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Inledning. 
I. Ämne och plan för undersökningen. 

Sedan Kongl. Maj:t genom särskilda nådiga bref dels den 28 
maj 1897 anbefalt kommerskollegium att afgifva förslag å hvad 
som borde utgöra föremål för de arbetsstatistiska undersökningar, till 
hvilka riksdagen, i anledning af Xongl. Majrts proposition i ämnet, 
nämnda år anvisat medel, äfvensom till plan för arbetets anord
nande och utförande, dels ock den 10 påföljde september bemyn
digat kollegium att anmoda tvenne med arbetareförhållanden för
trogne män att deltaga i uppgörandet af det förberedande förslag 
i ämnet, som borda genom förste aktuariens i kollegium försorg 
utarbetas, anmodade kollegium den 13 oktober direktören Ernst 
Beckman och ledamoten af Eiksdagens andra kammare d:r David 
Bergström att med förste aktuarien d:r Hjälm. Gullberg deltaga 
i utarbetandet af omförmälda förberedande förslag till ämne och 
plan för ifrågavarande undersökningar. 

Uti sitt den 15 december 1897 till kommerskollegium ingifna 
förslag hafva desse komiterade bland annat anfört följande. 

I fråga om hvad som borde utgöra föremål för 1898 års arbets
statistiska undersökningar ansågo sig komiterade böra hemta hufvud-
saklig ledning utaf riksdagens skrifvelse i ämnet den 11 maj 1896, 
i hvilken skrifvelse riksdagen såsom sin önskan uttalat, att de arbets
statistiska undersökningarne skulle omfatta någon viss mera betydande 
näringsgren i vårt land samt att behandlingen af ämnet borde ske 
företrädesvis med hänsyn till sådana spörsmål, som kunde anses för 
samma näringsgren väsentliga. Komiterade trodde sig derjemte 
böra söka en anvisning uti ordalydelsen i Kongl. Maj:ts framställ-
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ning i ämnet till 1897 års riksdag, emot hvilken framställning 
riksdagen för sin del icke haft något att erinra och uti hvilken 
bland annat betonades, hurusom den erfarenhet, som kunde vinnas 
genom den under år 1897 pågående undersökningen rörande bageri
yrket, icke vore tillräcklig för erhållande af en säker grund för 
bedömandet af det sätt, på hvilket de arbetsstatistiska undersök
ningarne för framtiden borde i vårt land organiseras, samt att det 
sålunda vore lämpligt, att ytterligare försök i samma rigtning 
blefve anstälda. Det syntes derför komiterade angeläget att för 
ifrågavarande undersökningar utfinna ett ämne, hvilket, på samma 
gång det kunde anses omfatta en af landets mera betydande närings
grenar, inom hvilken förhållandena i allmänhet visat sig vara sådana, 
att en närmare undersökning deraf kunde anses vara af behofvet 
påkallad, tillika beträffande sjelfva planen för undersökningens 
anordnande och utförande kunde gifva anledning till samlande af 
ökad erfarenhet om huru den offieiela arbetsstatistiken för framtiden 
borde anordnas. 

Eedan före de förberedande arbetenas påbörjande hade till 
kommerskollegium inkommit en skrifvelse från sjöfolket i Stock
holm med anhållan, att kollegium ville föreslå, att de arbetsstatistiska 
undersökningarne under år 1898 måtte komma att omfatta sjömans
yrket; men ehuru komiterade för sin del till fullo erkände önsk
värdheten af, att en allsidig undersökning af förhållandena inom 
detta yrke blefve föraostaltad, ansågo komiterade dock, att en 
dylik undersökning icke på ett nöjaktigt sätt skulle kunna utföras 
under den korta tiden af ett år och i all synnerhet icke med det 
begränsade anslag, som i och för undersökningarnes utförande stälts 
till förfogande. Hufvudsakligen af nu anförda skäl kunde komite
rade icke heller tillstyrka ett vid de förberedande öfverlägg-
ningarnes början framstäldt förslag, att till föremål för 1898 års 
arbetsstatistiska undersökningar skulle väljas löne- och arbetsför
hållanden m. m. för betjente vid statens och de enskilda jernvä-
garne. På i betänkandet närmare angifna grunder funno sig komi
terade jemväl böra afstyrka särskilda, från arbetarehåll gjorda fram
ställningar, att det närmaste årets undersökningar måtte komma 
att omfatta förhållandena inom porslinsindustrien eller skomakare
yrket. Beträffande åter konditoriyrket, hvilket vid 1897 års under-
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sökningar skiljts från bagerierna för att i stället behandlas under 
ett kommande år, ansågo komiterade, att en undersökning af detta 
yrke redan på den grund icke kunde ifrågakomma, att planen för 
en dylik undersökning icke lämpligen borde uppgöras, förr än den 
pågående undersökningen angående bageriyrket förelåge afslutad. 

Bland de mera betydande näringsgrenar i vårt land, hvilka 
syntes komiterade i första hand böra ifrågakomma vid val af ämne 
för en officiel arbetsstatistisk undersökning, funno komiterade sig 
böra till föremål för 1898 års undersökningar föreslå tobaksindu
strien. Såsom skäl för en utredning af förhållandena inom denna 
industrigren anförde komiterade, bland annat, dels att inom berörda 
näringsgren under de senare åren förekommit betydande misshäl-
ligheter mellan arbetsgifvare och arbetare, dels att de vid rikets 
tobaksfabriker sysselsatta arbetarne till ett jemförelsevis högt antal 
utgjordes af qvinnor och minderåriga, och dels att, enligt de vid 
den äldre arbetareförsäkringskomiténs betänkande fogade statistiska 
undersökningar rörande, bland annat, ålders- och civilståndsfördel
ningen samt dödlighetsförhållandena inom olika yrken äfvensom 
angående de hygieniska förhållandena inom fabrikslokalerna för olika 
industrier, tobaksindustrien syntes i dessa afseenden befinna sig 
uti ett synnerligen ogynsamt läge. Äfven om resultaten af nämnda 
komités undersökningar, såsom berörande förhållanden, hvilka exi
sterade för mera än tio år sedan, icke i hela sin omfattning kunde 
hafva tillämpning på nuvarande förhållanden, borde de dock, enligt 
komiterades åsigt, vid sidan af de upplysningar af senare datum, 
som lemnats i yrkesinspektörernas berättelser, kunna tjena såsom 
motiv att framför många andra näringsgrenar utvälja tobaksindu
strien till föremål för en ingående arbetsstatistisk undersökning 
under det närmaste året. 

Yrkesinspektören i östra distriktet, hvilkens mening komiterade 
haft tillfälle att inhemta, förordade äfven en statistisk undersök
ning af förhållandena inom tobaksindustrien. Att en dylik under
sökning väl vore af omständigheterna påkallad, bestyrktes jemväl 
genom de upplysningar, som komiterade inhemtade af en del till
kallade arbetsgifvare och arbetare inom ifrågavarande industrigren. 
För valet af detta ämne ansågo komiterade slutligen den omstän
digheten tala, att tobaksfabrikernas jemförelsevis ringa antal samt 
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deras förefintlighet på étt begransadt antal platser, hufvudsakligen 
i rikets mellersta och södra delar kunde göra det möjligt att vid 
primäruppgifternas insamlande använda ett i vissa afseenden lämp
ligare förfaringssätt än som egt rum vid undersökningen angående 
förhållandena inom bageriyrket. 

Vid utarbetandet af den närmare planen för undersöknin
garnes anordnande och utförande hade komiterade, sedan tillstånd 
blifvit dem meddeladt att tillkalla såväl arbetsgifvare som arbetare 
inom yrket för att lemna erforderliga upplysningar samt yttra sig 
angående komiterades förslag, anmodat dels Svenska cigarrfabri-
kantföreningen och dels Skandinaviska tobaksarbetareförbundets 
Stockholmsafdelning att utse representanter för att i detta hänse
ende stå komiterade till tjenst. Af Svenska cigarrfabrikantföre-
ningen utsagos härtill grosshandlarne John Bäckström och Gustaf 
Nordström samt fabrikören A. Elbe; af Skandinaviska tobaksarbetare
förbundets Stockholmsafdelning åter utsagos cigarrmakaren Nils Jöns
son och cigarrmakerskan Hilma Lundin, hvarjemte komiterade dess
utom tillkallade tobaksarbetareförbundets förtroendeman P. Larsson 
i Malmö. Beträffande särskildt förhållandena inom tobaksspinneri-
erna och snusfabrikationen hade upplysningar derjemte inhemtats 
af tobaksspinnaren Rudolf Paulsson och tobaksarbetaren W. Löfstédt. 
Slutligen sökte komiterade äfven genom personliga besök å flera 
af hufvudstadens tobaksfabriker, inom hvilka samtliga fabrikslokaler 
genomgingos och förfrågningar rigtades till vederbörande, förskaffa 
sig nödig inblick uti fabrikationens gång. 

Undersökningen borde, enligt komiterades åsigt, omfatta ej 
blott rikets samtliga tobaksfabriker med hela den vid dessa fabri
ker sysselsatta arbetarepersonalen, utan äfven — i den utsträckning, 
som den begränsade tiden och de tillgängliga medlen sådant med-
gåfve — den hemindustri å tobaksindustriens område, som bedrifves 
på landsbygden i Skåne, särskildt i trakterna kring Kristianstad 
och Landskrona. 

De synpunkter, komiterade ansågo undersökningen af tobaks
industrien närmast böra omfatta, framgå närmare af de vid komi
terades betänkande fogade förslag till frågeformulär (A, B, och 
C jemte bilagor), hvilka, sedan de af komiterade blifvit utarbetade, 
granskats och gillats af såväl arbetsgifvames som arbetarnes ofvan 
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nämnda representanter. Komiterade framhöllo härvid särskildt, att 
en del af de å frågeformulär C upptagna frågor borde besvaras i 
enlighet med föreskrifterna i yrkesinspektionens cirkulär n.o 3 angå
ende arbetslokalers luftvexling, belysning och renhållning,1 hvar-
jemte komiterade förordade, att uti den instruktion, som komme 
att för uridersökningsförrättarne utfärdas, vid sidan af föreskrifterna 
om kontrollering af de lemnade uppgifterna borde inrymmas vissa 
spörsmål, hvilka icke behöfde framställas till hvarje arbetare eller 
arbetsgifvare, eller af andra skäl icke kunde göras till rena blan
kettfrågor såsom angående lärlingstiden, angående tidtals inträffande 
minskning af arbetstiden, angående förekomsten af särskilda kon
troller (motböcker el. dyl.) m. m. 

Derjemte ansågo komiterade, att en särskild undersökning af de 
inom yrket förefintliga sjuk-, begrafnings-, pensions- och andra 
kassor borde af den blifvande ledaren för ifrågavarande undersök
ningar företagas, hvarvid om möjligt skulle utrönas dels sjukdoms
fallens antal och art, dels och framför allt antalet af de under den 
senaste femårsperioden bland tobaksarbetarne inträffade dödsfall 
samt den under nämnda tidrymd för hvarje fall angifna dödsorsak, 
hvarförutom borde framläggas en redogörelse rörande nyssnämnda 
kassors organisation och verksamhet. Slutligen förordade komiterade 
äfven, att en närmare utredning måtte föranstaltas angående de 
arbetskonflikter, som under de senare åren förekommit inom tobaks
industrien, i och för hvilken utredning erforderliga upplysningar 
närmast borde kunna erhållas genom utfärdande till arbetsgifvarnes 
och arbetarnes organisationer af frågeformulär, upprättade i hufvud-
saklig öfverensstämmelse med de formulär för verkställande af möj
ligen blifvande statistiska undersökningar angående arbetskonflikter 
(strejker och lockouts), som blifvit gillade vid det nordiska stati
stiska mötet i Stockholm år 1897. 

Angående sättet för insamlingen af de för undersökningen erfor
derliga primäruppgifter föreslogo komiterade, att uppgifterna skulle 
insamlas af undersökningsledaren sjelf eller dennes biträde, i den 
utsträckning sådant läte sig göra, samt att nämnda arbetes utfö
rande i öfrigt borde anförtros åt särskilda, för ändamålet anstälde 

1 Ifrågavarande cirkulär återfinnes i berättelsen ang. yrkesinspektionens verk
samhet år 1897, sid. 153 och följ. 
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reseagenter. De uppgifter, som sålunda skulle inhemtas, vore de 
å frågeformulär A och B upptagna, eller de, som skulle erhållas 
af arbetsgifvare och arbetare, äfvensom de uppgifter angående arbe-
tarnes årsinkomster, som afsåges uti bilagan till frågeformulär A, 
för det fall att dessa sammandrag icke verkstäldes af arbetsgif-
varen sjelf eller genom hans försorg. Hvad åter anginge de å frå
geformulär C upptagna spörsmål rörande de sanitära förhållandena 
vid fabrikerna, föreslogo komiterade, att denna del af undersökningen, 
h vilken lämpligen borde utföras af sakkunniga personer och helst 
af en läkare på platsen, skulle verkställas genom vederbörande 
helsovårdsnämnders försorg, hvarvid undersökningsledaren sjelf eller 
den reseagent, som verkstälde den öfriga delen af undersökningen 
på platsen, såvidt möjligt borde beredas tillfälle att i den sanitära 
undersökningen deltaga. 

Komiterade uttalade till sist, att de vid utarbetandet af sitt 
förslag förutsatt, att den blifvande ledaren af undersökningarne 
skulle medgifvas frihet att i enskildheter göra mindre, af omstän
digheterna betingade afvikelser från den plan för undersökningarnes 
utförande, som komme att af Kongl. Maj:t fastställas. 

Sedan kommerskollegium förklarat sig för egen del biträda 
komiterades förslag, blef berörda förslag af kollegium med under
dånig skrifvelse den 18 december 1897 till Kongl. Maj:t öfver-
lemnadt, hvarefter Kongl. Maj:t, med fastställande af ofvanomför-
mälda, med litt. A, B och C betecknade frågeformulär, genom nådigt 
bref den 31 i samma månad uppdrog åt kommerskollegium att utföra 
1898 års arbetsstatistiska undersökningar, äfvensom förordnade: 

att till föremål för undersökningarne skulle tagas förhållandena 
inom tobaksindustrien, företrädesvis ur de synpunkter, som i det 
af komiterade afgifna förslag till plan blifvit angifna; 

att undersökningarne skulle omfatta, så vidt möjligt, samtliga 
tobaksfabriker i riket med deras arbetare, äfvensom, i den utsträck
ning så kunde ske, den hemindustri, som inom tobaksindustriens 
område bedrifves på landsbygden; 

att primäruppgifterna för undersökningarne skulle, enligt de 
faststälda formulären och i öfrigt enligt de i komiterades förslag 
angifna grunder, insamlas dels genom arbetsledaren sjelf och dennes 
biträde, dels genom tre eller fyra för ändamålet särskildt anstälde 
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reseagenter, dels och slutligen, hvad den sanitära undersökningen 
anginge, genom vederbörande hälsovårdsnämnders försorg och helst 
af en läkare på platsen; 

att kollegium egde antaga ledare af undersökningen samt öfriga 
för uppgifternas bearbetande erforderliga extra biträden, med före
skrift, att ersättning för ledning af eller deltagande uti undersök
ningen i fråga icke finge tilldelas hos kollegium anstäld ordinarie 
tjensteman, samt 

att undersökningens resultat skulle offentliggöras utan sam
band med öfrigt officielt tryck under benämning » arbetsstatistik. » 

2. Primäruppgifternas insamlande m. m. 

Genom beslut den 25 januari 1898 förordnade kommers
kollegium undertecknad att vara ledare af de sålunda anbefalda 
undersökningarne angående tobaksindustrien i riket. Kollegium 
har dessutom förordnat en amanuens att biträda undertecknad vid 
arbetets utförande, hvarjemte i och för den mera elementära bear
betningen af det statistiska materialet varit anstälda trenne qvin-
liga biträden, af hvilka dock ett varit sysselsatt endast under en 
kortare tid. 

Inhemtandet af de erforderliga primäruppgifterna, hvilket tog 
sin början omedelbart efter ingången af mars månad år 1898, har 
egt rum dels i enlighet med de af komiterade utarbetade och af 
Kongl. Maj:t faststälda frågeformulär litt. A, B och C jemte bi
lagor, och dels, hvad beträffar uppgifterna från sjuk-, begrafnings-
och andra understödskassor inom yrket, enligt ett särskildt, af 
undertecknad utarbetadt frågeformulär D. Uppställningen af dessa 
frågeformulär äfvensom beskaffenheten af de uti desamma fram-
stälda spörsmål inhemtas af det å nästföljande sid. 12—22 i för
minskad skala meddelade aftryck af formulären. Såsom deraf 
framgår, hafva de å formulären innefattade uppgifter inhemtats 
dels från vederbörande arbetsgifvare (formulär A jemte bilaga), 
dels från de inom tobaksindustrien sysselsatta arbetare (formulär 
B), dels genom vederbörande helsovårdsnämnder eller — å platser, 
der sådana icke varit till finnandes — genom kommunalnämndernas 
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Kongl. Maj:ts och Rikets 
Kommerskollegium. 

1898. 

Frågeformulär A. 
(att besvaras af arbetsgifvare). 

Till Kommerskollegium återsändt den / 

af 

Arbetsstatistiska undersökningar 
angående 

Tobaksindustrien i Sverige. 



PRIMÄRUPPGIFTERNAS INSAMLANDE M. M. 1 3 



1 4 PRIMÄRUPPGIFTERNAS INSAMLANDE M. M. 

Kongl. Maj:ts och Rikets 

Kommerskollegium. 
1898. 

Arbetsstatistiska undersökningar angå-
Uppgifter angående arbetarnes årsinkomster under år 1897 vid 

belägen i (stad, köping eller socken). 
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ende Tobaksindustrien i Sverige. Bilaga till Frågeformulär A. 
(Ifylles efter arbetsgifvares aflöningslistor.) 

fabrik 

Till Kommerskollegium återsändt den / af 
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Kongl. Maj:ts och Rikets 
Kommerskollegium. 

1898. 

Frågeformulär B. 
(att besvaras af arbetare). 

Arbetsstatistiska undersökningar 
angående 

Tobaksindustrien i Sverige. 
Till Kommerskollegium återsändt den 

af 
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Kongl. Maj:ts och Rikets 

Kommerskollegium. 
1898. 

F r å g e f o r m u l ä r G. 
(Uppgifter att inhemtas vid 

sanitär undersökning). 

till Kommerskollegium återsändt den / 

af... 

Arbetsstatistiska undersökningar 
angående 

Tobaksindustrien i Sverige 
vid fabrik i 
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Bilaga till Frågeformulär C. 

Uppgifter angående hvarje särskildt fabriksrum vid 
fabrik. 

A n m . Så vidt möjligt torde l u f t p r o f tagas inom de särskilda lokalerna vid öppnandet pa 

morgonen, vid middagsrastens början samt r id fabrikens stängande pa aftonen, och torde resultaten 

häraf meddelas & nästföljande sida, hvarvid hvarje rum, der prof tagits, bör betecknas med samma 
nummer som bär ofvan. 

Luftprof. 



OBS.! Denna blankett skall så noggrant «om möjligt Ifyllas och deretter insändas till 
Kongl. Kommerskollegium 1 Stockholm ISre den 15 November 1898. Stadgar, reglementen, revisions
berättelser o. d. torde bifogas. 

Till Kommerskollegium återsändt den / 

af 

Arbetsstatistiska undersökningar 
angående 

Tobaksindustrien i Sverige 
vid kassa i 

Frågeformulär D. 
(Uppgifter ang. sjuk-, begraf-

nings- m. fl. kassor inom 
tobaksindustrien). 

Kongl. Maj:ts och Rikets 
Kommerskollegium. 

1898. 

2 0 PRIMÄRUPPGIFTERNAS INSAMLANDE M. M. 



PRIMÄRUPPGIFTERNAS INSAMLANDE M. M. 2 1 



2 2 PRIMÄRUPPGIFTERNAS INSAMLANDE M. M. 

Specificerade uppgifter å de under år 1897 bland kassans delegare 
inträffade sjukdomsfall. 

Specificerade uppgifter å de under åren 1893—1897 bland kassans 
delegare inträffade dödsfall. 

OBS.! Denna blankett skall »à noggrant som möjligt ifyllas och derefter Insändas till 
Kongl. Kommerskollegium 1 Stockholm lore den 15 November 1898. Stadgar, reglementen, revi
sionsberättelser o. d. torde bifogas. 
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försorg (formulär C jemte bilaga), samt dels genom ordförandena 
eller kassaförvaltarne uti de inom yrket förefintliga understöds-
kassor (formulär D). 

Hvad särskildt beträffar de uppgifter, som innehållas uti 
frågeformulären A och B, hafva desamma, i enlighet med den 
faststälda planen för undersökningen, vid besök å de skilda arbets
ställena inhemtats dels af undertecknad personligen, dels af den 
såsom biträde åt undertecknad förordnade amanuensen och dels 
af för ändamålet särskildt anstälde agenter, tre manliga och en 
qvinlig. I öfverensstämmelse med de särskilde komiterades för
slag hafva dervid, jemte de uti formulären upptagna frågor, såväl 
till arbetsgifvare som till arbetare framstälts vissa spörsmål, hvilka 
afsett vinnandet af nödig kontroll beträffande de lemnade upp
gifternas rigtighet samt utrönandet af vissa förhållanden, såsom 
angående gällande föreskrifter om lärlingstidens längd, angående 
tidtals inträffande minskning af arbetstiden, angående förekom
sten af särskilda kontroller (i form af motböcker el. dyl.), angå
ende arbetets intensitet under veckans olika dagar, angående 
arbetarnes lefnadsomkostnader m. m. Derjemte hafva undersök-
ningsförrättarne varit ålagda att under den å frågeformulären sist 
inryckta rubriken »särskilda anmärkningar och tillägg» uppteckna 
alla iakttagelser, som syntes dem vara af vigt. Slutligen har det 
äfven varit dem uttryckligen föreskrifvet att icke låta de af arbe-
tarne lemnade uppgifter komma under arbetsgifvares, verkmästares 
eller obehörigas ögon. 

Den qvinliga undersökningsförrättaren har närmast haft sig 
förelagdt att inhemta uppgifter från de inom industrien sysselsatta 
qvinliga arbetarne, och har hon dervid, efter sju månaders oafbrutet 
arbete, insamlat fullständiga uppgifter från 2,494 — eller icke mindre 
än 90 % af hela antalet — qvinliga tobaksarbetare i riket. Uppgifter 
från arbetsgifvare och arbetare hafva vidare inhemtats af underteck
nad: i Stockholm (delvis), Gefle, Malmö, Kristianstad och 8ölvesborg 
samt å landsbygden i Malmöhus och Kristianstads län, hvarvid en 
särskild undersökning — i enlighet med hvad komiterade förordat 
— blifvit vidtagen för att utröna omfattningen af och förhållan
dena inom den hemindustri för tillverkning af cigarrer, som be-
drifves i trakterna kring Landskrona och Kristianstad; af den 
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biträdande amanuensen: i Stockholm (delvis), Göteborg, Karlstad, 
Arvika, Charlottenberg, Strömstad, Alingsås och Lidköping; af en 
reseagent: i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län; af en andre 
reseagent: i Karlskrona, Karlshamn, Ystad, Lund och Helsingborg, 
samt slutligen af en tredje reseagent: i TJpsala, Kristinehamn, Filip
stad, Vesterås, Falun och Hudiksvall. 

I några få fall hafva arbetsgifvare, i stället för att direkt 
till vederbörande undersökningsförrättare afgifva svar å de uti 
frågeformulär A framstälda frågor, förklarat sig föredraga att sjelfva 
ifylla och derefter insända formulären, hvarjemte i tvenne undan
tagsfall uppgifterna å frågeformulär B blifvit skriftligen inhem-
tade från arbetarne (vid en fabrik i Jemtlands län och en fabrik 
å landsbygden i Kristianstads län), och har sistnämnda förfarande 
föranledts deraf, att det i betraktande af såväl det ringa antalet 
arbetare vid de båda fabrikerna som fabrikernas aflägsna belägen
het icke ansetts lämpligt eller erforderligt att ditsända en särskild 
undersökningsförrättare. 

I regel hafva de äskade upplysningarne blifvit lemnade med 
den största beredvillighet. Särskildt erkännansvärdt är i detta 
afseende det stora tillmötesgående, samtliga arbetsgifvare, på 
ett par undantag när, visat genom att, så långt det varit möj
ligt, låta på egen bekostnad verkställa de å bilagan till frågefor
mulär A begärda utdragen ur 1897 års afiöningslistor, hvarvid 
specificerade uppgifter blifvit lemnade rörande hvarje arbetares löne
inkomst för hvarje särskild vecka under ifrågavarande år. Från 
alla helsovårdsnämnder och kommunalnämnder, hvilka blifvit 
anmodade att ombesörja undersökningen af de sanitära förhål
landena vid de å resp. platser belägna tobaksfabriker — med undan
tag af helsovårdsnämnden i Ystad — hafva äskade uppgifter, i 
allmänhet omsorgsfullt utarbetade, ingått; inom nära nog alla större 
tobaksfabriker hafva dervid äfven undersökningar angående luftens 
beskaffenhet uti de egentliga arbetslokalerna blifvit företagna.1) 

1 I de flesta fall har för utrönande af luftens kolsyrehalt den af professor O. 
Pettersson inventerade metoden för luftanalyser kommit till användning. Då emeller
tid uti landsortsstäderna erforderliga apparater för dylika profs anställande i allmänhet 
icke förefunnits, hafva många helsovårdsnämnder, på kommerskoUegii anvisning, för 
luftprofvens åstadkommande och analysering anlitat den i Stockholm nyligen upp
rättade Centralanstalten för luftanalyser. 
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Erkännansvärd är äfven den beredvillighet, hvarmed uppgifter 
rörande tobaksarbetarnes understödskassor blifvit lemnade af resp. 
kasBors styreLser, i det att de utsända frågeformulären litt. D 
återkommit vederbörligen ifylda från samtliga kassor med undantag 
af en kassa i Göteborg. Till sist torde böra omnämnas, hurusom 
såväl arbetsgifvare som arbetare äfven i öfrigt på flerfaldigt sätt 
underlättat undersökningens utförande. Af icke ringa betydelse 
har härvidlag varit den anmaning, som Skandinaviska tobaksarbe
tareförbundets förtroendeman uti en cirkulärakrifveke stält till tobaks-
arbetarne i riket: att genom korrekta och sanningsenliga uppgifters 
lemnande hvar och en i sin stad bidraga till ett godt resultat af 
undersökningen. 

Endast i tvenne afseenden hafva mera nämnvärda afvikningar från 
och inskränkningar uti den af de särskilda komiterade föreslagna 
plan för undersökningens omfattning och anordnande måst vidtagas. 
Då den generelare undersökningen å resp. arbetsorter verkstälts af 
utsända personer, som helt naturligt icke haft tillfälle att uppe
hålla sig å en plats längre än som varit oundgängligt, och då 
vidare helsovårds- och kommunalnämnderna icke lämpligen kunnat 
förlägga den sanitära delen af undersökningen till de tider, då rese
ombuden vistats å de skilda orterna — i allmänhet under den för 
en sanitär undersökning olämpligaste delen af året, nämligen som
martiden — har undersökningen af de sanitära förhållandena i 
regel verkstälts sjelfständigt af nämnda myndigheter, utan att kol
lega ombud deri deltagit på annat sätt än genom att träda i per
sonlig beröring med ledamöter af nämnderna för muntliga öfver-
läggningar rörande undersökningens verkställande. Jemväl har en 
afvikelse från komiterades förslag måst ske beträffande den af dem 
förordade särskilda utredning rörande de arbetskonflikter (strejker 
och lockouts), hvilka under de senare åren egt rum inom tobaks
industrien i vårt land. Den förnämsta orsaken härtill är att 
söka deruti, att de af 1897 års nordiska statistiska möte gillade 
formulär — hvilka, enligt komiterades mening, borde komma 
till användning vid denna del af undersökningen — icke varit 
för nu ifrågavarande ändamål lämpliga, enär det nämligen i före
varande fall endast kunde blifva fråga om att undersöka förhål
landena under gångna tider, under det att de ifrågavarande for-
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mulären närmast synas vara afsedda att användas under en på
gående arbetskonflikt. Det har också visat sig, att arbetames 
organisation icke kunnat och att flere arbetsgifvare hvarken kunnat 
eller velat lemna dylika utförliga uppgifter angående för flera år sedan 
timade arbetskonflikter. De uti det följande anförda upplysningar 
rörande de strejker och lockouts, hvilka förekommit inom tobaksin
dustrien uti skilda delar af riket under tioårsperioden 1888—1897, 
hafva under sådana förhållanden måst sammanställas på grundvalen 
af de meddelanden, som kunnat erhållas från enskilde arbetgifvare 
och arbetare samt från tobaksarbetareförbundets förtroendeman. 

I den mån erforderliga primäruppgifter blefvo tillgängliga, 
vidtog granskningen och bearbetningen af det vidlyftiga materialet. 
Eedan i september månad 1898 var den mest betydande delen af 
primäruppgifterna insamlad, ehuru äfven sedermera tid efter annan 
ända till medio af sistlidne mars månad felande uppgifter — från 
sjukkassor och helsovårdsnämnder — hafva inkommit. 

Vid bearbetningen har särskildt behandlingen af de å bilagan 
till frågeformulär A meddelade lönestatistiska primäruppgifterna 
kraft ett långvarigt och tidsödande arbete af den för biträde vid 
bearbetningen anstälda, fåtaliga personalen. Väsentliga hinder 
för bearbetningens raska bedrifvande och afslutande hafva äfven 
förorsakats dels derigenom, att, såsom förut omnämnts, det för under
sökningens utförande anvisade anslagets knapphet nödvändiggjort, 
att såväl arbetets ledare som den biträdande amanuensen måst 
i betydande utsträckning egna sin tid åt insamlandet af primär-
uppgifter både i hufvudstaden och på en mängd olika platser i 
landsorten, <dels ock derigenom, att af samma personer krafts ett 
omfattande arbete i och för biträde vid den närmare anordningen 
af planen för de anbefalda arbetsstatistiska undersökningarne under 
åren 1899 och 1900. 

Sedan undersökningen numera föreligger afslutad, skall i 
det följande redogörelse lemnas angående de resultat, densamma 
gifvit vid handen. Den utförliga framställningen af de arbets
statistiska förhållandena inom rikets tobaksindustri, sådana de
samma genom förevarande undersökning kunnat ådagaläggas, föregås 
emellertid dels af en öfversigtlig framställning af den svenska tobaks
industriens utveckling och nuvarande läge och dels, såsom en för-
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klaring af de uti den efterföljande redogörelsen och tabellerna ofta 
omnämnda yrkesspecialiteterna, af en kortfattad öfversigt öfver 
arbetets fördelning och anordning inom tobaksfabrikerna. 

Till följd af undersökningens statistiska karakter har dess 
hufvudsakliga resultat, i den utsträckning sådant låtit sig göra, 
sammanförts uti tabellform, hvadan textafdelningen närmast utgör 
en kommentar till de uti tabellerna anförda sifferuppgifter. Emel
lertid kommer äfven att uti texten meddelas en redogörelse för 
sådana frågor, hvilka af ett eller annat skäl icke lämpligen kunnat 
tabellariskt behandlas. 



Tobaksindustrien i riket. 

1. Öfversigt af den svenska tobaksindustriens utveckling 
och nuvarande ställning. 

Sedan bruket af tobak, hvilket genom Amerikas upptäckare 
öfverförts från den nya verlden till den gamla, under loppet af 
1500-talet blifvit temligen allmänt uti flera europeiska länder, dröjde 
det ännu en ganska rundlig tid, innan tobaken Båsom njutnings
medel blef bekant i Sverige. Fullkomligt tillförlitliga uppgifter 
om det år, då den första tobaken infördes till Sverige, torde det 
numera icke vara möjligt att erhålla, enär hvarken allmänna 
handlingar eller enskilda personers skrifter i ämnet derom lemna 
någon upplysning. Sannolikt torde emellertid vara, att tobaken 
först i början af 1600-talet blifvit känd i vårt land, ehuru den 
då ännu icke hunnit blifva någon handelsvara i stort, något som 
äfven till en del ådagalägges deraf, att artikeln tobak icke är nämnd 
i samtida tulltaxor, ehuru densamma, åtminstone under 1620-talet, 
bevisligen förekommit och användts som njutningsmedel. Bland de 
varor, som det år 1626 instiftade s. k. Söderkompaniet skulle till 
Sverige införa, namnes äfven tobak. Enligt hvad tillgängliga hand
lingar ådagalägga, var användningen af tobak år 1629 känd bland 
studenterna i TJpsala; fyra år senare utkom det första i Sverige 
tryckta arbetet om tobak, och uppgifver författaren — en medicine 
professor i TJpsala — att man i Sverige då för tiden »knappt 
kunde finna någon enda person, som ej var ganska förfaren i denna 
rökningskonst. » 

Genom anläggandet i Amerika af kolonien Nya Sverige torde 
införseln af tobak mot slutet af 1630-talet hafva blifvit betydligt 



DEN SVENSKA TOBAKSINDUSTRIENS UTVECKLING M. M. 29 

ökad; så infördes t. ex. år 1640 till Sverige cirka 36,170 kilogram 
tobak1. Handeln med tobak synes till en början hafva varit tillåten 
för hvem som helst, i det att denna vara fortfarande icke finnes upp
tagen i tulltaxan. Den tilltagande införseln gjorde det dock snart 
nödvändigt för regeringen att stadga något om tobakshandeln, hvar-
för också Söderkompaniet redan år 1641 fick uteslutande privile
gium på denna handel. För hvarje år, som gick, vann nu tobaks
förbrukningen i Sverige och dess biländer allt större utsträckning, 
men samtidigt ökades också regeringens möda att upprätthålla de 
stadgade privilegierna gent emot smuggling och underslef, trots det 
att gång efter annan allt högre böter bestämdes för oloflig införsel 
af och handel med tobak. Dessa stadganden blefvo dock af tem-
ligen kort varaktighet, och under de följande årtiondena rådde de 
mest stridiga åsigter om tobaksfrågans lämpligaste ordnande, i det att 
tobakshandeln än förklarades fri för hvar och en, sedan varan först 
blifvit vederbörligen förtullad, än öfverlemnades såsom monopol åt 
vissa bolag. Sedan Kongl. Maj:t år 1662 förklarat, att kronan 
öfvertoge hela tobaksaffären, utarrenderades all tobakshandel i riket 
till ett särskildt tobakskompani. 

Till belysande af den utbredning, tobaksbruket i vårt land 
vid denna tid vunnit, torde endast behöfva anföras, att totalmäng
den af den tobak, som under det följande året — år 1663 — 
uttogs från kompaniets lager, steg till cirka 100,000 kilogram. 
Tio år senare hade konsumtionen af tobak i riket ytterligare ökats, 
och utgjorde då cirka 150,000 kilogram. 

Från denna tid daterar sig äfven anläggandet af den första 
större tobaksfabriken i Sverige, i det att tobakskompaniet på 1660-
talet i Stockholm uppbyggde ett större tobaksspinneri2. Angå
ende tillverkningens art och omfattning vid denna vår första tobaks
fabrik torde numera inga som helst uppgifter stå att erhålla i 
vidsträcktare mån, än att af tillgängliga handlingar kan inhemtas, 
att kompaniet var ålagdt att tillverka tre olika slags tobak, 
nämligen : 

1 Koloniens guvernör var särskildt ålagd att med hvarje till Sverige destineradt 
fartyg hemsända en större qvantitet tobak. 

2 Omkring tio är tidigare hade den första fabriken för tillverkning af tobaks
pipor trädt i verksamhet. 
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1) smalt spunnen af fina virginiska blad (till ett pris af två 
daler kopparmynt för skålpundet); 

2) halftjock af holländska blad (till sju mark skålpundet) och 
3) tjockt spunnen af franska blad (till fem mark skålpundet). 
Det vanligaste sättet för tobakens användning under 1600-

talet var rökning medelst pipa, hvarjemte tuggning af tobak efter 
hand blef allt mera allmän bland sjöfolket. Bruket af snus var 
deremot ännu ej allmänt bekant. Snusdosor — »snufftobaksbössor» 
— omtalas dock i en tulltaxa af år 1666. Femtio år senare begag
nades tobak i form af »spunnit och karfvat samt breftobak, knaster 
och brasiliansk tobak, så ock snustobak. » Cigarren blef känd i 
Sverige först i början af 1800-talet. 

Det nyssnämnda af tobakskompaniet anlagda tobaksspinneriet 
torde under de efter dess anläggande närmast följande årtiondena 
eller ända intill dess att tobakskompaniets privilegier af Karl XI 
blefvo upphäfda, hafva utgjort rikets enda egentliga tobaksfabrik. 
Först sedan den tobakskompaniet meddelade oktroj år 1685 gått 
till ända, kunde en inhemsk tobaksindustri uppstå, och i detta 
afseende liksom uti så många andra ådagalade Karl XI sin sträf-
van att upphjelpa den materiela odlingen i Sverige genom befräm
jandet af industriela inrättningars anläggande. Tobaksfabriker skulle 
dock endast få anläggas uti några af de större sjöstäderna, till att 
börja med blott i Stockholm, Norrköping, Kalmar, Visby, Göteborg 
och Malmö samt å ett par orter i Finland. Också synas flera 
tobaksspinnerier vid denna tid hafva blifvit anlagda. 

För att ytterligare underlätta denna industris utveckling på
bjöds år 1686, att ingen spunnen tobak skulle få införskrifvas 
eller föryttras i riket och dess underliggande provinser, hvarjemte 
redan följande år genom ett kongl. plakat förordnades, att hvar 
och en af rikets undersåtar skulle hafva tillåtelse att, emot erläg-
gande af den föreskrifna tullen (4½ öre silfvermynt för skålpundet), 
införa obearbetad tobak till att inom landet spinnas och upparbetas, 
allenast den, som ville upprätta ett tobaksspinneri, derom gjorde 
anmälan till kammar- och kommerskollegium. Om regeringens 
intresse för att understödja den unga industrien vittnar äfven, att 
staden Strömstad år 1698 fick afslag å sin anhållan att få tullfritt 
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från Norge införa bearbetad tobak, enär ett dylikt medgifvande 
skulle lända de inhemska tobaksfabrikerna till förfång, h varemot 
två år senare, på deTom af borgerskapet i Karlskrona gjord anhållan, 
tobaksspinnerierna i nämnda stad medgåfvos rättighet att åtnjuta 
någon nedsättning i tullen på af dem införda tobaksblad. Denna 
förmån utsträcktes år 1715 att gälla alla rikets tobaksspinnerier. 

Genom det nu anförda torde vara ådagalagdt, att tobaksindu
strien har jemförelsevis gamla anor i vårt land. Att närmare ådaga
lägga den omfattning, uti hvilken industrien bedrefs, eller att ens 
söka tillnärmelsevis angifva antalet af rikets tobaksfabriker med 
deras tillverkningar under Sveriges storhetstid, lärer näppeligen 
låta sig göra, och ännu omöjligare torde det vara att kunna erhålla 
några upplysningar angående de vid denna tid inom fabrikerna 
anstälde arbetare och deras förhållanden. Vi måste derför in
skränka oss till att konstatera, att den på 1660-talet i Stockholm 
anlagda tobaksfabriken tjugu år senare efterföljdes af flera såväl i 
hufvudstaden som äfven å flera af de vigtigare platserna i lands
orten. Att tobaksspinnerier år 1700 funnos i Karlskrona, har 
redan blifvit omnämndt, och af de uti hufvudstaden i midten af 
] 700-talet befintliga tobaksfabriker hade åtminstone en egt bestånd 
sedan år 1699, under det att af de öfriga en blifvit anlagd år 
1716 och en år 1717. 

Gifvet är emellertid, att en betydlig tillbakagång skulle ega rum 
inom tobaksindustrien liksom inom hela vårt näringslif under de 
olyckliga krigsåren, hvilka föregingo storhetstidens slut, då en stor 
del af den under Karl XI med så mycken kostnad och omtanke 
skapade svenska industrien gick nära nog fullständigt under. Det 
blef derför för frihetstidens statsmän en bjudande nödvändighet 
att söka återupprätta det i grund ruinerade välståndet i landet. 
Såsom ett af de förnämsta hjelpmedlen härtill ansåg man sig böra 
genom statens lagstiftning och prohibitiva åtgärders vidtagande 
bereda skydd för den inhemska industrien samt såväl härigenom 
som genom pekuniärt understöd af statsmedel underlätta anläggan
det af nya industriela företag. Särskildt gynnade blefvo härvid 
sådana industrier, för hvilka råvaran kunde produceras inom landet, 
hvarigenom man kunde förhindra, att landet öfversvämmades af 
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utländska produkter. Från denna tid daterar sig också uppkom
sten af en egentlig fabriksindustri i vårt land. 

Bland de näringsgrenar, som eärskildt blefvo föremål för rege
ringens omtanke under denna tid, intager tobaksindustrien ett bland 
de främsta rummen. Det nu följande tidehvarfvet är också rikt 
på lagbestämmelser, afseende densammas gynnande, och vederbö-
randes sträfvanden att befordra en inhemsk tobaksindustris ut
veckling äro dervid nära förbundna med åtgärder för att söka få 
till stånd en tobaksodling i stort inom landet. Under sådana för
hållanden torde en fortsatt framställning af tobaksindustriens historia 
i vårt land böra föregås af en kort redogörelse för tobaksplan-
tagerna i riket under äldre tider. 

Eedan i början af 1650-talet hade tobaksplantan förekommit 
som prydnadsväxt i våra trädgårdar, och mot slutet af 1600-talet 
blefvo praktiska försök att inom landet odla tobak anstälda, ehuru 
dessa försök, enligt hvad det vill synas, icke fingo några vidare 
följder. Sedan emellertid i början af 1720-talet försöken att odla 
tobak i Skåne blifvit återupprepade och utfallit gynsamt, fingo 
vederbörande uppmärksamheten fästad på möjligheten af att inom 
landet frambringa tobak såsom handelsvara. År 1724 föranstaltade 
kommerskollegium utgifvandet af en tryckt underrättelse om tobaks
planteringen och dess rätta skötsel, hvarjemte rikets inbyggare ge
nom ett kongl. plakat uppmanades att gripa sig an med tobaks
odling. Särskildt blefvo städerna år 1725 ålagda att för framtiden 
upplåta en viss del af hvarje tunnland dem tillhörig åkerjord till 
tobaksplantering (under en kortare tid bestämd till 2 kappland). 
Denna bestämmelse blef visserligen upphäfd år 1748, hvarvid dock 
ånyo förordnades, att tobaksplantager skulle anläggas vid alla stä
der, utom vid de nordligast belägna, enär verkstälda försök hade 
utvisat, att ett kallare klimat icke tilläte en dylik kultur. Lämp
ligt tobaksfrö införskrefs från utlandet och tillhandahölls för billigt 
pris, hvarjemte kommerskollegium tid efter annan utsåg särskilda 
instruktörer, hvilka skulle biträda allmänheten med allehanda an
visningar beträffande tobaksplantagers anläggande och tobakens rätta 
behandling. För att bereda landets tobaksplantörer möjlighet att 
vinna afsättning för sin vara bestämdes, att hvarje tobaksspinneri-
idkare, vid äfventyr af privilegiernas förlust och ganska dryga 
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böter, årligen vid hvarje spinnbord skulle upparbeta en viss qvan-
titet inhemsk tobak, hvilken qvantitet skulle ökas, allt efter som 
den inhemska produktionen af tobaksblad blefve större. Sålunda be
stämdes densamma år 1739 till 4,000 skalp., år 1754 till 6,000 
skalp, och år 1757 till 8,000 skalp, för hvart spinnbord. En del 
fabrikanter erhöllo till och med uttryckligen privilegier endast för 
bearbetande af svenska tobaksblad. De efter tidens förhållanden jem-
förelsevis höga tullsatserna å obearbetad tobak från utlandet bidrogo 
äfven i sin mån att underlätta afsättningen af svensk tobak till 
rikets tobaksfabriker; under en längre tid gälde t, o. m. import
förbud för tobaksstjelk samt för tobaksblad från sådana länder, som 
frambringade tobak af ungefär liknande qvalitet med den svenskal. 
Först år 1799 är hvarje förbud mot obearbetad tobaks införande 
i riket upphäfdt. 

Regeringens sträfvanden för att befrämja den inhemska tobaks
odlingen ledde äfven till önskadt resultat. Tobaksplantager anlades 
snart nog öfver allt i landets södra och mellersta delar, hufvud-
sakligen, såsom naturligt var, kring städerna. Störst voro plan
lagerna kring Stockholm, Norrköping, Alingsås, Vesterås, Karls
hamn och de skånska städerna, särskildt Kristianstad, Lands
krona, Ystad, Malmö m. fl. Af de säkerligen ganska ofullständiga 
uppgifter om afkastningen af tobaksplantagerna i riket, hvilka fin
nas att tillgå i hallrätternas handlingar och annorstädes, torde kunna 
beräknas, att exempelvis på 1770-talet den årliga produktionen af 
tobak uppgick till cirka 700,000 kilogram, eller ungefär två tredje
delar af hela den qvantitet tobak, som vid sagda tid årligen för
arbetades vid rikets tobaksfabriker. 

Under det allmännas hägn uppammades äfven inom kort en 
betydande inhemsk tobaksindustri. Särskildt i Stockholm anlades 
under 1720- och 1730-talen en mängd nya tobaksspinnerier, för-

1 Redan år 1728 förbjöds införseln af tobaksstjelk från utlandet — vid varan» 
konfiskation och 100 dalers böter — och år 1739 upptogos bland de utrikes varor och 
persedlar, hvilka derefter till införsel i riket skulle vara alldeles förbjudna, tobaksblad 
från Pommern, Hannover, Brandenburg och Lûneburg. Enligt tulltaxan år 1782 är 
införseln af tobaksstjelk ej vidare förbjuden. Deremot skärptes tid efter annan för
budet att införa tobaksblad. År 1771 befinnes förbudet vara utsträckt äfven till >sand-
goods och snggers», och enligt 1782 års tulltaxa äro utländska tobaksblad, utom vest-
indiska och holländska, förbjudna att i riket införas. 
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utom de redan förut befintliga, äfvensom flera mindre fabriker för 
tillverkning af snus och kardustobak, och hufvudstaden står nu 
liksom både under föregående och efterföljande tid med afseende â 
omfattningen af sin tobaksindustri långt framom öfriga orter i lan
det. För öfrigt anlades nya tobaksfabriker: i Karlshamn 1725 och 
1731, i Varberg 1725, i Gefle 1726 och 1728, i Alingsås och 
Malmö 1726, i Norrköping 1727, 1729 och 1733, i Kristianstad, 
Vesterås och Köping 1731, i Landskrona 1733 o. s. v. Äfven i 
Göteborg samt å flera andra orter trädde under 1730-talet tobaks
spinnerier i verksamhet. 

