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Inledning. 

Genom nådigt bref den 30 oktober 1903 bar Kungl. kom
merskollegium erhållit i uppdrag att genom kollegii afdelning 
för arbetsstatistik utarbeta ocb offentliggöra en statistisk års-
redogörelse rörande sjukkasseväsendet i riket med ledning af de 
uppgifter och revisionsberättelser, hvilka det, jämlikt 10 § i 
lagen om sjukkassor den 30 oktober 1891, åligger styrelserna 
för de registrerade sjukkassorna att årligen insända till veder
börande registreringsmyndighet. Enligt en samtidigt utfärdad 
nådig kungörelse skola ifrågavarande uppgifter och revisions
berättelser från och med år 1904, i den mån de inkomma till 
registreringsmyndigheterna, af dessa öfverlämnas till kollegium. 

De registrerade sjukkassornas redogörelser hafva tidigare 
och allt sedan år 1892 ingått till Kungl. civildepartementet, 
och hade då inspektören öfver försäkringsanstalterna i riket 
sig anförtrodt att ombesörja utarbetandet af sammandrag rö
rande »Registrerade sjukkassors verksamhet», hvilka för åren 
1892—1900 publicerats i serien »Meddelanden från civildeparte
mentet». 

Det kollegium nu meddelade uppdrag afsåg emellertid jäm
väl utarbetande och offentliggörande af statistiska redogörelser 
för sjukkasseväsendet under åren 1901, 1902 och 1903, i an
ledning hvaraf till kollegium äfven öfverlämnats de uppgifter 
och revisionsberättelser från registrerade sjukkassor, hvilka 
hafva afseende å sistnämnda tre år och som till Kungl. civil
departementet inkommit före den 1 januari 1904. 

Sedan kollegium i underdånig skrifvelse den 5 december 
1903 afgifvit infordradt yttrande med förslag till plan för ifrå
gavarande arbetes anordnande och utförande under år 1904, 
förordnade Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 18 i samma 
månad, att vid utarbetandet af de statistiska årsredogörelserna 
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för sjukkasseväsendet i riket under ofvannämnda år skulle i 
hufvudsak följas den plan, i enlighet hvarmed de tidigare redo
görelserna blifvit utarbetade, med de smärre förändringar, som 
kollegium kunde finna af omständigheterna påkallade. 

Då den första af de sålunda anbefallda statistiska årsredogö-
relserna, behandlande registrerade sjukkassors verksamhet under 
år 1901, härmed offentliggöres, synes ett omnämnande af de 
förändringar, som nu ägt rum uti den hittills följda planen för 
motsvarande redogörelser, böra förutskickas. 

Uti föreliggande redogörelse åtföljas de vidlyftiga tabell
bilagorna af en utförligare textafdelning, i hvilken tabellbila
gornas innehåll åskådliggöres genom ett antal sammanfattande 
tabellariska öfversikter. 

Den i föregående redogörelser meddelade tab. III, uti 
hvilken återgifvits de för kassorna gällande viktigare stadge
bestämmelser — med afseende hvarå endast obetydliga förän
dringar äga rum från ett år till ett annat — har nu b l i fv i t 
u t e s l u t e n och ersatt med dels ett särskildt kapitel i textafdel
ningen, hvari lämnats en sammanfattande redogörelse för kas
sornas reglementariska föreskrifter, dels ock en kortare supple
mentstabell, innehållande motsvarande uppgifter mera i detalj, 
ehuru endast för nytillkomna kassor. I samband med denna 
förändring har äfven det omfångsrika bihang af noter, som 
förut åtföljt tabellerna — och hvilket hufvudsakligen afsett att 
komplettera den nu uteslutna tab. III i sådana delar, som icke 
kunnat meddelas i tabellform — inskränkts till en omfattning, 
som motsvarar nyssberörda supplementstabell rörande under året 
nytillkomna kassors reglementariska bestämmelser. 

