Man

kan naturligtvis t~nka sig, att det sHippes ut obligationer for en dy
lik 'kreditforening, men ll1ed nuvarande penningvarde bIii' det rela

tivt dyra pengar, sonl scilunda stallas till jordbrukets forfogande i
oeh for IAn. Fragali a.r d~rfor, om det med hansyn till den for nar

varande anstrangda penningn1arknaden finnes mojlighet att skaffa de

hundratals Inillioner, som kravas for ell dylik kreditforening. Jag fir

€mellertid glad, att dellna fraga kOlnmit upp till ~iskussion just vid

detta samlnantrade, oeh hoppas~ att av har narvarande nationaleko

nonler Ina givas lampliga uppslag t.ill fragans losning. Till slut 'viII

jag narnna, att detta just ar ett sporsnlal, sonl lantbrukssallskapet

satt pa sitt prog1'all1 och sonl det pit alIt satt onskar framja i sam

forstand Bled oeh stad av de pennjnginstitut, som i yurt land finnas.

I Friherre J. Bennet: Mina elainer ocb herra1'! Professor Wicksell

~av jordbrukarna eller jordagarna en benamning, som jag hade hop

pats skulle blivit benlott av nagon foregaende arad talare, men dft

.sa icke skett, anser jag Illig icke kunna underlata att inlagga en

skarp protest n10t den definition, han gay pa »jo1'daga1'e». Han kal

lade nanlligen jordagarna, om jag fattade bonon1 ratt, for parasiter.

Definitionen til" i oeh for sig, s[lvitt jag kan forst<1, sa absurd, att

-den icke skulle behova nagot benlotande, 111en dA, jag sjalv ar jord

,~igare oeh jordb1'ukare, kan jag ieke gfl harifran utan att ha inlagt

en 111ycket bestaind protest mot d'enna benan1ning. Arden beratti

gad, ha vi jo1'daga1'e nlanga olyckskanlrater har i landet, sonl oeksa

aro fortjanta av' sanlnla benanlning. Jag kan ieke forsta annat, an

att onl den a1' riktig, sa. iiI' varenda person i Sveriges land, sonl arvt

en enda krona av sina fo1'aldrar, ocksa parasite Det leder enligt n1in

uppfattning till fullstandig konfiskation avail egendom, fullstandig

statskonlmunism. Vad ar skillnaden mellan om jag hal" arvt en fastig

het, taxerad till 50,000 kr. eller jag arvt 50,000 kr. kOlltant? lena

fallet anvander jag fastigheten till att producera livslnedel nl. m.,

som man kan utvinna av jordbruket. I andra fallet satter jag kan-
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sik.e ~ in pengarna i en bank. eller koper aktjer· eller al~render.ar.·.;.,~~l

egendoln och blir jordbrukare nlen icke jordagare. Val' jag vill pla'·
Crera dessa. 50,000 kr., sa skulle jag enligt herr Wicksells definition
l\~ara en, parasite . .Jag ill' ·icke en vetenskapsman, varfor det kanske·

~ir djarvt av nlig att i Nationalekonollliska foreningen upptrad3: nlot
en.f. d. professor i nationalekononli, nlen mitt sunda bondfornuft sa
gerlnig, att definitionen fir oriktig. Onl den ar riktig, dA aro sunt

bondfornuft oeh vetenskap skilda saker. Jag kan .. icke finna profes
sor Wieksells henalnning berattigad under annan forutsattning, an onl

111an hal' ett .kapital och sitter l11ed handerna i kors och tar den av-·

k0111St, man. kan betinga sig av densanl1na.
'1. Jag skall icke taga upp tiden ytterligare llled att lagga ut clenna
s'ak .11tan inskrHnker Illig till att uttala en nlycket kraftig protest

1110t att Sveriges jordagare bli kallade for parasiter, mot att denna

foga vackra benamning anvandes pa delTI, sonl· dock soka skaffa
Sveriges befolkning, yad den behover for sitt livsuppehalle.