Eedan för år 1741 — det första år, för hvilket samlade upp
gifter, ehuru ingalunda fullständiga, finnas att tillgå angående tobaks
industrien i riket — redovisades till kommerskollegium icke min
dre än 33 tobaksfabriker med ett angifvet arbetareantal af 1,338. 
Värdet af samtliga tillverkningar vid rikets tobaksfabriker under nyss-
berörda år utgjorde c:a 938,844 kronor (704,133 daler silfvermynt). 
Af fabrikerna voro 21 med 806 arbetare till finnandes i hufvudstaden, 
eller icke mindre än resp. 63e och 6O2 proc. af hela antalet fabriker 
och arbetare. Närmast efter Stockholm följde Norrköping med 5 
fabriker och 273 arbetare; Gefle och Kristianstad hade hvardera två 
fabriker med resp. 133 och 69 arbetare. Återstående redovisade 
fabriker voro belägna i Karlstad, Malmö och Kalmar, under det 
att från Göteborg och en del andra orter uppgifter icke synas 
hafva till kollegium inkommit. Beträffande tillverkningarnes olika 
slag och qvantitet lemna tillgängliga handlingar icke några 
fullständiga uppgifter. Fabrikernas hufvudsakliga tillverkning ut
gjordes emellertid af spunnen tobak, hvarjemte de flesta fabriker 
torde hafva tillverkat större eller mindre qvantiteter röktobak och 
snus. Att produktionen vid tobaksfabrikerna vid denna tid var 
högst betydlig, framgår äfven, förutom af nyss anförda siffror, af 
de betydliga qvantiteter oarbetad tobak, som samtidigt infördes till 
riket. Så t. ex. utgjorde importen af tobaksblad (införseln af tobaks-
stjelk hade, såsom ofvan blifvit omnämndt, år 1728 alldeles förbju
dits) till det egentliga Sverige 1,113,700 kilogram år 1740 och 
1,458,064 år 1741. Då den qvantitet tobak, som årligen erhölls 
från de inhemska tobaksplantagerna, säkerligen redan nu var gan
ska betydlig, torde man kunna antaga, att inemot två millioner 
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kilogram tobak vid denna tid bearbetades vid rikets tobaks
fabriker. 1 

Denna efter tidens förhållanden storartade tobaksindustri, 
hvilken hade utvecklats till en sådan blomstring på den korta ti
den af femton år, blef allt fortfarande föremål för regeringens väl
villiga omsorger. Det förbud mot införande i riket af utomlands 
bearbetad tobak, hvilket redan under det föregående århundradet 
stadgats, blef år 1739 i hufvudsakliga delar återupplifvadt, hvar-
efter detsamma, ehuru med vissa modifikationer, nästan oafbrutet 
blef gällande ett godt stycke in uti vårt århundrade. Först år 
1824 blef detta införselförbud fullständigt upphäfdt 2. All för
säljning i minut af utländska tobaksblad var äfvenledes förbjuden 
under större delen af frihetstiden. 

Utvecklingen af tobaksindustrien i riket synes emellertid un
der denna tid hafva gått något för raskt framåt, om man får 
döma efter en år 1739 utfärdad förordning. Enligt denna sågo 
vederbörande sig nämligen nödsakade att genom vissa bestämmelser 
förhindra anläggandet af allt för många fabriker för förädling af 
tobak. Detta mål trodde man sig till en del kunna vinna genom 
att utfärda förbud mot anläggandet af andra tobaksspinnerier än 
sådana, som årligen upparbetade minst 14,000 skalp, blad, hvar-
jemte tillika förordnades, att tobaksfabriker icke skulle få an
läggas på landsbygden. Då det emellertid snart nog visade sig, 
att dessa åtgärder till hämmande af öfverproduktion icke voro till
räckligt effektiva, måste man redan år 1741 vidtaga kraftigare 
mått och steg. Sistnämnda år bestämdes derför, att tills vidare 
några nya privilegier för anläggande af tobaksspinnerier icke skulle 
meddelas, ehuru denna bestämmelse visserligen blef af kort varak-

1 Såsom något särskildt anmärkningsvärdt torde böra påpekas, att år 1741, enligt 
föreliggande uppgifter, i medeltal 40 arbetare voro anstälde vid hvarje fabrik. Detta 
märkliga förhållande förklaras dock till en del deraf, att endast de större tobaksfabrikerna 
blifvit redovisade för sagda år. 

2 År 1739 förbjöds införseln af »tobak i bref, tobakspinnar, spunnen tobak och 
rappé;» införseln af spanskt snus var deremot tillåten. År 1761 tilläts åter införsel af 
karfvad tobak, men enligt 1771 års tulltaxa är införselförbudet åter utsträckt att om
fatta äfven sådan tobak. År 1782 är hvarje förbud mot införsel af bearbetad tobak 
npphäfdt, hvarémot i 1799 års tulltaxa förbud mot införsel af spunnen tobak återfin
nes, med undantag dock för sådan tobak från Vestindien. Detta sista importförbud 
för i utlandet bearbetad tobak blef år 1824 upphäfdt. 
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tighet. Under åren 1742—1766 gälde derjemte förbud för alla 
andra än tobaksspinneriidkare att tillverka kardustobak och snus, 
hvarmed tydligen afsågs att befrämja storindustrien på de små 
fabrikanternas bekostnad. En del tobaksfabriker, som deraf voro 
i behof, erhöllo ock direkta understöd af allehanda slag, såsom i 
form af lån, tnllindringar, exportpremier o. s. v. 

Sedan s. k. hallrätter år 1739 blifvit inrättade uti de flesta 
af rikets större städer, blifva de upplysningar, som stå att 
erhålla om den svenska industriens utveckling och ställning under 
äldre tider, betydligt rikare. Hallrätten skulle nämligen hafva 
uppsigt öfver alla inom staden belägna industriela inrättningar 
och föra förteckning såväl öfver dessa inrättningars tillstånd och 
tillverkningssorter som ock öfver alla deras idkare, betjente, handt-
verkare och arbetsfolk samt deröfver årligen till kommerskollegium 

Tab. litt. A. Öfversigt af tobaksindustriens utveckling i Sverige 
1741—1897. 
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ingifva generalsammandrag. Hufvudsakligen ur dessa i kommers-
kollegii arkiv förvarade handlingar äro de uti det följande medde
lade uppgifterna angående tobaksindustriens utveckling efter år 1741 
hemtade, liksom äfven den ofvan meddelade redogörelsen för to
baksindustriens ställning nyssnämnda år härrör från hallrätternas 
berättelser för detta år.1 För tiden efter år 1860 hafva dock i 
regel endast de af kommerskollegium årligen utgifna berättelser 
angående fabriker och handtverk blifvit anlitade 2. 

För att i stort åskådliggöra utvecklingen af rikets tobaksin
dustri från midten af 1700-talet till nuvarande tid meddelas i tab. 
litt. A uppgifter för hvart tionde år 3 beträffande antalet i gång 
varande tobaksfabriker, antalet vid dem anstälde arbetare, olika 
slag af tillverkningar 4 samt värdet å samtliga fabrikat.5 

Af förestående tabell framgår, att fabrikernas antal, som år 
1741 utgjorde 33, under de tvenne närmast derpå följande årtion
dena ökades till 58; under tioårsperioden 1760—1770 är emellertid 
ökningen i deras antal alldeles särskildt i ögonen fallande, i det att 
antalet år 1770 nära nog fördubblats eller uppgått till icke mindre 
än 111, hvilket t. o. m. är något högre än antalet för närvarande i 
riket existerande tobaksfabriker. Denna skenbart onaturliga stegring 
under nyssberörda tioårsperiod har dock sin temligen naturliga för
klaring, nämligen dels deruti, att regeringen, såsom ofvan blifvit 
omnämndt, år 1766 fann sig föranlåten att upphäfva det år 1742 
stadgade uteslutande privilegium för tobaksspinneriidkarne att fcill-

1 För åren 1743—1757 innehålla hallrättshandlingarne endast obetydliga upplys
ningar om tobaksindustrien, på grund deraf att tobaksspinneriidkarne år 1742 befria
des från att lyda under hallrätts domvärjo, och redovisades tobaksindustrien under 
denna tid uti särskilda af vederbörande magistrater till kommerskollegium afgifna re
dogörelser. År 1757 förständigades emellertid tobaksspinneriidkarne uttryckligen att 
lyda under hallrätt. 

2 Äfven för tiden efter 1830 — då kommerskollegium började utgifva årliga be
rättelser angående fabriker och handtverk — till och med år 1860 hafva de medde
lade uppgifterna i många fall måst heintas ur de från hallrätterna och, sedan dessa 
år 1846 blifvit upphäfda, från magistraterna inkomna primäruppgifter för de olika åren. 

3 Med undantag af år 1750, för hvilket år endast ofullständiga uppgifter stått 
att erhålla. 

4 Uppgifter angående tillverkningarnas olika slag meddelas första gången uti 
hallrätternas berättelser för år 1775, till följd hvaraf dylika uppgifter uti tab. litt. A 
icke kunnat meddelas tidigare än för år 1780. 

5 Det torde böra uppmärksammas, att de uti tab. litt. A och B äfvensom i ta
bellen å sid. 38 meddelade sifferuppgifter för tiden före år 1810, då Finland var för-
enadt med Sverige, endast afse det egentliga Sverige. 
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verka kardustobak och snus, till följd hvaraf under åren närmast före 
år 1770 en mängd tobakskarfverier och snusfabriker uppstodo, och 
dels äfven i det förhållandet, att vid denna tid någon sträng åtskilnäd 
icke gjordes mellan fabriker och handtverk, hvadan uti ofvanstå-
ende siffra medräknats en del »sjelfförsörjare» och andra, hvilka 
på grund af den bedrifna rörelsens obetydlighet i vår tid näppe
ligen skulle uppförts bland fabriksidkarne. 

Att denna ökning i fabrikernas antal icke får tolkas såsom 
ett bevis för tobaksindustriens raska framåtskridande, ådagalägges 
otvetydigt deraf, att antalet arbetare under samma tid högst be
tydligt nedgått, eller från 1,338 år 1741 till 877 år 1770. Vär
det å samtliga tillverkningar utvisar visserligen ungefär samma 
siffra för år 1770 som för år 1741, men om man dervid betän
ker, att penningen under perioden afsevärdt sjunkit i värde, blir 
det temligen tydligt, att tobaksindustrien, trots den skenbara ök
ningen af fabrikernas antal, under frihetstidens sista årtionden 
gått högst betydligt tillbaka. Denna tillbakagång ådagalägges äfven 
i någon mån af den afsevärda minskningen uti rikets import af 
oarbetad tobak från utlandet, hvilken år 1760 nedgått till 384,932 
kilogram och år 1770 utgjorde 494,794 kilogram 1. Delvis kan 

1 Till belysande af tobaksfabrikernas förbrukning af utländskt råmaterial under 
olika tider meddelas här efter offlciela arkivhandlingar en öfversigt af 

Rikets import af oarbetad tobak under åren 1740—1897. 

1 Den onaturligt låga siffran för år 1880 förklaras af den ovanligt höga import
siffran för år 1879, näml. 5,539,456 kilogram. Jemför i öfrigt not 5 å föregående sida. 



1 Jemför not. 5 å sid. 38. 

dock denna minskning äfven förklaras af de inhemska tobaks-
plantagernas tillväxt. 

År 1780 har antalet fabriker åter minskats till 72, hvar-
jemte antalet arbetare samtidigt nedgått till 753 och värdet å to-
baksfabrikernas samtliga tillverkningar angifvits utgöra endast 
656,155 kronor (164,039 riksdaler specie). Från och med ifrå
gavarande år hafva de tillgängliga primäruppgifterna möjliggjort 
sammanställandet af exakta uppgifter för qvantiteten af olika slag 
af tillverkningar, hvarför till jemförelse med nuvarande förhållan
den under tab. litt. B meddelas en mera detaljerad redogörelse 
för tobaksindustrien i riket meranämnda år. Såsom synes af ifrå-

Tab. litt. B. Tobaksindustrien i riket år 1780.1 
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gavarande tabell, hafva samtliga tillverkningar för hela riket (utom 
Finland) år 1780 utgjort 583,364 kilogram, hvaraf 423,774 kg. rull-
och presstobak, 101,185 kg. kardustobak och endast 58,405 kg. snus. 
Mera betydande spinnerier voro, förutom i hufvudstaden, anlagda 
i Karlshamn, Norrköping och Laholm, under det att tillverkning 
af kardustobak i större qvantitet bedrefs i Malmö och Stockholm. 
De förnämsta snusfabrikerna voro i verksamhet i Norrköping, Ny
köping och Göteborg; fabrikerna i Norrköping tillverkade sålunda 
icke mindre än 42,806 kg. snus1. Med afseende å tobaksin
dustriens omfattning intager Norrköping fortfarande platsen när
mast hufvudstaden, under det att Malmö med hänsyn till värdet 
af fabrikernas tillverkningar kommer i tredje rummet. Anmärk
ningsvärdt är, att af den år 1741 så betydliga tobaksindu
strien i Gefle år 1780 endast återstår en obetydlig fabrik med 6 
arbetare. I öfrigt torde få hänvisas till tabellen. 

Från år 1780 ända intill midten af detta århundrade har 
tobaksindustrien i riket gått temligen betydligt framåt. Visserli
gen är såväl antalet fabriker som antalet vid dem anstälda arbe
tare föga vexlande. Det lägsta antalet af både fabriker och ar
betare är angifvet för år 1800 (resp. 65 och 645). År 1820 är 
antalet fabriker högst eller 86 st., under det antalet arbetare, son» 
ännu år 1830 utgjorde endast 695, år 1840 icke stigit högre än 
till 836, d. v, s. icke fullt ett hundratal högre än år 1780. 
Deremot har under ifrågavarande sextioårsperiod tillverkningarnes 
såväl qvantitet som värde ökats i synnerligen afsevärd grad. Sär-
skildt anmärkningsvärd är den kolossala stegring af snustillverk-
ningen, som egde rum i början af vårt århundrade. Ännu år 1810 
har nämnda tillverkning icke stigit högre än till 103,969 kg. 
men under tioårsperioden 1810—1820 blir den nära fyrdubbelt 
högre, för att under de derefter följande tjugu åren åter mera än 
fördubblas (896,148 kg. år 1840 mot 415,779 kg. år 1820). 
Rull- och presstobakstillverkningen ökas visserligen under de för
sta tioårsperioderna efter år 1780 — den belöpte sig sålunda år 1810 
till 506,879 kg. — men visar sig derefter under de följande tio
åren hafva gått Ded med ungefär, hälften, eller till 262,261 kg. 

1 Bland snusfabrikerna i Norrköping intages första rummet af den år 1753 an
lagda Swartzska fabriken, hvilken ännu är i verksamhet. 
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år 1820. Ännu år 1840 utgjorde ifrågavarande tillverkning föga 
mera eller endast 283,959 kg. Tillverkningen af röktobak bar år 
1800 ökats till 320,467 kg.; högst är den år 1810 ined 445,736 kg., 
hvarefter en regelbunden minskning åter inträder ända till år 1840, 
då kardustobakstillverkningen nedgått till 372,372 kg. I sam
manhang härmed torde böra anmärkas, att importen af utländska 
tobaksblad, som år 1780 utgjorde 470,345 kg. och år 1790 ned
gick till 334,375 kg., år 1840 ökats till 1,365,109 kg. Det an-
gifna värdet å tobaksfabrikernas tillverkningar är redan år 1810 dub
belt högre mot år 1780, eller 1,480,816 kronor; derefter går det 
under de närmaste årtiondena tillbaka, men har år 1840 åter sti
git, ehuru icke högre än till 1,589,551 kronor. 

Bland tobaksfabrikernas tillverkningar under år 1840 angifves 
äfven en qvantitet af 8,091 kilogram cigarrer (omkring 1,600,000 
stycken). Cigarrer synas hafva blifvit tillverkade i Sverige första 
gången år 1814, då en fabrikant i Göteborg uppgifvit sig hafva 
tillverkat 32 kg. (c:a 6,400 st.) af denna vara. År 1816 har ci
garrtillverkningen, som fortfarande var inskränkt till Göteborg, be
löpt sig till 125 kg. (omkring 25,000 stycken). Emellertid synes 
den nya varan varit föga begärlig för allmänheten, ty under de 
följande åren bar en högst obetydlig qvantitet cigarrer blifvit i 
riket fabricerad1. Sålunda utgjordes cigarrtillverkningen år 1830 
af endast 60 kg. (12,000 stycken). 

År 1850 uppgick antalet tobaksfabriker i riket åter till 86 
och samma år hade antalet arbetare stigit till 1,129. Äfven det 
angifna tillverkningsvärdet företer en synnerligen betydande steg
ring eller från 1,589,551 kronor år 1840 till 2,130,480 kronor 
år 1850. Samtliga olika slag af tillverkningar visa också bety
dande ökning, med undantag utaf tillverkningen af kardustobak, 
som år 1850 nedgått till 321,576 kg. Relativt störst är steg-
ringen i tillverkningen af cigarrer (från 8,091 år 1840 till 66,215 
kg. år 1850). ökningen under en tioårsperiod af snusfabrikatio
nen belöper sig till i rundt tal 200,000 kg., under det att pro-

1 Svårigheten att i riket vinna afsättning för cigarrer framgår äfven deraf, att 
sedan varan år 1824 blifvit upptagen i tulltaxan, införseln af cigarrer under de närmaste 
åren varit temligen obetyfllig. Den utgjorde sålunda år 1825: 1,755 st., år 1826: 10,604 
st., år 1828: 58,220 st., år 1829: 37,898 st. o. s. v. År 1834 hade emellertid importen 
af cigarrer stigit till 318,917 st. och utgjorde år 1840, enligt officiela uppgifter, 688,500 st. 
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duktionen af rull- och presstobak under samma tid ökats med c:a 
75,000 kg. 

Till åskådliggörande af den utveckling, rikets tobaksindustri 
hunnit vid 1800-talets midt, samt till belysande af det raska fram
åtskridande, som sedan denna tid egt rum inom detta område, 
meddelas uti den å efterföljande sida ingående tab. litt. C en 
Öfverblick öfver tobaksindustrien i Sverige år 1850, hvarvid fabri
kernas anläggningsorter blifvit ordnade efter tillverkningsvärdets 
olika storlek. 

Enligt hvad af tabellen närmare framgår, voro år 1850 af 86 i 
verksamhet varande tobaksfabriker 82 belägna i stad (fördelade på 
27 städer), och endast fyra på landsbygden, af hvilka senare den 
största med 8 arbetare förefans i Göteborgs och Bohus län. Det 
största antalet fabriker eller 24 har Göteborg att uppvisa, d. v. s. 
nära 28 % af hela antalet. Vid dessa 24 fabriker voro sysselsatta 
272 arbetare eller något öfver 24 % af samtlige tobaksarbetare i 
riket, under det att motsvarande tal för de 14 tobaksfabrikerna i 
Stockholm utgjorde 318 (28-2 %). Tredje rummet intages af Malmö, 
som visserligen endast har att uppvisa en enda fabrikr hvilken 
dock sysselsatte icke mindre än 143 arbetare. Med hänsyn till 
arbetareantalets storlek följa de vigtigaste arbetsorterna derefter i 
följande ordning: Vesterås 53, Ystad 43, Gefle 39, Karlstad 33, 
Norrköping 28 o. s. v. Enligt tillverkningsvärdet komma deremot 
efter Stockholm med 877,734 kronor, Göteborg med 338,779 kr. och 
Malmö med 161,319 kronor, Norrköping i fjerde rummet med ett 
tillverkningsvärde af 157,500 kronor, Gefle i femte rummet, Karl
stad i sjette o. s. v. 

Den största produktionen inom samtliga tillverkningsgrenar 
har likaledes Stockholm att uppvisa. I främsta rummet kom
mer fabrikationen af snus, af hvilken vara i hufvudstaden till
verkades 505,302 kg. eller nära hälften af det snus, som under 
året tillverkades i riket. Äfven med afseende å öfriga "till
verkningar står hufvudstaden långt framom andra orter i riket, 
med undantag dock för tillverkningen af cigarrer, hvaraf i Stock
holm tillverkats obetydligt mer än i Göteborg. Cigarrtillverknin
gen belöpte sig nämligen år 1850 i Stockholm till 27,480 kg. (ca 
5½ millioner stycken) mot 21,931 kg. i Göteborg och 8,683 kg. i 
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Tab. litt. C. Tobaksindustrien i riket år 1850. 
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Malmö (resp. 4,386,000 och 1,736,000 stycken). Utom i rikets 
tre största städer förekom cigarrtillverkning endast på 12 platser 
och deraf i relativt större omfattning endast i Ystad, Halmstad och 
Gefle. Den mest betydande tillverkningen af kardustobak bedrefs, 
förutom i hufvudstaden, i Malmö (82,288 kg.) samt i Gefle, Göte
borg, Ystad, Karlskrona och Kalmar. De största tobaksspinnerierna 
åter voro belägna i hufvudstaden (med en tillverkning af 147,632 
kg.) samt i Göteborg (82,722 kg.), Karlstad (38,281 kg.), Malmö 
(32,116 kg.), Vesterås (14,043 kg.), Kristinehamn (13,404 kg.) 
o. s. v. Närmast efter hufvudstaden följde på snusfabrikationens 
område Vesterås (85,957 kg.) samt dereftér Gefle (82,413 kg.), 
Norrköping (76,879 kg.), Örebro (61,064 kg.), Jönköping (60,000 
kg.), Hudiksvall, Kalmar, Linköping o. s. v.1 

Under de senaste femtio åren hafva tobaksfabrikerna allt fort
farande endast obetydligt ökats i antal. År 1860 äro visserligen 
103 tobaksfabriker i verksamhet, år 1875 har deras antal stigit 
till 110 st. och för år 1883 äro icke mindre än 112 fabriker redo
visade — det högsta antal tobaksfabriker, som, enligt de officiela 
uppgifterna, hittills under något år förefunnits i riket. Men dereftér 
går antalet åter ned, nämligen till 91 år 1885, till 85 år 1890 och 
till 88 år 1895. Enligt de till näringsstatistiken meddelade uppgifter 
för år 1897 uppgick antalet tobaksfabriker i riket sagda år till 93.2 

Äfven om alltså antalet tobaksfabriker fortfarande visat föga 
tendens till ökning, har emellertid denna industri under vårt år
hundrades senare hälft allt mer och mer utvecklat sig till en verk
lig storindustri. Från år 1850 till år 1897 har sålunda antalet 
af de vid rikets tobaksfabriker sysselsatte arbetare nära nog fyr-
dubblats (4,380 arbetare år 1897 mot 1,129 år 1850), värdet å 
tobaksfabrikernas tillverkningar i det närmaste sjudnbblats (år 1897 
angafs värdet å samtliga tillverkningar uppgå till 14,820,138 kr.) 
och tillverkningens qvantitet stigit från 1,836,120 kg. år 1850 
till 6,413,634 år 1897. 

Hvad särskildt beträffar arbetarnes antal, har detta redan 

1 I ett annat sammanhang skall något närmare redogöras för de märkliga upp 
lysningar den ifrågavarande tab. litt. C innehåller ang. arbetarnes å olika arbetsorter 
åldersfördelning. 

2 1898 års arbetsstatistiska undersökningar hafva omfattat 104 tobaksfabriker. 
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under femtonårsperioden 1850—1865 mera än fördubblats, och 
tio år senare eller år 1875 är deras antal mer än tredubbelt 
högre mot år 1850. Högsta antalet arbetare inom tobaksindustrien 
före år 1896 är redovisadt för år 1874, då det belöpte sig till 
4,007. Efter sistnämnda år går antalet visserligen ganska afse-
värdt tillbaka — år 1880 utgjorde detsamma 3,217, år 1886 
(lägst) 2,766 och 3,147 år 1890. Först efter några och tjugu års 
förlopp är 4,000-talet åter öfverskridet. Den för år 1897 angifna 
siffran 4,380 lärer dock säkerligen med ett eller annat hundratal 
understiga det verkliga arbetareantalet. 

I detta sammanhang torde böra anmärkas, att tobaksindustri
ens utveckling till storindustri äfven ådagalägges af det förhållan
det, att fabrikationen allt mer och mer börjat öfvergå till större 
och medelstora fabriker, äfven om antalet af de mindre fabrikerna 
fortfarande är högst betydligt. Medelantalet arbetare per fabrik, 
hvilket ännu år 1840 icke var högre än 10 och derefter ökades 
till 13 år 1850 och 17 år 1860, utgjorde nämligen för hvart och 
ett af åren 1870, 1880 och 1890 resp. 27, 31 och 37 samt hade år 
1897 stigit till icke mindre än 47 arbetare i medeltal vid hvarje fabrik. 

Med afseende å de olika slagen af tillverkningar visar det 
sig, att cigarrtillverkningen under berörda tidsperiod (1850—1897) 
i det närmaste tiodubblats (den uppgick år 1897 till den höga 
siffran af 654,589 kg., d. v. s. omkring 131 millioner stycken), 
under det att snustillverkningen fyrdubblats — år 1897 produce
rades nämligen i riket icke mindre än 4,423,650 kg. snus — 
samt rull- och presstobakstillverkningen stigit från 355,155 kg. år 
1850 till 894,579 kg. år 1897 (för år 1888 är dock sistnämnda 
tillverkning angifven vida högre, nämligen till 1,389,565 kg.). 
Deremot hade tillverkningen af kardustobak år 1897 icke stigit 
till högre qvantitet än 440,816 kg. 1, hvilket visserligen innebär 
en ökning af c:a 120,000 kg. sedan år 1850, men som i sjelfva 
verket utgör en högst betydlig minskning efter år 1883, för hvil
ket år ifrågavarande tillverkning angifvits till 775,551 kg. År 

1 I denna siffra är här inräknad den jemförelsevis obetydliga tillverkningen 
af papyrosser (c:a 21,000 kg). I kommerskollegii officiela fabriksberättelse samman
föras papyrosser numera med cigarrer; uti de äldre berättelserna fördes samma till
verkning tillhopa med mil- och presstobak. 



4 6 DEN SVENSKA TOBAKSINDUSTRIENS UTVECKLING M. M. 

1890 var dock kardustobakstillverkningen till och med hälften 
mindre mot år 1897, eller endast 217,728 kg. 

Till fullständigande af den i tab. litt. A meddelade öfver-
sigten torde i öfrigt få hänvisas till nedanstående tab. litt. D, i 
hvilken för femårsperioder från och med år 1861 till och med år 
1897 sammanförts medeltalsberäkningar rörande tobaksindustrien i 
riket. 
Tab. litt. D. Medeltalsberäkningar ang. tobaksindustrien i riket åren 1861—1897. 

I tab. litt. E meddelas liknande beräkningar rörande rikets 
import af tobak under nyssberörda tidsperiod, hvarvid, för jemfö-
relsens skull och till belysande af den årliga konsumtionen af tobak 
i Sverige, vid sidan af uppgifterna angående införseln af oarbetad 
tobak till fabrikernas behof angifvas medelsiffror, utvisande den 
qvantitet förädlad tobak, som samtidigt från utlandet införts till 
Sverige. Angående de under olika år gällande tullsatser å olika 
slag af tobak, såväl oförädlad som förädlad, meddelas derjemte uti 
tab. litt. F en jemförande öfversigt. Slutligen har, med ledning 
af de till kommerskollegium inkomna primäruppgifter till 1897 års 
näringsstatistik, under tab. litt. G sammanförts en öfversigtlig redo
görelse för rikets tobaksindustri under nyssnämnda år, hvarvid de 
olika anläggningsorterna, i öfverensstämmelse med uppställningen 
af de i det föregående meddelade tab. litt. B och C, blifvit ord
nade efter det af fabriksidkarne angifha sammanlagda tillverknings-
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Tab. litt. E. Rikets införsel af tobak i medeltal för åren 1861—1897. 

Tab. litt. F. Tullsatser å olika slag af tobak åren 1830—1897. 

värdet. Särskildt torde uppmärksammas, att uti ifrågavarande tabell, 
så långt de tillgängliga uppgifterna sådant medgifvit, papyross-
tillverkningen blifvit särskildt specificerad. I den sista af tabel
lens kolumner angifves derjemte summan af tobaksfabrikernas å 
olika platser bevillningstaxerade inkomst. 

Såsom synes af ifrågavarande tabell (litt. G), voro af de för år 
1897 till kommerskollegium redovisade 93 tobaksfabriker 87 belägna 
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Tab. litt. G. Tobaks-
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industrien i riket år 1897. 
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i stad eller köping (tillsammans 30 arbetsplatser) och endast 6 redo
visade för landsbygden, af hvilka senare den största med 122 arbe
tare var belägen i Vermlands län. Det största antalet såväl fabriker 
som arbetare förefans i Stockholm (17 fabriker med sammanlagdt 
1,400 arbetare), eller resp. 183 och 32 % af hela antalet. Närmast 
efter hufvudstaden följde Göteborg med 12 och derefter Malmö 
med 11 fabriker, hvaremot arbetareantalet i Malmö var nära ett 
hundratal högre än i Göteborg (i Malmö 764 d. v. s. 17 4 % och 
i Göteborg 679 eller 15.5 % af hela antalet tobaksarbetare i riket). 
Sammanlagdt 40 fabriker med 2,843 arbetare voro således till fin
nandes i rikets tre största städer. Bland öfriga arbetsorter kom
mer Gefle främst med 1 fabrik och 305 arbetare, hvarjemte å 
ytterligare tre arbetsorter arbetareantalet steg till 100 eller der-
öfver, nämligen i Helsingborg 2 fabriker och 112 arbetare, i Lin
köping 2 fabriker och 100 arbetare samt i Charlottenberg (Verm
lands län) 1 fabrik med 122 arbetare. Att märka är slutligen, 
att af samtliga arbetsplatser endast 2 äro belägna i Norrland, hva-
dan alltså tobaksindustrien i det närmaste är inskränkt till mel
lersta och södra Sverige. Ordnas arbetsorterna efter länsindel
ningen, befinnes det, att det största antalet platser, å hvilka tobaks
fabriker finnas anlagda, anträffas i Malmöhus län med 7 och i Verm
lands län med 5 olika arbetsplatser. 

Såsom vidare af tabellen framgår, uppgick år 1897 den för 
bevillning uppskattade inkomsten af samtliga tobaksfabriker till 
1,378,227 kronor. Totalvärdet å dessa fabrikers tillverkningar 
hade samtidigt stigit till den respektabla siffran af 14,820,138 kr., 
ett tillverkningsvärde, som berättigar tobaksindustrien till en plats 
bland vårt lands förnämsta industrigrenar. 

Hvad beträffar qvantiteten och värdet af tobaksfabrikernas å 
olika orter tillverkningar, intager Stockholm i våra dagar liksom 
under hela den föregående utvecklingen främsta rummet långt 
framför öfriga platser i riket. Sålunda visar sig det för Stock
holm angifna värdet å samtliga fabrikat (5,181,775 kronor) vara 
dubbelt högre än motsvarande belopp för Göteborg (2,560,660 kr.) 
och fyra gånger större än totalvärdet å Malmöfabrikernas tillverk
ningar (1,646,071 kronor). Äfven beträffande tillverkningens sär
skilda grenar äro de högsta qvantiteterna redovisade för Stockholm 
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utom med afseende å fabrikationen af rutt- och presstobak, hvilken 
tillverkning är störst i Göteborg med 197,100 kg., hvarefter följer 
Cbarlottenberg med 143,000 kg., under det att hufvudstadens 
tobaksspinnerier komma först i tredje rummet med 125,235 kg. 
tillverkad rull- och presstobak. Dylik tillverkning i större omfatt
ning bedrifves dessutom i Malmö med 90,033 kg., i Karlstad med 
84,591 kg., i Arvika med 82,058 kg. o. s. v. 

Tillverkningen af cigarrer utgjorde år 1897: 

o. s. v. 
Kardustobakstillverkning i större skala bedrifves i Stockholm 

med 143,255 kg., Malmö med 54,394 kg., Ystad med 50,180 kg., 
Gefle och Charlottenberg med c:a 37,000 kg. för hvardera platsen, 
o. s. v. 

Rikets förnämsta snusfabriker äro belägna å följande platser: 

hvarjemte å hvar och en af orterna Oskarshamn, Jönköping, Vester-
ås, Gefle, Cbarlottenberg och Norrköping under år 1897 produ
cerats 100,000 — 200,000 kilogram snus. 

Slutligen må anmärkas, att papyrosstillverkning hufvudsak-
ligen egt rum endast i Stockholm (17,335 kg.) och i Gefle 
(3,536 kg.), hvarjemte obetydligare qvantiteter af denna vara angif-
vits blott från Charlottenberg och Göteborg med resp. 424 och 
400 kg. 

Anmärkningsvärdt är, såsom ock en blick på tab. litt. G 
gifver vid handen, hurusom en snusfabrik med endast ett fåtal 
arbetare ofta åstadkommer en högst betydligt större tillverkning, 
såväl beträffande qvantitet som värde, än en cigarrfabrik eller ett 
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tobaksspinneri med ett många gånger större arbetareantal, hvilket 
förhållande emellertid har sin helt naturliga förklaring dertrti, att 
inom snustillverkningen maskinkraft kommit till användning uti 
långt större utsträckning än inom öfriga grenar af tobaksindustrien. 
Sålunda hafva t. ex. de tvenne snusfabrikerna i Hudiksvall, hvilka 
tillsammans sysselsätta endast 12 arbetare, angifvit ett sammanlagdt 
tillverkningsvärde af 296,900 kronor, då deremot två cigarrfabriker 
i Helsingborg med 112 arbetare stanna vid ett totalvärde af 224,500 
kronor, en fabrik i Kristianstad med 12 arbetare icke tillverkat 
cigarrer för mera än 10,000 kronor eller ett tobaksspinneri i Kri
stinehamn med 30 arbetare angifvit sitt tillverkningsvärde till 
endast 88,150 kronor. Den omfattande snustillverkning, som be-
drifves i Göteborg, utgör äfven anledningen till, att totalvärdet af 
Göteborgsfabrikernas tillverkningar är afsevärdt större än mot
svarande värde för Malmöfabrikerna, ehuru de senare sysselsätta 
ett hundratal flere arbetare än de förra 

Till underlättandet af en öfverblick öfver tobaksfabrikernas 
inom olika län andel uti de olika slagen af tillverkningar meddelas 
uti tab. litt. H en för detta ändamål gjord sammanställning, uti hvil-
ken för jemförelsens skull tillverkningen af cigarrer jemväl beräk
nats i kilogram 1. Med hänvisande i öfrigt till tabellen, torde upp
märksamheten endast böra fästas dera, att af de 16 län, från hvilka 
uppgifter angående tobaksindustrien föreligga, cigarrtillverkning 
egt rum uti 12 län (uti 5 af dessa endast i mindre omfattning), 
fabrikation af rull- och presstobak uti 9 län (uti 1 län dock högst 
obetydligt), tillverkning af kardustobak uti 7 län (deraf uti 2 län 
endast i mindre qvantiteter) och papyrosstillverkning allenast uti 4 
län (af hvilka blott Stockholms stad och Geneborgs län redovisat 
större qvantiteter). Deremot har snus tillverkats uti sammanlagdt 
13 län, af hvilka 11 hafva att uppvisa en mera betydande till
verkning. Alldeles i ögonen fallande 8r den omfattande rull- och 
presstobakstillverkning, som bedrifves i vestra Sverige, i det att 
från Vermlands län (med 359,239 kg.) och Göteborgs och Bohus 
län (med 202,300 kg.) redovisats sammanlagdt nära nog 2/3 af hela 
fabrikationen af denna vara. 

1 Vid evàlveringen hafva 200 cigarrer i medeltal antagits motsvara 1 kilograms vigt. 
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Tab. litt. H. Tillverkningarnes slag och värde vid tobaksfabrikerna 
i olika län år 1897. 

I sammanhang härmed torde slutligen, enligt de till kommers-
kollegii näringsstatistik inkomna uppgifter för år 1897, böra om
nämnas, att af 93 redovisade tobaksfabriker inalles 59 (d. v. s. 
63-4 %) egdes af ensamma personer, af hvilka 57 voro män och 2 
qvinnor, under det att 20 fabriker egdes af aktiebolag och 14 af 
andra bolag. Beträffande särskildt de af aktiebolag bedrifna tobaks
fabriker meddelas uti tab. litt. I en fördelning af dessa fabriker 
efter län, hvarvid särskildt angifvits antalet af de vid fabrikerna 
anstälde arbetare samt aktiekapitalens sammanlagda storlek. Antalet 
af dessa fabriker utgör 21.5 % af landets tobaksfabriker, under det 
att motsvarande procenttal för antalet af de vid nämnda fabriker 
anstälda arbetare utgör 24-4. 
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Tab. litt. I. Tobaksfabriker, som egas af aktiebolag. 

Såsom framgår af den uti det följande lemnade kortfattade 
framställningen af arbetssättet vid tobakens bearbetning inom yrkets 
olika grenar, förekommer inom denna industri användning af annan 
drifkraft än handkraft endast i obetydlig utsträckning. Detta för
hållande ådagalägges äfven af de till kommerskollegii berättelse angå
ende fabriker och handtverk meddelade uppgifter beträffande antalet 
och styrkan hos de under år 1897 vid rikets tobaksfabriker använda 
motorer af olika slag, hvaröfver följande sammanställning lemnar 
upplysning : 

Af dessa motorer voro 5 afsedda för arbetslokalernas förseende 
med elektrisk belysning. Såsom redan i det föregående blifvit 
framhållet, tagas i öfrigt de flesta motorerna i anspråk vid snus
fabrikerna samt derjemte vid de större tobaksspinnerierna; deremot 
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har annan drifkraft än handkraft vid cigarrfabrikerna endast i 
ett par undantagsfall kommit till användning. 

Angående de vid tobaksfabrikerna begagnade arbetsmaskiner 
skall i det följande redogörelse lemnas i den utsträckning, upp
gifter beträffande dessa maskiner stått att erhålla. 

Beträffande den råvara, som årligen bearbetas vid rikets tobaks
fabriker, lära fullt exakta uppgifter näppeligen stå att erhålla. 
Emellertid torde temligen säkra approximativa beräkningar i detta 
afseende kunna anföras. Hvad först angår rikets import af oarbetad 
tobak, uppgick denna år 1897 till 3,717,447 kg., representerande 
ett värde af 6,691,405 kronor. Denna qvantitet lärer i det när
maste få anses motsvara tobaksfabrikernas behof af utländsk råmaterial. 

Då det torde kunna anses vara af ett visst intresse att erhålla 
en öfverblick af olika länders- andel i denna import, meddelas 
här nedan i tab. litt. J en ur kqmmerskollegii berättelse angående 
handel hemtad tablå, i hvilken dessutom, till jemförelse med de 
uti tab. litt. E anförda siffror, angifves rikets import af arbetad 
tobak från olika länder. 

Tab. litt. J. Rikets import år 1897 af tobak från skilda länder. 1 

1 År 1897 uppgick rikets utförsel af tobak till icke mera an 12,091 kilogram 
(deraf 11,307 kilogram arbetad, vandra slag>) med ett angifvet värde af 41,523 kronor. 
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Härvid måste emellertid uppmärksammas, att de uti denna tabell 
meddelade importsiffror ingalunda innebära, att de angifha qvanti-
teterna tobak blifvit producerade uti de länder, från hvilka tobaken 
blifvit till riket införd, utan endast ådagalägga, att importen af 
det utländska råmaterialet — hvilket till största delen leder sitt 
ursprung från Amerika — förmedlas af de stora handelshusen 
i olika europeiska länder. 

Förutom de betydliga qvantiteter utländska tobaksblad och 
stjelk, som årligen upparbetas vid rikets tobaksfabriker, användas 
dock fortfarande stora mängder inom landet producerad tobak för 
tillgodoseende af de inhemska fabrikernas behof af billigare råvara, 
särskildt för tillverkningen af gröfre cigarrer och tuggtobak samt 
snus. Det torde derför vara på sin plats att här med några ord 
redogöra för den inhemska tobaksodlingens närvarande ställning. 

Intill midten af vårt århundrade fortfor man att odla tobak 
i temligen stor skala rundt om i landet. Derefter inskränktes tobaks
odlingen till allt färre platser1, och äfven om produktionen af 
tobak inom landet äfven i våra dagar måste betecknas såsom 
ganska betydande, synes den dock nu år efter år gå tillbaka. 
Numera förefinnas tobaksplantager hufvudsakligen i Stockholm 
med dess närmaste omgifningar samt i vissa trakter af Skåne, 
nämligen dels kring Landskrona (inom Annelöfs, Hofterups, Barse
bäcks, Vestra Karaby, Saxtorps, Norrhvidinge och Dagstorps socknar), 
och dels vid Ahus, hvanfrån tobaksplanteringen på senare tider ut-
bredt sig till hela den kringliggande trakten. Sistnämnda område, 
som har en utsträckning af omkring 3 mil, omfattar Ahus, Einkaby, 
Wiby, Fjelkinge, Nymö, Ljungby, Gualöfs, Kiaby, Ifvetofta, Nosaby, 
och Vidtsköfle socknar. 

Hufvudorten för tobaksplanteringen inom Kristianstads län 
utgör dock utan gensägelse Ahus. 

Enligt hvad uppgifvits, lärer den årliga skörden af tobak i 
Sverige, då icke missväxt till följd af kyla och för mycket regn 
inträffar, kunna uppskattas till i rundt tal en million kg. Häraf 

1 Så t. ex. uppgifves tobaksodlingen halva upphört vid Norrköping år 1848, 
vid Alingsås redan år 1814, men deremot vid Vesterås först på 1860-talet. 
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komma c:a 300,000 kg. på Landskronatrakten, o:a 400,000 kg. 
på Åhustrakten och återstoden på Stockholm. 

Med afseende å de vid rikets tobaksfabriker anstälde arbetare 
innehålla de från äldre tider tillgängliga uppgifter endast spar
samma upplysningar utöfver hvad ofvan meddelats angående ar-
betarnes antal under skilda tider. Före år 1830 — som bekant 
det år, då kommerskollegium började af trycket utgifva årliga berät
telser angående fabriker och handtverk — förekomma icke ens 
fullständiga uppgifter rörande arbetarnes fördelning efter ålder och 
civilstånd. 

En närmare granskning af hallrätternas rapporter före denna 
tid gifver emellertid vid handen, att tobaksfabrikernas arbetare 
ända till början af detta århundrade nära nog uteslutande varit af 
mankön. Flerfaldiga gånger förordnades till och med uttryckligen, 
att vid rikets fabriker såsom regel endast manliga arbetare 
skulle användas, och att fabriksidkarne, endast för den händelse 
manliga arbetare icke stode att erhålla eller af en eller annan an
ledning icke vore för en viss yrkesgren lämpliga, skulle få vid 
fabrikerna sysselsätta qvinnor. Under de första årtiondena af 1800-
talet synas dock allt flera arbetare af qvinkön hafva fått inträde vid 
tobaksfabrikerna, ehuru qvinnornas antal fortfarande var högst be
tydligt underlägset männens. Först sedan cigarrtillverkningen efter 
århundradets midt börjat att uppblomstra inom landet, börjar äfven 
qvinnoarbetet att i större omfattning vinna insteg inom tobaksin
dustrien. 

I äldre tider utgjordes emellertid en högst väsentlig del af 
tobaksfabrikernas arbetare af barn och yngre personer. Vid de 
flesta fabriker voro alltid ett större antal lärlingar och »gossar» an-
stälda för utförandet af allehanda sysslor samt för att biträda gesäller 
och arbetskarlar. Och då hallordningen medgaf fabriksidkarne rät
tighet att såsom lärlingar anställa barn, som fyllt tio år, torde med 
visshet kunna antagas, att bland lärlingarne funnos många både 
tio- och elfvaåringar ; af hjelpgossarne åter voro säkerligen åtskilliga 
i en ålder under tio år 1). 

1)Af de år 1898 vid rikets tobaksfabriker anstälde manliga arbetare hafva 212 
äldre arbetare uppgifvit sig hafva inträdt i yrket i en ålder under 12 år; af dessa 
hade 50 inträdt i yrket före fylda 10 år. (Jfr. tab. 16.) 
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För att endast anföra några exempel, voro år 1774 vid tobaks-
fabrikerna i Malmö af 52 arbetare 26, eller jemnt halfva antalet, 
gossar; år 1791 voro vid den största fabriken i nämnda stad an-
stälde 38 vuxne arbetare och 55 gossar, och år 1810 var antalet 
vuxne och underårige arbetare vid samma fabrik resp. 47 och 53. 
Temligen liknande synes förhållandet mellan de yngre och äldre 
arbetarnes antal hafva varit på de flesta orter i landet. 

Sedan år 1830 exakta uppgifter börjat att meddelas angående 
antalet af de arbetare, som voro i en ålder af 15 år eller derunder, 
visar det sig, att de underåriges antal fortfarande är högst betydligt 
(jemför tab. litt. K). Så voro t. ex. år 1835 af 696 tobaksar
betare i riket 249, d. v. s. 358 %, icke äldre än 15 år. För vissa 
orter stälde sig nyssnämnda år förhållandet mellan antalet minder
årige och vuxne vida ogynsammare, såsom t. ex. i Malmö, hvarest 
af 96 arbetare 67 eller c:a 70 % voro femton år eller derunder. 1 
Stockholm och Göteborg utgjorde de underårige deremot vid samma 
tid endast resp. 29.1 och 17.6% utaf hela antalet af de vid tobaks
fabrikerna å dessa platser sysselsatte arbetare. 

Tab. litt. K. Arbetarne vid rikets tobaksfabriker åren 1830—1895. 

Ännu år 1850 hade procenttalet för arbetarne under 15 år 
icke nedgått. Sagda år voro nämligen, såsom af tab. litt. C 
framgår, af 1,129 tobaksarbetare i riket 404, d. v. s. 35.8 %, i en 
ålder af 15 år eller derunder. Bortsedt från en del orter, hvarest 
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vid mindre fabriker i många fall de underåriges antal var betyd
ligt större än antalet vuxne arbetare, hade meranämnda år i Stock
holm 22 %, i Malmö 43.4 %, i Göteborg och Vesterås c:a 50 % och 
i Ystad till och med 62.8 % af hela antalet arbetare icke hunnit till 
högre ålder än 15 år. År 1855 hade de underåriges antal stigit 
till 570, utgörande 326 % af arbetarnes hela antal, och år 1860 
utgjorde de ännu 478, d. v. s. ungefär 27 % af hela arbetareantalet. 
För jemförelses skull torde böra påpekas, att år 1898 voro af 4,380 
tobaksarbetare i riket endast 234, eller 5 3 % af hela antalet, i en 
ålder under 15 år. 

Från och med år 1863 lemna de tillgängliga officiela hand
lingarne upplysningar angående de vid fabrikerna sysselsatte ar
betare, fördelade efter kön samt ålder öfver och under 18 år. I 
tab. litt. K meddelas äfven rörande tobaksarbetarne dylika upp
gifter för år 1865 och hvart femte derpå följande år. 

Såsom af tabellen i fråga framgår, voro år 1865 af 2,393 
arbetare 1,685, eller 704 %, män och 708, eller 296 %, qvinnor. 
I en ålder under 18 år voro 840 arbetare, d. v. s. 35,1 %, och af 
dessa voro 566 män och 274 qvinnor, eller resp. 67-4 och 32"6 %. 
Sedan denna tid har emellertid antalet qvinliga arbetare nära nog 
fyrdubblats, underr det att de manliga arbetarnes antal år 1897 
endast var några tiotal högre än år 1865. Hufvudsakliga anled
ningen till detta förhållande är att söka deri, att den uppblom
strande cigarrindustrien allt mer och mer börjat ersätta de manliga 
arbetarne med qvinnor. En hastigare tillväxt uti de qvinliga ar
betarnes antal under vissa perioder motsvaras äfven temligen kon
stant af en betydligare ökning uti tillverkningen af cigarrer, under 
det att en minskning uti cigarrfabrikationen under en annan period 
är förenad med en minskning i de qvinliga arbetarnes antal. 
Under den första tioårsperioden (1865—1875) ökades visserligen 
de manliga arbetarne till 1,980 eller med 17'5 %; men redan under 
denna period hafva de qvinliga arbetarne mera än fördubblats i 
antal (från 708 år 1865 till 1,657 år 1875) eller ökats med icke 

mindre än 134 %. År 1875 voro procenttalen för män och qvinnor 
resp. 54'4 och 456. Under den derefter följande tioårsperioden 
(1875—1885) har antalet qvinliga arbetare vid tobaksfabri
kerna åter nedgått, nämligen till 1,534 år 1880 och till 1,411 
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år 1885; q vinnornas procenttal har dock fortfarande något ökats, 
ehuru endast till 47.7 %. År 1890 är deremot qvinnornas antal 
större än männens, i det att berörda år vid tobaksfabrikerna voro 
sysselsatta 1,662 qvinnor mot 1,485 män, (resp. 52-8 och 47.2 %). 