Hvad åter beträffar tabellbilagorna n:ris 1 och 2, hafva 
desamma synts böra tillsvidare bibehållas i hufvudsak oför
ändrade, och äro de förändringar, som med afseende å dem 
ägt rum, egentligen af redaktionell natur. Sålunda är hvarje 
sjukkassas namn fullständigt återgifvet blott i tab. 1, under 
det att i tab. 2 kassorna nu endast äro betecknade med 
det nummer, med hvilket de äro försedda inom motsvarande 
grupp i tab. 1. I öfrigt äro de förut i tab. 2 meddelade 
uppgifterna angående antal delägare vid redogörelseårets slut, 
antal sjuka och sjukdomsfall samt sjukdagar, för hvilka under 
året sjukhjälp utgått , äfvensom rörande kassornas grundlägg
ningsår öfverflyttade till tab. 1, hvarjämte uti denna tabell 
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äfven beredts plats för en ny kolumn för angifvande af kas
somas registreringsår. De förut i tab. 2 meddelade uppgifterna 
å antalet delägare vid årets början hafva helt och hållet ute
slutits, då nämnda uppgifter, med undantag endast i fråga om 
nytillkomna kassor, kunna inhämtas från redogörelsen för när
mast föregående år. I den nuvarande tab. 2 äro kassornas 
såväl vinst- och förlust- som balansräkningar meddelade i ett 
sammanhang; i föregående redogörelser hafva dessa varit för
delade på båda tabellerna 1 och 2. 

Genom nu nämnda förändringar har tabellafdelningens om
fång kunnat icke oväsentligt nedbringas. För möjliggörande 
af en större öfverskådlighet öfver tabellbilagornas innehåll hafva 
de redovisade kassorna därjämte i föreliggande redogörelse grup
perats efter resp. registreringsmyndigheter, och hafva kassorna 
så långt möjligt varit uppförts med de namn, hvarunder de varit 
registrerade, oberoende däraf, att den i uppgifterna från kassorna 
själfva använda benämningen understundom varit en annan. 

Enär vid utgifvandet af föregående redogörelser känne
domen om dels det verkliga antalet registrerade sjukkassor och 
dels äfven kassornas vid den tidpunkt, redogörelsen afsett, 
gällande stadgar varit ofullständig, riktades i november 1903 
en anhållan till samtliga registreringsmyndigheter i riket, att 
en förteckning öfver samtliga hos vederbörande registrerade, 
vid 1901 års slut i verksamhet varande kassor äfvensom upp
gifter angående alla under årens lopp fastställda ändringar i 
kassornas reglementen måtte insändas, och hafva de sålunda 
äskade uppgifterna så småningom ingått från samtliga regi
streringsmyndigheter, med undantag af fyra, nämligen magi
straterna i Linköping, Skeninge, Visby och Hudiksvall. 

Slutligen må framhållas, att vid utarbetandet af föreliggande 
redogörelse fortfarande måst lämnas å sido en del bland de af 
sjukkassorna meddelade uppgifter, hvilka likväl äfven böra vara 
förtjänta af en mera utförlig bearbetning, såsom uppgifterna 
angående medlemmarnes samt de sjukes och aflidnas ålder, 
äfvensom sjukdomarnas olika slag. Med hänsyn till det be
tydligt ökade arbete och därmed förenad tidsutdräkt, som äfven 
en summarisk sammanställning af nu ifrågavarande uppgifter 
skulle hafva medfört, har det dock ansetts lämpligt att tills 
vidare låta anstå med desammas närmare bearbetande, på det 
att utgifvandet af årsredogörelserna för sjukkassornas verk-
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samhet under åren 1901—1903, som blifvit i hög grad för-
senadt, måtte kunna i görligaste mån påskyndas. 