::

, I
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LAMM, H., grosshandlare.
LANDEN) O. W., landskamrer.
LANDIN, J., handelskemist.
LANGBORG, E., bankosekreterare.
LARSON, A., grosshandlare.
LARSSON, E. F.) grosshandlare.
LAUHIN, P..J. G., öyerdirektör.
LEHl\fAN, JvI., revisor.
LE'fTSTRÖl\I) II., bankdirektör.
LE'VENHAT.:PT, G. E., greve) godsiigare.
LILlENBERG, A, aktuarie.
LII~IENBERG, N., revisionssekreterare.
LU.JJA, C. B., bankdirektör.
J.JINDGREN, l~., bankofullmä.ktig.
LINDMAK, A., konteramiral.
LINDSTED'l', .A.. , president.
LINDSTEDT,. A. W., kan1rer.
LINDSTRÖM, A., bankir.
LrrHANDER, E., grosshandlare.
LJUNGBERG, O., förste kanslisekreterare.
LJUNGGHEN, C. J., hovauditör.
LJUNGGREN, C. J. F., vicekonsul.
I.JJUNGLUND, L., redaktör.
LOVEN, E., grosshandlare.
LovEN, J., grosshandlare.
LOVEN, S. A., direktör. .
LUNDBERG, F., direktör.
LUNDBERG, K., direktör.
LUNDBOHM, H., disponent.
LUNDQ VIST, E., direktörsassistent.
LUNDSTRÖM, U. F.) godsägare..
LUNDVIK, V., jur. och fil. kandidat.
LUBECK, S., civilingenjör.
LÖF, N. W., direktör.
LÖFGREN, B., kamrer.
LÖFGREN, E., statsråd.

MA Ll\r, P. L., stadskamrer.
n1ANN.ERFEL'L', C,) aktuarie.
MARCUS, M., förste aktuarie.
MARTIN, E., v. häradshövding.
MATHIASSON, N. P., direktör.
lYIAT'l'ON-SJÖBERG, N., bankdirektör.
NIAY, J., generaldirektör.
l\1EURLING, C. H. F., direktör, kapten.
MOLANDER, C. A.) grosshandlare.
MOLI.J, V., bankofullmäktig.
~iONTELIUS, C,) civilingenjör.'
lVIoRSSING, 1., advokat.
1vlöRK, A., f. d. bankkassör.
MÖRNER, I{. A. G., greve, statssekreterare.

NACHMANSOX, J., bankdirektör.
NBHRl\fAN, A. W., bankdirektör.
NIEI.JSEN-THYGESEN, J. C., kanslisekreterare.
NIELSEN-THYGESEN, R. C., t. f. kanslisekre-

terare.
NUJSSON, R., grosshandlare.
NORBERG, R. E., bankofullmäktig.
NORDENFEI~T, P., ingenjör.
NORDENSON, l~., Ined. doktor.
NORDLINDH, ..l\.., kansliråd.
NORDSTRÖM, C. F. T., f. d. landshövding.
N ORD\VALL, B., ka.lnrer.
NORD"TALL, H., kassör.
NOREN, H. L., disponent.
NOREN, 'V., hovrättsassessor.
NORIN, C. A., v. häradshövding.
N ORRMAN, S., byrådirektör.
N ORR1\IAN , S., sekreterare.
NORSTEDT, E., bruksägar~.

NYLANDER, E., direktör.
NYSTRÖl\-f, B., förste aktuarie.
NYSTRÖM, B. A., civilassessor.

,Nysr.rRÖM, M.~ bankdirektör.

OD]j}NC~AXTS, L. A., bankdirektör.
ODRNRIClC, J. F., grosshandlare.
OLIVECRONA, A., hä.radshövding.
OLROG, T., grosshandlare.
OJ.JSSON, A. (F. N., advokat.
OLSSON, E. A., F., direktör.

PALME, G., e. o. hovrättsnqtarie.
PALM~, JKGEGERD, magister artiunl.
p AIJME, L., ingenjör.

PALME, S. T., direktör, rÖJ'eningens vice ord.
förande.