Efter år 1890 har antalet af tobaksfabrikernas arbetare åter 
ökats högst väsentligt, ehuru qvinnornas antal stigit betydligt 
raskare än männens. Af de för år 1897 redovisade 4,380 arbetarne 
voro sålunda 1,727 (39.4 %) män och 2,653 (60.6 %) qvinnor. 

Hvad slutligen beträffar de inom tobaksindustrien sysselsatte 
minderårige arbetarne — sådana, som äro i en ålder under 18 år — 
har deras antal under de efter år 1865 närmast följande åren ökats 
i ganska afsevärd grad. Sålunda voro t. ex. år 1874 af 4,007 
tobaksarbetare ett så stort antal som 1,498, eller 374 %, minder
åriga. Efter sistnämnda tidpunkt kan man emellertid år efter år 
iakttaga en temligen konstant minskning i de minderårige arbetar-
nes antal, så att år 1885 af 2,966 arbetare endast 549 eller 
18.5 %, utgjordes af minderårige. 

År 1897 hafva 987 arbetare, d. v. s. 22 5 % af hela antalet 
(4,380), uppgifvits vara i en ålder under 18 år. Bland dessa 987 
minderårige voro 43'5 % af mankön och 56'5 % af qvinkön. Eelativt 
sedt, voro dock de manlige arbetarne under 18 år något starkare 
representerade än de qvinliga, i det att på 100 manlige arbetare 
kommo 25, på 100 qvinliga arbetare deremot endast 21 minderårige. 

Till jemförelse med de resultat, hvartill 1898 års arbetssta-
tistiska undersökningar kommit, skulle det naturligtvis hafva varit 
önskligt, att en närmare redogörelse här kunnat lemnas äfven an
gående äldre tiders allmänna arbeteförhållanden inom tobaksindu
strien. Enär emellertid de officiela källor, hvilka anlitats för utar
betandet af förevarande öfversigtliga framställning rörande sjelfva 
industriens utveckling under olika tider, icke meddela några upp
lysningar i detta afseende utöfver hvad som ofvan blifvit anfördt, 
och då dessutom den begränsade tid, som för arbetets fullbordande 
stått till buds, icke medgifvit anställandet af vidlyftigare efter
forskningar för utrönandet af dessa förhållanden, har det ansetts 
vara lämpligast att meddela de spridda upplysningar, som här
vidlag stått att erhålla, i sammanhang med den uti det följande 
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lemnadè framställningen af arbetsförhållandena inom tobaksindu
strien under år 1898. 

Såsom ett obestridligt faktum torde dock redan här kunna 
konstateras, att den storartade utvecklingen af rikets tobaksindustri 
på senare tider äfven haft till följd en afgjord förbättring uti de 
inom industrien sysselsatte arbetarnes vilkor och förhållanden. Så
lunda hafva en del hygieniska olägenheter inom yrket blifvit mer 
eller mindre afhjelpta genom anskaffandet af nya arbetslokaler eller 
vidtagandet af lämpligare anordningar inom de redan befintliga —-
ehuru visserligen fabrikslokalerna, såsom den följande redogörelsen 
ådagalägger, fortfarande lemna åtskilligt öfrigt att önska. Vidare 
hafva förändringar till det bättre tid efter annan skett äfven der-
utinnan, att arbetarnes dagliga arbetstid afsevärdt minskats, att 
arbetslönerna för såväl ackordsarbete som tidsarbete blifvit höjda 
o. s. v. Arbetarnes förbättrade ekonomiska ställning har också 
haft till följd, att procenttalet af de arbetare, hvilka genom eget 
åtgörande sörjt för att försäkra sig mot längre eller kortare oför
måga till arbete, för hvarje år blifvit allt större; allt flere hafva 
äfven de industriidkare blifvit, hvilka genom frikostiga understöd 
till sina arbetares sjukkassor i afsevärd grad underlättat arbetarnes 
sträfvanden att bereda sig och de sina en tryggad existens under 
sjukdomens dagar. 

2. Arbetets anordning inom tobaksindustrien. 

Enligt hvad redan af den föregående framställningen blifvit 
ådagalagdt, kan man inom tobaksfabrikationen urskilja fem olika 
hufvudgrenar, nämligen tillverkning af: 1) cigarrer och s. k. 
cigarr-cigaretter ; 2) papyrosser (i dagligt tal gående under be
nämningen cigaretter;) 3) röktobak, hvilken hufvudsakligen fabri
ceras i form af kardustobak; 4) rull- och presstobak (— tugg
tobak), samt 5) sntts. Då dessa olika fabrikationsgrenar, med hän
syn såväl till sättet för arbetets anordning som till arbetarnes för
hållanden, sins emellan förete högst väsentliga skiljaktigheter, har 
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i den följande framställningen, så långt det varit erforderligt för 
erhållande af ett rigtigt resultat af förevarande undersökning och 
i den utsträckning, tid och utrymme sådant medgifvit, åtskilnad 
gjorts mellan fyra af ofvan nämnda yrkesgrenar, i det att, på 
grund af papyrosstillverkningens relativa obetydlighet, tillverk
ningen af papyrosser och af röktobak, såsom närmast hörande till
hopa, sammanslagits till en grupp. Såsom förklaring af den uti 
det följande lemnade redogörelsen för de inom olika yrkesgrenar 
förekommande specialiteterna — hvilkas olika funktioner och be
tydelse det torde vara nödvändigt att känna för att kunna rätt 
bedöma särskildt aflöningens förhållande till det presterade arbetets 
värde och beskaffenhet — skall här lemnas en kortfattad öfversigt 
af arbetets gång och de olika yrkesspecialiteternas användning 
inom tobaksfabrikationens särskilda grenar. 

Cigarrtillverkning. Den första behandling, som den, åtmin
stone vid de flesta fabriker, uti särskilda lagerrum förvarade 
tobaken har att genomgå, är sortering och fuktning. Olikheten 
hos den under en mängd olika namn och till väsentligt vexlande 
pris utbjudna varan uppkommer nämligen icke endast genom plan
tornas, utan äfven till stor del genom bladens olika beskaffenhet, 
deras större eller mindre utveckling, olika torrhet samt föregående 
behandling, och till följd häraf är det nödvändigt för fabrikanten 
att skilja det goda från det mindre goda. Ofta — och i regel i 
fråga om den tobak, som odlas i Sverige — måste äfven råvaran 
undergå en förnyad fermentering (»svettning»), ehuru denna pro
cess i allmänhet bör hafva verkstälts af tobaksodlaren eller tobaks
handlaren, innan råvaran levereras till fabrikanten. Fuktning med 
vatten åter måste ske för att göra tobaken mjuk och böjlig, hvari-
genom den först blir tjenlig att vidare förarbetas. 

Den efter fuktningen närmast följande behandlingen af tobaken 
är stripning, hvilken tillgår på det sätt, att man frånskiljer stjelken 
och den största medelnerven från bladet. Samtidigt härmed eger 
en ny sortering rum, i det att man dels åtskiljer de hela blad-
halfvorna efter olika storlek och färg, dels ordnar såväl större 
affallsprodukter som mindre sådana och stjelkar för sig. Af dessa 
olika delar kommer tobaksstjelken icke till användning inom cigarr-
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tillverkningen. Den för cigarrens inre delar afsedda tobaken un
dergår derefter en förnyad torkning. 

Samtliga med dylikt arbete sysselsatta arbetare — hos hvilka 
tydligtvis alls ingen eller åtminstone endast en obetydlig yrkes
skicklighet erfordras — »magasinskarlar», »tobakssorterare», »to-
baksfuktare», »stripare», »bladuppsättare», »däcksmakare» m. fl. 
äro i det följande uppförda såsom beredningsarbetare. 

Sjelfva cigarrerna beredas i allmänhet icke af samma slags 
tobak allt igenom, utan för de olika delarne — inlagan, om-
bladet, (som sammanhåller inlagan), och täckbladet (det yttre 
omhöljet) — användas olika tobakssorter eller åtminstone olika slags 
blad. Inlagan utgöres af mindre bladdelar, ombladet af mindre 
blad, hvilka icke äro lämpliga till ytterblad, och täckbladen af 
större och bättre beskaffade blad. Den egentliga cigarrtillverk
ningen består endast deruti, att arbetaren samlar en tillräcklig 
mängd af inlagan, ordnar den i handen, så att tobaken kommer 
att ligga jemnt fördelad, slår deromkring det färdiga ombladet 
och åstadkommer derefter genom rullning fram och tillbaka på 
ett bräde den egentliga formen. Den sålunda halffärdiga cigarren 
kallas vickel.'1) Vid s. k. formarbete placeras den färdiga vickeln 
uti större träformar för att pressas och fasoneras. Finare cigarrer 
— handcigarrer — komma deremot icke uti vickelformen, utan 
formas för hand af cigarrarbetaren, innan täckbladet rullas öfver. 
Särskild skicklighet erfordras för denna »öfverrullning», hvarvid 
arbetaren först med tillhjelp af en tunn, krökt knif tillskär täck
bladet till lämplig form och storlek samt derefter lägger täckbladet 
i en lång remsa spiralformigt omkring vickeln, så att det visserligen 
öfverallt innesluter denna, men tillika så, att hvarje hvarf icke 
täcker det närmast angränsandes kant mera än som erfordras för att 
hindra luftens inträngande mellan de särskilda spiralgångarne. 
Bladnerverna måste ligga utåt, d. v. s. framsidan af bladet skall 
ligga inåt, och derför måste täckbladet viras omkring vickeln än 
från höger till venster än tvärtom, allt efter som det vid stripningen 
blifvit afskiljdt till höger eller till venster om hufvudnerven. Spetsen 

1) För framställandet af vickel, särskildt till billigare cigarrsorter, förekomma 
stnndom s. k. vickelmaskiner, men dylika hafva endast i obetydlig utsträckning kom
mit till användning i Sverige. 
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af cigarren vrides och formas mellan fingrarne samt tillslutes och 
fästes med ett lämpligt bindande ämne, hvarefter de sålunda fär
diga cigarrerna afskäras till en och samma längd. 

Tillverkningen af cigarrer sker antingen allt igenom af en 
och samma arbetare, cigarrmakare, eller ock, hvilket är temligen 
vanligt, tillverkas vickeln af särskilda arbetare, vickelmakare, under 
det att cigarrmakaren endast verkställer öfverrullningen. 

Huru enkelt nu detta arbete än kan förefalla, kräfves dock 
derför en ganska stor yrkesskicklighet, och flera exempel finnas 
på, att mången till följd af bristande fingerfärdighet icke kan 
uppnå ens en måttlig skicklighet som cigarrmakare. En ganska 
lång tid — vid flera fabriker bestämd till 2 år — måste derför 
en nybegynnare såsom cigarrmakarelärling arbeta med billigare 
tobakssorter, innan han ernår den för tillverkning af bättre cigarrer 
erforderliga skickligheten. Vida enklare är deremot tillverkningen 
af s. k. cigarrcigaretter, hvilken derför oftast anförtros åt nybörjare 
eller mindre skickliga arbetare. 

Det icke minst vigtiga och edigt fackmännens utsago kanske 
svåraste arbetet återstår emellertid ännu, i det att de färdiga ci
garrerna nu komma till sorterrummet för att under sortera
rens vid de allra finaste färgnyanser vana öga ordnas efter sin 
olika beskaffenhet. Oftast verkställa sorterarne äfven cigarrernas 
packning i lådor, då deremot vid en del större fabriker särskilda 
packare äro anstälda för att utföra detta arbete. 

Lådornas spikning, förseende med kantremsor, etikettering och 
öfriga yttre utstyrsel omhänderhafvas af särskilda arbetare, klistrare 
och lådstiftare. 

De färdigpackade cigarrerna placeras derefter på särskilda 
ramar för att torkas, och i allmänhet finnas vid fabrikerna ute
slutande för detta ändamål bestämda torkrum, hvilka om sommaren 
hållas väl vädrade och om vintern uppvärmas. 

Alla öfriga för tobakens förarbetande anstälda arbetare än de 
ofvan nämnda, såsom »vickelpressare» och »vickelsynare», > tobaks-
vagare», »cigarräknare», »torkare» m. fl., äro uti tabellerna upp
förda såsom öfriga arbetare inom yrkesgrenen. Yid cigarrfabriker 
anstälda, men vid sjelfva tillverkningen icke sysselsatta arbetare, 
t. ex. springpojkar, utkörare o. d., äro sammanförda jemte andra, 
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inom öfriga slag af tobaksfabriker anstälda arbetare utom facket, 
såsom maskinister, eldare, snickare, tunnbindare, kartongarbetare 
etc., under rubriken »till särskild gren af yrket ej hänförlig till
verkning eller sysselsättning.» 

Papyross- och röktobakstillverkning. Det första berednings
arbetet inom denna tillverkningsgren erbjuder icke några väsentliga 
olikheter emot samma arbete inom cigarrtillverkningen, med un
dantag deraf, att vid tillverkning af papyrosser och röktobak icke 
all tobak stripas. Medelnerven i gröfre tobak utdrages samt krossas 
ofta mellan ett par valsar, hvartill stundom användas särskilda 
valsmaskiner. Härigenom blifva stjelkarne böjligare och förbrinna 
lättare. Deremot tillkommer vid tillverkningen af röktobak liksom 
inom de båda följande tillverkningsgrenarne en särskild berednings
process, hvarvid till förhöjande af tobakens lukt och smak tillsättas 
hvarjehanda ämnen, s. k. såser. Såsens beredning är nästan vid 
hvarje fabrik en ytterst noga bevarad hemlighet. Tobakens »sås-
ning» eller »betning» sker antingen på det sätt, att tobaken 
doppas ned i såsen eller ock sålunda, att den allt emellanåt fuktas 
dermed. Den såsade tobaken underkastas derefter en ny svett-
nings- och torkningsprocess. 

Skärningen af tobak sker vanligen medelst särskilda, för ända
målet . afsedda skärmaskiner. Torkningen tillgår i allmänhet på det 
sätt, att tobaken lätt rostas på varma plåtar eller uti upphettade 
jemcylindrar, hvarefter den åter afkyles samt siktas, för att to
baksdamm och dylikt skall afskiljas. 

Af den sålunda beredda tobaken göras nu papyrosser, hvilka 
såsom bekant bestå af finskuren tobak, omgifven af ett hölje af 
möjligast tunna majs- eller rispapper. 

Papyrossmakarnes arbete synes ju vara skäligen enkelt, och 
någon högre grad af yrkesskicklighet torde väl näppeligen derför 
erfordras. Dock är det gifvet, att en större händighet och en dermed 
följande raskhet i arbetet måste utöfva ett afgörande inflytande på 
storleken af den arbetsförtjenst, som är förenad med dylikt arbete. 

Endast en ringa del af all röktobak förarbetas emellertid till 
papyrosser. Den mesta röktobaken förekommer uti handeln i form 
af karduser, för hvilkas åstadkommande äro anstälda särskilda ar-
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betare, de s. k. kardusslagarne. Ehuru tillverkningen af karduser 
äfven synes vara föga invecklad, dröjer det dock länge nog, innan 
en arbetare vinner erforderlig färdighet uti att raskt uppväga be
stämda qvantiteter tobak och »slå» karduser. 

Dessutom förekomma äfven inom denna yrkesgren en del andra 
arbetare, såsom packerskor, klistrerskor m. fl., hvilka uti tabellerna 
äro uppförda under rubriken öfriga arbetare. Vid en del fabriker 
anstälda arbetare för tillverkning af kartonger, äfvensom spring
pojkar o. d., hafva deremot icke upptagits bland yrkesarbetarne. 

Rull- och presstobakstillverkning. Beredningsarbetet inom rull-
och presstobakstillverkningen öfverensstämmer i allt väsentligt 
med samma arbete inom den närmast föregående yrkesgrenen, 
utom det att den för rull- och presstobak afsedda råvaran må
ste genomgå en ännu fullständigare beredning i form af sås-
ning. Bearbetningen af tobaken inskränker sig här ofta der-
till, att den beredda tobaken går direkt till presseriet för att der 
ytterligare tillsättas med hvarjebanda ingredienser samt derefter 
pressas i rullar eller stänger. Vanligaste formen för behandlingen 
af tobaken inom denna gren af tillverkningen är dock, att tobaken 
spinnes. Spinningen försiggår med tillhjelp af särskilda spinnstolar; 
endast i ett par fabriker finnas härför särskilda spinnmaskiner. Ar
betet är äfven temligen enkelt. Be mindre bladdelarne användas 
till rullarnes inre — inlagan —, de väl bibehållna deremot till 
deras omhölje — täckblad. Början till en sådan rulle göres för 
hand, hvarefter den egentliga spinningen sker medelst en horisontal 
jernspindel, som kringvrides af ett spinnhjul. Spinnaren »flätar» 
derefter det ena täckbladet efter det andra och utbreder derpå det 
till ifyllning bestämda materialet, hvarvid det hela genom spindelns 
vridning blir fast och sammanhängande. Hvarje spinnare har till 
biträde en eller tvenne uppläggare (»bordspojkar»), hvilka ordna 
och efter hand tillhandahålla honom det erforderliga materialet. 
Stundom arbeta vid spinnborden äfven särskilda rullare, under det 
att i andra fall spinnaren »rullar sin egen sträng». 

Sedan det färdigspunna tåget tagits af härfveln, skickas to-
baksrullarne i regel till presseriet för att kokas och pressas. Den 
sista behandlingen af rull- och presstobak sker i packrummet, 
hvarest den förses med omslag och etiketter af särskilda packer-
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skor. Dessa hafva jemte en del andra arbetare inom rull- och 
presstobakstillverkningen uti tabellerna sammanförts under ru
briken »öfriga arbetare inom yrkesgrenen. » 

Snustillverkning. Tillverkningen af snus är den långsammaste 
och besvärligaste grenen af tobaksmanufakturen, liksom den ock 
är högst betydligt olika mot den behandling, råvaran inom öfriga 
grenar af yrket har att genomgå för att förarbetas till konsum
tion. De blad, som skola användas till snus, böra vara feta och 
hafva en mörk färg samt få icke vara på något sätt sjukligt för
ändrade. Af stor vigt för sDusets beskaffenhet är såsen, hvilken 
i hög grad varierar för olika sorter, och hvars ingredienser strängt 
hemlighållas, till följd hvaraf fabrikanten ofta nog sjelf ombesörjer 
denna del af beredningen. Sedan bladen såsats, öfverlemnas de åt 
en omsorgsfull svettning, hvilken kan utföras på många sätt. Ån 
svettar man de hela bladen, än pulvériseras bladen före svettningen. 
Sker svettningen af tobaken hopad uti stora högar, kan denna 
process kräfva en tid af 4—6 månader. För beredningen af finare 
snus är den s. k. karotteringen egendomlig. De såsade bladen 
förenas till s. k. puppor, hvilka, sedan de genomgått en första 
jäsning, inbindas i linnedukar, hvilka starkt hopsnöras, hvarigenom 
såsen utpressas pår samma gång som luften utestänges. Sedan 
denna behandling med större eller mindre tids mellanrum upprepats, 
packas pupporna i kistor samt placeras i ett mörkt, jemnt fuktigt 
och varmt rum, der de tid efter annan ompackas. På detta sätt 
förvaras pupporna i många år, allt under det att qvaliteten förbätt
ras till följd af den långsamma jäsningsprocess, för hvilken pupporna 
äro utsatta. Slutligen äro de så smidiga, att de kunna skäras som 
smör, och sönderskäras nu medelst ett slags sågartade apparater, 
eller ock malas de i qvarnar. 

För billigare snussorter användes icke det omständliga förfa
ringssättet medelst karottering, utan tobaken males då i snusqvamen 
efter att hafva genomgått en \ida enklare beredningsprocess. Det 
färdiga snuset packas på hvarjehanda olika sätt, vanligen dock i 
träkaggar af olika storlek (»snusfjerdingar»). 

Då arbetarne inom snusfabrikationen i regel biträda med 
olika slags arbete, och då sålunda inga särskilda yrkesspecialiteter 
kunna bland dem särskiljas, äro de ock uti tabellerna samman-
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förda under en gemensam rubrik. Det torde emellertid böra 
uppmärksammas, att de flesta vid undersökningen anträffade icke 
yrkesarbetare, såsom maskinister, eldare, snickare och tunnbindare, 
varit anstälda vid snusfabriker eller, i fråga om tobaksfabriker med 
flera tillverkningsgrenar, vid afdelningen för tillverkning af snus. 

3. Arbetarnes fördelning efter arbetsställen och yrkes
specialiteter m. m. 

Såsom af den uti tab. 1 meddelade öfversigt af det redovisade 
antalet arbetsställen och arbetare närmare framgår, har undersök
ningen omfattat 128 arbetsställen med tillsammans 4,380 arbetare. 
Af de undersökta arbetsställena hafva 104 med sammanlagdt 4,336 
arbetare blifvit uppförda som fabriker, under det att återstoden af 
såväl arbetsställen som arbetare hänförts till hemindustri. Gränsen 
mellan fabriksindustri och handtverksdrift har visserligen ofta varit 
svår att bestämma. I allmänhet hafva dock anläggningar med minst 
3 arbetare blifvit räknade såsom fabriker, derest desamma icke af 
en eller annan anledning uppenbarligen måst hänföras till hem
industri (såsom t. ex. i Sölvesborg och i ett par fall på landsbygden 
i Kristianstads län). Alla redovisade arbetsställen för tillverkning 
af snus — äfven sådana, vid hvilka endast två arbetare varit 
sysselsatta — hafva emellertid blifvit betraktade såsom fabriker på 
grund af tillverkningens, trots arbetareantalets obetydlighet, jem-
förelsevis ansenliga qvantitet och värde. 

Enligt hvad de uti kommerskollegii berättelse angående fabriker 
och handtverk för år 1897 meddelade siffror gifva vid handen 
(se tab. litt. G å sid. 48), voro år 1897 i riket 93 tobaksfabriker 
i verksamhet, och utgjorde antalet vid dessa fabriker sysselsatta 
arbetare 4,380. Förevarande undersökning har sålunda omfattat 
11 tobaksfabriker mer än som för året närmast före undersöknin
gens verkställande redovisats till kommerskollegium, hvilket emel
lertid förklaras dels deraf, att flera nya tobaksfabriker uppstått under år 
1898, och dels deraf, att de lokala myndigheter, genom hvilkas försorg 



ARBETSSTÄLLEN OCH YRKESSPECIALITETER M. M. 69 

uppgifterna till kommerskollegii näringsstatistik inhemtats, i en del 
fall, på grund af frånvaron af bestämd föreskrift rörande skilnaden 
mellan fabriker och handtverk, underlåtit att redovisa smärre an
läggningar. Af de för år 1897 till kollegium redovisade tobaks-
fabriker saknas i föreliggande redogörelse uppgifter endast från 
trenne (1 i Kalmar, 1 i Kristianstad och 1 i Uddevalla) med sam-
manlagdt 4 arbetare. 

Hvad beträffar antalet af de vid undersökningen anträffade 
arbetare, torde knappast behöfva erinras derom, att det antal, som 
här redovisas, icke fullt exakt motsvarar hela antalet tobaksarbetare 
i riket, då gifvetvis dels ett mindre antal arbetare icke kunnat 
af undersökningsförrättarne anträffas, dels ock undersökningen icke 
kunnat omfatta samtliga arbetsställen, vid hvilka cigarrtillverkning 
i form af hemindustri förekommit. Emellertid synes den angifna 
summan af 4,380 arbetare komma den exakta siffran för tobaks-
arbetarnes i riket hela antal så nära, som vid en undersökning, 
sådan som den förevarande, gerna är möjligt. Vid en jemförelse 
mellan det antal arbetare, för hvilka 1898 års arbetsstatistik med
delar uppgift, och det till näringsstatistiken uppgifna arbetare
antalet vid rikets tobaksfabriker år 1897 — i båda fallen 4,380 — 
torde böra uppmärksammas, att uti den officiela fabriksberättel
sen samtliga verkmästare medräknats, då deremot de arbetsstatis-
tiska undersökningarne endast omfattat den egentliga arbetsperso
nalen (deri inbegripna arbetsförmän och förestånderskor, men icke 
verkmästare). 

Till underlättande af en öfverblick af de uti tab. 1 med
delade siffror meddelas å nästföljande sida i tab. litt. L en samman
ställning af antalet arbetsställen och arbetare, grupperade efter ar
betareantalets storlek vid de olika arbetsställena. 

Af rikets 104 tobaksfabriker äro, såsom af tabellen synes, 
endast 10 att hänföra till större sådana, med ett arbetareantal för 
hvarje fabrik af 100 eller deröfver. Vid dessa fabriker äro dock 
anstälda icke mindre än 1,826 arbetare, d. v. s. 42 i % af hela 
antalet vid tobaksfabriker sysselsatta arbetare. Medelstora tobaks-
fabriker (med 25—100 arbetare) finnas i riket till ett antal af 
35, och utgör antalet af dylika fabrikers arbetare sammanlagdt 
1,953 (45 %). Det ojemförligt största antalet tobaksfabriker äro 
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Tab. litt. L. Arbetsställen och arbetare. 

små, med mindre än 25 arbetare vid hvarje. Till denna grupp 
höra de återstående 59 fabrikerna, hvilka tillsammans icke syssel
sätta flera arbetare än 557 (129 %). Af hela antalet redovisade 
arbetsställen bedrifves tillverkningen vid 24 — 18 8 % — såsom 
hemindustri. Vid dessa arbetsställen har dock endast 1 % af 
samtlige arbetare, som vid undersökningen anträffats, varit sys
selsatt. 

Medeltalet arbetare vid hvarje arbetsställe utgör 34; från-
räknas åter arbetsställen och arbetare inom hemindustrien, befinnés 
antalet arbetare vid hvarje tobaksfabrik vara i genomsnitt 42. 

Beträffande de redovisade arbetsställenas belägenhet inom sär
skilda landsdelar lemnar tab. 2 derom närmare upplysningar, hvar-
jemte i samma tabell redogöres för tillverkningens art samt an
talet arbetare vid tobaksfabrikerna på olika orter. 

Med hänvisniDg i öfrigt till tabellen torde här endast böra 
framhäfvas de vigtigaste resultat, densamma gifver vid handen. 
Sålunda finna vi, att tobaksindustrien fortfarande bedrifves hufvud-
sakligen i städerna, i det att af samtliga 128 arbetsställen och 
4,380 arbetare anträffats: 
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I ögonen fallande är, att inom tobaksindustrien på lands
bygden manlig arbetskraft mera tages i anspråk fin qvinlig, under 
det att i städerna de qvinliga arbetarna äro i numerär männen 
betydligt öfverlägsna.1 

Då redan uti ett föregående kapitel redogjorts för omfattningen 
af de olika slagen af tillverkningar vid tobaksfabrikerna inom olika 
län, torde vi här kunna inskränka oss till att, efter tab. 2, kon
statera, att utaf 104 redovisade tobaksfabriker cigarrtillverkning 
bedrifves vid 72, papyross- och röktobakstillverkning vid 24 (deraf 
tillverkning af papyrosser endast vid 7 fabriker, af hvilka 4 voro 
belägna i hufvudstaden), rull- och presstobakstillverkning vid 21 
samt tillverkning af snus vid 36 fabriker. Af samtliga 104 fa
briker tillverkas vid 50 endast cigarrer, vid 2 endast papyrosser 
och röktobak; 4 fabriker äro uteslutande tobaksspinnerier (d. v. s. 
tillverka endast rull- och presstobak) samt 17 uteslutande snus
fabriker. Alla slagen af tillverkningar bedrifvas endast vid 2 
fabriker (en i Stockholm och en i Malmö, båda de största tobaks
fabrikerna å resp. platser). Cigarrtillverkning jemte annan till
verkning af tobak förekommer dessutom vid 20 fabriker. 

Ehuru således 73 eller mera än två tredjedelar af samtliga 
tobaksfabriker äro specialfabriker med endast en tillverkningsgren, 
uppgår antalet af de vid dylika fabriker anstälde arbetare endast 
till 1,339 eller icke fullt en tredjedel (c:a 30 %) af hela antalet 
tobaksfabriksarbetare i riket. Hvad beträffar de 24 redovisade 
arbetsställena inom hemindustrien, äro de samtliga, på ett enda 
undantag när, att hänföra till fabrikation af cigarrer. 

Med afseende å arbetarnes fördelning på olika yrkesgrenar 
lemnar tab. 3 derom en närmare framställning, hvilken suppleras af 
den uti tab. 4 meddelade redogörelsen för arbetarnes fördelning 
efter särskilda yrkesspecialiteter. 

Arbetarnes absoluta och relativa antal inom olika yrkesgrenar 
framgår af följande sammanställning. 

1 Vidkommande arbetarnes fördelning efter kön redogöres derför uti närmast 
följande kapitel i sammanhang med arbetarnes ålders- och civilstandsförhållanden. 
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Nära tre fjerdedelar (72.3 %) af samtliga redovisade arbetare 
hafva alltså befunnits vara sysselsatta inom cigarrtillverkningen, 
under det att alla öfriga yrkesgrenar tillsammantagna icke taga i 
anspråk mer än 1,101 arbetare, d. v. s. 25-1 % af hela antalet; af 
dessa senare arbetare komma, såsom synes, 15.3 % på rull- och 
presstobakstill verkningen, under det att tillverkningen af papy rosser 
och röktobak samt tillverkningen af snus icke representera ett 
större arbetareantal än 4.9 % hvardera. Öfriga redovisade arbetare 
till ett antal af 112 utgöras af sådana vid tobaksfabrikerna sys
selsatta arbetare, hvilka icke kunnat hänföras till viss gren af 
yrket1. 

Hvad vidare beträffar arbetarnes fördelning efter yrkesspe
cialiteter (tab. 4), befinnas bland arbetarne inom cigarrtillverkningen 
1,568, eller i det närmaste hälften, vara cigarrmakare, hvarjemte 
för tillverkning af billigare cigarrsorter 163 cigarrmakarelärlingar 
varit sysselsatta. Vickelmakarnes antal belöper sig till 330. Här-
af framgår således — då i regel på en cigarrmakare kommer en vickel-
makare — att af hvarje hundratal cigarrmakare ungefär 79 arbetat 
utan biträde af vickelmakare och endast 21 med biträde af vickel-
makare, eller, med andra ord, att af samtliga cigarrmakare i medel
tal ungefär hvar femte betjenat sig af vickelmakare. Vexlingen 
uti detta förhållande å de vigtigare arbetsorterna tydliggöres när
mare af följande sammanställning (tab. litt M), uti hvilken en 
beräkning äfven blifvit gjord rörande antalet af de arbetare, som 
vid cigarrfabrikerna på olika orter äro anstälda för tobakens be
redning, jemfördt med antalet cigarrarbetare (cigarrmakare och 
cigarrmakarelärlingar.) 

1 Jemför ang. dessa arbetare sid. 68 i det föregående. 
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T Gefleborgs och i Östergötlands län har sålunda ungefår hvar 
tredje cigarrmakare biträde af vickelmakare, under det att i Mal
möhus län (inclusive Malmö) endast hvar åttonde cigarrmakare i ge
nomsnitt begagnar sig af dylikt biträde. Vid cigarrfabrikerna inom 
Blekinge län förekommer användning af vickelmakare blott undan
tagsvis (i 2 fall), och vid fabriken i Kopparbergs län finnes icke en 
enda vickelmakare, utan utföra alla cigarrmakare derstädes sjelfva 
sitt arbete från början till slut. 

Tab. litt. M. Vickelmakare och beredningsarbetare inom cigarrtillverkningen. 

Beredningsarbetarnes antal inom cigarrtillverkningen utgör 513, 
d. v. s. 13.3 % af hela antalet inom berörda yrkesgren sysselsatta 
arbetare. Detta vill med andra ord säga, att på 3 cigarrarbetare 
(cigarrmakare och cigarrmakarelärlingar) kommer i medeltal 1 be
redningsarbetare. Eelationen mellan cigarrarbetarnes och bered
ningsarbetarnes antal är i det stora hela taget temligen lika öfver 
hela riket. Anmärkningsvärdt är endast, att i Gefleborgs län den 
för beredningsarbete anstälda personalen är synnerligen talrik, att 
vid fabriken inom Kopparbergs län motsvarande siffra är betydligt 
lägre än medeltalet för hela riket, och slutligen att vid fabrikerna 
inom Kristianstads län några beredningsarbetare icke anträffats. 
Förklaringen till detta senare förhållande är emellertid att söka 
deruti, att i Kristianstads län »stripningen», enligt flere arbets-
gifvares uppgift, utföres af arbetare, som icke äro anstälda vid 
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fabriken. Tobaken utlemnas der till personer, som i sitt hem 
utföra beredningsarbetet och derefter inleverera den stripade to
baken till fabriken. I några fall stripas tobaken af cigarrarbetarne 
sjelfva. 

Vid cigarrfabrikerna arbeta dessutom 244 sorterare och packare, 
216 klistrare och lådstiftare samt 111 andra arbetare, hvilka icke 
kunnat hänföras till viss yrkesspecialitet. Af de redovisade arbetarne 
inom denna yrkesgren hafva slutligen 22 uppgifvit sig vara förmän 
eller förestånderskor för hela tillverkningen eller en del deraf. 

Inom papyross- och röktobakstillverkningen arbeta 79 papyross-
makare, 27 kardusslagare, 42 beredningsarbetare och 65 andra 
arbetare, hvarförutom inom fabrikerna för nämnda tillverkningar 
finnas anstälda 4 förmän. 

Vid tobaksspinnerierna i riket uppgick antalet tobaksspinnare 
— 5 förmän icke inräknade — till 99 och antalet uppläggare 
till 158. Åtminstone som regel biträdes hvarje spinnare uti 
sitt arbete af tvenne uppläggare (bordspojkar); endast i Göteborg 
synes spinnarens biträde allmänt vara inskränkt till en uppläggare. 
Vidare finnas inom nu nämnda yrkesgren 62 pressare, 266 bered
ningsarbetare och 81 andra arbetare. 

Hvad slutligen beträffar de vid rikets tobaksfabriker anstälde 
arbetare, hvilka icke tillhöra »facket», voro 23 snickare och tunn
bindare, 18 maskinister och eldare samt 71 diverse arbetare, 
såsom kartongarbetare, utkörare, drängar, springpojkar etc. 

Uti detta sammanhang torde böra med några ord redogöras 
för de temligen ofullständiga upplysningar, som af arbetsgifvarne 
meddelats rörande de arbetsmaskiner, som vid tobaksfabrikerna kom
mit till användning. 

Inom cigarrtillverkningen förefinnas vickelmaskiner endast vid 
3 fabriker, nämligen vid en i Stookholm och två i Malmö (vid en 
af de senare, enligt hvad verkmästaren uppgifvit, utan att för när
varande begagnas); dessutom användas vid 6 fabriker häftnings-
maskiner för tillverkning af cigarrlådor och kartonger. I öfrigt 
brukas torkningsmaskiner vid 6, valsmaskiner vid 10, karfnings-
och skärningsmaskiner vid 26, kardusslagningsmaskiner vid 5, papy-
rossmaskiner vid 2, spinnmaskiner vid 3 fabriker o. s. v. Vid 
samtliga 26 snusfabriker begagnas äfven större eller mindre qvar-
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nar för målning af snus, hvarförutom vid sistnämnda fabriker samt 
vid tillverkningen af rull- och presstobak förekomma diverse andra 
maskiner och apparater för tobakens behandling, såsom pressar, 
spinnstolar, snusblandningsmaskiner, m. m. 

Yid 35 tobaksfabriker, af hvilka 5 voro belägna i Stockholm, 
6 i Göteborg och 3 i Malmö, användas särskilda motorer för alst
rande af erforderlig drifkraft. 1 

4. Arbetarnes fördelning efter kön, ålder och civilstånd. 

Med afseende å arbetarnes fördelning efter kön, ålder och civil
stånd innehålla tab. 5— 7 derom närmare uppgifter. Uti tab. 5 
meddelas sålunda en öfversigt af antalet manliga och qvinliga arbe
tare inom särskilda landsdelar, med angifvande för olika arbets
platser af antalet vuxna (öfver 18 år), fördelade efter civilstånd, 
samt antalet minderåriga (under 18 år). Beträffande dessa har åt-
skilnad blifvit gjord mellan yngre personer (i en ålder af 14—18 
år) och barn (12-- och 13-åringar). 2 Uti tab. 6 lemnas derefter 
en utförlig framställning af arbetarnes inom olika län fördelning 
efter åldersår (dels i ettårsklasser och dels i femårsklasser) samt 
kön och civilstånd. Slutligen innehåller tab. 7, i hvilken arbe
tarne uppdelats efter kön, civilstånd och arbetsort, redogörelse för 
arbetarnes genomsnittsålder inom hvarje sådan grupp. 

Dessutom upplyser tab. 3 om relationen såväl mellan antalet 
manliga och qvinliga arbetare som mellan antalet vuxne och min
derårige bland arbetarne inom olika yrkesgrenar, hvarjemte i tab. 
4 redogöres för könsfördelningen bland arbetarne inom hvarje yrkes
specialitet. 

I afseende å könsfördelningen bland arbetarne inom tobaksindu
strien märkes, att af de 4,380 arbetare, för hvilka uppgifter vid 

1 Med afseende å motorernas beskaffenhet, antal eff. hästkrafter etc, hänvisas 
till sid. 54 i det föregående. 

2 Rörande civilstandsfördelningen såväl uti denna som i öfriga tabeller, der arbe
tarnes civilstånd angifvite, torde böra observeras, att frånskilda personer alltid samman
förts med enklingar eller enkor under en och sanma rubrik. 
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förevarande undersökning erhållits, 2,759 eller 63 % voro af qvin-
kön och endast 1,621 eller 37 % af mankön. Detta förhållande 
varierar dock högst väsentligt såväl inom olika orter 1 som äfven 
vid de särskilda arbetsställena å resp. platser. Detta framgår äfven 
af den uti tab. litt. N meddelade tablå, hvilken bland annat utvisar 
de manliga och qvinliga tobaksarbetarnes absoluta och relativa antal 
inom olika län. Anmärkningsvärdt är det högst betydliga antalet 
qvinliga arbetare i Stockholms stad och i Gefleborgs län, utgörande 
resp.'77-6 och 79 % af hela antalet arbetare å dessa orter. Uti 

Tab. litt. N. Arbetarne fördelade efter kön samt ålder öfver och under 18 år. 

1 Redan uti närmast föregående kapitel har i förbigående blifvit anmärkt, att 
manlig arbetskraft inom tobaksindustrien på landsbygden mera tages i anspråk än 
qvinlig, men att ett motsatt förhållande eger rum i städerna. (Jmfr sid. 71). 
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Gröteborg och i Kristianstads län visar sig procenttalet för de 
qvinliga arbetarne vara 62 eller i det närmaste lika med mot
svarande tal för hela riket. De qvinliga arbetarnes antal i förhål
lande till männens nedgår än ytterligare i Malmö (med 57.8 % 
qvinnor mot 42 "2 % män) och i Östergötlands län (resp. 57.3 och 
42 7 %). Bland arbetarne vid tobaksfabrikerna i Vermlands län 
äro könen ungefär lika starkt representerade ; i Malmöhus län (utom 
Malmö) och i Blekinge län är återigen det. öfvervägande antalet 
arbetare af mankön, resp. 62-3 och 68-8 %. 

Hvad vidare beträffar relationen mellan antalet manliga och 
qvinliga arbetare vid de särskilda arbetsställena, hade utaf samtliga 
tobaksfabriker 21 (deraf 16 snusfabriker) endast manliga arbetare 
och 5 endast qvinliga; af de öfriga 78 fabrikerna, vid hvilka både 
manliga och qvinliga arbetare voro anstälda, sysselsatte 49 fabriker 
qvinliga arbetare till ett större antal än manliga, under det att 
arbetarne af mankön blott vid 26 fabriker — bortsedt från de 
ofvan nämnda med endast manliga arbetare — voro qvinnorna öfver-
lägsna i antal. Vid 3 af rikets tobaksfabriker voro manliga och 
qvinliga arbetare anstälda till lika antal. 

Proportionen mellan antalet manliga och qvinliga arbetare visar 
sig äfven vara högst betydligt olika inom särskilda yrkesgrenar, 
såsom följande sammanställning utvisar: 

Samma vexling uti arbetarnes könsfördelning förekommer äfven 
inom olika yrkesspecialiteter. Bland cigarrmakarne t. ex. represen
tera männen 3 8'8 %, bland sorterare och packare åter 26-2 %; af 
vickelmakare samt klistrare och lådstiftare utgöra männen en
dast resp. 11.5 och 9-7 % af hela antalet arbetare inom nämnda 
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yrkesspecialiteter. Bland papyrossmakarne finnes endast 1 manlig 
arbetare mot 78 qvinliga, af kardusslagarne äro 14 män och 13 
qvinnor. Tobaksspinnarne äro till öfvervägande antal af mankön 
(848 %), och inom tobakspresserierna arbeta 60 män, men endast 
2 qvinnor. Af beredningsarbetarne inom cigarrtillverkningen äro 
icke mindre än 9 3 "2 % qvinnor, då deremot samma slags arbetare 
inom rull- och presstobakstillverkningen till 80 5 % utgöras af qvin
nor och till 195 % af män o. s v. (Jmfr i öfrigt tab. 4). 

Med af seende å arbetarnes åldersfördelning innehåller tab. litt. 
N uppgifter rörande antalet arbetare i åldrarne öfver och under 18 
år, hvarjemte tillika angifvas procenttalen för de minderårige i 
åldrarne 12—14 år (barn) och 14—18 år (yngre personer). En
ligt hvad deraf framgår, är antalet minderårige arbetare inom tobaks 
industrien jemförelsevis stort, i det att icke mindre än 965 arbe
tare, eller 22 % af hela antalet, befunnits vara uti en ålder under 
18 år. Af de manliga arbetarne utgöras 25.6 %, af de qvinliga 
deremot endast 19 9 % af minderåriga. Äfven i detta afseende 
förete emellertid de olika yrkesgrenarne högst betydliga olikheter. 
Inom cigarrtillverkningen representera de minderårige sålunda 18-4 % 
och inom snustillverkningen t. o. m. endast 7 % af de inom resp. 
yrkesgrenar sysselsatte arbetare. Inom rull- och presstobakstill
verkningen är antalet minderårige, relativt sedt, mera än dubbelt 
så stort som inom cigarrtillverkningen, eller 40"2 %; för papyross-
och röktobakstillverkningen är motsvarande procenttal 25.8. Af de 
112 här redovisade, yrket icke tillhörande arbetarne voro 40, eller 
3 5 7 %, minderåriga (till större delen springpojkar). 

Ingen af de vid undersökningen anträffade arbetarne har be
funnits vara uti en lägre ålder än 12 år.1 Hela antalet inom to
baksindustrien sysselsatta barn belöper sig till endast 65 (67 % 
af hela antalet minderåriga); af dessa voro 17 (14 gossar och 3 
flickor) 12-åringar och 48 (26 gossar och 22 flickor) 13-åringar. 
Störst är antalet barn vid tobaksfabrikerna i Malmö, nämligen 22, 
utgörande 11-6 % af hela antalet minderårige och nära 3 % af 
samtlige tobaksarbetare på platsen. Eelativt taget är antalet barn, 

1 Dock torde böra anmärkas, att inriehafvaren af eu tobaksfabrik i vestra Sve
rige ådömts böter, för det han sommaren 1898 — före undersökningens verkställande 
vid fabriken — i sitt arbete användt barn, som ännu icke fylt 12 år. 
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som äro sysselsatta inom tobaksindustrien, störst i Vermlands län, 
utgörande icke mindre än 17,8 % af de minderårige arbetarnes 
antal och i det närmaste 7 % af samtliga tobaksarbetare inom länet. 
Af de minderårige arbetarne i Stockholm äro endast 6-3 % barn; 
för Göteborgs och Bohus län uppgår motsvarande procenttal en
dast till 2-1. 

Jemförelsevis lågt är antalet minderårige i Stockholm (13a 
% af hela antalet arbetare), jemförelsevis högt åter — om vi 
bortse från län med endast ett mindre antal arbetare — i Öster
götlands (32-4 %), Blekinge (33.6 %) och Vermlands län (35-o %). 
I Vestmanlands län representera de minderårige arbetarne 423 %, 
och i Kopparbergs län är deras antal t. o. m. högre än antalet 
vuxna arbetare (48.3 % vuxna mot 51-7 % minderårige). 

Såsom ofvan blifvit antydt, äro de manlige arbetarne under 18 år 
relativt talrikare än de qvinliga arbetarne i samma ålder1. Till och 
med det fjortonde året äro männen i antal absolut öfverlägsna qvinnorna. 
Bland 15-åringarne äro de båda könen nära nog på siffran lika 
starkt representerade. Nyssnämnda åldersår har äfven att uppvisa 
icke mindre än 124 manliga arbetare (maximum). Inom de föl
jande åldersåren sjunker emellertid antalet manliga arbetare tem
ligen raskt; sålunda befinnes t. ex. antalet manliga arbetare i 
åldern 28 år utgöra endast 17. Antalet qvinliga arbetare åter 
är störst inom det adertonde lefnadsåret (171), hvarefter äfven uti 
deras antal en temligen jemn, ehuru icke så hastig tillbakagång 
eger rum. 

Till belysande af arbetarnes fördelning efter olika åldrar 
meddelas uti tab. litt. O en tabellarisk sammanställning, hvarvid 
arbetarne — manliga och qvinliga — blifvit inrangerade uti 
sex olika åldersgrupper. Såsom af ifrågavarande tabell framgår, 
hafva till summan af samtliga tobaksarbetare de sju åldersklasserna 
18—25 år bidragit med nästan lika stor kontingent som de femton 
åldersklasserna 25—40 år; de femton derefter närmast följande 
åldersklasserna (40—55 år) representera dock ännu 17.7 % af hela 

1 Jemför dock tab. litt. O, af hvilken framgår, att, med bortseende från nyss
nämnda förhållanden i Stockholm, Göteborg och Malmö, inom tobaksindustrien i öfriga 
delar af riket de minderårige bland de manliga arbetarne representera 27'6 %, bland 
de qvinliga åter 30 %. 
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antalet arbetare. Ofvanför åldersgränsen 55 år komma endast 
något öfver 6 % af tobaksarbetarnes hela antal. De särskilda 

Tab. litt. O. Arbetarnes fördelning inom vissa åldersklasser. 

åldersgruppernas personstyrka är dock betydligt olika för män och 
för qvinnor. Med bortseende från de båda sista åldersgrupperna 
visar sig sålunda antalet manliga arbetare vara lägst inom ålders
klassen 18—25 år, eller endast 15"7 % (i Göteborg t. o. m. endast 
11.4 %); motsvarande procenttal för de qvinliga arbetarne belöper 
sig deremot till icke mindre än 34 (i Göteborg 352 %). Inom 
åldersklasserna 40—55 år är åter de manliga arbetarnes antal 
25-7 %, men de qvinliga arbetarnes endast 13-i %. Slutligen äro 
uti en ålder af 55 år och deröfver 9 3 % af männen, men endast 
5-i % af qvinnorna. Särskildt anmärkningsvärdt är för öfrigt, att 
inom de högre åldersklasserna, med undantag af den sista (70 år 
eller deröfver), de manliga arbetarne i Stockholm representera be
tydligt högre procenttal än de manliga arbetarne i landsorten. Det 
torde äfven böra påpekas, att, om man bortser från förhållandena 
å de tre största arbetsplatserna — Stockholm, Göteborg och Malmö 
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— de qvinliga arbetarne i en ålder af 40 år och deröfver å öf-
riga platser i riket endast utgöra c:a 12 % af qvinnornas hela antal. 