I sin förutnämnda underdåniga skrifvelse den 5 december 
1903 har kommerskollegium emellertid framhållit den betydelse, 
meranämnda uppgifter äga för kännedomen om, bland annat, 
sjukdoms- och dödlighetsfrekvensen inom de samhällsklasser, 
som mest beröras af sjukkassorna, i synnerhet om uppgifterna 
i framtiden komma att afgifvas efter ett något förändradt for
mulär, samt hemställt, att tillfälle måtte beredas kollegium att 
tid efter annan, exempelvis hvart femte år, i samband med 
utarbetandet af den egentliga redogörelsen för sjukkassornas 
verksamhet utföra en mera omfattande bearbetning af dessa 
uppgifter. En sålunda utvidgad sjukkassestatistik torde ock 
komma att utarbetas för år 1905, under förutsättning att det 
af kommerskollegium genom underdånig skrifvelse den 30 
december 1904 framställda förslag till sjukkassestatistikens ord
nande "vinner Kungl. Maj:ts bifall. 

Det statistiska material, hvarpå föreliggande redogörelse 
grundar sig, företer vissa ofullständigheter, hvilka det icke 
varit möjligt att komplettera. Ett mindre antal af de i redo
görelsen upptagna kassorna hafva under den sedan år 1901 
förflutna tiden upphört med sin verksamhet, några kassor hafva 
icke kunnat anträffas med anmärkningsskrifvelser, och i dessa 
samt en del andra fall hafva stadgar, primär- eller komplette-
ringsuppgifter uteblifvit. Till följd häraf saknas i fråga om 
21 af kassorna uppgifter helt och hållet, och från 8 andra 
kassor hafva endast ofullständiga uppgifter kunnat erhållas, 
hvarjämte reglementen saknas för 12 kassor. Ifrågavarande fall 
äro genom noter angifna i tabellbilagorna. 



Registrerade sjukkassors verksamhet 
år 1901. 

1. Registrerade sjukkassor och deras medlemmar 
i olika delar af riket. 

Antalet vid 1901 års slut förefintliga registrerade sjukkassor 
utgjorde 1,619. 

Frånsedt de kassor, 21 till antalet, från hvilka uppgifter 
angående antal medlemmar icke kunnat erhållas, omfattade de 
registrerade sjukkassorna vid samma tidpunkt sammanlagdt 
293,487 medlemmar1). 

Af kassorna voro 798 till finnandes i städerna, och om
fattade dessa kassor 185,257 medlemmar; öfriga 821 kassor med 
108,230 medlemmar tillhörde landsbygden. 

Härvid bör dock uppmärksammas, att i föreliggande redo
görelse till stads- resp. landsortskassor räknats de kassor, hvilka 
blifvit registrerade hos magistrat, resp. Konungens befallnings-
hafvande. Förhållandet är emellertid, att dels ett ej ringa antal 
kassor, däribland flere af de större, räkna medlemmar såväl i 
städer som på landsbygden, dels i många fall kassor, hvilka 
hafva sin hufvudsakligaste verksamhet förlagd till landsbygden, 
Wifvit registrerade hos magistraten i närmaste stad, eller någon 
gång omvändt. 

Redogörelsen för de registrerade sjukkassornas verksamhet 
under år 1900 upptager 1,443 kassor med ett sammanlagdt antal 
medlemmar vid årets slut uppgående till 260,163. I förhållande 
till dessa siffror har föreliggande redogörelse att uppvisa en 
afsevärd ökning i fråga om såväl kassor som medlemmar, näm
ligen i förra fallet 176, i senare fallet 33,324. Härvid är emel
lertid att iakttaga, å ena sidan, att redogörelsen för år 1900 
upptagit 26 kassor, hvilka i själfva verket blifvit registrerade 
först under år 1901, men likväl för år 1900 afgifvit sådana 
uppgifter, som äro endast de registrerade sjukkassorna ålagda, 

') I det följande häfta antalet kassor och medlemmar afseende å ställningen Tid årets slut. 
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Antal registrerade sjukkassor och medlemmar i städerna och å 
landsbygden inom de olika länen vid 1901 års slut.1) 

1) I tabellen äro icke medräknade de båda kassonia Nykterhetsvännemas allmänna sjuk-
oeh begrafningskassa samt Nykterhetsfolkets sjukkassa {jfr sid 13*). 
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äfvensom å andra sidan, att i föreliggande redogörelse finnas 
upptagna 59 kassor, hvilka varit registrerade tidigare än år 
1901 och af denna anledning bort upptagas i 1900 års redo
görelse, ehuru detta ej skett till följd däraf, att föreskrifna 
uppgifter icke blifvit för år 1900 af ifrågavarande kassor insända. 