PALMGREN) II., regeringsråd.
pA1JMQvrST, G., direktör,



PAIJMnVlST, G. H" aktuarie.
PALJ\If:\TIEH,XA, ]~. l{., friherre, statsråd.
PAU.l;~S, E. 'V., ombudsman.
PHILTPSON, M., bankdirektör.
PHIJ.JTPSON, 'V., Y. häradshövding.
PHRAGl\IEN, E., f. d. professor, direktör.
p nn~us, G. ~1., dispaschör.
PRINTZSl{ÖI.JD, O., riksmarskalk.
PIUPP, L., v. haradshövding.

HAASCHOU, T.,' bankdirektör.
RABE, P. R., v. häradshövding.
RAMSTEDT, V"., grosshandlare.
ItAPHAEI.J, A_., fil. doktor.

RAPPE, O. L., friherre, bankdirektör.
RWl'TIG, H" kansliråd.

I{EuTERs,vXRD, 'V." kanslisekreterare.
I{IBBIXG, G-., hära'dshövding.

RIBEN, I{. A., v. häradshövding.
I{,IcHERrr, J. G., f. d. professor.
l{,oBEHG, T., konsul.

ROHTLIEB, G., fördte kanslisekreterare.
H.O:MAN, A. J., ingenjör.
l{oos. A., häradshövding.

Roos, O. 'V., byrilchef.
Roorl'H~ I., e. o. hoyrättsl1otarie.
R001'H, O., direktör.
RORMAK, H., fil. doktor.
ROS~ANDER, C. A., ingenjör.
RUBEN, G., bankir.
RYD13ECl{, O., bankdirektör.

SACHS, J., Jirektör.
SAI-ILJN, 1\1., landshÖvJillg.
SALAKDER, N., banktjiinsternan.
SAKJ)EBERG, 1:;-'. AF, kontorschef.
SANNE, l{., aktuarie.

SCHEDIN, E., f. d.. bankdirektör.
SCHNELL, C., grosshandlare.
SCHULTZ, Fl., direktör.

SCHUMACHER, G. 'V., kanslisekreterare.
SCHUMACHER, G-. VV., direktör.
SCJIUMBUHG, R., f. d. konsul.
SCH'VERIK, '1\7. G. VON, friherre, godHii,gare.
SCHÖNMEYlt, G., bankdirektör.
SEDBRHOLM, G., godsägare.
S]~RRANDER, M., civilingenjör.
SE'l'H, P. VON, justitieråd.
S Er.rTERGREN, G., juris kandidat.
SETTERWAJ.JI.J, A., kapten.
SIJJFVERSWÄRD, E., revisor.
SJÖDAHL, J., grosshandlare.

S,JÖQ1JIST? .T. B., riksbal1ks~jänstemall.

S.TÖSTEDT, C. J1., bankdirektör.
SJÖSTRAND, E., förste aktuade.
SKARSTEDT, S. A., justitieråd.
SKOGMAN, I{., friherre, expeditionKchef.
S1\fERI.JIKG, G. '-"l., Y. hä,radshövdillg.
SMITH, O., fil. doktor.
SOHLMAN, JI., redaktör.
SOl\Il\IEJ.JIUS, M., direktör.
STEDT, N., direktör.
STERKY, G. E., krigsråd.
STIEBEL, B., försäkringsdirektöl'.
ST.TERNBERG, N. F., professor.
STOCKENBERG, J., V.· häradshövding.
STOCK:MAN, G., bankdirektör.
STOCKMAN, S., fil. licentiat.
STOLPE, C. 1\1. et,· direktör.
STI~ANDBEnG, G-., bankir.
STRIDSBERG, E., byråchef.
STRÖM, N., bankdirektör.
STXLFORS, II., professor.
SUNDBERG, E., kansliråd.
S'VAHTLING, A., disponent.
S'YAI~TJ.JING, J., bankdirektör.
SYEDBERG, C" grosshandlare.
SVEDBERG, O. J.~ grosshandlare.
SVEDELIUB, A. G., f. d. la~dshöYdillg.