Enligt hvad tab. 7 ådagalägger, är genomsnittsåldern bland 
manliga arbetare: för de ogifta 22-7 , för de gifta i det närmaste 
43 och för enklingar och frånskilda 52-8 år1. Genomsnittsåldern 
för de ogifta qvinnorna är 24-6, för hustrurna 36 och för enkor 
och frånskilda 47-6 år. Derest afseende endast fästes vid de län, 
från hvilka ett betydligare arbetareantal redovisats, finner man, att 
genomsnittsåldern Varierar sålunda: 

o. s. v. Genomsnittsålderns yttergränser äro för enklingar och från
skilda 49 år (i Stockholms stad) och 60 år (i Göteborg). För 
enkorna är genomsnittsåldern i Stockholm och Malmö 47 år och 
i Göteborg 44 år «te. I öfrigt hänvisas till tabellen.4 

Då det synes kunna erbjuda ett visst intresse att jemföra de 
uti tab. 6 meddelade siffror med det resultat beträffande tobaks-
arbetarnes åldersförhållanden, h vartill den år 1884 tillsatta arbe-
tareförsäkringskomitén kommit vid sin statistiska undersökning 
angående åldersfördelningen inom olika yrken, tillåta vi oss här 
anföra, att bland 1,000 manliga tobaksarbetare voro: 

1 År 1880 var genomsnittsåldern för manliga tobaksarbetare: ogifta 27"4, gifta 
37'7 enkl. o. frånskilda 42"S år. (Jmfr. Arbet»ref6rsäkringskomiténs betänkande III, 
7 sid. 13). 

4 Har torde dock böra påpekas, att de uti tab. 5—7 meddelade siffrorna för ar
betarne» åldersförhållanden gifvetvis icke kunna'vara fullt exakta, enär arbetarne icke 
tillsports om födehedagen, utan hvar och en antagits hafva uppnått det antal år, som 
han eller hon, enligt sin uppgift om födelseåret, under loppet af år 1898 fylt eller 
skulle komma att fylla. Som emellertid primäruppgifterna till större delen insamlades 
omkring midten af året, torde de angifna siffrorna vata approximativt rigtiga och åt
minstone icke afsevärdt skilja sig från det verkliga fölhållandet. 
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Vid en jemförélse mellan dessa siffror, hvilkas innebörd Ti här 
sakna anledning att utförligare demonstrera, bör det emellertid, upp
märksammas, att, såsom uti arbetareförsäkringskomiténs redogörelse 
äfven blifvit påpekadt, antalet arbetare i de yngre åldrarne år 1880 
icke får anses vara fullt exakt angifvet, hvilket åter förklaras deraf, 
att uti det material, som stått till komiténs förfogande vid under
sökningens utförande — afskrifter af husförhörslängäsxna — yngre 
arbetare, som ännu icke ansetts varaktigt fastade vid ett visst yrke, 
ofta icke blifvit upptagna under någon annan yrkesbeteckning än 
det obestämda: »arbetare», »lärling», »gesäll», o. d., eller ock 
icke erhållit någon yrkesbeteckning alls. 

Om alltså icke, på grund af ofvanstående sifferuppgifter, några 
bestämda slutsatser kunna dragas beträffande ökningen sedan år 
1880 uti de minderårige arbetarnes inom tobaksindustrien antal i 
förhållande till antalet vuxne arbetare, ådagalägges dock till full 
evidens, att antalet manliga tobaksarbetare i åldern 25—35 år re
lativt taget år 1880 var mera än dubbelt så stort som för närva
rande. Deremot voro åldersklasserna öfver 45 år bland de man
liga arbetarne inom tobaksindustrien betydligt starkare represente
rade år 1898 än år 1880. Sålunda befinnas år 1880 antalet tobaks
arbetare i åldern öfver 55 år utgöra endast 4 % af hela antalet, 
eller den lägsta siffra, som vid arbetareförsäkringskomiténs under
sökning i berörda afseende iakttagits bland olika yrkesutöfvare. Ar 
1898 deremot voro, af 1,481 manliga tobaksarbetare öfver 15 års 
ålder, 152 eller 103 % i en ålder af 55 år och deröfver. 

Hvad angår arbetarnes inom tobaksindustrien fördelning efter 
civilstånd, bafva utaf 3,412, d. v. s. samtlige vuxne arbetare1, af 
hvilka 1,203 voro män och 2,209 qvinnor, uppgifvit sig vara: 

1 Med undantag af 3 manliga arbetare, hvilka icke lemnat uppgift ang. ålder 
och civilstånd. 



återfinnas i slutsummorna i tab. 6), torde vi kunna inskränka oss 
till att påpeka den höga äktenskapsfreqvensen bland de manliga 
arbetarne i Gefleborgs län (70 % gifta) och det jemförelsevis obe
tydliga antalet gifta män bland arbetarne i Kristianstads län (303 %), 
hvilket dock, hvad arbetarne i sistnämnda län beträffar, har sin 

Mellan de olika arbetsorterna framträda emellertid i detta hän
seende mycket stora skiljaktigheter, hvilket åskådliggör es uti tab. 
litt. P. Under hänvisning i öfrigt till tabellen (de absoluta talen 

Tab. litt. P. Civilståndsfördelningen bland vuxne tobaksarbetare inom olika orter, 
i relativa tal. 

ARBETARNES KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND. 8 3 
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helt naturliga förklaring uti de säregna förhållanden, som äro rå
dande vid tobaksfabrikerna å länets landsbygd. I ögonen fallande 
är äfven, hurusom de gifta qvinnorna äro betydligt talrikare före
trädda inom tobaksfabrikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö 
än å öfriga arbetsorter, I Göteborg är deras antal störst, i det 
att derstädes af samtliga vuxna tobaksarbeterskor 2 7-5 % voro gifta; 
motsvarande procenttal för Stockholm och Malmö äro resp. 24Ï och 
21'6. Vid tobaksfabrikerna i Kristianstads, Vermlands och Öster
götlands län äro deremot endast helt få gifta qvinnor sysselsatta 
(resp. 4-5, 7'i och 7-6 %). 

Af samtliga gifta män voro två under myndighetsåldern; endast 
14 hade ännu icke hunnit en ålder af 25 år. Af de gifta qvin
norna voro 2 nittonåringar och 2 tjuguåringar. Öfver 75 år gamla 
voro sammanlagdt 9 arbetare, nämligen 4 män och 5 qvinnor. 

Äfven beträffande arbetarnes civilståndsfördelning torde en 
jemförelse mellan de resultat, som förevarande undersökning gifvit 
vid handen, och arbetareförsäkringskomiténs uppgifter kunna vara 
af intresse, särskildt som en dylik jemförelse, derest en tillväxt 
uti äktenskapsfreqvensen kan antagas häntyda på bättre existens
villkor, måste anses ådagalägga, att en afgjord förbättring uti tobaks-
arbetarnes ställning egt rum under de senaste årtiondena. Tyvärr 
äro dock de äldre uppgifterna icke af den beskaffenhet, att de 
möjliggöra ett allsidigare åskådliggörande af de förändringar, som 
härutinnan egt rum, hvadan vi äro nödsakade att inskränka denna 
jemförelse till att omfatta endast några få åldersklasser1. Det 
visar sig då, att procenttalen för de gifta manliga tobaksarbetarne 
voro: 

År 1880 utgjorde det relativa antalet ogifta tobaksarbetare (män) 
inom åldersklassen 30—35 år 36"4 %, under det att motsvarande 

1 På grund af ofullständigheten af det material, som stått Arbetareförsäkrings-
komitén till buds vid utförandet af dess undersökning ang. arbetarnes inom olika yr
ken civilståndsfördelning, förklaras i komiténs betänkande de för åldern 30—35 år 
meddelade procenttalen gifva- den säkraste föreställningen om äktenskapsfreqvensen 
inom de olika yrkena. 
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procenttal år 1898 visar sig utgöra endast 28-3. Dessa siffror hän-
tyda sålunda på en ganska afsevärd ökning uti äktenskapsfreqvensen. 
Derembt synas de tidigare äktenskapen bland tobaksarbetarne nu
mera vara fåtaligare än förr. 

Vidkommande äktenskapsfreqvensen år 1898 bland manliga 
och qvinliga arbetare inom olika åldersklasser hänvisas i öfrigt 
till den uti tab. litt. Q meddelade tablå. 

Tab. litt. Q. Civilståndsfördelningen inom olika åldersklasser, i relativa tal. 

Att uti detta afseende anställa en jemförelse mellan förhållan
dena å skilda arbetsorter lärer knappast leda till önskadt resultat, 
enär på grund af de föreliggande uppgifternas fåtalighet några 
säkra slutsatser af en dylik sammanställning icke gerna skulle 
kunna dragas. 

5. Arbetarnes födelseort 
Enligt föreliggande uppgifter rörande arbetarnes födelseort 

hafva uti tab. 8 arbetarne grupperats allt efter födelseortens be
lägenhet i den ena eller den andra af rikets 25 politiska delar (de 
24 länen och Stockholms öfverståthållareskap) eller i utlandet. 
På grundval af samma uppgifter åskådliggör tab. 9 födelseortens 
belägenhet i förhållande till den nuvarande arbetsorten.1 Båda 

1 Såsom »grannlän» äro i tab. 9 räknade, till Stockholms stad: Stockholms, 
Upsàla och Södermanlands län; till Upsala län: Stockholms, Södermanlands, Vestman-
lands och Gefleborgs län o. s. v., så att län på ömse sidor om de. stora sjöarna-be
traktas såsom grannlän. Huru härvid räknats, framgår för öfrigt lätt vid en jem
förelse med tab. 8. (Jfr. Sveriges officiel» statistik år 1890 A. Hl, pag. XXXI). 
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dessa tabeller utgöra sålunda ett bidrag till kännedomen om tobaks-
arbetarnes andel i (hufvudsakligen den s. k., inre) omflyttningen. 

Af 4,373 arbetare, som lemnat uppgift angående sin födelse
ort, befinnas 4,228 vara födda i Sverige och endast 145 eller 
3-3 % vara födda utom riket. Antalet svenska födelselän (inbe
gripet Stockholms öfverståthållareskap) varierar för de manliga 
arbetarne på de särskilda arbetsorterna mellan 21 (i Stockholms 
stad) och 1 (i Jönköpings län); för de qvinliga arbetarne äro mot
svarande maximum och minimum 24 (likaledes i Stockholms stad) 
och 2 (i Blekinge län); härvid har blifvit bortsedt från de län, 
der endast ett fåtal qvinliga arbetare äro anstälda inom tobaks
industrien. 

Högsta procenttalet (100-o) inom länet födda visar för de manliga 
arbetarne Jönköpings län (hvarifrån dock endast 9 arbetare blifvit 
redovisade); närmast i ordningen följer Kopparbergs län med 94 %. 
Lägsta procenttalet för arbetare af mankön har åter Kristianstads 
län att uppvisa (39.5). För Stockholms stad är motsvarande pro
centtal 43 .1 , för Malmö 81"2, för Göteborg 743 o. s. v. Hvad 
de qvinliga arbetarne vidkommer, representerar Blekinge län (bland 
län med ett större antal tobaksarbeterskor) högsta procentsiffran 
inom länet födde, eller icke mindre än 97 4; sist kommer Stock
holms stad med 52'9 % (Malmö: 88-8 %; Göteborg: 855 % o. s. v.). 

Angående födelseortens belägenhet i förhållande till nuvarande 
arbetsorten framgå af slutsummorna i tab. 9 följande procenttal: 

Anmärkningsvärdt är; att bland tobaksarbetarne i Göteborg 
och Malmö ett så afsevärdt stort antal äro födda på arbetsplatsen, 
nämligen i Göteborg 627 % af männen och 727 % af qvinnorna, 
i Malmö 61,1 % af männen och 72-5 % af qvinnorna. Mot
svarande procenttal för Stockholm äro, såsom ofvan blifvit angifvet, 
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resp. 43,1 och 52.9 %. Af arbetarne i Stockholm hafva 145 % 
qvinnor, men endast 7.5 % män uppgifvit något af de angränsande 
länen såsom sin födelseort. Af de öfriga födelselänen äro bland 
de manliga arbetarne i hufvudstaden Östergötlands, Vestmanlands 
och Malmöhus, län talrikast företrädda ; bland de qvinliga arbetarne 
åter representeras det största procenttalet af Kalmar län och det 
närmast följande af Östergötlands län. 2 2 % af de manliga och 
O,7 % af de qvinliga arbetarne i landsorten hafva angifvit Stock
holm såsom, sin födelseort. Betecknande är emellertid, att af de 
manliga arbetarne å landsbygden i Kristianstads län i det närmaste 
8 % äro stockholmare. 

Af de i tabellen redovisade, i Sverige födda arbetare hafva 
70 % manliga och 71 % qvinliga uppgifvit sig vara födda 
i stad. 

Största antalet i utlandet födda arbetare haf\a anträffats i 
Stockholm, nämligen 22 män och 40 qvinnor. De vid rikets 
tobaksfabriker anstälde utländske tobaksarbetares ursprungliga natio
nalitet framgår af följande sammanställning: 

Såsom naturligt är, voro de flesta norrmännen anstälda vid 
fabrikerna i Vermlands län, de flesta danskarne i Malmöhus län 
(jemte Malmö) och de flesta finnar och ryssar i Stockholms stad. 
Största antalet af de i Tyskland födda arbetarne voro äfven till 
finnandes i Malmöhus län (särskildt i Malmö). 

Slutligen torde böra omnämnas, att ett icke obetydligt antal 
af de större tobaksfabrikernas verkmästare äro af utländsk här
komst (tyskar vid cigarrfabriker, en dansk och tvenne norrmän 
vid tobaksspinnerier och tvenne ryssar vid tillverkningen al 
papyrosser). 
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6. Föräldrars, makes och makas yrke. Arbetarnes 
barn m. m. 

Hvad beträffar tab. 10—12, hvilka sammanfatta de af arbe-
tarne afgifna svar å spörsmålen angående faders, moders och makes 
(resp. makas) yrke, torde en vidlyftigare utläggning af tabellernas 
innehåll här knappast vara behöflig. Ifrågavarande spörsmål synas 
nämligen vid en utredning af de inom tobaksindustrien sysselsatta 
arbetares förhållanden vara af intresse endast så till vida, som 
derigenom ådagalägges, i hvilken utsträckning yrket, om vi så få 
uttrycka oss, varit ärftligt samt i huru många fall både man och 
hustru arbetat inom industrigrenen. Emellertid har det ansetts 
lämpligt att, på grund af det erhållna materialets fullständighet, i 
detalj bearbeta detsamma och sammanföra resultatet uti tabellform, 
hvarvid de angifna yrkena, i hufvudsaklig öfverensstämmelse med 
den i Sveriges officiela befolkningsstatistik tillämpade yrkesgrup
peringen, sammanförts under fem stora hufvudgrupper, hvilka der-
efter uppdelats i vissa underafdelningar. Af helt naturliga skäl 
har denna uppdelning uti tabellerna öfver moders yrke och gifta 
arbetares makas yrke blifvit vida enklare och betydligt mindre 
omfattande än uti tabellerna öfver faders yrke och gifta arbeter-
skors makes yrke. Särskildt må uppmärksammas, att uti en 
särskild kolumn under »ej uppgifvet yrke» sammanförts alla, 
som uppgifvits hafva varit »arbetare», utan att närmare uppgift 
lemnats angående arbetets art eller beskaffenhet. I de flesta hit
hörande fall synas emellertid personerna i fråga hafva varit van
liga grofarbetare. 

Hufvudresultatet af arbetarnes uppgifter angående faders yrke 
framgår af följande sammanställning: 
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I öfver hälften af samtliga fall har sålunda faders yrke varit 
att hänföra under hufvudgruppen grufbrytning och tillverknings
industri, hvarvid de olika industrigrenarne visat sig vara represen
terade på följande sätt: 

Såsom häraf framgår, har arbetarens fader endast i 306 eller 
7 % af samtliga angifna fall varit sysselsatt inom tobaksindustrien. 
Af de manliga arbetarne. vid tobaksfabrikerna hafva 98 %, af de 
qvinliga åter endast 53 % valt sin faders yrke. Uti icke mindre 
än 812 fall (c:a 20 % af hela antalet) har arbetarens fader upp-
gifvits vara snickare eller annan idkare af byggnads- eller möbel
industri. I det närmaste lika stort är antalet fall, då faders yrke 
icke närmare specificerats, utan uppgifterna endast innehålla, att 
fadern varit »arbetare», »grofarbetare», »månadskarl», »dräng», o. s. v. 

Af de manliga arbetarne hafva 200, d v. s. 123 %, och af 
de qvinliga 392, d. v. s. 142 %, uppgifvit, att modern haft särskild 
sysselsättning utom hemmet. Af dessa mödrar hafva 440 eller 
743 % arbetat inom någon gren af tillverkningsindustrien efter 
följande fördelning: 

Af de 179 arbetare, hvilkas mödrar arbeta eller arbetat på 
tobaksfabrik, voro 60 män och 119 qvinnor, 
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Af samtliga arbetare hafva 64 (1,5 %) uppgifvit, att både 
fadern och modern arbetat inom tobaksindustrien. Tre fjerdedelar 
af dessa arbetare hafva anträffats i Stockholm och Malmö (resp. 
20 och 28 fall). 

Med afseende å de gifta arbetarnes makes eller vinkas yrke 
torde endast behöfva påpekas, att af 636 gifta arbeterskor (incl. 
enkor och frånskilda), som voro anstälda vid tobaksfabrik, 132, 
d. v. s. 20 8 %, voro eller varit gifte med tobaksarbetare. Beträf
fande åter de inom industrigrenen sysselsatte gifta männen (incl. 
enklingar och frånskilde) hafva 190 eller 26,1 % uppgifvit, att 
hustrun haft sysselsättning utom hemmet. Af dessa hustrur hafva 
124 ( = 17,1 % af hela antalet) arbetat inom tobaksindustrien. I 
ögonen fallande är föröfrigt, att det särskildt i Stockholm och Malmö 
är en temligen vanlig företeelse, att tobaksarbetarnes hustrur äro 
fabriksarbeterskor eller hafva annan sysselsättning utom hemmet, 
hvilken skänker inkomst. I Stockholm äro sålunda af 100 gifta 
manliga arbetares hustrur 37 sysselsatta utom hemmet, och af dessa 
äro 27 anstälda vid tobaksfabrik. För Malmö äro motsvarande tal 
resp. 34 och 22. A dessa båda arbetsplatser är således mer än 
hvar tredje tobaksarbetares hustru sysselsatt i arbete utom hemmet, 
till gagn kanske för familjens ekonomiska utkomst, men säkerligen, 
åtminstone der barnskaran är stor, till betydande skada i andra 
afseenden. 

Angående arbetarnes barn innehåller tab. 13 närmare upp
lysningar, nämligen rörande dels antalet barn vid lif, dels antalet 
hemmavarande barn och dels antalet inom tobaksindustrien syssel
satta barn. 

Såsom af tabellen framgår, hafva af samtliga, gifta manliga 
arbetare (incl. enklingar och frånskilde) 626 eller 86,1 % upp
gifvit sig hafva barn vid lif, till ett sammanlagdt antal af 2,070, 
hvilket i medeltal ungefär utgör 3 barn på hvarje gift manlig to
baksarbetare. Af de gifta qvinnorna hafva 504 eller c:a 80 % 
uppgifvit sig vara mödrar. Antalet barn af dessa gifta arbeter
skor uppgår till 1,213; sålunda närmaste medeltalet utgör 2 barn 
för hvarje gift tobaksarbeterska. 

Äfven för de ogifta arbeterskorna föreligga uppgifter i detta 
afseende. Ehuru visserligen dessa uppgifter icke kunna anses fullt 
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exakt motsvara det verkliga förhållandet, enär å ena sidan uti en 
del fall ogifta mödrar icke torde hafva sanningsenligt besvarat denna 
fråga och å andra sidan de lemnade svaren icke lämpligen kunnat 
kontrolleras,. lärer dock de fall, då uppgifterna rörande denna punkt 
äro origtiga, få räknas såsom rena undantag. Hvad uti tab. 13 
meddelas angående de ogifta arbeterskornas barn synes derför kunna 
antagas vara icke alltför missvisande, äfven om tabellens siffror 
med ett eller annat tiotal afvika från de faktiska förhållandena. 

Enligt hvad ifrågavarande tabell gifver vid handen, hafva 250 
ogifta qvinnor — utgörande c:a 16 % af hela antalet ogifta to-
baksarbeterskor i en ålder öfver 18 år — uppgifvit sig vara mö
drar. Af dessa hafva 193 eller 77.2 % uppgifvit sig hafva blott 
ett barn, under det att 45 eller 18 % hafva två barn vid lif. En
dast 12 ogifta arbeterskor hafva tre eller flera barn. För öfrigt 
bör observeras, att antalet ogifta mödrar är relativt högre å de 
större arbetsplatserna än å öfriga orter. 

Af samtlige redovisade gifta arbetare hafva 984, d. v. s. 
7 2 i %, uppgifvit sig hafva barn i hemmet. Hela det uppgifna 
antalet af sådana barn utgör 2,610 eller i medeltal 2 7 per för-
sörjare. Af de ogifta mödrarne hafva 163 (= 65'2 %) sina barn 
i. hemmet. 

De uti tabell 13 meddelade sifferuppgifterna angående arbe-
tarnes hemmavarande barn kunna dock endast vara af ett visst 
underordnadt intresse, då frågeformulär Ii icke gifvit anledning 
till inhemtande af uppgifter beträffande de hemmavarande barnens 
ålder. Till följd deraf saknas möjlighet att bedöma, huru många 
af de hemmavarande barnen äro för sitt uppehälle, helt och 
hållet hänvisade till familjeförsörjaren, eller huruvida några af 
dem tilläfventyrs genom sitt arbete bidraga till familjens utkomst. 
Det ofvan anförda medeltalet barn per försörjare måste derför tyd-
ligtvis upptagas med en viss reservation. Medeltalet oförsörjda 
barn torde nämligen i verkligheten föga Öfverstiga 2 per familje
försörjare. 

98 män och 105 qvinnor hafva uppgifvit sig ega barn, som 
äro sysselsatta inom tobaksindustrien, (resp. 135 och, 131 stycken). 
Frånvaron af uppgifter angående barnens ålder förminskar emeller
tid i väsentlig mån möjligheten att utaf dessa siffror draga några 
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säkra slutsatser med afseende å den utsträckning, i hvilken med
leramar af samma familj arbeta inom tobaksindustrien.1 Med nå
gorlunda säkerhet torde de uti tab. 13 i detta afseende anförda 
siffror dock kunna anses ådagalägga, att tobaksarbetarne i Stock
holm och Malmö med en yiss förkärlek sända sina barn till arbete 
vid cigarrfabrikerna. 

I detta sammanhang skola vi slutligen med några ord redo
göra för innehållet uti tab. 14, hvilken sammanfattar en del upp
gifter, som vid sidan af de å frågeformulären upptagna spörsmål 
inhemtats rörande barnaföderskors bortovaro från arbetet2. Såsom 
af tabellen närmare inhemtas, hafva 374 qvinliga arbetare, hvilka 
representera sammanlagdt 669 barnsängsfall, lemnat uppgifter dels 
om den tid, som förflutit från det arbeterskan upphört med arbe
tet vid fabriken och till barnsbörden, dels ock derom, huru snart 
efter barnsbörden arbetet vid fabriken återupptagits. 

För visso är det ett sorgligt socialt missförhållande, hvarom 
tabellens siffror bära vittne. I icke mindre än 466 fall, d. v. s. 
c:a 70 % af hela det uppgifna antalet, hafvlTde blifvande mödrarne 
fortsatt med arbetet ända intill sista dagen före barnsböfden, och 
uti 210 fall, eller 31 4 % af 669 uppgifna, hafva arbeterskorna 
åter suttit vid sitt arbete på fabriken senast tvenne veckor efter 
barnsbörden ! 

7. Arbetarnes ålder vid inträdet i yrket, anställningstid hos 
arbetsgifvaren, lärotid m. m. 

De uti tab. 15 meddelade sifferuppgifter angående arbetarnes 
ålder vid inträdet i yrket sammanfattas uti den å nästföljande sida 
ingående tab. litt. E. 

Såsom af ifrågavarande tablå framgår, hade af samtliga arbetare 
något mer än 71 % inträdt i yrket, innan de fylt 18 år, och I l s 
% först efter fylda 25 år. Inträdesåldern är emellertid icke obe
tydligt tidigare för de manliga än för de qvinliga arbetarne, i det 

1 Jfr. i detta afseende Bihang n:o 1. 
2 Framställandet af detta spörsmål har föranledts af de i andra länder, exem

pelvis Tyskland, gällande bestämmelser, enligt hvilka barnaföderskor först sedan viss 
tid förflutit efter barnsbörden få utföra arbete på fabrik. 
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att af de förra 79 e %, men af de senare 66-2 %. inträdt i yrket före 
fylda 18 år. För de arbetare, som inträdt i yrket mellan' 18 och 
25 års ålder, äro motsvarande procenttal resp. 7.7 oeh 21,5. Verk-
ningarne af lagbestämmelserna af år 1881 angående minderåriges 
användande i arbete vid fabrik kunna redan genom de uti tab. 15 
innehållna sifferuppgifter konstateras. Under det att, enligt hvad i 
den föregående framställningen blifvit anmärkt, år 1898 icke en 
enda arbetare vid tobaksfabrik befunnits vara uti en ålder under 
12 år1, hafva nämligen af hela antalet arbetare icke mindre än 
6'9 % (af de manlige arbetarne t. o. m. 13i %) uppgifvit sig 
hafva fått anställning vid tobaksfabrik, innan de uppnått en ålder 
af 12 år; inalles hade 64 arbetare, d. v. s. 1'5%, inträdt före 
fylda 10 år (2 såsom sexåringar, 13 såsom sjuåringar, 17 såsom 
åttaåringar o. s. v). 

Tab. litt R. Ålder vid inträdet i yrket. 

Slutligen må anmärkas, att af de manliga arbetare, hvilka 
inträdt i yrket efter uppnådda 25 års ålder, i det närmaste 
60 % befunnits vara snusarbetare. Hvad åter vidkommer de 
qvinliga arbetare, som inträdt uti yrket vid en jemförelsevis hög 
ålder, återfinnas de flesta bland beredningsarbetarne inom cigarr
tillverkningen, men ett icke obetydligt antal äldre qvinliga nybör
jare hafva äfven blifvit cigarrmakerskor, cigarrsortererskor, klistrer-
skor etc. 

Det ofvan anmärkta förhållandet, att under äldre tider en lägre 
inträdesålder än 12 år varit temligen vanlig, får en slående be: 

1 Jfr. dock noten å sid. 78. 
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kräftelse i tab. 16, uti hvilken arbetarne äro fördelade dels efter 
sin ålder vid inträdet i yrket, dels efter de olika kalenderår, då 
detta inträde skett. Att 1881 års lag angående minderåriges använ
dande i arbete här varit den hufvudsakligen verkande faktorn, ådaga-
lägges äfven otvetydigt deraf, att af de arbetare, som angifvit en 
tidigare inträdesålder än 12 år, det ojemförligt största antalet inträdt 
i yrket, innan nämnda lagstadgande trädde i kraft. I ett icke obe
tydligt antal fall hafva dock dessa lagbestämmelser blifvit öfverträdda, 
särskildt under 1880-talet; med 1890-talets början blir emellertid 
olagligt användande af underårige arbetare inom tobaksindustrien 
allt mera sällsynt, och vid 1898 års arbetsstatistiska undersöknin
gar har, såsom nämnts, vid tobaksfabrikerna icke anträffats en 
enda arbetare, som icke uppnått 12 års ålder. 

Tab. 17 meddelar uppgift rörande den tidslängd, arbetarne 
varit anstälde hos den arbetsgifvare, i hvilkens tjenst de vid un
dersökningens verkställande varit sysselsatta. Enär emellertid, i 
enlighet med formulären, eftersports allenast år, men icke månad, 
då arbetarens anställning hos arbetsgifvaren tog sin början, kunna 
siffrorna i förevarande tabell icke vara alldeles exakta. I kolumn 
2: högst 1 år, ingå sålunda de arbetare, som år 1898 börjat 
arbeta på det arbetsställe, der de vid undersökningen anträffades; 
kolumn 3: 1—2 år, omfattar de arbetare, som tillträdde sin an
ställning år 1897 o. s. v. 

Uti den å nästföljande sida meddelade sammanställningen (tab. 
litt. 8) angifves, huru många procent af de manliga (m.) och de 
qvinliga (qv.) arbetarne vid undersökningstillfället varit anstälda hos 
dåvarande arbetsgifvaren under viss angifven tidslängd. 

Af samtlige arbetare hafva 563, d. v. s. 129 %, börjat arbeta 
hos dåvarande arbetsgifvaren under den del af år 1898, som för
flutit före uppgifternas inhemtande. Motsvarande tal för de under 
år 1897 vid fabriken nyanstälde arbetare är 973 (22-2 % af hela 
antalet redovisade). Det af arbetsgifvarne ofta uttalade påståendet, 
att en stor del af arbetarne inom denna industrigren besjälas af 
en obetvinglig »vandringslust», bekräftas äfven i viss mån af dessa 
siffror. Dervid måste dock ihågkommas, att 938, eller icke mindre 
än 21-4 % af samtliga år 1898 vid rikets tobaksfabriker anstälde 
arbetare, inträdt i yrket under de båda senaste åren. Samman-
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ställas dessa senare siffror med de ofvan meddelade, framgår alltså, 
att af 3,442 »äldre» arbetare (d. v. s. sådana, som senast år 1896 
börjat arbeta inom tobaksindustrien) 598 eller 11-i % först efter 
ingången af år 1897 börjat arbeta vid den fabrik, der de år 
1898 vid undersökningstillfället befunnits vara anstälda. Af 
dessa 598 arbetare hafva emellertid rätt många under denna korta 
tid hunnit vexla arbetsgifvare flera gånger. 

Tab. litt. S. Anställningstid hos arbetsgifvaren. 

Å andra sidan har uti tab. litt. S äfven blifvit ådagalagdt, att 
mer än en fjerdedel af de manlige och i det närmaste en sjettedel af 
de qvinliga redovisade arbetarne haft anställning hos samme arbets
gifvare öfver tio år. Märkligt nog äro, hvad de manlige arbetarne 
beträffar, sådana fall talrikare i Stockholm och i Göteborg (resp. 
29'9 och 37 %) än å öfriga arbetsplatser. Stabiliteten visar sig 
visserligen vara minst bland arbetarne inom cigarrtillverkningen, 
ehuru äfven bland dessa rinnas många, som grånat i arbetet vid 
en och samma fabrik. Så t. ex. hafva nyligen ett tjugutal arbe
tare vid en cigarrfabrik i Malmö fått emottaga patriotiska säll
skapets medalj för långvarig och trogen tjenst. 

Med afseende å arbetarnes anställningstid hos arbetsgifvaren 
torde i öfrigt få hänvisas till tab. 17 äfvensom till det uti tab. 
litt. S här ofvan meddelade procentiska sammandrag. 

En bestämdt öfverenskommen ömsesidig uppsägningstid har 
icke förekommit annat än i rena undantagsfall, då förhållandet 
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mellan arbetsgifvafe och enstaka arbetare varit regleradt genom 
särskilda arbetskontrakt (se nedan). Vid de få tillfällen, då arbets-
reglementen eller ordningsregler föréfurinits inom tobaksfabrikerna, 
har emellertid stundom en bestämmelse om 8 eller 14 dagars öm
sesidig uppsägningstid varit inryckt i reglementet. Arbéfsgifvarne 
hafvå dock allmänt klagat öfver omöjligheten af att uti detta af-
seende erhålla några stadgade förhållanden, och arbetaine å sin 
sida hafva — äfven vid fabriker, uti hvilkas arbetsreglemente be
stämmelse rörande viss uppsägningstid varit intagen — nästan 
utan undantag ansett sig hafva fullkomlig frihet att härvidlag 
handla efter eget godtfmnande. 

Enligt uppgift hafva 5 arbetare — 2 i Vestmanlands och 
3 i Kopparbergs län — af arbetsgifvaren mottagit städsel för 
ett år. 

I sex fall hafva enskilda arbetare förklarat sig vara bundna 
genom särskilda arbetskontrakt med arbetsgifvaren; i tre af dessa 
fall hade arbetskontrakten (för lika många qvinliga arbetare vid 
en cigarrfabrik å landsbygden i Kristianstads län) afseende på 
lärlingstiden. 

Hvad särskildt beträffar frågan om lärotidens längd, är något 
spörsmål till utrönande häraf icke upptaget å de faststälda fråge
formulären, till följd hvaraf de upplysningar, som rörande denna 
punkt erhållits, icke äro af den beskaffenhet och omfattning, att 
de kunnat statistiskt behandlas. 

I de flesta fall hafva såväl arbetsgifvare som arbetare uppgifvit, 
att någon viss föreskrifven lärotid numera icke förekommer, utan 
att densamma stält sig kortare eller längre beroende dels på arbe-
tarnes högre eller lägre ålder vid inträdet i yrket och dels — 
särskildt beträffande de specialiteter, af hvilkas utöfvare erfordras 
en större yrkesskicklighet — på arbetarens ordentlighet i arbetet 
samt fingerfärdighet. 

Den faktiska lärotid, som flertalet af de äldre cigarrmakarne, 
enligt uppgift, fått genomgå, varierar i allmänhet mellan 2 och 
4 år; för eigarrsorterarne har lärlingstiden varat ungefär lika lång 
tid, under det att för tobaksspmnarne utbildningen stundom kraft 
ännu flera läroår. Till följd af det ökade behof af arbetskrafter, 
som förorsakats af cigarrtillverkningens raska tillväxt under de 
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senare åren, hafva dock flertalet arbetare — särskildt qvinliga — 
vid fabriker af yngre anliiggningsdatum, omedelbart efter det de 
lärt sig nöjaktigt göra vickel, fått börja »rulla öfver». 

På detta sätt göras ofta vid dylika fabriker de första läro-
spånen, hvarefter arbetarne öfvergå till de äldre fabrikerna. Flere 
innehafvare af sådana äldre fabriker hafva också uppgifvit, att de 
endast i rena undantagsfall och äfven då ytterst ogerna »lära upp» 
cigarrmakare, utan hellre föredraga att få sitt behof af arbetskrafter 
tillgodosedt genom rekrytering af yrkesskickliga arbetare från andra 
fabriker. Nyssnämnda förhållande belyses äfven i viss mån af det 
jemförelsevis obetydliga antal arbetare, som, vid arbetarnes fördel
ning efter yrkesspecialiteter, äro angifna såsom cigarrmakarelärlingar 
(jmfr. tab. 4). Sålunda är dessas antal exempelvis i Stockholm icke 
högre än 5. 

Ordnade lärlingsförhållanden, hvad cigarrfabrikerna beträffar, 
synas endast förekomma i Östergötlands, Blekinge och Malmöhus 
län (jemte Malmö) samt delvis äfven i Göteborg. Särskildt i Malmö 
har, efter långvarigt arbete för lärlingsfrågans nöjaktiga lösning, 
följande öfverenskommelse, hvilken vi här meddela in extenso, träffats 
mellan arbetsgifvarne vid de 3 största cigarrfabrikerna i nämnda 
stad och Skandinaviska tobaksarbetareförbundets afdelning på 
platsen. 

1. Lärotiden bestämmes till 4 år, hvarunder lärlingen de två första åren syssel
sattes som vickelmakare och de två sista åren som eigarrmakarelärling; skulle någon 
tillsättes som eigarrmakarelärling, innan han suttit som vickelmakare i två år, betraktas 
han som eigarrmakarelärling ifrån den dag, han börjat att rulla öfver samt aflönas 
som sådan i två år, hvarefter han aflönas som utlärd. Ingen antages i lära före 
fylda 14 år. 

2. Under lärotiden skall lärling lära sig göra och öfverrulla vickel. 
3. Lärling uppläres utaf en af fabrikanten utsedd och aflönad person. 
4. Betalningsvilkoren äro följande: för helt arbete lägsta aflöningen per 1,000 

st. kronor 5 de första sex månaderna, sedan kronor 5,50 de följande sex månaderna, 
sedan kronor 6 de derpå följande sex månaderna och slutligen kronor (>,50 de sista 
sex månaderna. Tillökning häraf sker allt efter lärlingens flit och duglighet. 

5. Lemnar fabrikanten vickel till lärling för öfverrullning, betalas för dessa: det 
första halfåret-kronor 1,50, sedan 2 kronor per 1,000 stycken. 

6. Ingen lärling får lemna sin plats före lärotidens utgång; skulle sådant in 
träffa, förbinder sig Skandinaviska tobaksarbetareförbundets afdelning i Malmö att 
förhindra, att sagda Ittrling får anställning som eigarrmakarelärling å annan tobaks
fabrik, samt skall försöka få honom tillbaka till den ursprungliga platsen. Fabriken 
tager ej i sitt arbete annans lärling och för att förekomma detta måste utlärlingsbe-
tyg företes. 
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7. Lärling har att under lärlingstiden uppföra sig ordentligt och punktligt in
finna sig till sitt arbete. 

8. Denna öfverenskommelse gäller från den dag, den underskrifvits, och till dess 
ny sådan träffats. 

Vid de få fabriker, der arbetsgifvaren sjelf, utan dylik öf
verenskommelse med fackföreningen, föreskrifvit viss lärlingstid för 
nybörjare, är denna vanligen bestämd till 3 à 4 år, under hvilken 
tid lärlingen först (vanligen under halfva tiden) sysselsattes såsom 
vickelmakare och under den återstående lärotiden får tillverka ci
garrer, särskildt sådana af billigare slag. 

Vidare torde böra omnämnas, att vid de fabriker, der 
tillverkning af papyrosser förekommer, en lärotid af 1—2 år i 
allmänhet är gällande, under hvilken tid papyrossmakerskans lön 
(per styck) beräknas något lägre än sedan hon vunnit erforderlig 
yrkesskicklighet. 

Hvad slutligen angår de inom cigarrfabrikationen använda 
särskilda kontroller, torde endast böra omnämnas, att tobaken ut
delas till arbetarne i regel efter vigt; då nu med temligen stor 
säkerhet kan afgöras, huru många cigarrer af ett visst slag kunna 
tillverkas af en viss vigtmängd tobak, utöfvas på detta sätt en 
fullt erfektiv kontroll på arbetarne. Antingen införes den qvan-
titet tobak, som, i hvarje fall utdelas, uti en särskild motbok, eller 
ock aflemna arbetarne en bricka såsom ett slags qvitto å den mot
tagna qvantiteten. Endast i några enstaka fall utöfvas kontroll 
öfver arbetets noggrannhet på det sätt, att tobaken utdelas uti 
olika vigtmängder, hvilka ej uppgifvas för arbetarne. 

8. Arbetstidens längd. Öfvertidsarbete m. m. 

Inom få om ens någon industrigren torde arbetstidens längd 
vara så svår att nöjaktigt konstatera som inom tobaksindustrien. 
Såsom uti den följande framställningen påvisas, äro nämligen i det 
närmaste två tredjedelar af arbetarne vid rikets tobaksfabriker 
aflönade efter ackord — inom cigarrfabrikationen är detta till och 
med fallet i ännu större utsträckning, i det att af samtlige arbetare 
inom berörda gren af yrket endast 20 % hafva tidlön (för vecka 
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eller månad). Då nu vid de flesta fabriker ackordsarbetarne hafva 
mer eller mindre obegränsad frihet att komma och gå efter behag, 
och då vidare arbetsgifvarne till följd af formen för aflöningens 
beräkning hafva föga eller alls intet intresse af att bokföra det 
antal arbetstimmar, som för veckan presterats af hvarje särskild 
arbetare, har det icke varit möjligt att erhålla ens tillnärmelsevis 
exakta uppgifter vare sig med afseende å det antal dagar under 
året, som hvarje arbetare varit i arbete, eller beträffande an
talet arbetstimmar under hvarje särskild vecka eller under veckans 
olika dagar. Med kännedom om dessa oregelbundna arbetsförhållan
den inom yrket hade äfven komiterade vid utarbetandet af sitt för
slag till frågeformulär för uppgifternas inhemtande infört frågan 
om arbetstiden endast å det för arbetsgifvarne afsedda frågeformu
lär A, för att derigenom upplysningar åtminstone skulle vinnas 
angående den faktiskt föreskrifna arbetstidens längd. De frågor, 
hvilka i detta afseende blifvit vid sidan af frågeformulär B af 
undersökningsförrättarne framstälda till särskilda arbetare, hafva 
äfven, hvad beträffar styckarbetarne, till fullo ådagalagt, att ar
betarne icke kunnat lemna några bestämda upplysningar angående 
arbetstidens längd. Af deras svar har allenast framgått, att de i 
allmänhet mer eller mindre oregelbundet fullgöra sitt arbete under 
den tid, som vid fabriken varit faststäld. 

Under sådana förhållanden hafva de uppgifter angående den 
ordinarie arbetstiden per vecka, hvilka meddelas uti tåb. 18, hufvud-
sakligen måst grundas på de af arbetsgifvarne under mom. 5 och 
6 uti frågeformulär A lemnade svar dels angående arbetstidens 
längd under olika veckodagar och dels angående de för måltider 
anslagna raster. Dessa raster hafva vid beräkningen af veckoar
betstiden blifvit frånräknade. 

Såsom af ifrågavarande tabell inhemtas, kan arbetstiden vid 
tobaksfabrikerna, äfven om man bortser från det ofvan berörda 
förhållandet, att en stor del af arbetarne äro temligen oregelbundna 
i sitt arbete, icke anses vara synnerligen betungande, särskildt om 
man tillika tager i betraktande, att någon större kraftansträngning 
för arbetets utförande i allmänhet icke erfordras. Härvid torde 
dock böra anmärkas, att arbetstiden inom snusfabrikerna ofta nog 
är något längre än inom de öfriga yrkesgrenarne. Medelarbetstiden 
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utgör nämligen för samtliga arbetare, rörande hvilka uppgifter i 
detta afseende föreligga, i det närmaste 57 timmar i veckan eller, 
fördeladt på veckans sex arbetsdagar, c:a 9½ timmar per dag. 
Särskildt i Stockholm och i Göteborg hafva ett jemförelsevis stort 
antal arbetare — hufvudsakligen qvinnor — en medelarbetsdag 
understigande 9 timmar. Högst är medelarbetstiden per vecka, bort-
sedt från mindre betydande arbetsorter, i Blekinge län (61.7 tim
mar) samt å landsbygden i Kristianstads län (62 timmar).1 Vid 
en mindre fabrik med endast minderårige arbetare är arbetstiden an-
gifven till 63 timmar i veckan, raster oberäknade.2 Lägsta arbets
tiden — i medeltal 8 timmar per dag — hafva ett större antal 
arbetare i Göteborg (130) och samtliga — eller 20 — redovisade 
arbetare i Elfsborgs län. 

Till underlättande af en öfverblick af arbetarnes dagliga ar
betstid meddelas uti tab. litt. T en på tab. 18 grundad samman
ställning, hvarvid dock är att märka, att arbetstiden på lördag i 
allmänhet och på måndag understundom är kortare, å öfriga vecko
dagar deremot oftast något längre än de uti tabellen här nedan 
anförda medeltal. Såsom synes, hafva endast 12 3 % af samtliga 
arbetare en medelarbetstid af öfver 10 timmar per dag (af männen 
14-1 % och af qvinnorna 11 2 %). 

Tab. litt. T. Arbetarnes dagliga arbetstid. 

1 Vid ett par fabriker å landsbygden i Kristianstads län är den bestämda ar
betstiden angifven till öfver 70 timmar i veckan, oberäknadt raster. 

2 Här föreligger sålunda en öfverträdelse af lagstiftningen rörande minderårigas 
användande i arbete. 
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Med afseende å tiden för arbetets af slutande på lördag inne
håller tab. 19 närmare upplysningar. Under hänvisande i öfrigt 
till tabellen, hvilken knappast torde kräfva någon närmare utlägg
ning, vilja vi här endast konstatera, att vid flertalet af rikets to
baksfabriker arbetet på lördag slutar senast kl. 6 e. m., samt att 
veckans arbete afslutas senast kl. 2 på lördag middag vid 6 fabri
ker med tillsammans 418 arbetare i Göteborg, vid 1 fabrik med 
20 arbetare i Alingsås samt vid 1 fabrik med 118 arbetare i 
Charlottenberg. 

Enligt hvad ofvan i förbigående blifvit nämndt, är den regle-
menterade arbetstiden i åtskilliga fall kortare äfven på månday, 
hvilken anordning å en del platser nödvändiggjorts af den från 
gamla tider bland arbetarne fortlefvande oseden att fira frimåndag. 
Äfven om detta bruk i större eller mindre utsträckning praktiseras 
bland tobaksarbetarne — och särskildt bland de manliga cigarrar-
betarne — å öfriga platser i riket, hafva dock arbetsgifvarne 
egentligen endast i Stockholm och i Malmö öppet gifvit efter för 
denna bland arbetarne inrotade ovana, i det att å den förra platsen 
vid 17 fabriker och å den senare vid 5 fabriker arbetstiden på 
måndag är afkortad med i regel 1 timme. 

En temligen allmän klagan har också från arbetsgifvarnes sida 
försports öfver beskaffenheten af det arbete, som flertalet arbetare 
prestera på måndag. Märkligt nog synes emellertid äfven dagen 
för aflöningens utbetalande 1 utöfva -ett -visst inflytande på styck -
arbetarnes förhållande till arbetet. I åtskilliga fall nämligen, då 
arbetarne uppbära sin arbetsförtjenst för veckan på fredagen, blir 
deras arbete på lördagen, enligt hvad arbetsgifvarne uppgifvit, tem
ligen oregelbundet2. 

1 Jfr härom närmare sid. 127. 
2 Arbetet för dagen börjar vid tobaksfabrikenia i allmänhet kl. 7 f. m. Detta 

synes t. o. m. vara regel, särskildt i Malmö och i Göteborg, under det att flertalet 
fabriker i Stockholm öppnas först kl. 8 på morgonen, men deremot å en del mindre 
arbetsplatser i landsorten redan kl. 0 f. m. Den vanligaste tiden för arbetets afölu-
tande på aftonen är kl. 7 e. m. Middagsrasten, som vid tobaksfabrikerna i Stockholm 
samt i allmänhet jemväl i mellersta Sverige infaller kl. 1 e. m., hålles i landets södra 
delar (äfven i Malmö) i regel kl. 12 midd. Till denna rast är vid de flesta Stockholms
fabriker (17) och i regel vid tobaksfabrikerna å mindre arbetsplatser i landsorten an
slagen en tid af 1 timme; i Göteborg samt i hela Malmöhus län (med undantag af 
två fabriker) varar middagsrasten 1½ timme. 
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Inom tobaksindustrien förekommer öfvertidsarbete endast i jem-
föTelsevis obetydlig utsträckning. Regelbundet under hela året eger 
dylikt arbete ingenstädes rum. Enligt arbetsgifvarnes uppgifter 
hade under år 1897 arbete på öfvertid påfordrats vid sammanlagdt 
45 fabriker, — vanligen under veckorna närmast före jul, stundom 
under oktober, november och december månader och i enstaka 
fall under våren — men alltid endast af ett mindre antal arbetare. 
Som emellertid arbetsgifvarne icke kunnat i detta afseende lemna 
ens tillnärmelsevis exakta uppgifter vare sig rörande öfvertidsar-
betets varaktighet eller beträffande det antal arbetare, som dervid 
sysselsatts, har den uti tab. 20 meddelade tablå angående öfvertids-
arbete under år 1897 måst sammanställas efter arbetarnes upp
gifter, hvilka, ehuru de säkerligen äro hvarken uttömmande eller fullt 
exakta, likväl böra kunna gifva en någorlunda rigtig bild af den 
omfattning, uti hvilken dylikt arbete eger rum inom tobaksin
dustrien. 