Med hänsyn tagen till nu anmärkta förhållanden, visar sig 
den verkliga ökningen i antalet registrerade sjukkassor och med
lemmar under år 1901 hafva gestaltat sig på följande sätt: 

Registrerade sjukkassor och deras medlemmar år 1901. 

Af de i redogörelsen för år 1900 upptagna kassor före
komma 7 icke i de af registreringsmyndigheterna insända 
förteckningarna, hvarföre desamma torde hafva under året upp
hört med sin verksamhet. Följaktligen utgöra de för redogörelse
året nya kassorna 150 till antalet. Bland dessa äro emellertid 
medräknade dels 4 förut ej upptagna kassor, hvilkas registre
ringsår ej angifvits, dels äfven 3 kassor, hvilka blifvit registre
rade redan år 1900, men dock ej börjat sin verksamhet förr 
än år 1901. 

Af dessa 150 nytillkomna kassor tillhörde 79 städerna 
och 71 landsbygden; af de förra voro 72 sjuk- och begrafnings-
kassor och 6 enbart sjukkassor, af de senare 64 sjuk- och be-
grafningskassor samt 7 sjukkassor; en af stadskassorna, En
köpings hundramannakassa, har befunnits vara enbart begraf-
ningskassa. 

Till belysning af de registrerade sjukkassornas utveckling 
meddelas å efterföljande sida en öfversikt öfver antalet regi
strerade sjukkassor och antalet medlemmar i kassorna vid resp. 
års slut för hvart och ett af åren 1892—1901. Uppgifterna 
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för åren före år 1901 äro hämtade ur motsvarande årgångar af 
»Registrerade sjukkassors verksamhet» och torde af i det före
gående vidrörda skäl endast vara approximativt riktiga. 

Antal registrerade sjukkassor och deras medlemmar åren 
1892—1901. 

I samband härmed hänvisas till den å sidd. 14°—15° i det 
följande meddelade tabellen, hvilken är afsedd att dels belysa 
sjukkasseväsendets framträdande, utveckling och utbredning i 
Sverige, dels påvisa, i hvad mån antalet registrerade kassor för 
hvarje år ökats. 

Af de upplysningar, som nämnda tabell lämnar öfver de 
vid 1901 års slut förefintliga registrerade sjukkassornas grund
läggningsår, framgår, att nära hälften af samtliga kassor börjat 
sin verksamhet under det sedan sjukkasselagens tillkomst för
flutna decenniet. Hvad åter beträffar sjukkassornas registreringsår, 
utvisar tabellen, att ett jämförelsevis stort antal kassor blifvit 
registrerade under 1897 och följande år, hvilket otvifvelaktigt 
i viss mån står i samband med den under förstnämnda år vid
tagna höjningen af statens under namn af förvaltningsbidrag 
utgående årliga anslag till de registrerade sjukkassorna. 

Det genomsnittliga antalet medlemmar inom de registrerade 
sjukkassorna — med bortseende från kassor, hvilkas medlems
antal ej uppgifvits — utgjorde vid redogörelseårets slut 184. 
De enskilda kassorna förete likväl rätt stora afvikelser i detta 
hänseende, hvarvid särskildt en tydlig olikhet framträder mellan 
städernas och landsortens kassor. En uppdelning af de regi
strerade sjukkassorna i storleksgrupper ter sig sålunda på sätt, 
som tablån å följande sida närmare utvisar. 

1) Oberäknadt medlemmarne i ett antal kassor, olika för olika år, hvilka ej lämnat upp
gift om antalet medlemmar. 
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Sjukkassorna grupperade efter storlek. 

Uteslutna äro här de 13 af städernas och 8 af landsortens 
kassor, hvilka icke länmat uppgifter om antalet medlemmar. 