SVENSEX, 1~., skriftstiillare.
SYBERG, F., vicekonsul.
SYDO\V, E. G-. VON, banlHlirektör.
SYDO"', HJ. YOX, Y. häradshövding.
SYDOW", O. VON, landshövding.
SÖDERJ3,AUM, B., f. d. bankdirektör.
SÖDERBERG, E. G. "V., ledan10t i k. bankin-

spektionen.
SÖDERBERG, J. E., f. d. förste aktuarie.
SÖDEHBERG, K. G., fil. doktor.
SÖDJtjltBEllG, O. .fL, f. d. generalkonsul.

SÖDEItGRlDN, S.~ direktörsassistent.
SÖDERLTND, G., byråchef.
SÖDERMARK, P. G., statHkornmissarie.

SÖl~ENSEN, N-iG.~ grosshandlare.

1'A:J\Ll\J, .A., f. d. kontrolldirektör.
'rAMM, C. G. A., friherre, f. d. överHtåthållare.

'rAMM, H. S., bankdirektör.
TERSEHUS, E., bankdirektör.
'l'UEMPTANDER, H., generaltnlldirektör.

'rHIEL, .A.. , direktör.
THIEL, R.
'rHORSTENSON, A. G., revisor.
THULIN, G. G., generalkonRul.
T'HURESSON, E., löjtnant.

TIGERSCHlör~p, If., kanslirfld.
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TILLBERG, 1{., Y. häradshövding.
TrsELL, G., redaktör.
TONDEN, A.t' kanslisekreterare.
TOREN, I{., bankdirektör.
TRANCHELT.J, e..F., ingenjör.
TREF.FENBEH.G, E., advokat.
TönNEllLADH, e., bankosekreterare, föreningens
. sekretm'tare.

ULMGUEN, e. A., bankdirektör.

VALENTIN, l., direktör.
\TAI.JE~TIX, R., generalkonsul.
'VEltSTEEGH, J.~' N.~ bruksägare.

'YACHTl\IEIS'l'EH., H. H:SON, greve, general-
direktör.

\VADSTEIN, T., bankokolllnlissarie.
\VJERN, O.~ v. auditör.
\VAHLBBRG, F. l"{'., bankdirektör.
\VAHLIN, e. A., grosshandlare.
\VAHLIN. e. A., kansliråd.
'V AHLSTRÖM, R., jägmästare.
\VALI.JENBEI-tG, A., ryttmiistare.
\VAIJLENBEI{'G, G. O., envoye.
\VALLENDERG, K.,. bankdirektör.
\VAl.JJ.JENBEI"tG, M., v. häradshövding, ledalJ~o,~

av 1'tedal()7~Onsk()1J21nitten.

\VA I.J LEN REltG , O., kapten.
\\TAl.JL1~NBBHG, 'l., ingenjör.
\V AI.JLNElt, J., aktuarie.

\VALLROTH, K...\., myntdirektör.
\V.ANBEI-tG, '1'., registrator.
\VEII)EXIIIgLM, ]~. G'., överstelöjtnalll.
\VEIKBl~RG, E., godsägare.
\rESTHING, 1-1. G., f. d. justitieråd.
\V!UlDfAX, C. P. O., bankdirektör.
\VICKSELL, Je, f d. professor.
'VIDEEN, A. R., kamrer.
\V.1DEN, P. G., kamlnarrättsråd.
\VIKS'l'RÖl\I, e., grosshandlare.
'VILLBORG, 'V. R.; kapten.
'VINBORG, T., fnbriksidkare.

ZE'l'HELI us, I~. G., f. d. kanslisekreterare.
ZETHELIUS, F., överdirektör.
ZE'l'HR~EUS, A. H., bankir.
ZETTEItI.JUND, e. R., kontorschef.
ZIELFEL'l', A., bankdirektör.

.lKERHIEI.JM, L., friherre, f. d. preHidellt.

.AKEHLUND, J1~.,' gods~gare. '

....\KERl\IAX, G., attache.
ÅKERMAN, IL, f. d. generaldirektör.
..:\.l\.fARK, I{., aktuarie.
XSTRÖM, A., docent.

()UMAN, E., grosshandlare.
ÖH:i\lAN .J:Olt, E., bankir.
ÖSTBEUG, G. F., godsägare.
ÖSTBERG, J., f. d. kanuuarl'ättsl'åd.
ÖBTEUGREN, A., statskonsnlent.