Enligt b vad ifrågavarande tabell gifver vid handen, har öfver-
tidsarbete inom tobaksindustrien vanligen förekommit i form af 
söndagsarbete, mindre ofta i form af qvällsarbete. Nattarbete i 
egentlig mening har icke egt rum i vidare mån, än att qvällsarbetet 
i en del fall räckt en eller annan timme efter kloekan 8 på afto
nen (för sammanlagdt '22 manliga arbetare). 

I hvilken utsträckning öfvertidsarbete förekommit för olika 
slag af arbetare, åskådliggöres genom följande sammanställning: 

Hvad först beträffar arbetets utsträckande till söndagen, hafva 
sammanlagdt 423 arbetare (76 män och 347 qvinnor) uppgifvit sig 
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hafva haft dylikt arbete vid några tillfällen under år 1897. Af 
hela detta antal hafva dock 300 eller 70"9 % arbetat högst 4 sön
dagar; mer än 12 söndagar under året hafva endast 33 arbetare 
varit sysselsatta. Medelarbetstiden per söndag utgjorde för de man
liga arbetarne 5 "2 och för de qvinliga arbetarne 6.3 timmar. 

Qvällsarbete efter den ordinarie arbetstidens slut har, enligt 
uppgift, utförts af 105 arbetare (55 män och 50 qvinnor), förde
lade på 22 fabriker. Af dessa arbetare hafva emellertid endast 
17 haft sig förelagdt dylikt öfvertidsarbete under längre tid än 2 
månader. Längre än 3 timmar utöfver den sedvanliga tiden för 
arbetets afslutande på aftonen hafva 15 arbetare varit sysselsatta; 
för de öfriga har qvällsarbetet varierat mellan 1/2 timme och 3 
timmar per dag. För de i qvällsarbete sysselsatte männen har ar
betet i genomsnitt varat 58 aftnar under c:a 2 timmar per afton; 
qvinnorna hafva deremot varit upptagna med öfvertidsarbete en
dast 28 qvällar i medeltal (i genomsnitt c:a 1 1/z timme per qväll). 

Såsom förestående tablå utvisar, har öfvertidsarbete hufvud-
sakligen förekommit för arbetare inom cigarrfabrikationen. Bland 
de arbetare inom nämnda yrkesgren, hvilka sysselsatts med sön
dagsarbete, äro cigarrmakarne representerade med 62, sorterarne 
och packarne med 104, klistrarne och lådstiftarne med 89, bered-
ningsarbetarne med 69 personer o. s. v. Af samtliga sorterare och 
packare hafva sålunda 42.6 % och af samtliga klistrare och låd-
stiftare 4l-2 % under någon del af året haft sitt arbete utsträckt 
till söndagen, under det att inom öfriga yrkesspeeialiteter endast 
ett mindre antal arbetare tagits i anspråk för söndagsarbete. 

I detta sammanhang torde böra omnämnas, hurusom uti en
staka fall en minskning af den ordinarie arbetstiden egt rum. I 
allmänhet hafva såväl arbetsgifvare som arbetare såsom svar å de 
frågor, hvilka framstälts till utrönande af berörda spörsmål, npp-
,gifvit, att någon begränsning af arbetstiden till följd af det inne
liggande lagrets storlek eller af andra orsaker i allmänhet icke 
förekommit under de senare åren. Dock har under år 1897 en 
dylik begränsning måst på grund af tillfällig öfverproduktion 
föreskrifvas inom papyrossafdelningen vid 2 fabriker i Stockholm 
(med 1 timme dagligen), samt vid 1 cigarrfabrik i Östergötlands 
län, der arbetstiden för styckarbetarne var under 3 månader af-
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kortad med 3 timmar dagligen. Vidare har vid 1 cigarrfabrik i 
Göteborg under sommaren 1898 allt arbete på lördagen legat nere. 
I detta afseende bör emellertid äfven framhållas, att vid flere fa
briker i Kristianstads län, hvilka hufvudsakligen tillverka cigarrer 
af inhemsk råvara, ökas och minskas arbetarnes antal under olika 
tider af året allt efter tillgången på svensk tobak; vid en del af 
dessa fabriker upphör arbetet under viss tid af året till och med 
helt och hållet samt återupptages först, sedan fabrikanten efter 
tobaksskörden erhållit nytt lager af erforderligt råmaterial. 

Maximigränser för styckarbete hafva under år 1897 före-
skrifvits vid en af de ofvannämnda papyrossfabrikerna i Stockholm 
samt i enstaka undantagsfall vid ytterligare en eller annan 
fabrik. 

Med afseende å den ofvan meddelade redogörelsen angående 
den ordinarie arbetstidens längd torde det vara lämpligt att till 
sist ännu en gång erinra derom, att på grund af styckarbetarnes 
vid de flesta cigarrfabriker oregelbundenhet i arbetet uppgifterna 
i det stora hela endast kunna lemna en approximativt rigtig bild 
ai det verkliga förhållandet. Särskildt gäller detta i fråga om 
fabrikerna à landsbygden i Malmöhus och Kristianstads län, der 
de manliga arbetarne ofta »fira» icke allenast på måndag utan t. 
o. m. hela veckan igenom. 

Vid cigarrfabrikerna å öfriga platser synas dock under de se
nare åren allt mera ordnade arbetsförhållanden hafva inträdt, ehuru 
fortfarande bland arbetsgifvarne den klagan varit allmän, att många 
platser vid arbetsborden stå tomma flera eller färre timmar om 
dagen. 1 Egendomligt har det äfven varit att konstatera, hurusom 
denna frihet att komma och gå efter behag bland arbetarne be
traktas såsom ett okränkbart privilegium, så att äfven arbetare, 
hvilka med synnerlig punktlighet iakttaga den föreskrifna arbets
tiden och ytterst sällan sjelftaget begagna sig af fridagar eller fri
timmar, likväl förklarat sig sätta stort pris på medvetandet om, 

1 I ett afseende måste emellertid denna arbetarnes frihet att, när de så behaga, 
uteblifva från arbetet betraktas såsom fördelaktig, i det att nämligen de i hygieniskt 
afseende ofta synnerligen otillfredsställande arbetslokalerna sällan äro fylda till sista 
plats och otillräckligheten af utrymme och luftvexling sålunda härigenom i någon mån 
neutraliseras. 
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att de i detta afseende hafva full handlingsfrihet. Det med 
hvarje år allt mer och mer tilltagande användandet af qvinlig ar
betskraft inom cigarrfabrikerna måste äfven lägga oöfverstigliga hin
der i vägen för, àtt arbetsgifvarne skola kunna ålägga sina arbetare 
skyldighet att punktligt hålla den ordinarie arbetstiden. Särskildt 
för de gifta arbeterskorna måste nämligen fabriksarbetet i betyd
lig mån underlättas derigenom, att de hafva full frihet att an
vända flere eller färre af dagens timmar till fullgörande af sina 
husmoderliga pligter. 

Emellertid hafva, såsom nyss blifvit antydt, en del arbetsgifvare 
sökt råda bot emot detta oefterrättlighetstillstånd, och det har der-
vid helt naturligt visat sig, att arbetarne vid sådana fabriker uti 
den ökade arbetsförtjenst, som blifvit en gifven följd af en mera 
ordnad arbetstid, funnit en mer än tillräcklig ersättning för den 
förlorade »friheten». I 4 fall (deraf 3 i Malmö) hafva arbetsgif
varne sålunda uppgifvit, att portarne till fabriken stängas l/i eller 
V2 timme efter den för arbetets början bestämda tiden, hvarefter 
endast de arbetare, som på förhand anmält giltigt förfall, insläp
pas. I andra fall åter — äfven bland dessa flertalet i Malmö — 
söker man på det sätt reglera arbetet, att beredd tobak endast ut
delas i mindre partier tvenne gånger på dagen, nämligen efter 
fabrikens öppnande på morgonen och vid arbetets återupptagande 
efter middagsrastens slut. Den arbetare, som ej infunnit sig till 
arbetet i rätt tid, blir sålunda utan tobak. I sammanlagdt 7 fall 
har uppgifvits, att arbetarne äro skyldiga att strängt hålla den or
dinarie arbetstiden, derest de icke kunna uppvisa giltigt förfall. 1 

Dessutom hafva fabrikanterna i 9 fall uppgifvit sig »försöka att 
inskränka arbetarnes frihet att komma och gå efter behag», hvil-
ken inskränkning i allmänhet består deri, att anmälningsskyldighet 
för bortovaro är föreskrifven. 

Vid alla öfriga cigarrfabriker, och bland dem samtliga i Stock
holm, synas inga som helst åtgärder i detta afseende vara vid-

1 VM en fabrik (i Vermlands län) förekomma till och med plikter för sen an
komst eller fiufallolöst uteblifvande från arbetet, hvilka afdragas från veckans aflöning. 
I detta sammanhang torde få omnämnas, att det för arbetarne så förhatliga plikts}-
stemet i öfrigt endast fortlefver vid en fabrik (i Gefleborgs län), vid hvilken dylikt 
straff förekommer för hvarjehanda förseelser, såsom slarf eller försummelse i arbetet, 
misshushållning med tobaken etc. Dessa plikter tillfalla arbetarnes sjukkassa. 



106 ARBETARNES LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. 

tagna; nere arbetsgifvare hafva till och med uttryckligen förklarat, 
att de, särskildt med hänsyn till de många gifta arbeterskorna, 
icke se sig i stånd att lemna några dylika föreskrifter. 

Hemarbete. Utlemnande af tobak till förarbetande i hemmen 
förekommer numera icke synnerligen ofta och sker vanligen endast 
för att bereda möjlighet till arbetsförtjenst för en eller annan äl
dre arbetare, hvilken till följd af sjukdom, ofärdigbet eller hög 
ålder icke kan inställa sig i arbete vid fabriken. Dylikt arbete 
har sålunda, enligt hvad uppgifvet blifvit, utlemnats i Stockholm 
till 2 arbetare, i Malmö till 2 arbetare, i Landskrona till 3 arbe
tare, i Göteborg till 3 arbetare, i Arvika till 1 arbetare o. s. v. 
Vid de flesta cigarrfabriker å landsbygden i Malmöhus och Kristi
anstads län utföres » stripningen » af arbetare, som icke tillhöra fa
briken, hvarjemte tillverkning af billigare cigarrer, ehuru i mindre 
utsträckning, för dessa fabrikanters räkning verkställes i arbetar-
nes hem. 

Att hemarbete af fabrikanten utlemnas till de vid fabriken sys
selsatte arbetarne, har i regel icke förekommit i andra fall än till en 
del papyrossmakerskor, hvilka efter arbetets slut på fabriken hemma 
tillverka de för papyrosserna afsedda hylsorna. Dylikt hemarbete 
har förekommit i Stockholm för 42 och i Gefle för 10 papyross
makerskor. 

Dessutom hafva en cigarrsorterare i Östergötlands län och en 
kardusslagare i Vermlands län uppgifvit sig hemma utföra arbete 
åt fabrikanten. 

9. Arbetarnes löneförhållanden m. m. 

Nödvändigheten af en objektiv och fullt korrekt utredning af 
arbetarnes inom olika näringsgrenar löneförhållanden torde mera 
än något annat hafva kallat till lif de officiela arbetsstatistiska 
undersökningar, som numera bedrifvas i nära nog alla civiliserade 
länder. Att dylika arbetsstatistiska utredningar rörande fler
talet af de sociala spörsmål, som i våra dagar jemsides med den 
viixande storindustrien uppkommit och allt mer och mer börjat 
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ådraga sig uppmärksamhet af det allmänna, icke kunna på ett 
tillfyllestgörande sätt åstadkommas på enskild väg, ligger i 
öppen dag, och derom bära äfven de såväl hos oss som i andra 
länder genom arbetsgifvares, arbetares eller andras försorg offent
liggjorda statistiska uppgifter öfver hithörande förhållanden ett ta
lande vittnesbörd. Svårigheten att erhålla fullt tillförlitliga pri
märuppgifter i den utsträckning, som måste anses erforderlig, för 
att utredningen skall kunna blifva allsidig och korrekt, lägger 
nämligen för den enskilde oöfverstigliga hinder i vägen för en dy
lik undersökning af en hel industrigren. I intet afseende torde 
dessa hinder vara svåraie att öfvervinna, än då det gäller att fram
lägga en opartisk och uttömmande lönestatistisk redogörelse. 

Då den vid föreliggande undersökning verkstälda utredning af 
arbetarnes inom tobaksindustrien löneförhållanden torde vara det 
första försök att i större utsträckning tillämpa principerna för en 
modern lönestatistik, sådana desamma blifvit fastslagna af det in-
ternationela statistiska institutet vid dess år 1891 i Wien af hållna 
kongress, synes det vara på sin plats att här med några ord redo
göra för de vid sagda kongress uppstälda fordringar på en objek
tiv och tillförlitlig lönestatistik. Dessa fordringar äro i korthet 
följande : 

1) att det icke är tillfyllest att efterforska allmänna genom
snittslöner, utan att afseende hufvudsakligen bör fästas vid de, 
enligt arbetsgifvarnes aflöningslistor, till de särskilda arbetarne 
verkligen utbetalade arbetslönerna; 

2) att det icke är tillräckligt att efterforska endast dag- och 
veckolöner, utan att äfven och framför allt den årsinkomst, hvarje 
särskild arbetare beredt sig genom sitt arbete, bör uppgifvas, 
samt 

3) att vid uppgifternas slutliga bearbetning och framläggandet 
af undersökningens resultat arbetarne, i den omfattning sådant är 
möjligt, böra särskiljas efter kön och ålder, yrkesspecialiteter, ar
betstidens längd, aflöningens form, arbetsortens belägenhet med flere 
synpunkter, utan hvilkas klargörande de meddelade siffrorna blifva 
af föga värde och ofta i hög grad vilseledande. 

I öfverensstämmelse med dessa allmänna fordringar på en lö
nestatistisk undersökning, hvilkas berättigande torde ligga i alltför 
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öppen dag för att här behöfva närmare utvecklas,1 hafva de huf-
vudsakligaste uppgifterna angående tobaksarbetarnes löneförhållan
den blifvit inhemtade å bilagan till frågeformulär A, å hvilken bi
laga arbetsgifvarne — i regel med den största beredvillighet — 
lemnat ur aflöningsböckerna hemtade, specificerade uppgifter be
träffande de arbetslöner, som utbetalats till de under år 1897 vid 
fabrikerna sysselsatte arbetare. 

Under mom. 7 och 8 i frågeformulär B hafva emellertid un-
dersökningsförrättarne tillika tillsport hvarje arbetare om hans eller 
hennes ungefärliga veckoinkomst under år 1898, om aflöningens 
form m. m., hvarjemte arbetsgifvarne ,å frågeformulär A under 
mom. 10—13 besvarat vissa spörsmål, som haft afseende på aflö-
ningen. 

På grundvalen af det ypperliga lönestatistiska material, som 
på denna väg blifvit insamladt, äro de uti tab. 21—28 medde
lade detaljerade sifferuppgifter angående tobaksarbetarnes löneför
hållanden sammanstälda. Innan vi emellertid öfvergå till att här 
i sammanträngd form lemca en framställning af de hufvudsakliga 
resultat, ifrågavarande tabeller gifva vid handen, anse vi oss dock 
böra i korthet redogöra för det sätt, på hvilket bearbetningen och 
sammanställningen af det statistiska materialet i de olika tabel
lerna egt rum. 

Sedan det vidlyftiga materialet blifvit granskadt och veder
börligen kontrollräknadt, gälde det först att å de olika lönelistorna 
återfinna så många som möjligt af de arbetare, beträffande hvilka 
uppgifter i öfrigt förelågo enligt frågeformulär B. Härvid har då 
först och främst måst bortses från de 310 arbetare, som inträdt i 
yrket först efter 1898 års ingång [jfr. tab. 16]. Som derjemte 
de af arbetsgifvarne lemnade utdragen ur aflöningslistorna i en 
del fall befunnits vara ofullständiga och endast innehållit uppgif
ter för mera fastas arbetare, och då vidare arbetarnes namn och 
yrkesspecialitet ofta nog varit skäligen obestämdt återgifna, hafva 
icke på långt när alla de arbetare, som uppgifvit sig hafva inträdt 

1 Jfr. B ö h m e r t : Der gegenwärtige Stånd und die neuen Aufgaben der Lohn-
statistik (i Zeitschrift d. Königl. Sächs. Statist. Bureaus, Jahrg. 18t"2) samt K e y - Â b e r g : 
Inom textilindustrien i Norrköping sysselsatta arbetares lönevilkor och bostadsförhål
landen, sid. 24 o. följ. 
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i yrket före 1898 års början, kunnat återfinnas å de inkomna 
löneuppgifterna. Af de 4,380 vid undersökningen anträffade ar
betare, rörande hvilka uppgifter i öfrigt föreligga, hafva sålunda 
endast 2,967 eller 67,7 % återfunnits å de från arbetsgifvarne 
erhållna löneuppgifterna för år 1897. För att emellertid en redo
görelse för arbetarnes årsinkomst, grundad på till hvarje arbetare 
faktiskt utbetalade veckolöner, skulle kunna framläggas, blef det 
ytterligare nödvändigt att vid utarbetandet af de tabeller, som afse 
årsförtjensten — tab. 22—25 — utgallra de arbetare, som endast 
varit sysselsatta en mindre del af året; i dessa tabeller medräknas 
således endast sådana arbetare, hvilkas veckoförtjenst funnits spe
cificerad för minst 49 veckor af år 1897. Totalbeloppet af den 
arbetslön, som under nämnda tid af minst 49 veckor faktiskt blif-
vit till arbetarne utbetalt, ingår sålunda i tabellerna såsom arbetar
nas årsinkomst. Det har i öfrigt äfven ansetts lämpligt att bland 
de under hela år 1897 sysselsatte arbetare utesluta sådana, som 
under året öfvergått från en specialitet till en annan. Deremot 
har, i den utsträckning sådant varit möjligt, medräknats hvarje ar
betare, som under året öfvergått från en fabrik till en annan, 
allenast han eller hon enligt de resp. fabrikernas arlömngslistor 
uppburit aflöning under sammanlagdt minst 49 veekor. 

Såsom af tab. 25 framgår, hafva sammanlagdt 261 arbetare 
— hufvudsakligen cigarrmakare — sjelfva aflönat biträde. I re
gel har å arbetsgifvarnes aflöningslistor den aflöning, som utgått 
till en cigarrmakare och dennes biträde, varit särskildt specificerad 
för hvar och en af de båda arbetarne; i de fall åter — ungefär 
ett 80-tal — der en dylik uppdelning icke egt rum, utan hela 
beloppet varit uppfördt på oigarrmakarens konto, har med ledning 
af arbetarnes uppgifter — der dessa varit sammanstämmande — 
angående beräkningsgrunden för mellanhandsarbetet den å lönelistan 
uppförda totalinkomsten blifvit vid bearbetningen uppdelad på de båda 
samarbetande personerna, hvilken uträkning i allmänhet torde få 
anses hafva gifvit ett i det närmaste exakt resultat. Uppmärk
sammas bör alltså, att en vickelmakares andel uti en cigarrmaka-
res arbetsförtjenst alltid blifvit frånräknad. 

På grund af nu anförda förhållanden föreligga fullständiga 
uppgifter angående årsinkomsten endast för 2,022 eller 46-2 % af 
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hela antalet redovisade tobaksarbetare i riket. Tab. 22—25 hafva 
äfven blott afseende å dessa 2,022 fasta arbetare. Huru förträff
ligt detta material än måste anses vara och huru stor betydelse 
man än — efter hvad of van antydts — måste tillmäta uppgif
terna om årsinkomsten i jemförelse med hvad som meddelats om 
arbetsförtjensten under kortare tidsperioder, torde man dock vid 
en undersökning, sådan som den förevarande, knappast kunna helt 
och hållet förbigå de öfriga arbetarne, hvilka tillsammans utgöra 
mer än hälften af hela det redovisade antalet. För flertalet af 
dessa sistnämnda arbetare föreligga emellertid inga andra uppgifter 
beträffande arbetsförtjenstens storlek än hvad arbetarne sjelfva un
der mom. 7 å frågeformulär B meddelat angående sin veckoinkomst 
vid oafbrutet arbete under år 1898. För de på detta spörsmål 
lemnade svar — som afgifvits af samtlige arbetare på ett hun
dratal när — redogöres uti tab. 21 B. Till jemförelse med dessa 
af arbetarne sjelfva meddelade uppgifter — hvilka, såsom här ne
dan skall påvisas, i vissa punkter torde vara temligen otillförlitliga 
— samt till fullständigande af de för vissa yrkesspecialiteter skä-
ligen fåtaliga uppgifterna angående årsinkomstens storlek hafva uti 
tab. 21 A arbetarne med ledning af aflöningslistornas uppgifter 
grupperats efter storleken af sin veckoinkomst under år 1897. 
Härigenom hafva vi äfven af det uti lönelistorna innehållna värde
fulla statistiska materialet kunnat tillgodogöra oss en större del än 
som eljest varit möjligt, i det att nämligen uti tab. 21 A med
räknats samtliga redovisade arbetare, som kunnat anträffas å löne
listorna, utan afseende å den tidslängd, för hvilken deras veckoför-
tjenst blifvit redovisad. Uti tab. 21 A redovisas sålunda vecko
inkomsten under år 1897 för sammanlagdt 2,967 arbetare, d. v. s. 
67,7 % af hela antalet (4,380) och i det närmaste 950 utöfver det 
antal arbetare, beträffande hvilkas årsförtjenst exakta uppgifter 
föreligga.1 

1 Anmärkas bör äfven, att en del af det uti aflöniiigslistorna innehållna mate
rialet icke blifvit bearbetadt, i det att nämligen alla å lönelistorna lemnade uppgifter 
angående sådana arbetare, hvilka icke under år 1898 blifvit af undersökningsförrättarne 
anträffade, helt och hållet lemnats ur räkningen. De klumpsiffror, som vid en bear
betning- af detta material hade kunnat framgå, torde äfven, i betraktande deraf att 
de icke kunnat sammanställas ined individuela uppgifter rörande arbetarne sjelfva, 
måst blifva af föga eller nära nog intet värde. 
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Öfvergå vi nu, till att något närmare granska de uti tabellbi
lagorna (n:ris 21—28) meddelade sifferuppgifter angående arbetar-
nes löneförhållanden, torde det vara lämpligt att först påvisa den 
brist på öfverensstämmelse, som är rådande mellan arbetarnes egna 
uppgifter om storleken af deras veckoinkomst och samma inkomst, 
sådan den gestaltar sig enligt arbetsgifvarnes aflöningslistor. Till 
underlättande af en öfverblick utaf dessa i tab. 21 A och B inne
hållna uppgifter meddelas här nedan i tab. litt. U en procentisk 
sammanställning, hvaraf synes med all tydlighet framgå, att arbe-
tarne i vissa fall fullt afsigtligt uppgifvit sig hafva en lägre ar-
betsförtjenst än de i sjelfva verket åtnjutit. 

Tab. litt. U. Veckoinkomst för arbetare inom olika yrkesgrenar. 

A = arbetsgifvarnes, B = arbetarnes uppgifter. 

Det torde visserligen böra uppmärksammas, att det särskildt 
i ögonen fallande höga procenttalet manliga arbetare, som enligt egna 
uppgifter äro att hänföra till de lägst aflönade, i viss man kunnat 
påverkas deraf, att de under år 1898 tillkomna nybörjare innefattas uti 
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arbetarnes egna, men icke uti arbetsgifvarnes uppgifter, ehuru 
detta förhållande dock icke lärer kunna jäfva det ofvan uttalade 
omdömet om otillförlitligheten af arbetarnes egna uppgifter angå
ende arbetslönens storlek. Emellertid synes skiljaktigheten mellan 
de olika parternas uppgifter äfven till en del kunna förklaras 
deraf, att arbetsgifvarne i åtskilliga fall uraktlåtit att å aflönings-
listorna upptaga samtliga arbetare. 

Till belysande af arbetarnes inom olika yrkesspecialiteter för
delning efter veckoinkomstens storlek meddelas å nästföljande sida 
i tab. litt. V en sammanställning i relativa tal. (Motsvarande abso
luta tal återfinnas i tab. 21 A.) Såsom deraf framgår, hafva nära 
fjerdedelen (24-i %) af de qvinliga arbetarne inom tobaksindustrien 
en veckoinkomst, understigande 6 kronor, under det att motsva
rande procenttal för de manlige arbetarne är 11.8. Deremot hafva 
af de senare i det närmaste fjerdedelen (24.6 %) en medelförtjenst 
per vecka af 18 kronor och deröfver; af qvinnorna hinner endast 
1.5 % upp till en så pass hög aflöning. Såväl inom olika yrkes
grenar som inom olika yrkesspecialiteter hafva männen i regel en 
betydligt högre aflöning än qvinnorna. Särskildt synes detta vara 
förhållandet inom de specialiteter, af hvilkas utöfvare en högre 
grad af yrkesskicklighet erfordras, i det att exempelvis bland 
cigarrmakarne en högre arbetsförtjenst än 18 kronor i veckan 
uppnåtts af 30"7 % utaf männen, men endast af 2'3 % utaf qvin
norna; beträffande cigarrsorterare och packare har den nämnda 
högre veckoförtjensten uppgifvits för icke mindre än 556 % af 
männen, men endast för 8.7 % af qvinnorna. Pästes afseende 
endast vid arbetarne inom »facket», hafva — förutom förmännen 
inom olika afdelningar — cigarrsorterarne den högsta arbetsför
tjänsten och dernäst tobaksspinnare och rullare; cigarrmakarne 
komma först i tredje ordningen, hvilket säkerligen till en del 
lärer kunna förklaras af deras i ett föregående kapitel påvisade 
oregelbundenhet i arbetet. I öfrigt torde böra särskildt uppmärk
sammas, att arbetarne inom cigarrtillverkningen i allmänhet åtnjuta 
icke obetydligt högre arbetslön än arbetarne inom öfriga grenar 
af yrket. 

Äfven om de mera yrkesskicklige arbetarne inom tobaksindu
strien — särskildt bland de manlige arbetarne — åtnjuta en förhål-
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Tab. litt. V. Veckoinkomst för arbetare inom olika specialiteter. 
(Enligt arbetsgifvarnes aflöningslistor). 
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landevis hög arbetsförtjenst, är deremot den aflöning, som utgår 
till de mindre yrkesskicklige arbetarne, skäligeri knapp. I all 
synnerhet gäller detta om de vid tobaksfabrikerna i stort antal 
sysselsatta qvinliga beredningsarbetarne, af hvilka ungefär hälften 
icke kan bringa upp sin arbetsförtjenst till ett så pass blygsamt 
belopp som 1 krona om dagen. Dessa qvinliga beredningsarbetares 
ställning inom de båda tillverkningsgrenar, som sysselsätta dylika 
arbetare till ett större antal — cigarrtillverkning samt rull- och press-
tobakstillverkning — tydliggöres närmare i tab. litt. X, uti hvilken 

Tab. litt. X. Veckoinkomst för qvinliga beredningsarbetare. 

uppgifterna specificerats för de vigtigare arbetsorterna. Under hän
visande i öfrigt till tabellen, hvilken näppeligen torde erfordra 
någon närmare utläggning, vilja vi endast fästa uppmärksamheten 
på, att de qvinliga beredningsarbetarne i regel äro bättre aflönade 
inom cigarrtillverkningen än inom rull- och presstobakstillverk-
ningen; i Göteborg synes dock detta förhållande vara alldeles mot
satt. Stockholmsfabrikanterna synas äfven aflöna sina berednings-
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arbetare bättre än arbetsgifvarne å öfriga platser i riket. Särskildt 
i ögonen fallande är, att de qvinliga beredningsarbetarne inom 
rull- och presstobakstillverkningen i Malmö äro synnerligen lågt 
aflönade (657 % hafva en veckoinkomst, understigande 6 kronor), 
äfven om Vermlands och Kopparbergs län i detta afseende repre
senteras af ännu högre procenttal lågt aflönade (resp. 83-9 och 
93-8 %). 

Beträffande årsinkomstens storlek föreligga, såsom ofvan blifvit 
omnämndt, uppgifter för 2,022 arbetare, eller 462 % af hela an
talet, och meddelas deröfver detaljerade upplysningar i tab. 22 
och 23. I tab. 22 redogöres sålunda för storleken af den årsin
komst, som på olika arbetsorter uppburits af arbetare utaf skilda 
kön och tillhörande olika yrkesspecialiteter. Tab. 23 åter åskåd
liggör det inflytande, som arbetarnes kön, ålder och civilstånd ut-
öfva på den inom olika yrkesspecialiteter intjenta arbetslönens 
storlek. Slutligen sammanfattar tab. 24 årsinkomsten i genom
snitt för arbetarne inom olika yrkesspecialiteter, hvarvid arbetarne 
tillika fördelats efter kön samt åldersklasser och civilstånd. 

För att emellertid möjliggöra ett lättare öfverskådande af de båda 
tabellerna n:ris 22 och 23, uti hvilka till tjenst för dem, som vilja i 
detalj taga kännedom om löneförhållandena inom tobaksindustrien, 
specialiseringsprincipen blifvit genomförd så långt det gerna varit 
möjligt, skola vi här uti några texttabeller gifva en sammanträngd 
framställning af det hufvudsakligaste utaf ifrågavarande tabell
bilagors innehåll. För detta ändamål hafva arbetarne fördelats på 
5 löneklasser, nämligen: 

Det torde ännu en gång böra påpekas, att arbetarne uppförts 
under den ena eller den andra af dessa 5 löneklasser efter deras 
faktiskt intjenta kontanta årslön under år 1897, hvadan alltså vid 
lönetabellernas uppställande afseende icke fästats vare sig vid sär
skilda förmåner af hvad slag de vara må eller vid erhållna grati-
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Tab litt. Y. Årsinkomst för arbetare inom olika specialiteter. 
A. Manliga arbetare. 
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Tab. litt. Y. (Forts.). Årsinkomst för arbetare inom olika specialiteter. 

B. Qvinliga arbetare. 
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fikationer, såvida det kontanta värdet deraf icke funnits specifi-
ceradt i aflöningslistorna. Att dylika förmåner sällan förekomma, 
ådagalägges dock af den följande framställningen. 

Granska vi nu först tab. litt. Y, framgår af densamma, att 
af de manlige och qvinliga arbetarne inom tobaksindustrien, för 
hvilka uppgifter angående årsinkomstens storlek föreligga (resp. 
776 och 1,246), tillhöra: 

Det ofvan påvisade förhållandet, att de manlige arbetarne 
hafva en betydligt högre arbetsförtjenst än arbetarne af qvinkön, 
bestyrkes ytterligare af dessa siffror. Af samtlige här redovisade 
manlige arbetare befinna sig 47-7 % öfver det »politiska strecket»; 
af qvinnorna ern,å deremot endast 7 % en årsinkomst, öfverstigande 
800 kronor. Betydligt mer än hälften (56-3 %) af de qvinliga 
arbetarne hinna icke upp till en årsförtjenst af 500 kronor, under 
det att af männen endast 14.7 % förtjena mindre än 500 kronor 
om året. 

Vexlingen i årsinkomstens storlek för arbetare inom de iäst 
aflönade yrkesspecialiteterna åskådliggöres af följande samman
ställning : 
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Inom de båda lägsta löneklasserna (under 500 kronor) äro 
de sämst aflönade yrkesspeeialiteterna representerade med följande 
procenttal : 

o. s. v. 

Till de båda lägsta löneklasserna äro vidare att hänföra nära 
nog samtliga qvinliga beredningsarbetare inom de olika yrkesgre
narne. De under rubriken »öfriga arbetare » uppförda arbetare 
äro äfven i regel lågt aflönade. (Jfr. i öfrigt tab. litt. Y). 

I tab. litt. Z sammanfattas efter tab. 22 en del uppgifter 
angående vexlingen uti arbetarnes årsinkomst å de vigtigare arbets
orterna. Af denna sammanställning framgår med all Önskvärd tyd
lighet, att arbetarne i Stockholm i regel hafva en betydligt högre 
årsinkomst än arbetarne å Öfriga orter. Sålunda hafva af de man
lige tobaksarbetarne i hufvudstaden 64 % en årsinkomst öfver-
stigande 800 kronor. Motsvarande procenttal äro dernäst högst i 
Malmö stad samt i Gefleborgs län (resp. 609 och 575 %). Lägsta 
procenttalen manlige arbetare i de båda högsta löneklasserna hafva 
Blekinge och Vermlands län att uppvisa, nämligen endast 11,1 och 
225 %. Anmärkningsvärdt är för öfrigt det jemförelsevis låga 
procenttalet för Göteborg (46 i %). 

Äfven de qvinliga arbetarne befinnas vara bäst aflönade i 
hufvudstaden, i det att nämligen 5 5 7 % af samtliga redovisade 
qvinnor i Stockholm hafva en årsinkomst af minst 500 kronor. 
Motsvarande siffror äro i Gefleborgs län 552 %, i Göteborgs stad 
48-2 %, i Östergötlands län 417 %, i Malmö stad 34 % o. s. v. 
Att observera är äfven arbetarnes af qvinkön låga årsförtjenst i 
Blekinge och Vermlands län. 

Det är naturligtvis gifvet, att vexlingen uti aflöningens stor
lek för arbetare å skilda orter skall visa sig vara betydligt olika 
inom de skilda yrkesspecialiteterna, hvadan de uti tab. litt. Z med-
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Tab. litt. Z. Årsinkomst för arbetare på skilda arbetsorter. 

delade siffrorna måste upptagas med en viss reservation såsom gäl
lande arbetarne inom alla yrkesspecialiteter tillsammantagna. Som 
det emellertid skulle blifva alltför vidlyftigt att i detalj redogöra 
för dessa vexlingar, skola vi — under hänvisning i öfrigt till 
tab. 22 — inskränka oss till att uti tab. litt A redogöra för 
den vigtigaste yrkesspecialitetens — cigarrmakarnes —gruppering 
på skilda löneklasser allt efter arbetsortens belägenhet. 

I ögonen fallande är — hvad som redan i det föregående 
blifvit påpekadt — att de manliga arbetarne äro vida bättre af-
lönade än de q vinliga. 56 % af samtlige redovisade manlige 
cigarrmakare befinna sig sålunda öfver det »politiska strecket », då 
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Tab. litt. Å. Cigarrmakares årsinkomst. 

deremot af de qvinliga endast 11 8 % förtjena 800 kronor och 
deröfver per år. Störst är differensen härvidlag i Gefleborgs län, 
der samtliga manliga, men endast 3 3 % af de qvinliga cigarrmakarne 
tillhöra de båda högsta löneklasseerna. De qvinliga cigarrmakarne 
synas vara bäst situerade i Göteborgs stad samt derefter i Gefleborgs 
län, äfven om i sistnämnda landsdel ett relativt mindre antal hun
nit till de två högsta löneklasserna än hvad fallet är å öfriga orter. 
I regel synas de qvinliga cigarrmakarne vara bättre aflönade i de 
större samhällena än i de mindre, att döma efter de i tabellen an
förda procenttalen. Största antalet manliga cigarrmakare med hög 
årsförtjenst anträffas — förutom i Gefleborgs län med 100 % — 
i Malmöhus län, i det att nämligen i Malmö 6 2 6 och i den öfriga 
delen af länet 58 % af de manliga cigarrmakarne tillhöra de båda 
högsta löneklasserna. Motsvarande procenttal äro för Stockholm 
556 och för Göteborg 50, men för mindre, i tabellen ej specifi
cerade arbetsorter icke högre än 25. 
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Tab. litt. Ä. Årsinkomst för arbetare af olika kön, ålder och civilstånd. 
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I tab. litt. A (se föregående sida) meddelas efter slutsiffrorna iden 
vidlyftiga tab. 23 en öfversigt öfver arbetarnes fördelning på olika 
löneklasser allt efter deras olika kön, civilstånd och åldersklasser. 
Att särskildt åldersförhållandena skola utöfva ett högst betydligt 
inflytande på arbetsdugligheten och sålunda väsentligt inverka på 
arbetsförtjenstens : storlek, torde ligga i öppen dag. 

Tydligt framgår emellertid äfven af den här meddelade öfver-
sigten, att de gifta arbetarne1, såväl manliga som qvinliga, hafva 
en betydligt högre arbetsförtjenst än deras ogifta yrkeskamrater, 
hvilket förhållande torde hafva sin helt naturliga förklaring deri, 
att de gifta ackordsarbetarne i allmänhet äro mera regelbundna i sitt 
arbete än de ogifta, då de förra såsom familjeförsörjare hafva större 
intresse af att uppbringa sin arbetsförtjenst till den högsta möjliga. 

Slutresultatet af de båda vidlyftigare lönetabellerna (tab. 22 
och 23) sammanfattas uti tab. 24, uti hvilken, som nämndt, redogöres 
för olika arbetaregruppers årsinkomst i genomsnitt2. De uti denna 
tabell meddelade siffror bekräfta äfven till fullo, hvilket afsevärdt 
inflytande ålders- och civilståndsförhållandena utöfva på storleken 
af den intjenta arbetsförtjensten, något som äfven framgår af föl
jande sammanställning af slutsiffrorna i tab. 24: 

Årsinkomst i genomsnitt. 

Orsaken till, att de minderårige arbetarne af qvinkön i genom
snitt hafva en högre arbetsförtjenst än de minderårige af mankön, 

1 Enklingar, enkor och frånskilda äro i dessa tabeller alltid sammanförda mod 
de gifta arbetarne. 

2 Att anställa beräkningar för utrönande af arbetarnes inom olika yrkesspeci
aliteter medelaflöning per arbetsdag har icke låtit sig göra, då uppgifter saknas rörande 
antalet dagar, som hvarje särskild arbetare varit under året sysselsatt. 
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är gifvetvis att söka uti det i ett annat sammanhang påvi
sade förhållandet, att de allra lägsta åldersklasserna äro starkare 
företrädda bland arbetarne af mankön. Märkligt är för öfrigt, 
att de gifta qvinnorna i åldern 18—25 år hafva en högre genom
snittlig årsinkomst än de ogifta männen inom samma åldersklass. 
För de gifta männen synes årsinkomsten vara störst i åldern 40 
—55 år, för qvinnorna åter — såväl ogifta som gifta — i åldern 
25—40 år. De ogifta qvinnorna i nyssnämda åldersklass hafva 
dock en lägre årsförtjenst än de gifta qvinnorna i närmast följande 

åldersklass. 
I nedanstående tablå åskådliggöres årsinkomsten för arbetarne 

inom några vigtigare yrkesspecialiteter. 

Årsinkomst i genomsnitt inom vissa yrkesspecialiteter. 

Bland de q vinliga arbetarne framstå särskildt följande yrkes
specialiteter i allmänhet med en skäligen låg arbetsförtjenst: 

Qvinliga arbetare. 

I öfrigt hänvisas till tabellerna1. 
1 Angående tobaksarbetarnes löneförhållanden under föregående tider hafva 

föga tillförlitliga upplysningar stått att erhålla. Den begränsade tiden för undersök
ningens utförande samt saknaden af för ändamålet disponibla medel har icke heller 
medgifvit anställandet af en särskild utredning i förevarande hänseende, hvilket är så 
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Med afseende å formen för aflöningens utbetalande och be
räknande innehålla tab. 25—28 närmare upplysningar. I tab. 25 
redogöres först för de fall, då aflöningen sker genom mellanhand, 
d. v. s. då cigarrmakare aflönar vickelmakare, tobaksspinnare af-
lönar uppläggare o. s. v. Såsom af tabellen framgår, hafva 224 
vickelmakare och 12 uppläggare (d. v. s. resp. 68 och 7 6 % af 
samtlige inom dessa yrkesspecialiteter anträffade arbetare) uppgifvit, 
att de aflönas af mellanhand. Att döma efter dessa arbetares sam
stämmigt lemnade uppgifter, synes emellertid denna form för af
löningens utbekommande icke utöfva någon som helst menlig in
verkan vare sig på aflöningens storlek eller på dess regelbundna 
uppbärande. Allmännast förekommer dylik aflöning af vickelmakare 
i Göteborg, Stockholm och Malmö (i nu nämnd ordning). 

Enligt hvad tab. 26 utvisar, äro af samtlige inom tobaksin
dustrien sysselsatta arbetare 2,828 eller 646 % aflönade efter ackord, 
under det att 1,484 hafva bestämd lön för vecka eller månad och 

mycket mera att beklaga, som det med säkerhet torde kunna antagas, att flere arbets-
gifvare med samma beredvillighet, som de lemnat uppgifter angående löneförhållan
dena under år 1897, åtminstone skulle hafva stält sina aflöningsböcker till förfogande 
för en dylik utredning angående flydda tiders arbetslöner. Under sådana förhållanden 
måste vi härvidlag inskränka oss till att meddela de af 1882 års tullkomité anförda 
uppgifter beträffande tobaksarbetarnes veckoaflöning dels under år 1879 och dels i 
inedeltal för åren 1860—1879. Äfven om man näppeligen kan anses berättigad att 
af dylika klumpsiffror draga några mera detaljerade slutsatser, torde dock en jeinfö-
relse mellan dessa siffror och de ofvan anförda, som hafva afseende på innevarande 
tid, bestämdt utvisa en afgjord stegring uti arbetslönens storlek, åtminstone hvad de 
manliga arbetarne beträffar. 

Tobaksarbetares veckoaflöning i medeltal under åren 1860—1879. 

Tobaksarbetares veckoaflöning år 1879. 
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50 hafva vexlande tid- och stycklön.1 Af ackordsarbetarne äro 
icke mindre än 2,501 sysselsatta inom cigarrtillverkningen, ut
görande c:a 80 % af samtlige arbetare inom nämnda gren af yrket. 
Af arbetarne inom papyross- och röktobakstillverkningen äro 98, 
d. v. s. 45 i %, och af arbetarne inom rull- och presstobakstill-
verkningen 221, d. v. s. 32.9 %, ackordsarbetare. Inom snustill
verkningen och bland arbetarne utom »facket» är deremot tidlönen 
den sä godt som ensamt förekommande aflöningsformen. För öfrigt 
finnas båda aflöningsformerna mer eller mindre starkt representerade 
bland nära nog samtliga yrkesspecialiteter. I regel aflönas dock 
eigarrmakare, cigarrmäkarelärlingar och papyrossmakare efter ackord, 
men deremot förmän, uppläggare, pressare och »öfriga arbetare» 
emot fast. tidlön. 

I fråga om de yrkesspecialiteter, inom hvilka såväl tidlönare 
som styckarbetare förekomma i större antal, lemnas i tab. 27 och 
28 en redogörelse för aflöningsformens vexling på skilda arbets
orter och inom olika löneklasser. Då den förra af dessa tabeller 
knappast torde kräfva några närmare kommentarier, tillåta vi oss 
att direkt öfvergå till den uti tab. 28 lemnade sammanställningen, 
som afser att belysa det inflytande, aflöningens form kan befinnas 
utöfva på aflöningens storlek. 

Endast beträffande tvenne yrkesspecialiteter synes det emellertid 
kunna konstateras, att formen för aflöningens beräknande influerat 
på aflöningens storlek. Tab. 28 gifver nämligen vid handen, att 
af 18 cigarrsorterare och packare, aflönade efter tid, endast 1 
hunnit öfver 800 kronors inkomst, då deremot af 103 ackords
arbetare inom nyssnämnda yrkesspecialitet 39 förtjenat minst detta 
belopp. Bland klistrare och lådstiftare åter hade af tidlönsarbetarne 
blott 17 %, men af styckarbetarne 60 % en arbetsförtjenst af 
500 kronor och deröfver per år. Tobaksspinnare och rullare synas 
ernå ungefär samma årsinkomst, alldeles oberoende af aflönings
formen, och ej heller inom öfriga i tabellen redovisade yrkesspe
cialiteter synes ett bestämdt sammanhang mellan aflöningens form 
och storlek kunna iakttagas. 

1 Af 956 till 1882 års tullkomité redovisade tobaksarbetare i riket både 59 
% »beting». 35 % betnldt för arbetstid ocb 6 % vexlande tid- och stycklön. 
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Något som deremot helt naturligt måste i afsevärd grad in
verka på arbetsförtjenstens storlek for de arbetare, som aflönas 
efter ackord, äro de vid de olika fabrikerna gällande aekordprisen. 
Som emellertid de faststälda frågeformulären icke gifvit anledning 
till inhemtande af exakta och fullständiga uppgifter rörande dessa 
pris, har någon utredning i nu antydd rigtning icke kunnat ske. 
I ett fall har till och med från en arbetsgifvares sida uttalats en 
bestämd önskan, att de vid fabriken gällande ackordprisen icke 
måtte genom den arbetsstatistiska undersökningen blifva röjda. 
Och då, som sagdt, fullständiga upplysningar i detta afseende icke 
erhållits, torde det icke vara lämpligt att här redogöra för de från 
en eller annan enstaka fabrik uppgifna ackordprisen. 

Vidkommande dagen för aflöningens utbetalande föreligga upp
gifter beträffande 103 fabriker med sammanlagdt 4,320 arbetare, 
enligt hvad nedanstående tab. litt. Ö närmare utvisar. 

Tab. litt. Ö. Ordinarie aflöningsdag. 

Af samtlige arbetare, för hvilka uppgifter i nu berörda afse
ende föreligga, hafva således 1,703, eller 39"4 %, uppburit sin af-
löning hvarje fredag, under det att till 2,617 arbetare, d. v. s. 
60 6 %, aflöningen utbetalats hvarje lördag. 
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I dessa uppgifter äro ej medräknade 5 arbetare vid 1 fabrik 
i Östergötlands län, för hvilka uppgifter saknas, 1 samt 11 arbetare 
i Kopparbergs län, hvilka uppbära sin aflöning en gång i måna
den. Särskildt torde böra uppmärksammas, att af arbetarne i Mal
möhus län (jfr. tab. litt. Ö) samtlige lyfta sin ärbetsförtjenst för 
veckan på lördagarne, med undantag af 7 arbetare (inom rull-
och presstobaksafdelningen) vid en af fabrikerna i Ystad. Beträf
fande 3 af de 10 fabrikerna i Göteborgs och Bohus län, för hvilka 
fredagen uppgifvits såsom ordinarie aflöningsdag, har meddelats, 
att aflöningen stundom sker på lördag. Tvenne arbetsgifvare i 
Kristianstads län hafva äfven upplyst, att, ehuru vid deras fabri
ker lördagen är den faststälda aflöningsdagen, aflöningen dock 
alltid plägar utbetalas »vid begäran». 

I detta sammanhang torde böra omnämnas, att, enligt arbets-
gifvarnes uppgifter, det synes vara temligen vanligt, att förskott å 
arbetslönen utlemnas i form af lån, hvilka dock endast under sär
deles ömmande omständigheter öfverstiga det belopp, arbetaren bru
kar uppbära i arbetslön per vecka. Ofta afbördar sig arbetaren 
sin sålunda åsamkade skuld på det sätt, att vid hvarje aflönings-
tillfälle ett mindre belopp afdrages å det intjenta beloppet, intill 
dess att lånesumman blifvit betäckt. Till följd deraf att lånebe
loppen i allmänhet äro skäligen ringa, torde några nämnvärda olä. 
genheter knappast kunna sägas vara förenade med detta »låne
system ». 