Enligt hvad ofvanstående tablå tydligt gifver vid han
den, äro de större kassorna oftare till finnandes i städerna. 
Medelantalet medlemmar i stadskassorna uppgår också till 236, 
under det att landsortskassorna hafva att uppvisa ett medeltal om 
ej mer än 133. Hävid må dock ännu en gång erinras om det 
i det föregående anmärkta förhållandet, att en del stadskassor 
äfven räkna medlemmar på landsbygden och omvändt, hvadan 
dessa siffror måste upptagas med en viss modifikation. Om 
sålunda tvenne bland kassorna, nämligen Nykterhetsvännernas 
allmänna sjuk- och begrafningskassa, registrerad hos magi
straten i Eskilstuna, och Nykterhetsfolkets sjukkassa, registre
rad hos magistraten i Oskarshamn — hvilka båda kassor de ls äro 
exceptionellt stora, i det att den förra vid 1901 års slut räk
nade 17,951 och den senare 15,544 medlemmar, dels omfatta 
såväl städer som landsbygd inom skilda delar af riket — uteslutas 
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De registrerade sjukkassorna i riket, 



fördelade efter registrerings- och grundläggningsår. 

15* 
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vid beräkningen af det genomsnittliga antalet medlemmar inom 
städernas kassor, blir detta medeltal icke högre än 194. 

De kassor, hvilkas medlemsantal öfversteg 2,000, voro — för
utom de tvenne nyss nämnda — Föreningen »Enighet ger styrka» 
med 12,825 medlemmar, Svenska typografförbundets sjuk- och 
begrafningskassa med 2,863 medlemmar och Sveriges ungdoms 
och ålderdoms 10,000 man- och kvinnoförening med 2,459 
medlemmar, alla tre registrerade hos öfverståthållareämbetet i 
Stockholm. 

Af de registrerade kassorna ägde 18 ett medlemsantal 
understigande 25, d. v. s. mindre än det för registrering minsta 
erforderliga. 

Det stora flertalet af de registrerade sjukkassorna voro på 
samma gång begrafningskassor, hvilka vid medlems död utbetala 
s. k. begrafningshjälp åt efterlefvande anhöriga. Sålunda voro 
icke mindre än 1,502 af samtliga kassor på samma gång sjuk-
och begrafningskassor', under det att endast 116 voro uteslutande 
sjukkassor; en af de i redogörelsen upptagna kassorna är, såsom 
förut omnämnts, enbart begrafningskassa. Fördelningen af 
kassor och medlemmar på sjuk- och begrafningskassor samt 
enbart sjukkassor, för städerna och för landsbygden hvar för 
sig, framgår af följande öfversikt: 

Sjuk- och begrafningskassorna utgjorde följaktligen 92"8 
proc. af samtliga registrerade sjukkassor och omfattade 95"4 
proc. af samtliga kassors medlemmar. 

Om antalet registrerade sjukkassor och antalet medlemmar 
betraktas i förhållande till rikets folkmängd, visar det sig, att 
vid 1901 års slut på hvarje 10,000-tal af befolkningen kommo 
i medeltal 3"i registrerade sjukkassor, samt att sammanlagda 
antalet sjukkassemedlemmar vid samma tidpunkt utgjorde mer 
än 5-7 proc. af hela folkmängden. Härvid har dock ej hänsyn 
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kunnat tagas därtill, att samma person kunnat tillhöra mer än 
en kassa. 

Betraktas städerna och landsbygden hvar för sig, befinnes 
antalet kassor i medeltal pr 10,000 invånare hâfva utgjort 7"l 
i städerna och ej mer än 2"0 å landsbygden, och sammanlagda 
antalet medlemmar i registrerade sjukkassor 16'5 proc. af in
vånareantalet i städerna, mot endast 2'6 proc. å landsbygden. 

En närmare redogörelse för de registrerade sjukkassornas ut
bredning och anslutningen till desamma inom olika delar af riket 
lämnas i tabellen å sid. 10 °, i hvilken äro angifha antalet kassor 
och antalet medlemmar vid redogörelseårets slut inom de olika 
länen dels i städerna och dels å landsbygden. Af tabellen 
framgår, att Södermanlands län, Stockholms stad, Gotlands, 
Gäfleborgs, Skaraborgs och Östergötlands län. i nu nämnd ord
ning hafva att uppvisa det största relativa antalet sjukkasse
medlemmar hvad städerna vidkommer, samt att i fråga om 
anslutningen å landsbygden Östergötlands, Kristianstads, Malmö
hus, Gäfleborgs och Södermanlands län innehafva de främsta 
rummen. Af rikets städer ägde Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Gäfle och Eskilstuna de flesta sjukkassorna, nämligen resp. 184, 
128, 46, 32 och 23; utan registrerade sjukkassor voro följande 
17 stadssamhällen: Vaxholm, Öregrund, Vimmerby, Simrishamn, 
Skanör med Falsterbo, Laholm, Kungsbacka, Kungälf, Uddevalla, 
Strömstad, Ulricehamn, Askersund, Nora, Säter, Skellefteå, Piteå 
och Haparanda. 

Af samtliga sjukkassors hela medlemsantal utgjorde 76"4proc. 
män och följaktligen ej mer än 23'6 proc. kvinnor (jfr tab. å 
sid. 35°). Till en del torde den jämförelsevis fåtaliga anslut
ningen bland det kvinnliga könet hafva sin orsak däruti, att 
i ett stort antal kassor, på grund af tradition eller stadge
bestämmelser, inträde medgifves blott män. Ett ringa fåtal 
sjukkassor däremot äro upprättade uteslutande för kvinnor. 
Särskiljas de kassor, som omfatta dels endast manliga, dels 
såväl manliga som kvinnliga, och dels uteslutande kvinnliga 
medlemmar, framgår följande resultat1): 

1) I tablån saknas de kassor, 21 till antalet, h vilka icke lämnat uppgifter angående antalet 
medlemmar. 

o 
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Sjukkassorna fördelade efter medlemmarnes kön. 

1 fråga om förhållandet mellan de registrerade sjukkas
sornas medlemmar och folkmängden måste hänsyn jämväl tagas 
därtill, att i regel rät t till medlemskap är endast vuxna per
soner medgifven. De gällande bestämmelserna i detta hän
seende inom olika kassor belysas af följande öfversikt, i hvilken 
städernas och landsortens kassor livar för sig äro grupperade 
efter den stadgade 

Minimiålder för inträde. 

Af samtliga här upptagna kassor — 12 kassor, från hvilka 
reglementen icke erhållits, äro uteslutna — föreskrifva sålunda 
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83'3 p roc , (80-0 proc. af städernas, 86-5 proc. af landsbygdens), 
en minimiålder för inträdande medlemmar; i de flesta fall är 
denna minimiålder 15 à 18 år. Afven i de fall, då stadganden 
af ifrågavarande slag icke finnas, torde dock i regel inträde 
medgifvas endast vuxna personer. 

2. De registrerade sjukkassornas ekonomiska 
förhållanden.1) 

De registrerade kassornas inkomster under år 1901 uppgingo 
till sammamagdt 3,272,188 kr. 80 öre, hvaraf på städernas 
kassor kommo 2,338,917 kr. 85 öre och på landsortskassorna 
933,270 kr. 95 öre. En närmare redogörelse för storleken af 
de olika inkomstposterna lämnas i följande tablå: 

Sjukkassornas inkomster år 1901. 

I tab. å sidd. 2 2 ° — 2 3 ° lämnas en närmare specificering 
öfver de registrerade sjukkassornas inom de olika länen i riket 
inkomster och utgifter. 