Endast uti ett jemförelsevis obetydligt antal fall synas arbe
tarne inom tobaksindustrien åtnjuta sådana särskilda förmåner ut-
öfver arbetslönen, som kunnat utöfva inflytande på densammas stor
lek. I de fall, då arbetare erhållit exempelvis hyresbidrag eller 
gratifikationer — åtminstone sådana till större belopp — har detta 
i allmänhet af arbetsgifvaren uppförts å utdragen ur aflöningsli-
storna och sålunda kommit att ingå i summan af arbetarnes års-
förtjenst. De arbetare, som uppburit en del af sin ärbetsförtjenst 
i form af dylika lönetillskott, äro vanligen tidlönare samt tillhöra 
i regel rull- och presstobaks- eller snustillverkningen. Sålunda har 

1 Efter det innehafvaren af denna fabrik vid undersökningstillfället förbundit 
sig att sjelf ifylla och sedermera direkt insända frågeformulär A, har han trots uppre
pade påminnelser underlåtit att inkomma med några som helst dylika uppgifter. 
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för 15 arbetare vid en snusfabrik i Östergötlands län en bety
dande del af årsförtjensten for år 1897 utgått i form af hyreser-
sättning eller fri bostad (1 rum och kök), ved, mjöl, fria förenings-
afgifter och skatter. 

Hyresbidrag har i öfrigt utgått med olika belopp till i all
mänhet endast en eller annan arbetare vid 8 fabriker (20 arbe
tare i Gefleborgs län åtnjuta sålunda i hyresbidrag 75 à 100 kro
nor årligen). Dessutom har en arbetsgifvare i Vermlands län upp-
gifvit, att hvarje arbetare efter 10 års anställning erhåller 50 à 
75 kronor årligen såsom hyresbidrag. 

Fri hostad åtnjutes af c:a 60 arbetare, af hvilka flertalet voro 
anstälda vid fabriker (sammanlagdt 7) å landsbygden i Malmöhus 
och Kristianstads län. Fri kost har deremot, enligt uppgift, före
kommit endast i ett enda fall.1 

Gratifikationer till vexlande belopp hafva vid ungefär halfva 
antalet fabriker till jul eller midsommar blifvit tilldelade någon 
gång hela, men i regel endast en mindre del af arbetspersonalen 
(vanligen endast de mot fast aflöning anstälde arbetarne). Endast 
vid en fabrik synas premier förekomma, i det att nämligen en ar
betsgifvare i Malmö stad förklarat sig genom mindre penningebe
lopp uppmuntra lärlingar, som utfört godt arbete (50 öre à 1 kr. 
i premie för 1,000 st. väl gjorda cigarrer). 

Fri läkarevård af särskild utaf arbetsgifvaren anstäld fabriks
läkare åtnjutes af sammanlagdt 1,900 arbetare (671 män och 
1,229 qvinnor), fördelade på 29 fabriker. Af dessa voro 4 fabriker 
med 618 arbetare till finnandes i hufvudstaden, 4 fabriker 
med 152 arbetare i Göteborg, 1 fabrik med 225 arbetare i Malmö 
o. s. v. Fri medicin erhålla 433 arbetare vid tillsammans 12 
fabriker; fri sjukhusvård åter hafva 13 arbetsgifvare förklarat sig 
bestå sina arbetare (sammanlagdt 859). Indirekt hafva ytterligare 
ett fåtal arbetsgifvare beredt sina arbetare förmånen af läkare-
eller sjukhusvård genom frikostiga bidrag till arbetarnes sjukkassor. 
(Härom närmare i det följande). 

1 Vid 8 fabriker å landsbygden i Malmöhus och Kristianstads län tillhandahålla 
arbetsgifvarne sina arbetare kost på middagen eller för hela dagen mot visst bestämdt 
afdrag å arbetslönen. 
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Vid sammanlagdt 9 fabriker voro genom arbetsgifvarnes för
sorg tillsammans 266 arbetare försäkrade mot olycksfall. Vid en 
fabrik (i Malmö) med 225 arbetare förklarade sig arbetsgifvaren 
i händelse af svårare olycksfall utbetala 2,000 kronor till en 
äldre och 1,000 kronor till en yngre arbetare. Samme arbets-
gifvare uppgaf sig äfven vid en arbetares frånfälle till den 
atlidnes anhöriga utbetala 30 à 50 kronor i begrafningshjelp. 
Samtliga (11) arbetare vid en fabrik i Kalmar län åtnjuta, 
enligt arbetsgifvarens uppgift, vid sjukdomsfall sin aflöning oaf-
kortad. Vid en fabrik på landsbygden i Kristianstads län med 
17 arbetare uppgaf sig arbetsgifvaren betala månadsafgifterna för 
dem bland arbetarne, som blefvo medlemmar i en viss angifven 
nykterhetsförenings sjukkassa. Afven har från en och annan fa
brik af äldre ursprung, der patriarkaliska förhållanden synas fort
farande vara rådande, meddelats, att, då arbetare träffas af oför
måga till arbete eller eljest ömmande omständigheter föreligga, 
pekuniärt understöd lemnas af arbetsgifvaren. Vid en fabrik i 
Stockholm förekommer äfven direkt pensionering af enkor efter af-
lidna arbetare. 

Vid 2 större tobaksfabriker (båda i Stockholm) samt 4 me
delstora (3 i Göteborg och 1 i Vermlands län) förekomma löneaf-
drag till sjukkasseafgifter (med 15—30 öre af hvarje arbetares 
veckoförtjenst). Plikter till mindre belopp, hvilka ådömas arbe
tarne för vissa förseelser samt afdiagas från arbetsförtjensten, före
komma vid 2 fabriker (1 i Vermlands och 1 i Gefleborgs län).1 

Et t särskildt tillskott till den ordinarie arbetslönen utgår till 
de flesta arbetare, såväl män som qvinnor, i form af fri tobak 
(»rökcigarrer» och snus). Särskildt för cigarrmakarne torde de 
fria cigarrerna kunna uppskattas till ett värde af 50 à 60 kronor 
årligen. 

I detta sammanhang torde vi slutligen med några ord få om
nämna, att i de fall, då öfvertidsarbete förekommit, aflöningen för 
dylikt arbete utgått med betydligt vexlande belopp, för tidlönsarbe-
tare vanligen med en viss summa för söndag eller per timme, för 
ackordsarbetare åter med det ordinarie ackordpriset, hvilket under-

1 Se härom vidare sid. 105. 
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stundom blifvit förhöjdt med vissa procent eller ock med en mindre 
timpenning. Med den ringa utsträckning, i hvilken öfvertidsarbete 
inom tobaksindustrien eger rum, torde det med säkerhet kunna an
tagas, att den förhöjning i arbetslönen, som sålunda kommit ett 
mindre antal arbetare till del, endast i rena undantagsfall varit så 
väsentlig, att ifrågavarande arbetare, derest afseende kunnat fästas 
blott vid deras ordinarie arbetsförtjenst, uti de här meddelade löne
tabellerna skulle blifvit inrangerade under en lägre löneklass än 
den, under hvilken de nu, då det på dylikt sätt tillkomna löne-
tillskottet' medräknats, blifvit uppförda. 

Fast inkomst, af arbete utom fabriken har, enligt arbetarnes 
egna uppgifter, blott förekommit i 4 fall, hvarförutom 4 arbetare 
vid en tobaksfabrik i Skaraborgs län, vid hvilken arbetet endast 
under 4 månader af året bedrifves med hela arbetsstyrkan, upp-
gifvit sig under årets öfriga månader vara sysselsatta vid en å 
samma arbetsplats belägen tändsticksfabrik. 

10. Arbetarne och föreningsväsendet. Arbetskonflikter. 
Ett synnerligen vigtigt bidrag till bedömande af de inom to

baksindustrien sysselsatte arbetares ekonomiska och sociala förhål
landen erbjuda tab. 29—31, uti hvilka sammanförts de under 
mom. 12 i frågeformulär B erhållna uppgifter angående arbetarnes 
ställning till föreningsväsendet. Under hänvisande i öfrigt till de 
uti tabellerna meddelade upplysningar, skola vi här endast med 
några ord framhålla det hufvudsakligaste af de resultat, som af ta
bellerna framgå. 

Hvad först beträffar arbetarnes delaktighet uti fackföreningar, 
har förevarande undersökning gifvit vid handen, att inom tobaks
yrket förefinnes hos oss endast en dylik organisation, nämligen Skan
dinaviska tobaksarbetareförbundet. Denna organisation, hvilken, såsom 
namnet angifver, är gemensam för tobaksarbetarne i de tre nordiska 
rikena, har inom Sverige särskilda af delningar å 13 olika platser; 
hufvudsätet för den svenska grenen är för närvarande Malmö, hvar-
est den svenske förtroendemannen är bosatt. 



1 3 2 ARBETARNE OCH FORENINGSVÄSENDET. 

Ehuru en hvar inom tobaksbranchen sysselsatt arbetare eger 
tillträde till fackföreningen, omfattar densamma endast arbetare 
inom cigarrtillverkningen, hvilka, enligt hvad tab. 29 utvisar, till 
ett antal af 1,301, eller 41 % af de inom berörda gren af yrket 
sysselsatte arbetare, tillhöra organisationen. De 13 afdelningarne 
af förbundet räknade den 31 december 1897 sammanlagdt 1,146 och 
den 31 december 1898 tillsammans 1,457 medlemmar, hvadan alltså 
medlemsantalet i fackföreningen synes vara stadt i rask tillväxt. x 

Gifvet är emellertid, att anslutningen till fackföreningen 
skall visa sig vara väsentligt olika bland arbetarne å olika 
arbetsorter och inom särskilda yrkesspecialiteter. Sålunda voro 
af de 1,301 arbetare, som uppgifvit sig vara fackföreningsmed
lemmar, 993 cigarrmakare och cigarrmakarelärlingar, 108 vic-
kelmakare, 97 sorterare och packare o. s. v. Att antalet fack
föreningsmedlemmar, äfven relativt taget, är störst bland de yrkes
skicklige arbetarne, framgår af nedanstående tablå: 

Fackföreningsmedlemmar : 

Af samtlige fackföreningsmedlemmar voro 624 män och 677 
qvinnor, h vilket med andra ord vill säga, att af hela antalet redo
visade arbetare inom cigarrtillverkningen bland männen 68"i %, 
men bland qvinnorna endast 30 i % tillhörde fackföreningen. Till 
åskådliggörande af det intresse, hvarmed fackföreningsrörelsen om
fattas af arbetarne på olika arbetsorter, lärer endast behöfva påpe
kas, att bland cigarrarbetarne (cigarrmakare och cigarrmakare
lärlingar) 

1 Endast vid 4 fabriker (1 i Blekinge län, 1 i Malmö stad, 1 i Landskrona och 1 i 
Gefleborgs län) äro arbetarne af fabrikanten förbjudna att tillhöra fackförening. 
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voro medlemmar af fackföreningen. I ögonen fallande är den jem-
förelsevis obetydliga anslutning, som fackföreningen vunnit bland 
de manliga arbetarne i Göteborg. För öfrigt torde böra uppmärk
sammas, att i Geneborgs län samtliga män, men endast 7,6 % 
af qvinnorna samt i Kristianstads län 34.3 % af männen, men 
inga qvinnor tillhöra organisationen. Äfven i Kopparbergs län och 
bland de manliga cigarrarbetarne i Blekinge län har Skandinavi
ska tobaksarbetareförbundet endast ett relativt obetydligt antal 
medlemmar. 

I medlemsafgifter till fackföreningen erlades af 936 arbetare 
kronor 13 (hel afgift) 2, af 13 arbetare kronor 9"75, af 309 arbe
tare kronor 600 och af 37 arbetare kronor 3 25, allt per år räk-
nadt 8 . 6 arbetare, alla i Stockholm, hafva dessutom uppgifvit sig 
tillhöra fackföreningen, men vara befriade från afgift. 

För de inom yrket förefintliga sjuk-, begrafnings- och an
dra understödskassors organisation och verksamhet skall i ett föl
jande kapitel en särskild redogörelse lemnas i anslutning till fram
ställningen rörande sjuklighets- och dödlighetsförhållandena bland 
tobaksarbetarne. I detta sammanhang skola vi derför inskränka 
oss till att något närmare skärskåda de af arbetarne lemnade upp
gifter beträffande deras delaktighet uti förtänksamhetsföreningar, 
hvilka uppgifter återfinnas sammanförda uti tab. 30. 

De flesta tobaksarbetare, som velat tillförsäkra sig de ekono
miska fördelar, som föreningsväsendets sjelfhjelp kan bereda, hafva 

2 Oigarrarbetare, eigarrsorterare och tobaksspinnare skola tillhöra helt medlem 
skåp, under det att öfriga kategorier sjelfva bestämma, hvilken kontingentafdelning de 
skola tillhöra. 

3 Dessa afgifter hafva utgått från och med ingången af år 1897 — då till följd af 
den stora arbetsnedläggelse, «om år 1896 förekom, ökade bidrag kräfdes — och utgöra 
en förhöjning i de ordinarie beloppen med 5 öre per vecka för hel afgift, 2 V» öre för 
half afgift o. s. v. 
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för detta ändamål visserligen i främsta rummet sökt inträde uti 
någon eller några af de till inemot ett fyrtiotal uppgående sjuk-, 
begrafnings- och öfriga understödsföreningar — vare sig fabriks-
eller andra yrkeskassor — hvilkas medlemmar uteslutande arbeta 
inom tobaksindustrien; men derjemte tillhöra ett högst betydande 
antal arbetare, särskildt familjeförsörjare, någon eller några af de 
många sjelfhjelpsföreningar af olika slag, hvilka på bestämda vilkor 
mottaga medlemmar utan anseende till yrket. Oberäknadt de nämnda 
yrkes- och fabrikskassorna hafva sålunda i Stockholm 56, i Malmö 44, 
i Göteborg 20 och i det öfriga Sverige c:a 100 allmänna under
stödsföreningar flera eller färre medlemmar bland tobaksarbetare. 
Ett större antal tobaksarbetare förefinnes dock endast uti ett fåtal 
dylika kassor. Särskildt i Malmö synas tobaksarbetarne med för
kärlek inträda uti någon af de i nämnda stad talrikt förekom
mande s. k. hundramannaföreningar. 

Enligt hvad slutsiffrorna uti tab. 30 ådagalägga, hafva, af 
samtliga redovisade manliga tobaksarbetare, bland de ogifta 26"s % 
och bland' gifta och enklingar icke mindre än 80'3 % uppgifvit 
sig tillhöra en eller flera understödskassor; för de ogifta och gifta 
arbetarne af qvinkön äro motsvarande procenttal resp. 38"2 och 
65'4. Äfven om den relativa talrikheten af minderåriga manliga 
arbetare i någon mån utgör en förklaring till det jemförelsevis 
ringa antalet ogifta manliga delegare i understödskassorna, framgår 
dock af de ofvan anförda siffrorna, att bland de ogifta arbetarne 
omsorgen att bereda sig ekonomisk hjelp i händelse af sjukdom 
är något större bland qvinnorna än bland männen. Hvad särskildt 
angår Göteborg, äro af de ogifta männen endast 16 "8 %, men af 
de ogifta qvinnorna 37-s % genom eget åtgörande försäkrade mot 
oförmåga till arbete. För jemförelses skull anföres, att motsva
rande procenttal äro i Stockholm resp. 43r. och 5 3 7, men i Malmö 
resp. 30'o och 29o. Af de gifta männen hafva i Stockholm 87'2 
%, i Malmö 9 1 i % och i Östergötlands län 94-7 % på detta sätt 
tillförsäkrat sig och de sina understöd vid inträffande sjukdomsfall. 
Anmärkningsvärdt är slutligen, att bland de gifta arbeterskorna i 
Stockholms stad ett så stort antal som 77,5 % och i Gefleborgs 
län ej mindre än 86.4 % tillhöra åtminstone en understödsföre
ning. 
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Efterföljande sammanställning utvisar procenttalen af de arbe
tare af olika kön och civilstånd, som äro medlemmar af en, två 
eller flera sjelfhjelpsföreningar. 

Bland 100 arbetare tillhöra: 

Af de gifta män, som tillhöra understödskassor, äro sålunda 
60,3 % samtidigt medlemmar af minst 2 kassor. Ännu högre 
ställer sig procenttalet för dylika kassadelegare å enskilda arbets
orter, särskildt i Stockholms stad (76"9 %) och Malmö (69-9 %). 
Lägre än det ofvan anförda medeltalet för hela riket ställa sig 
åter motsvarande procenttal bland annat å öfriga arbetsplatser i 
Malmöhus län (i genomsnitt 50 %) och i Göteborg, der af de gifta 
manliga kassadelegarne endast 41 % äro medlemmar af minst 2 
kassor. Icke mindre än 2 2 o % af de gifta män, som äro med
lemmar af dylik förening, tillhöra samtidigt 3 eller flera kassor. 

Af de gifta qvinliga kassadelegarne äro åter 3 8 2 % medlem
mar af 2 eller flera kassor. Dervid torde dock böra uppmärksam
mas, att antalet dylika kassadelegare är vida högre i Stockholms 
stad och Östergötlands län (resp. 54,5 och 60-o %) än å öfriga ar
betsorter (i Malmö 6-i %, i Göteborg 20-4 % o. s. v.) 

De medlemsafgifter, som arbetarne uppgifvit sig hafva att er
lägga till understödskassorna, variera naturligtvis högst betydligt 
för olika kassor. I allmänhet vexlar dock medlemsafgiften i do 
särskilda kassorna mellan 15 öre och 25 öre per vecka, d. v. s. 
resp. kronor 7 so och kronor 13 per år. Som emellertid en stor del 
af de kassor, tobaksarbetarne tillhöra, äro kombinerade sjuk- och begraf-
ningskassor (hundra- och tusenmannaföreningar m. fl.), hvilka kassors 
delegare för hvarje bland medlemmarne inträfladt dödsfall hafva att 
utbetala ett visst belopp (vanligen 50 öre à 1 krona) såsom bidrag 
till begrafningshjelp, är det omöjligt att ens någorlunda exakt an-
gifva summan af de belopp, som af de på dylikt sätt försäkrade 
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arbetarne årligen inbetalas till sjelfhjelpsföreningar. Uppenbart är 
dock, att ett ganska betydligt antal manliga familjeförsörjare årli
gen utbetala, om bidraget till fackföreningen inräknas, ett för de
ras förhållanden afsevärdt belopp — 50 kronor och deröfver — i 
föreningsafgifter. 

Tillsammans 21 manliga arbetare, af hvilka endast 1 tillhörande 
cigarrtillverkningen, hafva uppgifvit sig vara lifförsäkrade för olika 
belopp. Flertalet af dessa arbetare tillhörde Goodtemplareordens 
lifförsäkringsförening. 29 arbetare — deraf 27 i Vermlands län — 
voro på egen bekostnad försäkrade emot olycksfall. Alla sålunda 
försäkrade, utom en cigarrsorterare i Malmö, tillhörde annan gren 
af yrket än cigarrtillverkhingen. 

För de fall, då arbetare genom arbetsgifvares försorg försäk
rats mot varaktig eller tillfällig oförmåga till arbete, har redan i 
ett föregående kapitel blifvit redogjordt. 

Att nykterhetsförening arne hafva jemförelsevis få medlemmar 
bland arbetarne inom tobaksindustrien, är ett sedan gammalt kändt 
faktum, hvilket äfven till fullo blifvit bestyrkt genom förevarande 
undersökning. Inalles äro endast 307 tobaksarbetare, d. v. s. 
7 % af hela antalet, »absolut nyktra». Betecknande är också, att 
nykterhetsföreningarne bland sina medlemmar från denna industri
gren räkna flera qvinnor än män. Hvad särskildt beträffar de 
manliga cigarrarbetarne (incl. vickelmakarne) äro 58, eller 8 %, med
lemmar i nykterhetsföreningar; af dessa arbetar flertalet i Malmö
hus län (incl. Malmö). Nykterhetssaken har för öfrigt, relativt 
sedt, sina flesta anhängare bland de icke yrkesskicklige arbetarne. 
Vidare upplysningar i detta afseende inhemtas af tab. 31 . 

Arbetskonflikter under tioårsperioden 1888—1897 1. Såsom re
dan uti inledningen blifvit omnämndt, har den af komiteiade för
ordade särskilda utredningen rörande de arbetskonflikter, som un
der de senare åren egt rum inom tobaksindustrien i vårt land, icke 
kunnat verkställas i den omfattning, komiterade uti sitt förslag 
förutsatt. Vi hafva derför måst inskränka oss till att uti tab. 35 
sammanfatta de af arbetarne lemnade uppgifter beträffande deras 
delaktighet uti arbetskonflikter under tioårsperioden 1888—1897, 

1 Jfr sid. 25 i det föregående. 
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hvarjemte vi här tillika skola meddela några närmare upplysningar 
angående dessa konflikter, i den mån arbetsgifvarnes och arbetar-
nes hvarandra ofta motsägande uppgifter gjort det möjligt att fram
lägga en opartisk och korrekt skildring af dessa förhållanden. 

Naturligt är, att de mellan arbetsgifvare och arbetstagare ti-
made stridigheter inom denna industrigren, liksom inom nära nog 
alla andra områden af industriel verksamhet, närmast föranledts af 
arbetarnes kraf på ökad arbetsförtjenst. Arbetarnes fackorganisa
tion har äfven uppstält såsom sitt förnämsta ändamål »att verka 
för alla inom tobaksindustrien sysselsatta arbetares förbättrade ställ
ning i både intellektuelt och materielt hänseende», till hvilket ända
måls förverkligande förbundet i sitt program främst förklarat sin 
sträfvan vara: »att söka få en minimilön för såväl qvinligt som man
ligt arbete i allt, som tillhör tobaksindustrien, der detta låter sig 
göra, och att efter tidsförhållandena få lönen så hög som möjligt», 
samt »att verka för 8 timmars normal- och 10 timmars maximal
arbetsdag. » 

Som emellertid arbetstiden inom cigarrfabrikerna l, enligt 
hvad ofvan blifvit visadt, knappast kan anses vara oskäligt lång, i 
all synnerhet som de flesta arbetare inom denna gren af yrket 
sjelftaget kunna bestämma sin arbetsdags längd, har det sist nämnda 
af tobaksarbetareförbundets önskningsmål icke gifvit anledning till 
några misshälligheter. Utom frågan om lönernas reglerande hafva 
deremot vid ett par tillfällen arbetarnes organisationssträfvanden 
mer eller mindre direkt gifvit anledning till konflikter med ar-
betsgifvarne. 

Enligt arbetsgifvarnes och arbetarnes sammanstämmande upp
gifter hafva under tioårsperioden 1888—1897 strejker eller lockouts 
förekommit — en eller flera gånger — vid sammanlagdt 22 tobaks
fabriker, af hvilka numera 2 (1 i Malmö och 1 i Örebro) icke 
längre äro i verksamhet. Af de öfriga 20 fabriker, vid hvilka 
konflikter under sagda tidsperiod egt rum, voro 7 belägna i Stock
holm, 5 i Göteborg, 3 i Malmö, 3 i det öfriga Malmöhus län 

1 Det torde böra erinras derom, att endast arbetarne inom cigarrtiUvorkningen 
äro organiserade. I regel är det oekså blott arbetarne inom denna gren af yrket, som 
varit i strid med sina arbetsgifvare. 



138 ARBETSKONFLIKTER. 

(deraf 1 på landsbygden) samt 1 i Östergötlands och 1 i Blekinge 
län. Lockout har förekommit i 16 fall, strejk åter i 15 fall. 

Flera af dessa konflikter hafva varit både allvarsamma och 
långvariga. År 1889 strejkade hela personalen (c:a 40 arbetare) 
vid en cigarrfabrik i Malmö, hvilket hade till följd, att, då öfver-
enskommelse icke kunde träffas i godo, fabriken upphörde med 
sin verksamhet. En ny fabrik uppsattes emellertid af den gamla 
fabrikens verkmästare, och vid denna nya fabrik anstäldes flertalet 
af de strejkande arbetare, som icke redan blifvit engagerade på annat 
håll. En samma år vid en cigarrfabrik i Stockholm utbruten strejk —: 

föranledd af missnöje med en person, som skulle tillträda anställ
ning såsom verkmästare vid fabriken — uti hvilken ett 50-tal 
arbetare deltogo, bilades efter endast 3 dagars förlopp. 

Ar 1890 strejkade samtlige (c:a 60) arbetare vid en annan fabrik 
i Stockholm för att framtvinga en förhöjning uti beredningsarbetarnes 
aflöning. Sedan arbetarnes fordringar blifvit beviljade, återgingo arbe
tarne omedelbart till sitt arbete. Samma år egde äfven strejker rum vid 
flera tobaksfabriker i landsorten. Vid 2 medelstora fabriker i 
Malmö nedlade arbetarne sitt arbete, i det ena fallet på grund af 
missnöje med arbetskontrollen, i det andra för att framtvinga högre 
aflöniug. I båda fallen blefvo arbetarnes fordringar (efter resp. 10 och 
H dagars förlopp) beviljade, hvarefter arbetet omedelbart återupp^ 
togs. Längre varaktighet fingo deremot de samma år uppkomna 
tvistigheterna vid två andra fabriker, den ena i Ystad och den 
andra i Karlskrona. Vid den förra fabriken begärde cigarrarbetarne 
förhöjning af ackordsaflöningen. och då arbetsgifvaren ansåg sig 
icke kunna villfara arbetarnes anspråk, utbröt strejk, hvilken upp
hörde först efter 7 veckors förlopp, sedan arbetsgifvaren förklarat 
sig villig att höja arbetslönen med halfva det belopp, arbetarne 
fordrat. Vid Karlskronafabriken åter voro arbetarne missnöjda med 
verkmästaren, och som fabrikanten icke ville tillmötesgå arbetarnes 
fordran på dennes afskedande, nedlades arbetet. Då arbetsgifvaren 
det oaktadt icke gaf vika för arbetarnes anspråk, förklarade to
bak sarbetareförbundet fabriken i fråga vara »blockerad». Så små
ningom lyckades fabrikanten dock anskaffa nya arbetare för fa
briksdriftens återupptagande, och när den proklamerade blockaden 
efter mera än två års förlopp förklarades upphäfd, var arbets
styrkan åter fulltalig. 
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Under år 1890 förekömmo äfven i Göteborg arbetskonflikter 
inom tobaksindustrien, om hvilka vi dock icke lyckats erhålla nå
gra närmare upplysningar, än att striden gälde aflöningsförhål-
landena. 

Under det derpå följande året uppstod emellertid vid flera 
fabriker å nämnda plats en allvarligare sammanstötning mellan 
arbetsgifvare och arbetare. Vid en af cigarrfabrikerna i Göteborg 
anstäldes nämligen en tysk cigarrsorterare, som år 1890, under en 
tobaksarbetarestrejk i Hamburg, derstädes uppträdt såsom »strejk-
bry tare». Då de öfriga arbetarnes fordran, att den nye kamraten 
skulle afskedas äfvensom att en annan arbetare, som blifvit från ar
betet skild, ånyo skulle erhålla anställning, blef af arbetsgifvaren 
lemnad utan afseende, utbröt strejk vid fabriken. Efter någon 
tids förlopp förenade sig innehafvarne af två utaf de tre öfriga 
cigarrfabrikerna i Göteborg om att proklamera lockout, i syfte 
att understödja den fabrik, der strejken utbrutit. Under dessa 
förhållanden låg arbetet nere i fyra månaders tid vid sistnämnda 
fabrik och under tre månader vid en livar af de båda öfriga fabri
kerna. Det antal arbetare, som berördes af ifrågavarande lock
outs och strejk, torde hafva utgjort 150 à 175. 

Af de vid 1898 års undersökning anträffade arbetare hafva 
tillsammans 107 uppgifvit sig hafva varit föremål för lockout år 
1891, nämligen hos samme arbetsgifvare 6 män och 60 qvinnor, 
hos annan arbetsgifvare å arbetsorten 4 män och 29 qvinnor samt 
utan uppgift om arbetsgifvaren 8 qvinnor. Dessutom hafva 40 
andra arbetare, enligt egna uppgifter, deltagit i Göteborgsstrejken 
är 1891. 

Under de härefter närmast följande åren hafva endast ett par 
obetydliga strejker förekommit (år 1893 vid en mindre cigarrfabrik 
i Stockholm och år 1894 vid en cigarrfabrik i Malmöhus län). 

Sedan relativt lugna förhållanden varit rådande inom tobaks
industrien under en tid af nära 5 år, uppblossade striden ånyo 
i Göteborg på sommaren år 1896 och framkallade denna gång en 
sammanstötning mellan arbetsgifvarnes och arbetarnes organisationer, 
hvilken i sin utveckling antog dimensioner, hvartill vi-uti vårt land 
sällan torde hafva sett ett motstycke inom någon annan industri. 
Den första upprinnelsen till denna omfattande arbetskonflikt ut-
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gjordes af en önskan från arbetarnes sida att få lönerna i Göte
borg höjda till samma nivå, som de påstodos hafva nått på öfriga 
platser, till följd hvaraf, bland annat, framställning gjordes till en 
af de större cigarrfabrikanterna i Göteborg om fastställande af en 
minimilön af 8 kronor per 1,000 cigarrer. Då fabrikanten i fråga 
icke ansåg sig kunna tillmötesgå denna arbetarnes begäran, lemnade 
ett större antal af fabrikens arbetare sina platser och togo anställ
ning på annat håll. Strejk utbröt således, formelt sedt, icke genast, 
utan först sedan innehafvarne af några andra Göteborgsfabriker 
börjat utföra arbete åt den först trakasserade. Nu beslöt styrelsen 
för Svenska cigarrfabrikantföreningen — som bildats några år förut 
och af hvilken sistnämnda fabrikant var medlem — att prokla
mera lockout för alla fackföreningsmedlemmar, derest strejken icke 
inom viss tid upphörde och de arbetare, som lemnat Göteborg, 
återvände till sin förre arbetsgifvare. Då emellertid detta till-
kännagifvande icke ledde till önskadt resultat, sattes hotet om 
lockout i verkställighet den 15 augusti, och en hvar arbetare vid 
de fabriker, hvilkas innehafvare tillhörde cigarrfabrikantföreningen, 
affordrades en förklaring på heder och tro, att han eller hon icke 
vore medlem af Skandinaviska tobaksarbetareförbundet. Följden 
häraf blef åter den, att en mängd arbetare, som icke förut till
hörde fackföreningen, vägrade att underskrifva den dem affordrade 
förklaringen och inträdde i förbundet. Vid ett par af nämnda 
fabriker gjorde äfven de arbetare, som icke tillhörde organisationen, 
gemensam sak med de utestängde och nedlade derför arbetet. 

Inalles omfattade arbetsnedläggelsen 14 större och medelstora 
fabriker, nämligen 6 i Stockholm, 4 i Göteborg, 2 i Malmö samt 
1 i Linköping och 1 i Örebro. Antalet af de genom konflikten 
arbetslöse belöpte sig, enligt tillgängliga uppgifter på antalet hos 
fackföreningens olika afdelningar inregistrerade, till 994 (c:a 25 % 
af samtlige tobaksarbetare i riket), af hvilka dock ett icke obe
tydligt antal efter hand tog anställning vid några af de fabriker, 
hvilka icke voro indragna i striden, hvarigenom sålunda antalet 
understödstagande arbetslöse blef betydligt reduceradt. Till jem-
förelse med den ofvan angifna siffran för antalet af konflikten be
rörde arbetare hänvisa vi i öfrigt till tab. 35, hvilken utvisar, 
att af de vid 1898 års undersökningar anträffade arbetare 491 
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uppgifvit sig hafva varit föremål för 1896 års lockout; der-
jemte hafva sammanlagdt 329 arbetare på skilda orter i riket för
klarat, att de år 1896 genom att strejka gjort gemensam sak med 
de utestängde.1 Dessa siffror torde dock endast få anses vara 
approximativt rigtiga, enär det uti jemförelsevis många fall visat sig 
temligen svårt att med ledning af de lemnade svaren afgöra, huru
vida arbetarne bort räknas såsom strejkande eller såsom genom 
lockout utestängda. 

Visst är emellertid, att arbetareorganisationen sällan om ens 
någonsin i vårt land blifvit satt på ett så hårdt prof som år 1896, 
då det gälde att underhålla de många hundra tobaksarbetare, som 
genom den under 3½ månader pågående konflikten voro utan syssel
sättning. Skandinaviska tobaksarbetareförbundets i Sverige om
kostnadskonto för den senare hälften af år 1896 belöpte sig äfven 
till icke mindre än kronor 115,835.21, hvaraf till understöd åt de 
arbetslöse utbetalats kronor 107,012.77, nämligen: 

Till bestridande af dessa enorma utgifter hafva de utestängdes 
yrkeskamrater inom landet bidragit med c:a 25,000 kronor, under 
det att till fackföreningens centralkassa i form af frivilliga bidrag 
från arbetare inom andra yrken å olika orter i riket inflöto i rundt 
tal 53,000 kronor; från tobaksarbetare i Danmark, Norge, Tysk
land, Belgien, Holland och England m. fl. länder inflöto c:a 22,000 
kronor. Såsom lån bekom förbundet dessutom inemot 20,000 kronor. 

Gifvet är, att äfven arbetsgifvarne genom denna långvariga 
konflikt skulle tillskyndas högst betydande förluster, hvilka vi dock 

1 Endast uti några få undantagsfall hafva arbetare uppgifvit, att de genom 
1896 års arbetskonflikt blifvit utan arbete och möjlighet till arbetsfortjenst eller un
derstöd. 
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i brist pä tillgång till några som helst uppgifter i detta afseende, 
icke tilltro oss att ens tillnärmelsevis beräkna. 

Som ofvan blifvit nämndt, varade konflikten c:a 3½ månader. 
Försök att få en öfverenskommelse till stånd gjordes visserligen 
från båda parternas sida, ehuru till en början utan att leda till 
önskadt resultat. Särskildt blefvo de från arbetarnes organisation 
utgångna förslagen till en allmän lönereglering förkastade af fabri
kantföreningen under förklaring, att de i fråga stälda lönesatserna 
vore alltför höga i förhållande till de förut gällande; äfven anförde 
fabrikantföreningen såsom skäl för sin af visande hållning, att ett 
bifall till arbetarnes fordringar skulle ställa fabrikanterna och 
fabrikationen under fackföreningens förmynderskap.1 

1 Under konfliktens gång insamlade och offentliggjorde såväl arbetsgivareorgani
sationen som fackföreningen statistiska uppgifter med afseende å löneförhållandena. 
Arbetsgifvarne förmenade sig härmed hafva ådagalagt, att arbetarne redan med de 
gamla lönesatserna vore synnerligen väl aflöiiade och bättre situerade än arbetarne 
inom de flesta andra yrken; arbetarnes egna uppgifter åter syntes vittna om allt an
nat än goda lönevilkor. 

Till belysande af det värde, man i allmänhet bör tillmäta på dylikt sätt och i 
visst syfte tillkomna statistiska uppgifter angående arbetarnes förhållanden, skola vi 
här, utan att ingå på några vidare kommentarier, tillåta oss att anföra hufvud-
innehåliet af såväl arbetsgifvarnes som arbetarnes uti tidningsorgan af olika färg 
offentliggjorda upplysningar rörande löneförhållandena inom cigarrfabrikationen i 
Stockholm. 

Genom otticielt bestyrkta utdrag ur arlöningsböckerna påvisade arbetngifvame, att 
af 27!) cigarrarbetare och -arbeterskor, fördelade på G fabriker, hade: 

Knligt arbetarnes uppgifter åter hade af 318 qvinliga arbetare vid ifrågavarande 
fabriker 

hvarjenite, enligt arbetarnes egna uppgifter, af 50 manliga arbetare 11 förtjenat 8—13 
kronor, 3)5 förtjenat 13—17 kronor och (j förtjenat 17—25 kronor per vecka. 

Sålunda skulle enligt arbetarnes uppgifter mer än 47 %, men enligt arbetsgif
varnes icke ens 8 °« utaf hela antalet arbetare, som af de resp. undersökningarne 
berördes, haft en veckoinkomst, understigande 10 kronor. Deremot anföra fabrikanterna 
7li fall, men fackföreningen endast 11 fall, då en arbetares veckoinkomst öfverstigit 
17 kronor. 
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Först mot slutet af november månad blefvo underhandlingarne 
återupptagna samt äfven, sedan eftergifter gjorts å ömse håll, förda 
till ett lyckligt slut, hvarefter flertalet af de utestängda arbetarne 
kunde återupptaga sitt arbete de första dagarne under december 
månad. 

Arbetarnes hufvudsakliga fordringar hade slutligen blifvit for
mulerade sålunda: 

1) fastställande af en lägsta arbetslön af 13 kronor för 1,000 
st. handcigarrer, 7-so kronor för formcigarrer, 7 kronor för hand
cigarretter och 6 kronor för formcigarretter; 

2) beviljande af skälig löneförhöjning åt bladuppsättare och 
striperskor; 

3) skriftligt erkännande af arbetarnes föreningsrätt, samt 
4) återtagande i arbete af alla arbetare, som icke blifvit 

engagerade på annat håll. 
I anledning häraf beslöt fabrikantföreningen att betala en 

lägsta arbetslön af 12 kronor för 1,000 st. handcigarrer och 7'ÖO 
kronor för formcigarrer, hvarjemte Stockholms fabrikanterna förbundo 
sig att betala kronor 6'5 o för handarbetade cigarrcigarretter 
och 5"so för formarbetade; tvenne Göteborgsfabrikanter förklarade 
sig dock icke kunna betala högre minimilön än 7 kronor för 1,000 
st. formcigarrer. Ej heller medgåfvo Göteborgsfabrikanterna högre 
lön för cigarrcigarretter än 5 kronor per 1,000, men det tillkän-
nagafs uttryckligen, att samma fabrikanter icke komme att för sist
nämnda lönesats påfordra fabrikantföreningens skydd. Beträffande 
den äskade löneförhöjningen för bladuppsätterskor och striperskor 
beslöt föreningen göra det uttalande, att, då denna fordran icke 
under strejken eller lockouten förut framstälts, föreningen saknade 
anledning att taga densamma under behandling, hvarför det öfver-
lemnades åt de särskilda medlemmarne att derom hvar för sig 
träffa aftal. Med afseende å arbetarnes framställning om erkän
nande af deras föreningsrätt hänvisade fabrikantföreningen till ett 
sitt föregående uttalande, enligt hvilket arbetare, anstälda hos 
fabrikantföreningens medlemmar, icke äro förmenade tillhöra fack
förening. Slutligen beslöt fabrikantföreningen, att fabrikanterna 
skulle återtaga så många arbetare som för en hvar vore möjligt, 
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under vilkor att de arbetare, som ej blifvit engagerade på annan 
ort, återupptoge arbetet hos sin senaste arbetsgifvare. 

Genast efter konfliktens afslutande kunde också plats beredas 
samtliga arbetare med undantag af ungefär ett hundratal; för dessa 
arbetslöse sökte dock fackföreningen draga försorg, tills de efter 
hand vunno anställning. 

Hvad arbetarne genom den långvariga striden vunnit var så
ledes icke mycket. Visserligen blef af de flesta fabrikanter en 
minimilön utlofvad, men väsentligt lägre än arbetarne begärt. Att 
föreningsrätten uttryckligare än någonsin blef arbetarne tillför
säkrad, betraktades af många såsom konfliktens förnämsta resultat. 
Visst är äfven, att tobaksarbetarnes organisationssträfvanden genom 
1896 års händelser i afsevärd grad befrämjats, h vilket bäst fram
går af det höga medlemsantal, fackföreningens afdelningar för när
varande räkna. 

Under år 1897 har ingen strejk eller lockout förekommit 
inom tobaksindustrien; på sommaren 1898 föreföll deremot «n 
kortare tids lockout vid en mindre cigarrfabrik i Vermlands län. 

11. Arbetslokalernas beskaffenhet i sanitärt afseende m. m. 

Den del af förevarande undersökning, som afsett utrönandet 
af de sanitära förhållandena inom rikets tobaksfabriker och hvil-
ken, såsom uti inledningen blifvit omnämndt, verkstälts af helso
vårds- eller kommunalnämnderna å resp. platser, har omfattat sam-
manlagdt 102 arbetsställen. Af de uti tab. 2 redovisade fabriker 
hafva endast 6, nämligen 3 i Stockholms stad, 1 i Östergötlands 
län och 2 i Malmöhus län (Ystad) icke blifvit föremål för dylik 
undersökning. 

Enligt hvad slutsummorna uti tab. 32 utvisa, hafva genom 
nyssnämnda myndigheters försorg undersökts tillsammans 509 olika 
arbetslokaler, uti hvilka vid tiden för undersökningens verkstäl
lande varit sysselsatta 4,196 arbetare, deraf 1,501 män och 2,695 
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qvinnor. 1 Särskildt torde böra uppmärksammas, att, i anledning 
af de å frågeformulär C äskade upplysningar angående luftens be
skaffenhet inom olika arbetslokaler, luftprof blifvit anstälda inom 
sammanlagdt 194 arbetslokaler, fördelade på 51 fabriker å 19 
olika arbetsplatser. Uti de sålunda undersökta rummen voro sys
selsatta 3,020 arbetare (902 män och 2,118 qvinnor), d. v. s. un
gefär 72 % af hela antalet vid den sanitära undersökningen an
träffade arbetare. 

Af de uppgifter, som sålunda erhållits rörande de sanitära 
förhållandena vid rikets tobaksfabriker, hafva endast en mindre del 
lämpligen kunnat tabellariskt behandlas (se tab. 32—34). För 
öfriga spörsmål, som genom vederbörande myndigheters försorg 
besvarats, redogöres här nedan. 

Några allmänna omdömen angående arbetslokalernas beskaffenhet 
— utöfver de uti frågeformulär C framstälda spörsmål — hafva i 
regel icke blifvit afgifna af vederbörande undersökningsförrättare. 
Som emellertid den specielt sakkunnige person, h vilken verkstält 
den sanitära undersökningen vid hufvudstadens tobaksfabriker, uti 
Stockholms stads helsovårdsnämnds berättelse för år 1898 lemnat en 
redogörelse för sin uppfattning rörande de förhållanden, som af un
dersökningen omfattats, skola vi här tillåta oss att meddela ett ut
drag ur denna hans redogörelse, särskildt som densamma i de flesta 
afseenden torde hafva tillämpning på tobaksfabrikerna äfven å öf
riga platser i riket. 

»Endast ett fåtal fabriker», säger undersökningsförrättaren i 
fråga, »synas vara uppförda med hänsyn till sin nuvarande an
vändning, och äfven om dessa kan sägas, att de i afseende på sin 
allmänna anordning i flera vigtiga punkter äro föga tidsenliga. 
Några fabriker utgöras af lokaler, hvilka visserligen från början 
afsetts till fabriksarbete, men der man dock icke fästat nödigt af
seende vid arten af det arbete, som der skulle förekomma. Slut-

1 Anledningen till, att det at helsovärds- och kommunalnämnder redovisade ar-
betareantalet med ett pur hundratal understiger de vid undersökningen i öfrigt an
träffade arbetarnes antal, är att söka dels deri, att, såsom nyss blifvit nämndt, sex 
fabriker icke träffats af den sanitära undersökningen, dels ock deri, att samma under
sökning i de flesta fall endast berört de större och egentliga arbetslokalerna, till följd 
hvaraf en del rum, uti hvilka endast ett fåtal arbetare varit sysselsatta, icke blifvit 
medtagna. 
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ligen finnes en till antalet ej ringa grupp af arbetslokaler, hvilka 
helt enkelt utgöras af härtill apterade bostadslägenheter, ofta nog 
sådana, hvilka varit i alltför dålig kondition att vidare kunna 
tjena till bostäder. Att i sistnämnda fall såväl golfarea, luftkub, 
ventilation och snygghet skola kunna gifva anledning till berätti
gade anmärkningar, torde ligga i sakens natur.» 

Sedan Undersökningsförrättaren derefter redogjort för luftens 
beskaffenhet uti en del arbetslokaler och i sammanhang dermed 
konstaterat, att ventilationen i allmänhet är alltför ringa, och detta 
icke blott i trängre, utan äfven i relativt rymliga arbetsrum, äfven-
som fastslagit, att ett tidsenligt ventilationssystem icke förefinnes 
uti någon af de undersökta fabrikerna i hufvudstaden, anmärkes, 
att uti vissa lokaler allvarsamma luftföroreningar af annan art än 
utveckling af kolsyra förekommit. »Sålunda voro,» säger under-
sökningsförrättaren, ; snusqvarnarne i de fabriker, hvilka egde så
dana, särdeles olämpligt inrättade, i det att intet verksamt skydd 
förefans mot snusdammets kringspridande i luften, ehuruväl intet 
hinder förefinnes att här åstadkomma lika stor damfrihet som i 
andra pulveriserverk. » Undersökningsförrättarens slutomdöme ly
der som följer: »att bland Stockholms tobaksfabriker knappast nå
gon fyller nutidens kraf i afseende på den hygieniska beskaffen
heten hos arbetslokaler af denna art. » 

Rigtigheten af detta omdöme liksom ock af yrkesinspektörens 
i östra distriktet utsago, att i tobaksfabrikernas arbetslokaler råda 
helsofarliga förhållanden i afseende på knappt utrymme och dålig 
luft, l ådagalägges äfven af den följande framställningen rörande de 
resultat, den sanitära undersökningen af rikets tobaksfabriker gif-
vit vid handen. 

Arbetslokalerna inom tobaksindustrien äro i regel belägna 
ofvan jord. Endast 15 af samtliga annoterade arbetslokaler hafva 

1 Jfr. »Yrkesinspektionens verksamhet år 1897», sid. 164. Yrkesinspektören i östra 
distriktet framhåller här äfven, att man gerna velat tillskrifva giftigheten hos tobaken 
den väsentliga orsaken till sjukligheten bland arbetarne. Detta vore dock, enligt yr
kesinspektörens mening, endast i mycket ringa grad fallet, enär de flesta arbetarne 
handterade tobaksbladen i så fuktigt tillstånd, att bladen spredo föga lukt och icke 
något dam: livad som möjligen uti detta påstående kunde ega någon grund skulle 
blifva till större delen undanröjdt, derest en god och effektiv luftvexling i arbetsrum
men konime till stånd. 
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varit förlagda under jord, och hafva i dessa lokaler sysselsatts 
sammanlagdt 36 arbetare (31 män och 5 qvinnor). Uti en del 
fall har särskildt angifvits, att arbetarne endast tidtals haft syssel
sättning uti lokalerna under jord, hvilka i allmänhet användas så
som fuktrum eller svettningsrum o. d. Samtliga under jord be
lägna arbetsrum hafva befunnits vara synnerligen rymliga, särskildt 
i betraktande af de der sysselsatta arbetarnes fåtalighet. I genom
snitt har nämligen luftrymden per arbetare uti sådana rum utgjort 
öfver 30 kbm. Deremot hafva dessa lokalers dagerförhållanden i 
intet af de redovisade fallen angifvits såsom goda. 

Hvad i öfrigt beträffar de undersökta arbetslokalernas dager-
förhållanden, hafva desamma i följande antal fall uppgifvits vara: 

Af 443 arbetslokaler, beträffande hvilka uppgifter i föreva
rande hänseende inkommit — för samtliga 66 redovisade arbets
rum i Göteborg saknas nämligen upplysning angående dagerförhål
landen — - hafva, såsom ofvanstående sammanställning utvisar, 69 s 
% goda, 2 6 T, % temligen goda och endast 3-e % dåliga dagerför
hållanden. Värdet af de sålunda erhållna uppgifterna får emeller
tid icke öfverskattas, enär de svar, som på förevarande fråga 
blifvit afgifna, måste vara i högst väsentlig mån beroende dels på 
de särskilda undersökningsförrättarnes subjektiva uppfattning, dels 
ock på de vexlande förhållanden — olika årstider, olika tider på 
dagen o. s. v. — under hvilka iakttagelserna på de olika platserna 
blifvit gjorda. 