Den inbördes storleken emellan de olika inkomstposterna 
gestaltade sig inom å ena sidan städernas och landsortens 
kassor och å andra sidan sjuk- och begrafningskassor och sjuk
kassor på följande sätt: 

1) Vid beräkning af de medeltal, som äro meddelade i detta och följande kapitel, har 
bortsetts från ett mindre antal kassor, som lämnat ofullständiga eller med öfriga ej jämförliga 
uppgifter. Till grund för beräkningarna ligger antalet medlemmar i medeltal under året. 
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Inkomsternas storlek (i %) inom kassor af olika slag. 

Af de olika inkomstposterna utgjorde medlemmarnes af gifter 
och bidrag af olika slag den hufvudsakligaste delen, uppgående, 
om samtliga kassor tagas tillsammans, till 80'8 proc. af hela 
inkomstbeloppet. Bland dessa afgifter och bidrag äro inträdes-
afgifter och böter af underordnad betydelse. 

Med afseende på de båda hufvudposterna regelbundna års
afgifter och utdebiterade bidrag är att märka, att desamma till sin 
inbördes storlek förete stora olikheter inom olika kassor, beroende 
bland annat därpå, att medan vissa kassor upptaga bidrag af 
medlemmarne uteslutande eller i mer eller mindre öfvervägande 
grad i form af regelbundna årsafgifter, andra kassor åter, i 
mån af behof, mer eller mindre uteslutande på medlemmarne 
uttaxera de erforderliga bidragen. Under redogörelseåret hafva 
sålunda af de kassor, från hvilka i detta afseende uppgifter 
föreligga, 923 stycken upptagit uteslutande regelbundna års
afgifter till ett sammanlagdt belopp af 1,225,380 kr. 11 öre; 
inom 503 kassor hafva jämte regelbundna årsafgifter, hvilkas 
sammanlagda belopp uppgått till 767,820 kr. 33 öre, jämväl 
uttaxerade bidrag om tillhopa 357,192 kr. 52 öre blifvit upp
tagna, inom 163 kassor hafva endast bidrag på grund af ut
taxering förekommit till ett belopp af sammanlagdt 180,013 
kr. 91 öre, och slutligen hafva ett fåtal kassor — 8 stycken — 
hvarken upptagit regelbundna årsafgifter eller utdebiterade bidrag. 

Betraktas alla kassorna tillsammans, belöpte sig den genom
snittliga årsafgiften pr medlem till 6 kr. 98 öre, medan mot-
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Registrerade sjukkassors inom de olika länen tillgångar och skulder 
vid 1901 års slut. 
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Registrerade sjukkassors inom de olika 
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länen inkomster och utgifter år 1901. 
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svarande genomsnittstal i fråga om utdebiterade bidrag upp
gick till 1 kr. 88 öre. Till följd af nyss fornt påpekade olik
heter i fråga om sättet för medlemsbidragens upptagande inom 
olika kassor, gestaltade sig emellertid de genomsnittliga beloppen 
å regelbundna årsafgifter och utdebiterade bidrag på i nedan 
meddelade trenne öfversikter angifna olika sätt inom olika slag 
af kassor, allteftersom kassorna tillhörde den ena eller andra 
af de tre ifrågakommande grupperna: 

Inträdesafgifter hafva erlagts inom 1,395 af de kassor, 
hvilka härom lämnat uppgifter; böter hafva blifvit inbetalda inom 
846 kassor. 

De af staten lämnade s. k.. förvaltningsbidragen uppgingo, 
såvidt af uppgifterna framgår, till sammanlagdt 260,044 kr. 
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74 öre — 7-2 proc. af det totala inkomstbeloppet — hvaraf 
146,627 kr. 50 öre kommo på städernas och 113,417 kr. 24 öre 
på landsbygdens kassor; dessa belopp utgingo enligt år 1899 
fastställda bestämmelser och grunda sig på kassornas minsta 
antal afgiftspliktiga medlemmar under närmast föregående år. 
Af de i redogörelsen upptagna kassorna hafva 1,455, nämligen 
725 af städernas och 730 af landsbygdens kassor blifvit af 
ofvannämnda belopp delaktiga. 