Med afseende å de olika arbetslokalernas storlek i förhållande 
till antalet derstädes sysselsatte arbetare (hvarvid det torde upp
märksammas, att de för tillfället frånvarande arbetarne medräk
nats) hänvisas till tab. 32 och 33,' uti hvilka redogöres för arbets
rummens kubikinnehåll och golfyta per arbetare. Af den först
nämnda tabellens innehåll meddelas å nästföljande sida i tab. litt. 
AA en öfversigtlig sammanställning. 
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Tab. litt. AA. Arbetslokalernas kubikinnehåll per arbetare. 

Såsom bekant föreskrifver 1889 års lag angående skydd mot 
yrkesfara, att för hvarje i slutet rum sysselsatt arbetare skall fin
nas luftrum, ej understigande sju kubikmeter, jemte erforderlig 
luftvexling. Det måste under sådana förhållanden betecknas såsom 
synnerligen anmärkningsvärdt, att, trots lagens uttryckliga före
skrift, icke mindre än 20-7 % af samtliga vid den sanitära under
sökningen anträffade arbetare varit sysselsatta i lokaler (samman-
lagdt 42), der luftkuben per arbetare varit mindre än 7 kbm. För 
tillsammans 293 arbetare har luftkuben icke ens utgjort 5 kbm. 
Och i ytterligare 69 arbetsrum med 1,246 eller i det närmaste 
30 % af samtliga arbetare är luftkuben blott 7—10 kubikmeter 
per individ. Endast c:a 50 % af de inom tobaksindustrien an-
stälde arbetare kunna sålunda anses arbeta uti lokaler, som med 
afseende på kubikinnehållet äro fullt tillfredsställande. 
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Vexlingen uti förevarande hänseende mellan olika arbetsorter 
påvisas tydligen af tab. litt. AA. Dervid torde dock särskildt böra 
uppmärksammas, att de ogynsamma förhållandena i Gefleborgs län 
i någon mån förmildras deraf, att uti de 8 trängre arbetslokaler i 
nämnda län, inom hvilka ett större antal arbetare äro samman
förda, synnerligen verksamma anordningar för luftvexling äro vid
tagna, i hvilket fall äfven 1889 års lag tillstädjer ett mindre luft
utrymme än 7 kbm. per individ.1 A samtliga större arbetsplatser 
äro, såsom af tabellen i fråga framgår, ett förhållandevis stort an
tal arbetare sysselsatte i lokaler med mindre luftutrymme än lagen 
tillstädjer; särskildt är detta händelsen i Kristianstads och Koppar
bergs län, å landsbygden i Malmöhus län samt i Göteborg. Eela-
tivt bättre äro motsvarande förhållanden i Stockholm och Malmö 
samt i Östergötlands, Blekinge och Vermlands län. 

Liknande otillräckliga utrymmesförhållanden ådagaläggas äfven 
genom de uti tab. 33 sammanstälda sifferuppgifter rörande arbets
lokalernas golfyta per arbetare. Det torde knappast behöfva på
pekas, hurusom för trångt tillmätta platser måste i hygieniskt af-
seende medföra betydande olägenheter och faror för de inom indu
strien anstälde arbetare, särskildt så länge med lungtuberkulos be
häftade personer — hvilka synas inom tobaksindustrien vara tem-
ligen talrikt förekommande — icke förmenas tillträde till de all
männa arbetssalarna. Huru trångt arbetarne måste sitta inom en 
del arbetslokaler, framgår bäst af det förhållande, hvarom tab. 33 
bär vittne, nämligen att, ehuru vid beräknandet af golfytans stor
lek allmänna genomgångsplatser icke blifvit frånräknade, 608 
arbetare eller 14.5 % af hela antalet hafva ett mindre utrymme 
än 2 qvm. till sin disposition. 

Under hänvisande i öfrigt till de uti tab. 32 och 33 med
delade öfversigterna angående luftkub och golfarea, anse vi oss 
dock böra i detta sammanhang särskildt påpeka, att i allmänhet 
uti lokaler med otillräckligt luftutrymme och mera begränsad 
golfarea det öfvervägande antalet arbetare är af qvinkön. 

1 Att tidsenliga ventilationsanordningar icke fullt kunna ersätta och motväga ett 
för knappt tillmätt luftutrymme, ådagalägges dock tydligt af de verkstälda luftprofven 
inom ifrågavarande fabrik i Gefleborgs län. (Jfr. tab. 34). 



150 ARBETSLOKALERNAS BESKAFFENHET M. M. 

De inom rikets tobaksfabriker vidtagna anordningar för erhål
lande af en nöjaktig luftvexlmg måste i nära nog samtliga fall 
betecknas såsom fullkomligt otillfredsställande. Endast vid en 
fabrik — den ofvan anförda fabriken i Gefleborgs län — äro 
flertalet lokaler försedda med ett fullt tidsenligt ventilations- och 
uppvärmningssystem. Inom åtskilliga fabriker finnas emellertid 
åtminstone en del arbetsrum, hvilka ega en i förhållande till per
sonalen så stor luftkub och så stora ytterväggar, att den naturliga 
ventilationen blir fullt tillräcklig för ernående af behöfiigt luft
ombyte. Men inom det öfvervägande flertalet tobaksfabriker voro 
dock, såsom nyss blifvit nämndt, anordningarne för luftvexlmg 
ytterst otillfredsställande. Derest icke allt är öfverlemnadt åt den 
naturliga ventilationen medelst fönster och dörrar, bestå luftvex-
lingsanordningarne i allmänhet uti vanliga i väggar eller fönster 
anbragta ventiler eller evakueringsrör. Vid 5 fabriker i Stock
holm och vid några fabriker i landsorten förefinnas s. k. Wimanska 
ventiler uti samtliga eller en del arbetslokaler. I några fall, sär-
skildt vid de större fabrikerna, har anmärkts förekomsten af luft-
kanaler, ledande till kaminer för den rena luftens uppvärmning. 
Allmänt har dock af de särskildt anstälde undersökningsförrättarne 
inhemtats, att arbetarne klaga öfver det drag, som uppstår genom 
de förefintliga ventilationsanordningarne, samt på den grund ofta 
hindra desamma att fungera. Personligen har undertecknad äfven 
vid flere tillfällen kunnat konstatera, att de för frisklufttillförseln 
anbragta luftrör varit omsorgsfullt tilltäppta medelst trasor, klädes
plagg o. d. 

Frånvaron af tillfredsställande anordningar för åstadkommande 
af en effektiv luftvexling inom tobaks fabrikerna förklaras dels af 
det ofvan anmärkta förhållandet, att de flesta fabrikerna äro in
rymda i äldre lokaler, som ifrån början, innan de apterades till 
tobaksfabriker, varit afsedda för helt andra ändamål, dels ock deraf, 
att i de flesta fall ej finnes att tillgå vare sig ånga för uppvärm
ning af arbetsrummen eller mekanisk kraft för drift af ventilator1. 

1 Undersökningsförrättaren i hufvndstaden har äfven anmärkt, att ventilations-
anordningarne vid exempelvis fabriken N:o 1 äro ytterst ofullständiga, ehuru man 
väl på grund af byggnadens relativt nyare datum kunde hafva skäl att vänta ett 
bättre förhållande. 
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Endast vid 17 fabriker sker nämligen lokalernas uppvärmning, 
helt eller delvis, medelst ånga. Vid 61 fabriker användas jern-
kaminer och vid 24 vanliga kakelugnar, åtminstone uti en del 
lokaler. ] 5 fabriker — hufvudsakligen sådana för tillverkning 
af snus — äro, helt eller delvis, i saknad af särskilda anord
ningar för lokalernas uppvärmning. 

De uti tab. 34 sammanförda uppgifter angående luftens be
skaffenhet inom olika arbetslokaler ådagalägga tydligare än något 
annat, huru otillfredsställande luftvexlingen inom våra tobaks
fabriker i sjelfva verket är. Innan vi inlåta oss på en närmare 
granskning af resultatet utaf de anstälda luftprofven, torde det 
emellertid vara lämpligt att förutskicka några anmärkningar, som 
kunna tjena såsom en förklaring af de meddelade sifferuppgifternas 
verkliga innebörd. 

Enligt lagens föreskrifter böra, såsom ofvan blifvit nämndt, 
uti en fabrikslokal icke sysselsättas arbetare till ett större antal 
än att kubikinnehållet per individ blir minst 7 kbm. Derest nu 
ett dylikt utrymme förefinnes och under förutsättning derjemte, att 
tidsenliga luftvexlingsanordningar äro vidtagna, låter det sig utan 
svårighet göra att ombyta rumsluften 3 gånger i timmen, hvari-
genom alltså arbetslokalen under hela den tid, arbete derstädes 
pågår, tillföres minst 20 kbm. frisk luft per timme, beräknad 
för hvarje i lokalen sysselsatt person. (Dylik föreskrift är äfven 
lemnad uti yrkesinspektionens cirkulär n:o 3 angående arbetslokalers 
luftvexling, belysning och renhållning). Kolsyrehalten — den egent
liga mätaren för bedömande af luftens beskaffenhet — kommer 
under sådana förhållanden icke att öfverstiga l e promille, för så 
vidt icke belysningen eller annan källa än de innevarande personerna 
alstrar kolsyra till luftens förorenande. Erisk luft kan i genom
snitt antagas innehålla c:a 0.4 °/oo kolsyra. 

Enligt hvad professorn i hygien vid Karolinska institutet i 
Stockholm, d:r E. Almquist benäget meddelat, haT det blifvit ut
rönt, att vuxne personer under arbete afsöndra, män 24 och qvinnor 
] 8 liter kolsyra i medeltal per timme. Erhålles nu för hvar timme 
21 kbm. frisk luft, stiger kolsyrehalten i rummet, såsom nyss 
nämndes, till 1'6 °/oo, derest arbetarne äro af mankön, och till 1.3 °/oo, 
derest de äro kvinnor. I den mån frisklufttillförseln blir mindre, 
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stiger äfven kolsyrehalten, hvadan alltså motsvarande promilletal 
blifva med en frisklufttillförsel per timme af: 

o. s. v. 

Genom det ofvan anförda har sålunda blifvit klargjordt, att, 
då luftkuben per arbetare icke understiger 7 kbm. och i öfrigt 
fullt tillfredsställande luftvexling är anordnad samt slutligen kol
syreutvecklande belysning icke kommit till användning, kolsyre
halten i rumsluften aldrig behöfver öfverstiga 1'6 °/oo. Derest lagens 
föreskrifter icke öfverträddes och yrkesinspektionens i dess cirkulär 
n:o 3 uttalade önskningsmål omsattes i praktiken, skulle alltså i 
alla lokaler vid middagsrastens början och i de fall, der elektrisk 
belysning begagnas, äfven vid arbetets slut på aftonen icke kon
stateras högre kolsyrehalt än meranämnda 1,6 °/oo. Under sådana 
förhållanden kunde äfven luftens beskaffenhet inom arbetslokalerna 
anses vara god. Visar sig åter den undersökta luften innehålla 
mera kolsyra än 2 °/oo, är den ganska dålig och luftvexlingen otill
räcklig. Ju högre kolsyrehalt konstateras, desto mera förskämd 
är luften i rummet och desto underhaltigare luftvexlingen. 

Gifvet är alltså, att de uti tabellen meddelade siffror rörande 
luftens kolsyrehalt vid middagsrastens början äro bäst egnade att 
användas vid bedömandet af luftens beskaffenhet och ventilations
anordningarnes tillräcklighet1, enär konstgjord belysning under för
middagen i allmänhet icke förekommer. 

En närmare granskning af luftprofvens resultat gifver oss nu 
en föreställning om, i huru många af de undersökta lokalerna 
luften varit god (med en kolsyrehalt under 2 °/00). mindre god (med 
en kolsyrehalt om 2— 3 %o) och dålig (med en kolsyrehalt öfver-
stigande 3 °/00) samt huru många arbetare varit sysselsatta i de olika 

1 Härvid torde det emellertid böra uppmärksammas, att tillfälligheter vid prof-
tagningen kunnat förorsaka en hög kolsyrehalt, utan att luftvexlingen derför varit 
otillfredsställande. Likaså torde en del af ojemnheterna uti sifferuppgifterna kunna 
på samma sätt förklaras. Alldeles uppenbart är, att i en del fall den angifna ringa 
kolsyrehalten endast kan förklaras derigenom, att proftagningen skett först efter arbe
tets afslutande och sedan fönster och dörrar blifvit öppnade. 
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lokalerna. Till underlättande af en öfverblick utaf den vidlyftiga 
tab. 34, meddelas uti tab. litt. BB här nedan en kortfattad sam
manställning af luftens beskaffenhet vid middagsrastens början. 

Tab. litt. BB. Luftens beskaffenhet i olika arbetslokaler. 

Af ofvanstående öfversigt framgår sålunda, att icke mindre 
än 61,4 % af de här redovisade arbetarne sysselsättas i lokaler, 
uti hvilka luftvexlingen måste betecknas såsom absolut otillräcklig. 
Märkligt nog synas förhållandena inom tobaksfabrikerna i Malmö 
i detta afseende vara vida bättre än å öfriga platser i riket. Sär-
skildt i ögonen fallande äro de synnerligen otillfredsställande ven
tilationsförhållandena inom fabrikerna i Kristianstads och Östergöt
lands län. 

I ett icke obetydligt antal fall — hvilka framträda ännu skar
pare, om man fäster afseende vid arbetareantalet — har luften i arbets
lokalerna vid middagsrastens början visat en hög grad af förskämning. 
Eedan vid en anträffad kolsyrehalt af 3 °/00 hafva vi, på ofvan anförda 
grunder, ansett oss böra beteckna luften såsom dålig. Emellertid 
befinnnes luften i 22 arbetslokaler, uti hvilka sysselsatts 624 
arbetare, hålla en kolsyrehalt af minst 4 0/00 ; i 8 af dessa lokaler, 
med 229 deri arbetande personer, har kolsyrehalten uppgått till 
minst 5 °/00; i 2 af sistberörda rum — vid en och samma fabrik 
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i Stockholms stad — har kolsyrehalten efter förmiddagsarbetets 
slut stigit till icke mindre än resp. 6"2 och 67 °/oo. I denna ytter
ligt förskämda atmosfer arbetade 73 personer. 

Uti de flesta af de 22 arbetsrum, hvarest kolsyrehalten redan 
på middagen uppgått till öfver 4 %o, har ett större antal arbetare 
varit sysselsatta (i medeltal 28); i 6 af dessa rum har kubikinne
hållet per arbetare befunnits vara under 7 kbm., men i 7 af rummen 
har utrymmet öfverstigit 10 kbm. per arbetare. Häraf framgår så
ledes med största tydlighet, att ett större luftutrymme ingalunda 
kan ersätta bristen på verksamma ventilationsanordningar. Att 
dessa senare gifva anledning till berättigade anmärkningar, bestyr
kes än ytterligare af det faktum, att i regel uti lokaler med obser
verad hög kolsyrehalt det öfvervägande antalet arbetande personer 
varit qvinnor, hvilkas afsöndring af kolsyra, enligt hvad ofvan 
blifvit anmärkt, är betydligt lägre än männens. 

Endast på ett undantag när hafva samtlige uti tab. 34 redo
visade luftprof blifvit verkstälda under den kallare årstiden, då den 
naturliga luftvexlingen medelst öppnande af fönster och dörrar 
under arbetets gång varit afstängd. Det torde dock böra omnäm
nas, att helsovårdsnämnden i Göteborg äfven anstalt särskilda »som-
marprof» uti samma lokaler, för hvilka» vinterprof» i tab. 34 redo
visats, och har det der vid ådagalagts, att uti samtliga 52 arbets
lokaler, undantagandes ett par rum, luften under sommartiden va
rit fullt tillfredsställande. 

Vid fabrikens öppnande på morgonen borde, derest ordentlig 
vädring egt rum under natten eller före arbetets början på mor
gonen, luften i arbetslokalerna utvisa en kolsyrehalt af föga mera 
än 0.4 °/oo. I allmänhet har också luftens beskaffenhet på morgnarne 
genom de verkstälda profven konstaterats vara god. I 20 fall har 
dock redan på morgonen påvisats mindre god luft och i 5 fall har 
luften vid fabrikens öppnande varit dålig, detta naturligtvis på 
grund deraf, att lokalerna icke blifvit tillräckligt vädrade. 

Att luften i arbetslokalerna strax före arbetets afslutande på 
aftonen, enligt hvad tab. 34 kolumn 16 utvisar, i allmänhet hållit 
ännu högre promilletal kolsyra än på middagen, förklaras framför 
allt deraf, att under eftermiddagen kolsyreutvecklande belysning 
kommit till användning; i vissa fall kan den högre kolsyrehalten 
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på aftonen häntyda på, att arbetslokalerna under middagsrasten 
icke blifvit fullständigt utrymda och vädrade. I de fall åter, der 
i rumsluften konstaterats en mindre kolsyrehalt på aftonen än på 
middagen, hafva proftagningarne säkerligen skett först efter arbetets 
afslutande och sedan lokalerna börjat vädras. De vid fabrikens 
stängande på aftonen verkstälda luftprofven hafva gifvit följande 
resultat: 

Inalles voro endast 45 arbetslokaler försedda med elektrisk 
belysning, under det att gasbelysning medelst s. k. auerbrännare 
förekom i 38, vanlig gasbelysning uti 60 och vanliga fotogenlampor 
i 51 rum1. Det torde härvidlag böra uppmärksammas, att det 
icke låtit sig göra att nöjaktigt konstatera, i hvilken mån den 
använda belysningen kunnat menligt inverka på luftens beskaffen
het inom de olika fabrikslokalerna. Emellertid kan anföras, att 
bland de rum, der luften på aftonen varit mycket dålig, 11 voro 
upplysta medelst elektricitet. Större kolsyrehalt har dock i jem-
förelsevis flera fall anträffats uti lokaler med annan belysning. 

Värmegraden inom arbetslokalerna borde i allmänhet kunna 
hållas temligen jemn, åtminstone i alla andra lokaler än sådana 
för tillverkning af snus. Frånvaron af tidsenliga ventilationsin
rättningar har emellertid haft till följd, att arbetslokalerna, som 
under natten eller morgonen blifvit vädrade, vid arbetets början 
på morgonen i många fall befunnits vara alldeles utkylda. En 
temperatur af 12° Cels. och derunder har på morgonen iakttagits 
i afsevärdt många fall. På middagen och aftonen kan deremot 

1 De här meddelade uppgifterna angående belysningssystemet afse endast de 
uti tab. 34 redovisade arbetslokaler; rörande öfriga arbetsrum föreligga i detta af-
seende endast ofullständiga upplysningar. 
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temperaturen, äfven under vintertiden, uppgå till många grader 
öfver 20. Sålunda har på aftonen uti några arbetsrum med ett 
större arbetareantal observerats en temperatur om 23 à 25° Cels. 
I fabriken N:o 5 i Stockholm t. ex. var temperaturen på morgonen 
endast 13 à 140, men uppgick på aftonen till 23 à 25°. Att 
dylika starka temperaturvexlingar inom lokalerna skola i väsentlig 
mån öka arbetarnes mottaglighet för förkylning, torde vara tem-
ligen påtagligt. Afven bör anmärkas, att luften uti illa ventilerade 
rum genom de innevarandes utdunstningar kan kännas qvaf och 
fuktig till och med vid en temperatur flera grader under 20. 

De olägenheter i sanitärt hänseende, för hvilka arbetarne inom 
tobaksindustrien till följd af arbetslokalernas bristfälliga beskaffen
het äro utsatta, ökas än ytterligare genom den otillräckliga ren
hållningen inom de flesta tobaksfabriker. Ett väsentligt hinder för 
åstadkommande af en effektivare renhållning af lokalerna är att 
söka deruti, att flertalet arbetsrum äro försedda med golf af trä 
utan målning eller fernissning. Väggarne åter äro i flertalet större 
och en del mindre fabriker, åtminstone hvad de egentliga arbets
lokalerna beträffar, strukna med olje- eller limfärg; vid 26, huf-
vudsakligen mindre och medelstora, fabriker äro väggarne i alla 
eller flertalet lokaler beklädda med papp eller tapeter, och några 
få lokaler äro försedda med omålade trä- eller stenväggar. Taket 
i arbetslokalerna är i allmänhet kalkrappadt och indränkt med 
limfärg, i en del fall oljemåladt. Endast vid 22 arbetsställen, af 
hvilka flertalet voro snusfabriker, hafva taken i rummen befunnits 
vara omålade eller ostrukna. 

» I flertalet lokaler kunde man ej iakttaga spår af någon mera 
genomgripande rengöring,» anmärker undersökningsförrättaren i 
hufvudstaden, och detta omdöme torde utan öfverdrift kunna ut
sträckas att gälla de flesta tobaksfabriker äfven i landsorten. Gene-
ralrenqörinq har uppgifvits ega rum minst 1 gång i månaden vid 
10 fabriker, 4 à 5 gånger om året vid 19, 2 gånger om året vid 
40 och endast 1 gång om året vid 11 fabriker. Dylik allmän 
rengöring förekommer öfver hufvud taget aldrig vid 17 fabriker, 
af hvilka nära nog samtliga voro snusfabriker. Vid några fabri
ker med flera tillverkningsgrenar rengöras lokalerna inom öfriga 
afdelningar minst 1 à 2 gånger om året, snusafdelningen dere-



ARBETSLOKALERNAS BESKAFFENHET M. M. 157 

mot aldrig. Å en del arbetsställen angafs rengöringen omfatta 
redskap, golf, väggar, tak, fönster och dörrar, under det att å de 
flesta ställen endast vissa af dessa partier blifvit föremål för en 
grundligare rengöring någon gång under året, vanligen på hösten 
eller våren. 

Den dagliga rengöringen uppgafs i flertalet fabriker, inom 
hvilka sådan förekom, ske genom sopning efter fuktning af golfvet, 
stundom 1 gång (då vanligen på qvällen), stimdom 2 gånger. I 
några lokaler med asfalt- eller stengolf eger spolning rum nära nog 
dagligen. Förekomsten af »torrsopning» har dock anmärkts vid 
liera fabriker. Äfven har i en del fall angifvits, att sopningen 
egt rum först sedan arbetarne anländt på morgonen. Inom ett stort 
antal fabriker hafva arbetarne sjelfva skyldighet att »hålla rent» 
vid sina egna arbetsplatser, till följd hvaraf ofta den dagliga ren
göringen lemnat åtskilligt öfrigt att önska. 

Vattenledning saknas inom 50 eller i det närmaste halfva an
talet fabriker (deraf 4 i Stockholm och 7 i Malmö). 

Enligt yrkesinspektionens föreskrift uti dess ofvan åberopade 
cirkulär n:o 3 böra inom arbetslokalerna ändamålsenliga spottkoppar 
finnas utsatta vid hvarje arbetsplats, i synnerhet der bröstsjuk per
son sysselsattes, hvarjemte i samma cirkulär framhålles, att kopparne 
lämpligen böra innehålla sågspån, torfmull eller vatten, men ej sand. 
Genom förevarande undersökning har nu konstaterats, att dylika 
spottkoppar helt och hållet saknas vid sammanlagdt 29 tobaks
fabriker, af hvilka icke mindre än 8 voro till finnandes i hufvud-
staden. Beträffande den fyllning, hvarmed spottkopparne vid öfriga 
fabriker voro försedda, hafva anteckningar derom gjorts endast uti 
en del fall. Vanligast synes vara, att spottkopparne icke inne
hålla någon som helst fyllning (i 40 fall af 65 uppgifna); i 13 
fall hafva spottkopparne befunnits innehålla sand, hvaremot fyll
ning bestående af sågspån eller vatten endast förekommit i resp. 
5 och 7 fall. 

De använda typerna för spottkopparne voro i regel öppna lå
dor af gjutjern eller plåt; i en del fall voro kopparne af trä eller 
utgjordes helt enkelt af vanliga cigarrlådor. I många fall var 
rengöringen och tömningen af spottkopparne anförtrodd åt arbe
tarne sjelfva, hvadan det torde vara antagligt, att yrkesinspek-
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tionens föreskrift derom, att spottkopparne skola dagligen tömmas 
och sköljas med hett vatten, endast högst sällan blifvit följd. 

Den under mom. 6 i frågeformulär A framstälda frågan: 
utrymmas och vädras arbetslokalerna vid raster? har i allmänhet af 
arbetsgifvarne besvarats sålunda: ja, under middagsrasten. Sär-
skildt inom cigarrfabrikerna begagna sig ackordsarbetarne nämligen 
i regel icke utaf de faststälda rasterna på morgonen ock eftermid
dagen, hvadan arbetet då är i full gång, eller ock intaga arbetarne 
under dessa raster på sjelfva arbetsplatserna sin medförda måltid; 
i en del fall har iakttagits, hurusom de qvinliga arbetarne koka sitt 
kaffe i sjelfva arbetssalarne. Der arbetsgifvaren lemnat föreskrift om 
lokalernas utrymmande och vädring under middagsrasten, torde 
emellertid i de flesta fall denna föreskrift föga efterlefvas. Ofta 
hafva också arbetsgifvarne uttryckligen medgifvit, att de arbetare, 
som så önska, få sitta qvar på sina platser äfven under middags
rasten för att fortsätta med arbetet eller för intagande af måltid. 

Endast vid 19 fabriker finnes nämligen särskildt måltidsrum 
upplåtet för arbetarne, men äfven vid åtskilliga af dessa fabriker 
hafva undersökningsförrättarne konstaterat, att arbetarne intagit 
åtminstone de mindre måltiderna (frukost och kaffe) i sjelfva ar
betssalarne. 

Vid 23 fabriker (8 i Stockholm, 3 i Malmö, 6 i Göteborg 
o. s. v.) användas en del arbetslokaler såsom toalettrum. Särskilda 
tamburer eller förstugor för ytterplaggens upphängande finnas inom 
flertalet fabriker. I en del fall finnas härför anordnade slutna 
skåp i en eller flera af lokalerna, men i sammanlagdt 29 fall har 
antecknats, att ett eller flera arbetsrum begagnas äfven för förva
rande af arbetarnes ytterkläder. Vid 15 fabriker — deraf 4 i 
Stockholm — finnas icke särskilda torkrum, utan torkas tobaken 
uti samma rum, hvarest arbetet utföres. I en del af dessa fabri
ker bredes tobaken på aftonen ut på golfvet i arbetslokalen samt 
»sopas upp» först vid 8 h 9-tiden på morgonen, d. v. s. sedan 
arbetet är i full gång. Såsom fuktrum användas egentliga arbets
lokaler vid 23 fabriker. Vid 7 fabriker få arbetslokalerna äfven 
tjena såsom upplagsrum. 

I detta sammanhang må slutligen omnämnas, att, såsom 
tab. 34 utvisar, vid de tobaksfabriker, hvilka sysselsätta både 
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manliga och qvinliga arbetare, arbetarne af olika kön i regel icke 
äro åtskilda på olika arbetssalar; i en del fall, der män och qvinnor 
arbeta inom samma lokal, har det dock konstaterats, att qvinnornas 
arbetsplatser äro anordnade i en särskild del och männens i en 
annan del af rummet. I andra fall åter, såsom exempelvis då en 
manlig cigarrmakare sysselsätter en qvinlig vickelmakare, äro ofta 
arbetare af olika kön placerade vid sidan af hvarandra. 

12. Arbetarnes helsotillstånd. Sjukdoms- och dödsfall. 

Det material, som legat till grund för bedömandet af arbe
tarnes helsotillstånd, har utgjorts dels af de utaf arbetarne sjelfva 
lemnade svar å de spörsmål, som uppförts under mom. 11 i fråge
formulär B, rörande helsotillståndet i allmänhet och förekomsten 
af sjukdomar i andningsorganen och dels af de från sjuk- och 
begrafningskassorna inkomna uppgifter om sjukdoms- och dödsfall 
bland kassornas delegare. 

Tab. 36 innehåller en sammanställning af de uppgifter, som 
af arbetarne inom olika åldersgrupper och på skilda arbetsplatser 
lemnats rörande helsotillståndet i allmänhet (a = godt, b = tem-
ligen godt, c = klent, d = dåligt). Vi sammanföra dessa uppgifter 
här nedan i tab. litt. CO, hvilken gifver en procentisk fördelning 
af arbetarne inom de olika åldersgrupperna allt efter det uppgifna 

helsotillståndet. 
Tab. litt. CC. Arbetarnes helsotillstånd. 
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Beträffande dessa siffror, som visserligen tyda på ett jemfö-
relsevis godt helsotillstånd bland arbetarne inom denna näringsgren, 
bör likväl uppmärksammas det underordnade värde, som gifvetvis 
måste tillmätas dylika, uteslutande på individernas eget omdöme 
grundade uppgifter. 

Den sjukdomsgrupp, som ansetts böra vid en undersökning af 
förhållandena inom tobaksindustrien företrädesvis beaktas, är ande-
drägtsorganens sjukdomar. Till grund för uppfattningen om dessa 
sjukdomars talrika förekomst bland tobaksarbetarne har legat såväl 
erfarenheten från utlandet som äfven hvad i vårt eget land blifvit 
i detta af seende utrönt genom arbetare försäkringskomitén s under
sökningar rörande, bland annat, dödlighetsförhållandena inom olika 
yrken. Af komiténs utredningar framgår nämligen, att af de döds
fall bland tobaksarbetare, som inträffat under åren 1879—82, öfver 
hälften — 57 7 % — berott på sjukdomar i andningsorganen. 

På grundvalen af de utaf arbetarne afgifna svar rörande 
förekomsten af dylika sjukdomar1 och med ledning af de uppgifter, 
som ur tab. 16 hemtas rörande totalantalet arbetare inom olika 
yrkesåldrar, lemna vi här nedan i tab. litt. DD en öfversigtlig 
framställning rörande dessa sjukdomars freqvens inom de olika 
yrkesåldrarna. 

Tab. litt. DD. Arbetare, behandlade för sjukdomar i andedrägtsorganen. 

1 Frågan rörande tiden, då vederbörande behandlats för sjukdomar af denna 
art, har emellertid ofta besvarats på ett så obestämdt och sväfvande sätt, att upp 
{lifterna i denna del ansetts icke böra göras till föremål för bearbetning. Den i tab. 
litt. DD uppgifna yrkesåldern kommer sålunda att afse undersökningstillfället och ej 
tiden för sjukdomsfallet. 
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Af denna tabell framgår som allmänt resultat, att sjukdomar i 
andedrägtsorganen äro allmännare bland de manliga än bland de 
qvinliga arbetarne, i det att 11'2 % af männen, men endast 7-9 % 
af qvinnorna uppgifvit sig hafva blifvit behandlade för sjukdomar 
af denna art. Äfven synes, att det ej är de högsta yrkesåldrarne, 
utan gruppen 15—20 år, som har att uppvisa det relativt största 
antalet af dylika sjukdomar drabbade personer. 

Af ännu större vigt för bedömandet af det allmänna helsotill
ståndet bland tobaksarbetarne i riket äro de i tab. 37 och 38, 
med ledning af sjukkassornas redogörelser 1, lemnade uppgifter 
rörande de sjukdoms- och dödsfall, som föranledt utbetalande af 
understöd från nämnda kassor. I dessa tabeller äro sjukdoms- och 
dödsorsakerna, såvidt de inkomna primäruppgifterna gjort sådant 
möjligt, grupperade i öfverensstämmelse med den indelning, som i 
medicinalstyrelsens senaste berättelse rörande helso- och sjukvården 
i riket kommit till användning. 

Et t sammandrag af de i tab. 37 lemnade uppgifter rörande 
sjukdomsfall bland sjukkassornas delegare under år 1897 meddelas 
i tab. litt. EE. Eedogörelsen omfattar 357 sjukdomsfall med till
hopa 10,009 sjukdagar; antalet sjukdagar per sjukdomsfall har 
alltså i medeltal utgjort 27 à 28. Sjukdomar i andningsorganen 
(luftrörsinflammation, lung- och lungsäcksinflammation m. fl.) hafva 
förekommit i sammanlagdt 61 fall, d. v. s. 1 7 i % af hela an
talet. Understöd har på grund af dylika sjukdomar utbeta
lats för tillhopa 2,542 — eller 254 % af hela antalet — sjuk
dagar; sjukdomsfallens medellängd är 42 dagar. Ännu all
männare äro sjukdomar i matsmältningsorganen, som förekommit 
i tillhopa 73 (207 %) fall med inalles 1,535 (153 %) sjukdagar; 
antalet sjukdagar i genomsnitt är således allenast 21 per sjuk
domsfall. Tuberkulos i lungorna eller andra organ har uppgifvits 
i 7 fall med sammanlagdt 694 sjukdagar, eller 99 sjukdagar per 
sjukdomsfall2. En ofta förekommande sjukdom är helt naturligt 
influensa, som föranledt understöd i 44 fall och 523 — eller i 

1 Se häirom närmare i nästföljande kapitel. 
2 Anmärkas bör emellertid, att — såväl i fråga om sjukdoms- nom om döds

fall —- under rubriken andra eller ej specificerade sjukdomar i andningsorganen med all 
säkerhet ingå åtskilliga fall af lungtuberkulos. 
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Tab. litt. EE. Sjukdomsfall bland tobaksarbetare år 1897. 
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medeltal 12 — sjukdagar; manliga arbetare hafva sjukrapporterats 
på grund af yttre skador i 38 fall med tillhopa 1,147 — i genom
snitt 31 — sjukdagar. 

Då uppgift saknas, huru starkt olika åldersklasser och civil
stånd äro representerade bland här ifrågavarande kassors samtliga 
delegare, kunna vi icke draga några bestämda slutsatser angående 
sjukligheten inom olika åldrar eller inom de skilda civilstånden, 
utan nödgas i detta afseende hänvisa till de i tab. 37 meddelade 
siffror. 

Öfvergå vi derefter till tab. 38, som redogör för de bland 
tobaksarbetarne inträffade dödsfall under femårsperioden 1893—97, 
finna vi tuberkulosen angifven såsom dödsorsak i ej mindre än 29 
fall, d. v. s. 312 % af hela antalet. Derefter komma lungin
flammation och öfriga sjukdomar i andningsorganen med tillhopa 
22 (23'7 %) fall. Sammanläggas antalen dödsfall, som föranledts 
af lungtuberkulos, lunginflammation och öfriga sjukdomar i and
ningsorganen, finna vi dessa sjukdomar såsom dödsorsak i ej mindre 
än 48 fall, d. v. s. mer än hälften — 51.6 % — af hela det 
uppgifna antalet dödsfall. Detta resultat, som nära öfverensstäm-
mer med den ofvan anförda, från arbetareförsäkringskomiténs ut
redning hemtade procentsiffran, gifver sålunda ett stöd åt det från 
tobaksarbetare ofta hörda påståendet: »lungsjukdomar äro den 
oftast förekommande dödsorsaken inom vårt yrke.» 

Vidare torde böra beaktas, trots det behandlade materialets 
ringa omfattning, det relativt höga antalet sjelfmord bland de man
liga arbetarne inom denna industri. Af 62 dödsfall bland man
liga tobaksarbetare hafva sålunda 4, eller 6-5 %, föranledts af 
eget våld. 

Frågan om dödligheten inom olika åldrar och civilstånd måste 
vi äfven, af förut anfördt skäl, lemna å sido. Vi inskränka oss 
derför till att, efter de inkomna primäruppgifterna, konstatera, att 
de aflidna manliga tobaksarbetare, för hvilka uppgift föreligger, i 
medeltal nått en ålder af 44 år, under det att medelåldern för de 
qvinliga arbetarne vid dödsfallet utgjort allenast 36 år. 
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13. Sjuk-, begrafnings- och andra understödskassor. 

De i frågeformulär D äskade uppgifter rörande sådana under
stödskassor, som äro afsedda uteslutande för tobaksafbetare, hafva, 
såsom i inledningen redan blifvit omnämndt, inkommit från samt
liga dylika kassor, med undantag af en enda.1 På grundvalen af 
dessa uppgifter och i nära öfverensstämmelse med den officiela be
rättelsen rörande registrerade sjukkassor lemnas i tab. 39 en re
dogörelse för sammanlagdt 32 understödskassor, af hvilka 19 lemna 
sjuk- och begrafningshjelp, 7 sjuk-, begrafnings- och reshjelp, 3 
endast sjukbjelp och 3 endast begrafningshjelp. Ytterligare före
ligga uppgifter från 1 pensionskassa samt från 2 sjuk- och begraf-
ningskassor, hvilka sistnämnda två kassor trädt i verksamhet först 
efter utgången af år 1897. 

Vi skola först redogöra för den enda inom tobaksindustrien 
förekommande kassan för arbetares pensionering, nämligen W:m 
Hellgren & C:nis arbetares pensionskassa. Nämnda kassa grund
lades år 1884 genom en donation å 30,000 kronor af grosshand
laren Johan Bäckström och hans maka samt räknade vid ingången 
af år 1898 320 medlemmar mot 188 vid början af år 1893. De 
första pensionerna utdelades år 1891. Inträdet är obligatoriskt för 
hvarje vid firman W:m Hellgren & C:nis fabrik i Stockholm an-
stäld arbetare, som är i en ålder mellan 18 och 40 år. Kassan 
förvaltas och pensionerna utdelas af en nämnd, bestående af 8 
ledamöter, af hvilka 4 utses af chefen för firman W:m Hellgren 
& C:o och de återstående 4 väljas af och bland kassans delegare. 
Hvarje delegare erlägger till kassan en afgift af 30 öre i veckan; 
dock må qvinlig delegare, som så önskar, erlägga half afgift, men 
erhåller i sådant fall endast half pension. Pensionerna delas i 
trenne klasser med vissa pensionsrum i hvarje klass, nämligen 
första klassen med 10 pensionsrum à 150 kronor h var för 
minst 30 års arbete vid fabriken, andra klassen med 15 pensions
rum à 100 kronor hvar för minst 24 års arbete vid fabriken, 
och tredje klassen med 30 pensionsrum à 50 kronor för minst 18 
års arbete vid fabriken. — Under år 1897 inbetalades i regel-

1 Göteborgs cigarravbetareförening. 



UNDERSTÖDSKASSOR. 165 

bundna bidrag af delegare 4,921 kronor 75 öre; i pensioner utbe
talades till 40 pensionstagare ett sammanlagdt belopp af 3,600 kronor. 
Kassans kapital vid 1897 års slut utgjorde 85,626 kronor 76 öre, 
delvis utestående mot revers, delvis placeradt i en fastighet. 

Hvad derefter beträffar de öfriga kassor, som icke blifvit i 
tabellerna behandlade, må i förbigående nämnas, till en början, att 
vid Héllgren & C:nis fabrik en sjuk- och begrafningskassa trädt i 
verksamhet med ingången af år 1898. Kassan, som af fabriks-
firman är garanterad ett årligt understöd af 1,500 kronor, är delad 
på två klasser med en afgift af resp. 15 och 10 öre per vecka. 
Vid sjukdomsfall utbetalas resp. 1 krona 50 öre och 1 krona per 
dag. Inträdet är frivilligt. Stadgar voro vid tiden för uppgif
ternas lemnande ännu icke slutligt faststälda. 

Vid ingången af år 1898 bildades Göteborgs cigarrsorterare-
förening, hvars ändamål är att bereda delegarne sjuk- och begraf-
ningshjelp. Föreningen räknade i juni månad samma år såsom 
delegare 7 män och 19 qvinnor. Ordinarie årsafgiften är 6 kronor; 
sjukhjelp utgår med 5 kronor i veckan; vid delegares död utbe
talas till sterbhuset 30 kronor i begrafningshjelp. 

Göteborgs cigarrarbetareförening, som verkar i likartadt syfte, 
har undandragit sig att lemna några som helst uppgifter rörande 
sin verksamhet. Af de arbetare, som vid undersökningen i Göte
borg besvarade de å formulär B uppförda spörsmål, hafva 35 män 
uppgifvit sig tillhöra föreningen i fråga. Medlemsafgiften utgår 
med 25 öre i veckan. 

I detta sammanhang må slutligen anmärkas, att Tobaksarbetare
föreningens sjuk- och begrafningskassa i Stockholm ansetts icke falla 
inom ramen för denna redogörelse, enär nämnda förening, trots 
namnet, icke uteslutande är afsedd för arbetare inom tobaksin
dustrien. 

Då vi härefter öfvergå till att kommentera tab. 39, i hvilken 
detaljerade uppgifter meddelas rörande öfriga inom tobaksindustrien 
förefintliga understödskassor, vilja vi förutskicka den anmärkningen, 
att det ofta nog varit förenadt med stora svårigheter eller rent af 
omöjligt att nr kassornas räkenskaper och öfriga handlingar utdraga 
de uppgifter, som för den föreliggande redogörelsen äskats. Ingen 
enda af de kassor, som vi här behandla, är registrerad i enlighet 
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med lagen om sjukkassor1 ; räkenskaperna hafva varit uppstälda 
på mångahanda olika sätt; de upplysningar om sjukdoms- och döds
fall, som derur kunnat hemtas, hafva stundom varit temligen ofull
ständiga; särskildt hafva i regel inga anteckningar förefunnits rö
rande sjukdoms- och dödsorsaker. De uppgifter, som i sistnämnda 
hänseende inkommit och hvilka ligga till grund för den i tab. 37 
och 38 meddelade redogörelsen för sjuklighet och dödlighet bland 
tobaksarbetare, hafva sålunda oftast måst anskaffas af resp. kassa
förvaltare genom direkta förfrågningar, vare sig hos understödsta-
garne sjelfva, på sjukhus eller annorstädes. Under dessa förhål
landen har det i allmänhet icke ansetts lämpligt att söka inför
skaffa uppgifter rörande de spörsmål, som å de inkomna formulären 
lemnats obesvarade; i regel hafva endast sådana kompletterande 
uppgifter infordrats, som synts kunna utan särskilda efterforsk
ningar från kassorna lemnas. 

I tab. 39 hafva kassorna grupperats allt efter den olika be
skaffenheten af det understöd, som utgår till deras medlemmar. 
Sålunda utbetalas, såsom ofvan är nämndt, från sammanlagdt 19 
kassor såväl sjuk- som begrafningshjelp, från 7 kassor sjuk-, be-
grafnings- och reshjelp, från 3 kassor endast sjukhjelp och från 
3 kassor endast begrafningshjelp. 

Ur annan synpunkt kunna kassorna uppdelas i fabrikskassor 
— som äro bildade till förmån för arbetarne vid särskilda fabriker 
och i regel förvaltas under medverkan af arbetsgifvaren — samt 
allmänna yrkeskassor, som icke äro bundna vid vissa arbetsställen. 
Fabrikskassorna äro till antalet 15, af hvilka 13 (n:r 1—13) äro 
sjuk- och begrafningskassor och 2 (n:r 27—28) uteslutande sjuk
kassor. Allmänna yrkeskassor äro de återstående 17, nämligen 6 
sjuk- och begrafningskassor (n:r 14—19), 7 sjuk-, begrafnings-

1 Om man med ledning af de i tab. ;!9 lemnade uppgifter rörande antalet del-
egare i resp. kassor anställer en beräkning öfver storleken af det statsbidrag, som en
ligt för närvarande gällande bestämmelser skulle hafva utgått till de kassor, som lenana 
sjukhjelp (n:r 1—29), derest dessa varit registrerade, kommer man till det resultat, att 
nämnda bidrag skulle utgjort ej mindre än omkring 10 % af kassornas sammanlagda 
årsinkomst, således mer än dubbelt så mycket som alla under året utbetalade förvalt
ningskostnader. Att kassorna ej låtit vidtaga denna för deras ekonomi så betydelsefulla 
åtgärd, torde i regel — och särskildt i de fall, då registrering ej kunnat vinnas utan 
en mera ingripande förändring i kassornas förvaltning — bero på bristande företag
samhet, men vi hafva äfven vid några tillfällen hört såsom skäl uppgifvas en be
stämd motvilja mot den offentliga kontroll, som med registreringen är förbunden. 
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och reshjelpkassor (n:r 20—26), 1 sjukkassa (n:r 29) och 3 
begrafningskassor (n:r 30—32). 

Hvad först angår kassornas ekonomiska ställning, finna vi af 
tab. 39, att samtliga redovisade kassors inkomster år 1897 upp-
gingo till 23,772 kronor 58 öre, under det att summan af utgif
terna utgjorde 21,799 kronor 97 öre. Kapitaltillökningen under 
året var sålunda 1,972 kronor 61 öre eller 8 3 % af inkomsterna. 
Till denna kapitaltillväxt bidrogo emellertid endast 22 af kassorna; 
de återstående 10 hade vid årets slut mindre tillgångar än vid 
dess början. 

Kassornas inkomster under året specificeras under följande 
rubriker : 

I hvilken proportion de särskilda inkomstposterna ingingo i 
hufvudsumman för de olika slagen af kassor, framgår af nästföl-
jande öfversigt (tab. litt. FF). 

Tab. litt. FF. Kassornas inkomster i relativa tal. 
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Kassornas utgifter under år 1897 specificeras sålunda: 

I nedanstående tab. litt. GG framlägges en beräkning rö
rande de olika utgiftsposternas bidrag till utgifternas totalsumma. 

Tab. litt. GG. Kassornas utgifter i relativa tal. 

På hvarje delegare i dessa kassor belöpte sig år 1897 i medel
tal inkomster och utgifter till de i tab. litt. HH angifna belopp. I 
tabellen ingå inträdesafgifter under rubriken »delegarebidrag»; äfven 
är begreppet sjukhjelp utvidgadt till att omfatta jemväl läkare
vård, medicin och lasarettsvård. 

Af de i det föregående anförda siffror framgår — hvad som 
på förhand kunde inses — att det ur kassadelegarnes synpunkt är i 
ekonomiskt afseende vida fördelaktigare att tillhöra en fabrikskassa 
än en allmän yrkeskassa. Under det att i kassorna af det senare 
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Tab. litt. HH. Inkomster och utgifter per kassadelegare. 

slaget medlemmarnes egna bidrag uppgå till 902 % af kassornas 
samtliga inkomster och således endast 9,8 % hemtas från annat håll, 
äro för fabrikskassorna motsvarande siffror 55'9 och 44-i %. Ej 
mindre än 29-4 % af fabrikskassornas totalinkomst hafva nämligen 
utgjorts af bidrag utaf arbetsgifvare. Härtill kommer, att kostnaderna 
för fabrikskassornas förvaltning, hvilken i regel sker genom arbets-
gifvarens försorg, uppgå till ett så ringa belopp som 5 öre per 
kassadelegare. 

Hvad beträffar de bidrag, som af arbetsgifvare lemnats till 
fabrikskassorna, kan ungefär en tredjedel betecknas såsom årligen 
återkommande, under det att den återstående delen varit af mera 
tillfällig art. De årliga bidragen af arbetsgifvare utgå dels med 
fasta belopp, dels (hvad beträffar kassorna n r 5 och 12) i förhållande 
till medlemsantalet. De flesta fabrikskassor hafva jemväl vid sitt 
grundande fått af arbetsgifvaren mottaga donationer med större 
eller mindre belopp. 

Samtliga i tab. 39 redovisade kassor egde vid 1897 års slut 
en behållen tillgång af 45,597 kronor 35 öre, fördelad på 
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För kassornas fördelning efter behållningens storlek redogöres 
i tab. litt. II. 

Tab. litt. I I . Kassornas fördelning efter den behållna tillgångens storlek. 

Mer än hälften af samtliga kassor egde således ej större be
hållning än högst 1,000 kronor. Behållningen per kassa i medel
tal uppgick till 1,424 kronor 91 öre. Medelbehållningen per 
kassa och per kassadelegare är större bland fabrikskassorna än 
bland de allmänna yrkeska3Sorna och äfven större bland sjuk-, 
begrafnings- och reshjelpkassorna än bland de kassor, som äro 
afsedda endast för sjuk- och begrafningshjelp. De sex kassor, 
som lemna antingen uteslutande sjukhjelp eller uteslutande begraf
ningshjelp, ega jemförelsevis ringa tillgångar. 
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Körande sättet för medlens placering inskränka vi oss till at t 
hänvisa till tab. 39, af hvilken framgår, att ej mindre än 81,6 
% af samtliga kassors behållna tillgång är placerad i banker, under 
det att allenast 3.5 % innestå i kassan. 

Hvad angår frågan om kassornas ålder, meddela vi efter tab. 
39 följande sammanställning: 

Inemot hälften af kassorna har således stiftats på 1880-
talet. Äldst är Cigarrmakarnes och tobaksspinnarnes vid Koc
kumska tobaksfabriken i Malmö sjuk- och begrafningskassa, som 
förskrifver sig från år 1849; dernäst komma Cigarrarbetareföre
ningens i Stockholm sjuk- och begrafningskassa af år 1852 och 
Nya cigarrarbetareföreningens i Stockholm res-, sjuk- och begraf
ningskassa, som grundades år 1864. 

Rörande de särskilda kassornas medlemsantal under femårs
perioden 1893—97 äro uppgifterna icke alldeles fullständiga. Om 
man emellertid bortser dels från de kassor, för hvilka endast ofull
ständiga uppgifter föreligga, dels från de under nämnda period 
nybildade kassorna, befmnes i de återstående 25 kassorna medlems
antalet, som vid ingången af år 1893 utgjorde 1,252 — deraf 
744 män och 508 qvinnor — hafva vid början af år 1898 växt 
till 1,335, deraf 757 män och 578 qvinnor. Under samma period 
hafva bildats 4 nya kassor, som vid 1898 års början egde sam-
manlagdt 278 medlemmar, hvaraf 88 manliga och 190 qvinliga. 
Vid sistnämnda tidpunkt utgjorde antalet delegare i samtliga här 
redovisade kassor 1,923 — 941 manliga och 982 qvinliga — för
delade på de olika slagen af kassor på följande sätt: 
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För samtliga kassor utgör antalet delegare i medeltal 60. 
En mera detaljerad framställning af kassornas storlek, när denna 
bedömes efter medlemmarnes antal, lemnas i tab. litt. KK. 

Tab. litt. KK. Fördelning af kassorna efter medlemmarnes antal. 

De i denna tabell samt i närmast föregående öfversigt an
förda siffror ådagalägga, att antalet medlemmar per kassa är vida 
större i de allmänna yrkeskassorna än i fabrikskassorna. Äfven 
är i sjuk- och begrafningskassorna medlemsantalet större än i de 
kassor, som lemna antingen understöd af blott det ena slaget eller 
också derjemte reshjelp. 

Vidkommande kassadelegarnes fördelning efter kön må vidare 
uppmärksammas, att de qvinliga medlemmarne äro relativt talrikare 
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inom fabrikskassorna än inom de allmänna yrkeskassorna. Nästan 
samtliga qvinliga medlemmar återfinnas inom sjuk- och begraf-
ningskassor och kassor för uteslutande begrafningshjelp; de två 
återstående grupperna räkna endast sådana qvinliga delegare, som 
äro hustrur till eller enkor efter manliga medlemmar af kassorna. 

Enligt hvad i tab. 39 meddelas, uppgick under år 1897 an
talet sjuke i de kassor, från hvilka uppgift rörande sjukdomsfall 
inkommit, till 329, deraf 206 män och 123 qvinnor, och hade till 
dessa utbetalats understöd för sammanlagdt 9,653 sjukdagar, hvaraf 
5,986 komma på männen och 3,667 på qvinnorna1. Ur de i 
nämnda tabell anförda siffror härleda vi följande sammanställning, 
i hvilken till grund för beräkningen lagts det antal medlemmar, 
som förefans i kassorna vid utgången af år 1897. 

Det faller här genast i ögonen, att sjukdomsfall förekommit 
vida oftare bland de manliga än bland de qvinliga delegarne. 
Antalet sjukdagar per sjukdomsfall och per kassadelegare är större 
inom de allmänna yrkeskassorna än inom fabrikskassorna. Fästes 
ej afseende vid arbetarnes fördelning efter kön, finna vi, att anta
let sjuke på 100 delegare, eller med andra ord sjuklighetsprocen-
ten, är 21 8 samt att antalet sjukdagar på hvar sjuk är 29'3 och 
på hvar kassadelegare 6 4. 

För att beräkna dödligheten bland kassornas delegare under 
åren 1893—97 bortse vi från sådana kassor, som antingen ej varit 
i verksamhet under hela denna period eller också lemnat ofull
ständiga uppgifter om medlemsantalet. För de öfriga kassor, som 

1 Att de i tab. 39 meddelade uppgifter rörande antalet sjukdoms- och döds
fall samt antalet sjukdagar ej fullt öfverensstämma med motsvarande siffror i tab. 37 
och 38, beror dels derpå, att sådana understödstagare och aflidna pesoner, som varit 
delegare i flera kassor, endast räknats en gång i sistnämnda tabeller, dels ock derpå, 
att i tab. 37 och 38 tillkommit ett mindre antal sjukdoms- och dödsfall, om hvilka 
uppgift hemtats från andra kassor än de här ifrågavarande. 
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lemnat uppgift rörande dödsfall bland delegare1, ställa sig siffrorna 
under ifrågavarande femårsperiod sålunda: 

För båda könen komma på 100 delegare 139 dödsfall per år. 

Vi öfvergå härefter till de å sista uppslaget af tab. 39 med
delade utdrag ur kassornas reglementen. 

Inträdet i samtliga kassor är frivilligt med undantag för 4 
fabrikskassor; inom 2 af dessa äro dock sådana arbetare, som förut 
äro medlemmar af annan understödskassa, undantagna från skyldig
heten att tillhöra fabrikskassan; i ett fall fordras medlemskap i två 
andra kassor såsom vilkor för dylik befrielse. I kassan n:r 11 är 
inträdestvång ålagdt norske arbetare. 

Till 14 kassor — deraf 10 fabrikskassor och 4 allmänna 
yrkeskassor — är tillträdet öppet för både män och qvinnor; 14 
andra kassor — deraf 5 fabrikskassor och 9 allmänna yrkeskassor 
— lemna tillträde endast åt manliga arbetare, under det att de 
återstående 4 kassorna, hvilka samtliga äro allmänna yrkeskassor, 
uteslutande äro afsedda för qvinliga medlemmar. 

Angående minimiåldern för inträde i resp. kassor gälla föl
jande bestämmelser: 

Stadgandena rörande maximiåldern för inträde sammanfattas 

i följande öfversigt: 

1 N:r 2—4, 8—13, 15—27. Kassorna n:r 30—32 lemna understöd allenast vid 
dödsfall bland delegarnes anhöriga. 
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Häraf synes, att jemförelsevis få fabrikskassor uppstält viss 
åldergräns, vare sig uppåt eller nedåt, för inträde i kassan. 

De bidrag, delegare vanligen utgöra, bestå uti inträdesafgifter, 
ordinarie årsafgifter samt utdebiterade medel. 

Öfver inträdesafgiftens storlek lemna vi följande samman
ställning : 

Dessa inträdesafgifter utgå i ett flertal fall i form af »botten
penning», som erlägges successivt under loppet af den »väntetid» 
eller »pröfvotid», som måste förflyta, innan rätt till understöd från 
kassan inträder. 

De öfriga bidrag, som af kassadelegarne kräfvas, kunna an
tingen utgå i form af afgifter till bestämdt belopp och på viss 
tid eller ock uttaxeras i mån af behof. Båda dessa sätt kunna 
äfven användas i förening. Huru dermed förhåller sig inom de 
olika slag af kassor, vi här behandla, meddelas i nästföljande 
öfversigt: 
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Inom fabrikskassorna är således uttaxering vid dödsfall en
dast undantagsvis förekommande. 

Den ordinarie årsafgiften till de olika slagen af kassor utgår, 
pä sätt tab. litt. LL närmare åskådliggör. 

Tab. litt. LL. Fördelning af kassorna efter den ordinarie årsafgiftens storlek. 

Då afgifterna utgå med vexlande belopp — hvilket ofta är 
fallet inom fabrikskassorna — har detta i regel sin grund deri, 
att kassorna äro uppdelade i flera klasser med olika skyldigheter 
och rättigheter för medlemmar inom hvarje klass. 

Inom de särskilda grupperna af hjelpkassor var utdebiteringen 
vid hvarje dödsfall följande: 
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Såsom förut blifvit antydt, gälla inom åtskilliga kassor, hvar-
ibland de flesta allmänna yrkeskassorna, bestämmelser derom, att 
nyinträdande medlem först efter förloppet af viss tid eger rätt att 
från kassan åtnjuta understöd. Denna »väntetid» vexlar på föl
jande sätt: 

I tre fall är stadgadt, att vid inträffande sjukdomsfall bland 
kassans delegare understöd ej lemnas för de första 2, resp. 3 
dagarne af sjukdomen. 

Vida oftare innehålla kassornas reglementen bestämmelser 
derom, att understöd ej utgår vid sjukdom af kortare varaktighet. 
Den kortaste tid, för hvilken sjukhjelp lemnas, är i 8 fall bestämd 
till 3 dagar, i 11 fall till 4 dagar. 

Ingen af de kassor, som utbetala sjukhjelp — med undantag 
för kassan n:r 29 och delvis för n:r 12 — lemnar vid långvarigare 
sjukdomsfall understöd för hela sjukdomstiden. Såsom längsta tid, 
under hvilken sjukhjelp får utgå, har i regel bestämts ett visst 
antal dagar eller veckor per år; dock förekomma äfven bestäm
melser derom, att sjukhjelp ej får utgå mer än för en viss tidslängd 
under loppet af 1½ eller 2 år. Vi hänvisa rörande denna punkt 
till tab. 39 med dervid fogade anmärkningar. 
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Samtliga de kassor, vi här behandla — med undantag af 
n:r 29 — lemna sjukhjelp endast då sjukdomen träffar någon af 
kassans delegare, icke vid sjukdomsfall inom delegarnes familj. 
Sjukunderstödet utgår i form af kontanta belopp per dag eller per 
vecka; dertill kommer emellertid i åtskilliga fall förmånen af fri 
läkare- eller sjukhusvård; några kassor bekosta äfven erforderlig 
medicin. — Kassan n:r 29 intager så till vida en undantags
ställning, att densamma endast afser att, då en kassadelegares 
hustru eller barn träffas af sjukdom, bestrida kostnaden för den 
medicin, som efter vederbörlig föreskrift blifvit under sjukdomen 
använd. 

Rörande storleken af den kontanta sjuklijelpen hänvisas till tab. 
39, hvilken ådagalägger, att inom de särskilda kassorna under
stödsbeloppen i regel vexla mellan vissa gränser. Hvad angår 
de allmänna yrkeskassorna, är denna vexling i allmänhet beroende 
derpå, att vid långvarigare sjukdomsfall hel sjukhjelp utbetalas 
endast för den första tiden af sjukdomen, hvarefter understödet ut
går med ett mindre belopp. Äfven inom fabrikskassorna kunna lik
artade bestämmelser förekomma; medlemskap i olika klasser af 
sådana kassor medför emellertid rätt till olika understödsbelopp. 

Begrafningshjelpen utgår i allmänhet i form af kontanta be
lopp, som vid en kassadelegares död utbetalas till dennes efter-
lefvande anhöriga. Kassan n:r 18 lemnar emellertid begrafnings-
hjelp, äfven då gift delegares hustru eller ogift delegares moder 
aflider. De kassor, som i tabellen äro rubricerade såsom begraf-
ningskassor (n:r 30— 32), utbetala understöd endast vid dödsfall 
bland delegares anhöriga. Begrafningshjelpens storlek vexlar, på 
sätt af tab. 39 framgår, mellan 15 och 100 kronor vid hvarje 
dödsfall. 

De flesta cigarrarbetareföreningarne 1 äro med hvarandra på 
det sätt förbundna, att hvarje cigarrarbetare, som anländer till ort, 
der dylik förening finnes, och uppvisar medlemskap i annan sådan 
förening, eger rätt att inom föreningen å den nya orten komma 
i åtnjutande af samma rättigheter som hvarje annan dess medlem. 

1 N:r 15, 21—2G och förmodligen äfven den icke redovisade eigarrarbetareföre-
ninfjen i Göteborg. 
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Slutligen må nämnas några ord om en annan temligen egen
domlig form af understöd, nämligen den reshjelp, som från flertalet 
cigarrarbetareföreningar (n:r 20—26) utbetalas till sådana arbetare, 
som önska lemna arbetsorten. Enligt gällande bestämmelser eger hvarje 
cigarrarbetare, som viss tid (½ à 1 år) varit medlem af dylik 
förening, att i reshjelp uppbära belopp, vexlande mellan kr. I-50 
och kr. 1250. Delegare utfår i sådant fall en med föreningens 
stämpel försedd resbok. Genomresande cigarrarbetare erhålla af 
föreningen lso à 3 kronor i reshjelp. Föreningsmedlem, som upp
burit dylikt understöd, är skyldig att inom viss tid lemna arbetsorten, 
i några fall vid äfventyr att eljest varda ur föreningen utesluten. 
Återkommer medlem efter kortare tids förlopp, är han, enligt de 
flesta kassornas reglementen, skyldig att återbära den uppburna 
reshjelpen. — Denna uråldriga form af understöd synes emellertid 
numera börja allt mer och mer försvinna. 

14. Hemindustrien m. m. 

Till utrönande af den omfattning, uti hvilken tillverkning af 
cigarrer bedrifves såsom hemindustri, har undertecknad dels i en
lighet med den för undersökningen faststälda plan under sommaren 
1898 företagit en resa på skånska landsbygden, företrädesvis i trak
terna kring Landskrona och Kristianstad, samt dervid besökt de 
socknar, inom hvilka tobaksodling i större skala eger rum, och 
dels såväl personligen som genom de särskilde undersökningsför-
rättarne inhemtat upplysningar om förekomsten af sådan hemindu
stri äfven i andra delar af vårt land. Det omfattande arbete, som 
påfordrats för att inom viss, begränsad tid genomföra hela den 
mig förelagda uppgiften, har dock omöjliggjort anställandet af mera 
i detalj gående efterforskningar på detta speciela område, hvadan 
den redogörelse, som här nedan lemnas för denna del af undersök
ningen, näppeligen får anses uttömmande behandla ämnet. 

Så mycket lärer emellertid genom undersökningen vara kon-
stateradt, att hemindustrien på cigarrtillverkningens område, nu-
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mera åtminstone, i vårt land bedrifves i så ringa omfattning, att 
den svårligen kan utöfva något väsentligare inflytande på arbets
lönerna eller produktionskostnaderna i allmänhet inom den egentliga 
fabriksindustrien. Konkurrensen från »landtarbetet» är visserligen 
en faktor, med hvilken tobaksfabrikanterna i städerna fortfarande 
måste räkna. Numera hafva dock de många små arbetsställena 
för tillverkning af billigare cigarrer på den skånska landsbygden 
börjat försvinna och ersättas af cigarrfabriker, àf hvilka flera sys
selsätta ett temligen betydligt antal arbetare. Till följd deraf att 
den inom landet producerade råvaran — hvilken förut ofta förar
betades af plantörerna sjelfva — uppköpes dels af dessa fabrikan
ter och dels af större tobaksförädlingsfirmor, hvilka sedermera 
förse städernas fabrikanter med deras behof af inhemsk råvara, 
har hemindustrien numera inskränkts till ett fåtal arbetsställen 
och torde i den mån, som de nyssnämnda fabrikerna på landsbyg
den utvecklas, så småningom fullständigt försvinna. Derigenom att 
arbetarne vid dessa fabriker åtnjuta fria bostäder och andra natura
förmåner samt genom de säregna förhållanden, som i öfrigt äro der-
städes rådande, kunna arbetslönerna å landet hållas lägre än i stä
derna, hvarför också cigarrfabrikanterna i städerna ofta nog synas 
föredraga att uppköpa större partier billiga cigarrsorter från lands
bygdens cigarrfabriker framför att sjelfva tillverka dylika sorter. 
I ett par fall äro dessa senare fabriker helt enkelt att betrakta 
såsom filialer till fabriker i städerna. 

Såsom framgår af tab. 1, har tillverkningen vid 24 redovisade 
arbetsställen med tillhopa 44 arbetare betraktats såsom hemindustri.1 

Af dessa voro dock endast 4 med sammanlagdt 10 arbetare till 
finnandes i Kristianstads län. Förutom de sålunda redovisade 
smärre arbetsställena har emellertid konstaterats tillvaron af ytterli
gare ett tiotal dylika på den skånska landsbygden, vid hvilka till
verkningen bedrifves dels uteslutande af familjens medlemmar och 
dels med tillhjelp af en eller annan tillfällig arbetare. Arbetet 

1 Det torde härvidlag böra uppmärksammas, att begreppet »hemindustri» här 
icke fattats uti strängt vetenskaplig bemärkelse (Jfr. Leffler m. fl.: Det ekonomiska 
siunhiillslifvet, del II, sid. 286), utan hafva under hemindustri i regel blifvit uppförda 
alla arbetsställen för tillverkning af cigarrer, hvilka sysselsatt endast 1 à 2 abetare. 
(Jfr. sid. 68). 
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vid dessa arbetsställen liksom ock vid flere af de mindre skånska 
cigarrfabrikerna är ofta s. k. säsongarbete, hvars långvarighet helt 
och hållet är beroende af den årliga tillgången på inhemsk råvara. 
Särskildt bör anmärkas, hurusom ett par fabrikanter äro förlags-
gifvare för ett mindre antal hemarbetare, hvilka i sin ordning ofta 
sysselsätta en eller ett par arbetare utom familjens egna medlem
mar, äfvensom att tobakens stripning vid nära nog alla cigarr
fabriker på skånska landsbygden utföres af hemarbetare (»gummor 
i socknen). 

De styckpriser, som betalas såväl till arbetarne inom hemin
dustrien som vid cigarrfabrikerna på landsbygden, äro i regel skä-
ligen låga. Ackordpriset för 1,000 st. cigarrer har allmänt upp-
gifvits vara kronor 4 50, hvartill dock, såsom nämnts, ofta tillkom
mit förmånen af fri bostad. Vid ett par fabriker med ett större 
arbetareantal hafva emellertid äfven högre ackordpriser betalats. 

Hvad särskildt beträffar de för arbetarne afsedda bostäder 
vid de fabriker och mindre arbetsställen, der förmånen af fri 
bostad förekommer, hafva desamma, vare sig särskilda lokaler 
varit för ändamålet upplåtna till arbetarne eller sjelfva arbets
rummet äfven fått tjena såsom boningsrum, i regel varit synner
ligen osnygga. Omöjligheten att råda bot för detta missförhållande 
torde emellertid ligga i öppen dag, då man betänker, att arbetarne 
i regel sjelfva få ombesörja renhållningen af lokalen. Dessa arbe
tare utgöras ofta af till dryckenskapslasten hemfallne individer, 
som på grund af oregelbundenhet i arbetet måst lemna fabriken i 
staden och som nu, obundna af hvarje tvång, periodvis afhålla sig 
från arbetet för att i stället hängifva sig åt superi. Det skick, 
uti hvilket de manlige arbetarnes bostadsrum vid en af de större 
cigarrfabrikerna i närheten af Kristianstad befann sig vid det till
fälle, då undertecknad besökte fabriken — samtlige tio manlige 
arbetare »firade» den dagen — trotsar all beskrifning. För att 
befria sig från det med detta »system» förenade obehag hafva 
emellertid de större arbetsgifvarne på skånska landsbygden så små
ningom börjat ersätta de manliga arbetarne med qvinliga. I ett 
fall var äfven denna förändring fullständigt genomförd, och flera 
arbetsgifvare förklarade sig beslutna att inom den närmaste fram
tiden stänga sina fabriker för »lufFarne från städerna». På grund 
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deraf att dessa » periodsupare » i allmänhet äro skickliga arbetare, 
torde dock en del arbetsgifvare fortfarande bereda dem anställning 
och underkasta sig olägenheten af deras oregelbundna vanor; sär-
skildt torde tillträdet till de mindre arbetsställena allt framgent 
komma att stå öppet för dessa arbetare, hvilka icke kunna finna 
sig tillfreds med den likväl temligen obegränsade frihet, som lemnas 
arbetarne vid cigarrfabrikerna i städerna. 

Beträffande åter förhållandena vid öfriga på skilda platser i 
riket förefintliga mindre arbetsställen för tillverkning af cigarrer1, 
— af hvika 10 med 15 arbetare voro till finnandes i Stockholm 
— synes endast böra anmärkas, att ackordsarbetet ofta äfven vid 
dessa godtgöres efter en vida lägre beräkningsgrund än vid cigarr
fabrikerna; i en del fall åter är arbetsförtjensten för arbetare inom 
hemindustrien fullt jemförlig med fabriksarbetarnes. 

I detta sammanhang må slutligen omnämnas, att utom de 
4,380 arbetare, som anträffats vid fabriker och mindre arbets
ställen, konstaterats tillvaron af ett icke obetydligt antal sjélfför-
sörjare, hvilka utan biträde af annan person sysselsätta sig med 
tillverkning af cigarrer och derefter afsätta sina produkter antingen 
till bestämda kunder eller också genom söndagshandel på gator och 
torg. Dessa arbetares förhållanden hafva emellertid, af helt na
turliga orsaker, ansetts icke falla inom ramen af förevarande un
dersökning. 

Efter tabellerna följa såsom bihang dels en sammanställning, 
utvisande den sammanlagda inkomsten för en hvar af 123 
familjer, af hvilkas medlemmar två eller flere samtidigt arbeta 
inom tobaksindustrien, och dels 14 hushållsräkningar, hvilka här
röra från arbetare inom olika yrkesspecialiteter och från skilda 
orter i riket. 

Af dessa sammanställningar torde särskildt den första vara 
af ett ganska stort intresse såsom utgörande en komplettering af 
de i föregående tabeller innehållna uppgifter angående tobaksarbe-
tarnes inkomster. 

1 I kommerskollegii berättelse angående fabriker och handtverk år 1897 äro 
såsom handtverkare och anstälda hos handtverkare redovisade 64 cigarrmakare. 
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Hvad åter vidkommer de upplysningar angående olika arbe
tares lefnadskostnader, som framgå utaf de meddelade hushållsräk-
ningarne, hafva dessa uppgifter endast inhemtats i syfte att utröna 
möjligheten af att, på sätt från skilda håll förordats, låta kommande 
arbetsstatistiska undersökningar omfatta jemväl en utredning af 
arbetarnes utgifter för sitt uppehälle. Ehuru sålunda de inhemtade 
uppgifterna både äro temligen ofullständiga, såsom omfattande al
lenast en del af året, och derjemte relativt fåtaliga, torde de lik
väl lemna ett, om än ringa, bidrag till bedömandet af de inom 
tobaksindustrien sysselsatta arbetarnes vilkor och förhållanden äfven-
som kunna tjena till någon ledning, derest i framtiden frågan 
om en vidsträcktare undersökning af detta slag skulle komma under 
behandling. 

Stockholm i maj 1899. 

Henning Elmquist. 
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Tab. 1. Öfversigt af antalet undersökta a r b e t s s t ä l l e n , 



187 

fördelade efter antalet r e d o v i s a d e a r b e t a r e . 
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Tab. 2. (Forts.) A r b e t s s t ä l l e n i särskilda landsdelar med 
uppgift å t i l l v e r k n i n g e n s art samt antalet arbetare. 
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Tab. 3. Arbetarnes fördelning 
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på olika y r k e s g r e n a r . 
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Tab. 3. (Forts.) Arbetarnes fördelning 
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på olika yrkesgrenar . 
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Tab. 4. Arbetarnes fördelning 
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efter s p e c i a l i t e t e r inom olika yrkesgrenar. 
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Tab. 4. (Forts.) Arbetarnes fördelning 
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efter s p e c i a l i t e t e r inom olika yrkesgrenar. 
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Tab. 5. Arbetarne inom särskilda landsdelar, 
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fördelade efter kön, å l d e r och c iv i l s t ånd . 
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Tab. 5. (Forts.) Arbetarne inom särskilda landsdelar, 
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fördelade efter kön , å l d e r och c i v i l s t å n d . 
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Tab. 6. Arbetarne fördelade efter å lde rså r , kön och 
civilstånd. 

A. Stockholms stad—Jönköpings län. 
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Tab. 6. (Forts.) Arbetarne fördelade efter åldersår, kön 
och civilstånd. 

A. Stockholms stad—Jönköpings län. 
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Tab. 6. (Forts.) Arbetarne fördelade efter å lde rsår , kön 
och civilstånd. 

B. Kalmar län—Malmö stad. 
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Tab. 6. (Forts.) Arbetarne fördelade efter åldersår, kön 
och civilstånd. 

B. Kalmar län—Malmö stad. 
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Tab. 6. (Forts.) Arbetarne fördelade efter å ldersår , kön 
och civilstånd. 

C. Malmöhus län (utom Malmö)—Elfsborgs län. 
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Tab. 6. (Forts.) Arbetarne fördelade efter åldersår, kön 
och civilstånd. 

C. Malmöhus län (utom Malmö)—Elfsborgs län. 
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Tab. 4. (Forts.) Arbetarne fördelade efter åldersår, kön 
och civilstånd. 

D. Skaraborgs län—Kopparbergs län. 
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Tab. 6. (Forts.) Arbetarne fördelade efter å ldersår , kön 
och civilstånd. 

D. Skaraborgs län—Kopparbergs län. 
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Tab. 6. (Forts.) Arbetarne fördelade efter å ldersår , kön 
och civilstånd. 

E. Gefleborgs län—Hela r iket. 
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Tab. 6. (Forts.) Arbetarne fördelade efter åldersår , kön 
och civilstånd. 

E Gefleborgs län—Hela riket. 
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Tab. 7. Arbetarne fördelade efter kön , 
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c i v i l s t å n d och g e n o m s n i t t s å l d e r . 
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Tab. 8. Arbetarne fördelade 
A. Manliga 
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efter f ö d e l s e o r t . 
arbetare. 
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Tab. 8. (Forts.) Arbetarne fördelade 
B. Qvinliga 
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efter f ö d e l s e o r t . 
arbetare. 
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Tab. 9. Arbetarnes f ö d e l s e o r t i förhål-
A. Manliga 
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lande ti l l nuvarande arbetsorten. 
arbetare. 
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Tab. 9. (Forts.) Arbetarnes f ö d e l s e o r t i förhål-
B. Qvinliga 
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lande ti l l nuvarande arbetsorten. 
arbetare. 
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Tab. 10. Faders yrke. 
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A. Manliga arbetare. 
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Tab. 10. (Forts.) Faders yrke. 
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B. Qvinliga arbetare. 
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Tab. 11. Moders yrke. 
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A. Manliga arbetare. 
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Tab. 11. (Forts.) Moders yrke. 
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B. Qvinliga arbetare. 
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Tab. 12. M a k e s o c h 
A. Gifta arbeterskors 
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m a k a s y r k e . 
makes yrke. 
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Tab 12. (Forts.) M a k e s o c h 
B. Gifta arbetares 
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m a k a s y r k e . 
makas yrke. 
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Tab . 13. A r b e t a r -

A. Barn 
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n e s b a r n . 
vid lif. 
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T a b . 13. (Forts.) Ar-
B. Hemma-
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b e t a r n e s b a r n . 
varande barn. 
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Tab. 13. (Forts.) Arbetarnes barn. 
C. Barn, sysselsatta inom tobaksindustrien. 
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Tab. 14. Barnaföderskors bortovaro från arbetet. 
A. Arbetets afslutande före barnsbörden. 
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Tab. 15. Arbetarnes inom olika 

A. Manliga 
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län å l d e r vid i n t r ä d e t i yrket. 
arbetare. 
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Tab. 15. (Forts.) Arbetarnes inom 

B. Qvinliga 
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olika län å l d e r vid i n t r ä d e t i yrket. 
arbetare. 
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Tab. 16. Arbetarne fördelade efter t i d 

A. Manliga 
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f ö r och å lder vid i n t r ä d e t i y r k e t . 
arbetare. 
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Tab. 16. (Forts.) Arbetarne fördelade efter t id 
B. Qvinliga 
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f ö r o c h å l d e r v id i n t r ä d e t i y r k e t . 

arbetare. 
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Tab. 17. A n s t ä l l n i n g s t i d 
A. Manliga 
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hos arbetsgifvaren. 
arbetare. 
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Tab. 17. (Forts.) A n s t ä l l n i n g s t i d 
B. Qvinliga 
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hos arbetsgifvaren. 
arbetare. 
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Tab. 18. O r d i n a r i e 
(Enligt arbetsgif-
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a r b e t s t i d per v e c k a . 
varnes uppgifter.) 
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Tab. 19. T i d e n för 
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arbetets afslutande på lördag. 



256 

Tab. 20. Ö f v e r t i d s a r b e t e under år 1897. 
(Enligt arbetarnes uppgifter.) 

A. S ö n d a g s a r b e t e . 
I. Antal söndagar. 
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Tab. 20. (Forts.) Ö f v e r t i d s a r b e t e under år 1897. 
(Enligt arbetarnes uppgifter.) 

B. Q v ä l l s a r b e t e . 
I. Antal veckor. 
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Tab. 21. Arbetarne inom olika specia-

A. Enligt arbetsgif-
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liteter, fördelade efter v e c k o i n k o m s t . 
varnes aflöningslistor. 
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Tab. 21. (Forts.) Arbetarne inom olika specia-

B. Enligt arbetarnes 
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liteter, fördelade efter v e c k o i n k o m s t . 
egna uppgifter. 
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Tab. 22. Arbetarne inom olika specialiteter, 
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fördelade efter å r s i n k o m s t och arbetsort. 
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Tab. 22. (Forts.) Arbetarne inom olika specialiteter, 
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fördelade efter å r s i n k o m s t och arbetsort. 
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Tab. 22. (Forts.) Arbetarne inom olika specialiteter, 
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fördelade efter å r s i n k o m s t och arbetsort. 
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Tab. 22. (Forts.) Arbetarne inom olika specialiteter, 
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fördelade efter å r s i n k o m s t och arbetsort. 
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Tab. 22. (Forts.) Arbetarne inom olika specialiteter, 
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fördelade efter å r s i n k o m s t och arbetsort. 
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Tab. 22. (Forts.) Arbetarne inom olika specialiteter, 
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fördelade efter å r s i n k o m s t och arbetsort. 
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Tab. 22. (Forts.) Arbetarne inom olika specialiteter, 
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fördelade efter å r s i n k o m s t och arbetsort. 
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Tab. 22. (Forts.) Arbetarne inom olika specialiteter, 
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fördelade efter å r s i n k o m s t och arbetsort. 
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Tab. 23. Arbetarne inom olika specialiteter, 
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fördelade efter å r s i n k o m s t , kön och åldersklasser. 
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Tab. 23. (Forts.) Arbetarne inom olika specialiteter, 
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fördelade efter å r s i n k o m s t , kön och åldersklasser. 
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Tab. 23. (Forts.) Arbetarne inom olika specialiteter, 
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fördelade efter å r s i n k o m s t , kön och åldersklasser. 
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Tab. 23. (Forts.) Arbetarne inom olika specialiteter, 
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fördelade efter å r s i n k o m s t , kön och åldersklasser. 
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Tab. 23. (Forts.) Arbetarne inom olika specialiteter, 
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fördelade efter å r s i n k o m s t , kön och åldersklasser. 
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Tab. 23. (Forts.) Arbetarne inom olika specialiteter, 
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fördelade efter å r s i n k o m s t , kön och åldersklasser. 
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Tab. 23. (Forts.) Arbetarne inom olika specialiteter, 
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fördelade efter å r s i n k o m s t , kön och åldersklasser. 
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Tab. 23. (Forts.) Arbetarne inom olika specialiteter, 
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fördelade efter å r s i n k o m s t , kön och åldersklasser. 
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Tab. 23. (Forts.) Arbetarne inom olika specialiteter, 
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fördelade efter å r s i n k o m s t , kön och åldersklasser. 
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Tab. 24. Årsinkomst i g e n o m s n i t t för arbetare 
A. Manliga 
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inom olika specialiteter, åldersklasser och civilstånd. 
arbetare. 
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Tab. 24. (Forts.) Årsinkomst i g e n o m s n i t t för arbetare 
B. Qvinliga 
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inom olika specialiteter, åldersklasser och civilstånd. 
arbetare. 
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Tab. 25. Aflöning genom mellanhand. 

A. Arbetare, som aflöna biträde. 



301 

Tab. 26. Af lön ings fo rm för arbetarne inom olika 
s p e c i a l i t e t e r . 
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Tab. 27. A f l ö n i n g s f o r m för arbetare på 
olika a r b e t s o r t e r . 
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Tab. 27. (Forts.) Af lön ings form för arbetare på 
olika a r b e t s o r t e r . 
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Tab. 28. A f l ö n i n g s f o r m för arbetare inom 
olika l ö n e k l a s s e r . 
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Tab. 28. (Forts.) A f l ö n i n g s f o r m för arbetare inom 
olika l ö n e k l a s s e r . 
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Tab. 29. Arbetare, som äro med-
Anm. Samtliga i tabellen redovisade arbetare tillhöra Skandinaviska tobaksarbetareförbundet, 
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lemmar af f a c k f ö r e n i n g . 
hvilket räknar sina medlemmar endast bland arbetarna inom cigarrtillverkningen. 
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Tab. 30. Arbetare, som äro 
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medlemmar af u n d e r s t ö d s k a s s o r . 



310 

Tab. 31. Arbetare, som äro 
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medlemmar af nyk te rhe ts fö ren ing . 
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Tab. 32. A r b e t s l o k a l e r n a s 
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k u b i k i n n e h å l l p e r a r b e t a r e . 
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Tab. 33. A r b e t s l o k a l e r n a s 
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g o l f y t a per a r b e t a r e . 
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Tab. 34. L u f t e n s b e s k a f f e n h e t i olika arbetslokaler. 
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Tab. 34. (Forts.) L u f t e n s b e s k a f f e n h e t i olika arbetslokaler. 
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Tab. 34. (Forts.) L u f t e n s b e s k a f f e n h e t i olika arbetslokaler. 
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Tab. 34. (Forts.) L u f t e n s b e s k a f f e n h e t i olika arbetslokaler. 
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Tab. 34. (Forts.) L u f t e n s b e s k a f f e n h e t i olika arbetslokaler. 
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Tab. 35. A r b e t s k o n f l i k t e r inom yrket under tioårsperioden 
1888—1897. 

A. Lockouten år 1896. 1) 

1) Angående en lockout, som år 1891 egt rum vid en fabrik i Göteborg, se texten sid. 139. 
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Tab. 36. A r b e t a r n e s he l so-
A. Manliga 

a = godt, b = temligen godt, 
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t i l l s t å n d i olika åldrar. 
arbetare. 
c = klent, rf = dåligt helsotillstånd. 
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Tab. 36. (Forts.) A r b e t a r n e s he l so -
B. Qvinliga 

a = godt, b == temligen godt, 
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t i l l s t å n d i olika åldrar. 
arbetare. 
c = klent, d = dåligt helsotillstånd. 
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Tab. 37. Sjukdomsfall bland 
A. Manliga 
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tobaksarbetare år 1897. 
arbetare. 
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Tab. 37. (Forts.) Sjukdomsfall bland 
B. Qvinliga 
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tobaksarbetare år 1897. 
arbetare. 
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Tab. 38. Dödsfall bland tobaksarbetare 
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under femårsperioden 1893—97. 
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Tab. 39. Sjuk-, begrafnings-
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och reshjelpkassor. 
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Tab. 39. (Forts.) Sjuk-, begrafnings-
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och reshjelpkassor. 
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Tab. 39. (Forts.) Sjuk-, begrafnings-
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och reshjelpkassor. 
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Tab. 39. (Forts.) Sjuk-, begrafnings-
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och reshjelpkassor. 
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Tab. 39. (Forts.) Sjuk-, begrafnings-
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och reshjelpkassor. 
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Anmärkningar till tab. 39 (Sjuk-, begrafnings- och 
reshjelpkassor). 

N:o 4. Sjukhjelp utgår under 2 på hvarandra följande år med 1 kr. 
75 öre om dagen de första 26 veckorna af sjukdomen 
och med ett sammanlagdt belopp af högst 162 kronor 
50 öre den återstående tiden. 

N:o 5. Kassan är ursprungligen inrättad för arbetarne vid aktie
bolaget Prytz & Wienckens fabriker, men enligt stadgarne 
kunna äfven arbetare vid andra cigarrfabriker i Göteborg 
vinna inträde i kassan, derest vederbörande arbetsgifvare 
tillskjuter motsvarande bidrag. 

N:o 7. Uppgifterna rörande kassans inkomster och utgifter gälla 
hela tiden från kassans grundande år 1896 intill utgången 
af år 1897. 

N:o 12. Kassan är fördelad på fyra klasser. För delegare af första 
och andra klassen är sjukhjelpen begränsad endast i fall 
af qvarstående oförmåga till arbete, då sådant understöd 
utgår allenast i 52 veckor under loppet af 4 år. Med
lemmar af tredje och fjerde klassen åtnjuta sjukbjelp högst 
13 veckor för år. 

N:o 13. Inbetalningen af inträdesafgiften får fördelas på en tid af 
6 månader. Rätt till sjukhjelp inträder först, då halfva 
denna afgift är gulden. 

N:o 15. Sjukhjelp utgår under loppet af 2 år för sammanlagdt 64 
veckor; hel sjukhjelp i 26 veckor, half sjukhjelp den 
återstående tiden. 

N:o 16. Sjukhjelp utgår under loppet af 2 år för sammanlagdt 50 
veckor; hel sjukhjelp i 20 veckor, half sjukhjelp den åter
stående tiden. 

N.o 17. Sjukhjelp utgår under loppet af 2 år för sammanlagdt 60 
veckor; hel sjukbjelp i 20 veckor, half sjukhjelp den 
återstående tiden. 

N:o 20. De qvinliga medlemmarne i kassan äro hustrur till cigarr-
arbetare och i regel sjelfva icke sysselsatta inom tobaks-
industrien. 



343 

N:o 21. Se N:o 15. 
N:o 22. Se N:o 15. 
N:o 24. Sjukhjelp utgår under loppet af V/2 år för sanimanlagdt 

52 veckor; hel sjukhjelp i 26 veckor, half sjukhjelp den 
återstående tiden. 

N:o 26. Se n:o 15. 
N:o 27. Sjukhjelp utgår under loppet af 2 år för sammanlagdt 52 

veckor; hel sjukhjelp i 26 veckor, half sjukhjelp den 
återstående tiden. 

N:o 29. I kassan, som egentligen är afsedd för manliga arbetare, 
ega enkor efter aflidna medlemmar rätt att qvarstå. Om 
mannen afreser till annan ort eller öfvergifver sin hustru 
och familj, tillkommer samma rätt den qvarvarande hu
strun. — Alla bidrag till kassan grundas på utdebitering. 

N:o 30. Under femårsperioden 1893—97 har begrafningshjelp ut
gått vid sammanlagdt 24 dödsfall bland delegarnes an
höriga. De aflidne voro 3 fäder, 9 mödrar och 12 barn, 
hvaraf 5 manliga och 7 qvinliga. 

N:o 31. Inträde i denna kassa är medgifvet en hvar medlem af 
Tobaksarbetareföreningen (n:o 18), som erlägger ett mot 
kassans tillgångar svarande belopp. 

N:o 32. I kassan ega enkor efter aflidna medlemmar rätt att qvar
stå. Alla bidrag till kassan grundas på utdebitering. Un
der femårsperioden 1893—97 har kassan utbetalat i be
grafningshjelp för 10 aflidna hustrur 750 kronor och för 
33 aflidna barn 990 kronor. 
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Bihang I. Familjemedlemmars sammanlagda inkomst 
af arbete inom tobaksindustrien. 
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Bihang I. (Forts.) Familjemedlemmars sammanlagda inkomst 
af arbete inom tobaksindustrien. 
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Bihang I. (Forts.) Familjemedlemmars sammanlagda inkomst 
af arbete inom tobaksindustrien. 
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Bihang I. (Forts.) Familjemedlemmars sammanlagda inkomst 
af arbete inom tobaksindustrien. 
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Bihang I. (Forts.) Familjemedlemmars sammanlagda inkomst 
af arbete inom tobaksindustrien. 
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Bihang I. (Forts.) Familjemedlemmars sammanlagda inkomst 
af arbete inom tobaksindustrien. 
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Bihang I. (Forts.) Familjemedlemmars sammanlagda inkomst 
af arbete inom tobaksindustrien. 
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Bihang I. (Forts.) Familjemedlemmars sammanlagda inkomst 
af arbete inom tobaksindustrien. 
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Bihang I. (Forts.) Familjemedlemmars sammanlagda inkomst 
af arbete inom tobaksindustrien. 
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Bihang I. (Forts.) Familjemedlemmars sammanlagda inkomst 
af arbete inom tobaksindustrien, 
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Bihang II. 

Hushållsräkning N:r 1. 
(1—31 aug. 1898). 

(Malmö.) 

Hushållet utgöres af man, hustru och fem barn. Mannens yrke: cigarrmalcare; 
ålder: 44 år; årsinkomst under år 1897: l,163-4o kr. Enl. arbetarens egna uppgifter upp
går hans inkomster till 21 kr. i inedeltal per vecka. Af barnen bidraga tre af gos-
sarne till sitt uppehälle. Familjen hyr en lägenhet om 2 rum och kök för 252 kr. 
om året. 
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Hushållsräkning N:r 2. 
(1—30 sept. 1898). 

(Göteborg). 

Familjen består af man, hustru och fyra barn; mannens moder bor i familjen. 
Mannens yrke : cigarrmakan ; ålder : 33 år; årsinkomst under år 1897: 886"85 kr. Veckoin
komsten enl. arbetarens egna uppgifter i medeltal 20 kr. Hustruns yrke: cig .-cigarett-
makerska; ålder: 34 år; årsinkomst under år 1897: 62784 kr. Veckoinkomst enl. hen
nes egna uppgifter i medeltal 15 kr. 
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Hushållsräkning N:r 3. 
(1—31 juli 1898). 

(Helsingborg). 

Hushållet består af man, hustru och fyra barn. Mannens yrke: cigarrmakare; ålder: 
37 år; veckoinkomst enl. egna uppgifter 18 kr. i medeltal. Familjen bebor en lägen
het om 1 rum och kök; hyran 11 kr. pr månad. 
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Hushållsräkning N:r 4. 
(1—31 juli 1898). 

(Helsingborg). 

Hushållet utgöres af man, hustru och fem barn. Mannens yrke : cigarrmakare ; 
ålder: 39 år; veckoinkomst enligt egna uppgifter i medeltal 15 kr. Af barnen bidraga 
två till sitt uppehälle; ett af dessa är sysselsatt inom tobaksindustrien. Familjen bebor 
en lägenhet om 2 rum och kök och erlägger härför en hyra af 8 kr. pr månad. 
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Hushållsräkning N:r 4. 
(1—30 sept. 1898). 

(Stockholm). 

Räkningen är förd af en cigarrmakerska. Ifrågavarande arbeterska, 42 år gammal, 
är enka med två barn, en gosse och och en flicka. Flickan är bortackorderad hos slag-
tingar för 2 kr. i veckan. Årsinkomsten utgjordes under år 1897 af 646io kr. och vecko
inkomsten enl. arbeterskans egna uppgifter 11 kr. i medeltal. Hyr af en kamrat ett 
litet rum med del i kök för 9 kr. i mån. 
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Hushållsräkning N:r 6. 
(1—31 aug. 1898). 

(Arvika). 

Hushållet består af man, hustru och två barn. Mannens yrke: grofarbetare. 
Hustruns yrke: cigarrmakerska; ålder: 38 år. Arbetade under 1897 14 veckor på nu
varande fabriken med en inkomst af 171-60 kr. Enl. hennes egen uppgift är veckoin
komsten i medeltal 12-S0 kr. Familjen hyr en lägenhet om 1 rum och kök; hyran 120 
kr. pr år. En a£ hustruns arbetskamrater är inackorderad hos familjen och betalar 
härför 7 kr. pr vecka. 
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Hushållsräkning N:r 7. 

(Malmö). 

Hushållet utgöres af man, hustru och fyra barn. Mannens yrke: cigarrsorterare; 
ålder: 45 år; årsinkomst under år 1897: l,000'3i kr. Enligt arbetarens egna uppgifter 
utgör hans veckoinkomst i medeltal 19 kr. 

Årsutgif ter under år 1897. 
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Hushållsräkning N:r 8. 
(1—31 juli 1898). 

(Landskrona). 

Räkningen hänför sig till en ogift cigarrsortererska och packerska, 32 år gammal, 
hvars inkomster under år 1897 uppgingo till 896-08 kr. Veckoinkomsten utgjorde enl. 
arbeterskans egna uppgifter i medeltal 15'50 kr. Bebodde ensam ett litet rum med 
kök och betalade härför 9 kr. i månaden. 
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Hushållsräkning N:r 9. 
(1—31 aug. 1898). 

(Arvika). 

Hushållet består af man, hustru och fem barn. Mannens yrke: tobaksspinnare; 
ålder : 39 år ; årsinkomst under 1897: 785'16 kr. Enl. arbetarens egen uppgift är vecko
inkomsten i medeltal 14 kr. Hyr af arbetsgifvåren en lägenhet om 1 rum och kök för 
ett pris af 85 kr. pr år. Till bostaden hör en liten trädgårdstäppa, der potatis odlas, 
dock ej tillräckligt för familjens behof. 
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Hushållsräkning N:r 10. 
(1—30 juni 1898). 

(Hudiksvall). 

Familjen utgöres af man, hustru och 6 barn. Hannens yrke: snusmalarc; ålder: 
38 år; årsinkomst under år 1897: 796'50 kr. Veckoinkomsten enligt arbetarens egna 
uppgifter i medeltal 15 kr. 
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Hushållsräkning N:r 11. 
(1—30 sept. 1898). 

(Landskrona). 

Hushållet utgöres af man. hustru och två barn. Mannens yrke: dir. arbetare 
inom röktobakstillverkningen; ålder: 29 är; årsinkomst: 719-00 kr. Enligt arbetarens 
egna uppgifter är veckoinkomsten i medeltal 14.50 kr. Familjens bostad utgöres af 
1 rum och kök, och härför erlägges en hyra af 8 kr. per månad. 
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Hushållsräkning N:r 12. 
(1-30 nov. 1898). 

(Stockholm). 

Räkningen hänför sig till en ogift striperska, 24 år gammal, hvars veckoinkomst 
enligt hennes egna uppgifter utgör i medeltal 650 kr. Ar 1897 arbetade hon 17 veckor 
på nuvarande fabriken med en inkomst af 123'76 kr. (7'28 kr. i v.). Ar inneboende (delar 
rum med värdinnan) för en hyra af 1-25 i veckan. 
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Hushållsräkning N:r 13. 
(30/7-30/8 1898). 

(Göteborg). 

Räkningen hänför sig till en ogift striperska, 20 är gammal, som enligt egna 
uppgifter förtjenar i medeltal 5'50 kr. i veckan. Ar inneboende i familj om två per
soner, man och hustru, i en lägenhet bestående af ett litet rum med kök. I hyra 
erlägges o kr. i mån. För kaffe på morgname, qvällsvard samt kost hela söndagen 
betalas 2 kr. i veckan. 
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Hushållsräkning N:r 14. 
(15/6-15/7 1898). 

(Malmö). 

Hushållet utgöres af man, hustru och ett barn. Mannens yrke: grofarbetare, 
arbetar cirka 8 mån. af året med en beräknad arbetsdag af 10 timmar och 29 öre pr 
timme. Hustrun» yrke: Histrerslca; ålder: 22 år; årsinkomst: 448'30 kr. Veckoinkom
sten är enl. hennes egna uppgifter 9 kr. i medeltal. I hyia erlägges 10 kr. pr månad. 
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