Den ränteinkomst, som de registrerade sjukkassorna under 
redogörelseåret åtnjutit, fördelar sig på 745 af städernas och 
753 af landsbygdens kassor. 

De under rubriken öfriga inkomster upptagna poster äro 
af växlande natur och kunna de mera betydande specificeras på 
följande sätt: 

Specifikation af »öfriga inkomster». 

Förutom i tabellen omnämnda gåfvor och bidrag af utom
stående, företrädesvis arbetsgifvare, hafva i många fall andra bland 
kassornas inkomster icke upptagna medel under året direkt 
utan kassans förmedling kommit medlemmarne till godo i form 
af kostnader för fri läkarevård eller medicin bestridda af utom
stående, i främsta rummet arbetsgifvare. I uppgifterna närmare 
angifna äro 102 fall, då arbetsgifvare bestridt kostnader af 
ifrågavarande slag, nämligen, för 12 bland städernas och 40 
bland landsbygdens kassor läkarevård med resp. 6,938 kr. och 
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23,645 kr., för 2 stadskassor och 3 landsortskassor medicin 
med resp. 550 kr. och 772 kr., samt för 16 stads- och 29 
landsortskassor såväl läkarevård som medicin med resp. 21,299 
kr. 30 öre samt 43,544 kr. 21 öre. Till dessa komma 35 lik
nande fall, hvaraf 8 bland städernas och 27 bland landsortens 
kassor, då beloppen af de af arbetsgifvare bestridda kostnaderna 
för läkarevård, medicin eller båda delarna icke kunnat angifvas. 

De registrerade sjukkassornas utgifter under året voro 
följande: 

Sjukkassornas utgifter år 1901. 

Samtliga kassorna tillsammans hade att uppvisa en behåll
ning af årets verksamhet, uppgående till 494,410 kr. 14 öre, 
hvaraf 260,777 kr. 46 öre tillföllo städernas och 233,632 kr. 68 
öre landsortens kassor. Kapitaltillväxten under året i procent 
af inkomsterna utgjorde följaktligen resp. 15"i p roc , l l ' i proc. 
och 25'0 p roc ; för sjuk- och begrafningskassor och rena sjuk
kassor voro motsvarando procenttal 14"9 och 19"9. Från behåll
ningen har här emellertid i de olika fallen blifvit frånräknad 
den förlust, som drabbat vissa kassor. I själfva verket har 
behållning uppstått inom endast 1,278 kassor, belöpande sig till 
sammanlagdt 565,987 kr. 7 öre, hvaraf 311,827 kr. 90 öre 
komma på 581 stadskassor och återstoden, eller 254,159 kr. 
17 öre, på 697 landsortskassor, medan 204 af städernas och 115 
af landsortens kassor för året haft att vidkännas en förlust, upp
gående till resp. 51,050 kr. 44 öre och 20,526 kr. 49 öre, eller 
sammanlagdt 71,576 kr. 93 öre. I 19 af dessa fall öfversteg 
bristen 500 kr., i 5 fall uppgick densamma till öfver 1,000 kr., 
i 2 fall till öfver 2,000 kr. och i ett fall till öfver 3,000 kr. 
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För de olika slagen af kassor ingingo de olika utgifts
posterna i totalsumman med följande procent: 

Utgifternas storlek (i %) inom olika slag af kassor. 

Inom samtliga kassor tillsammantagna belöpte sig ut
gifterna för kontant sjukhjälp, begrafningshjälp samt läkare-
arfvoden, medicin o. d. till 88'5 proc. af utgifternas totalsumma, 
medan för förvaltningskostnaderna och »öfriga utgifter» mot
svarande procenttal voro resp. 9"6 och 1'9. 

Kontant sjukhjälp har under året utbetalts af samtliga 
kassor med undantag af 5 stadskassor och 12 landsortskassor, 
af hvilka flertalet börjat sin verksamhet under året och hvilkas 
verksamhet följaktligen ej omfattar mer än en del af året. 
Till undantagen höra likväl 5 kassor, bland hvilkas medlem
mar sjukdomsfall inträffat, för hvilka respektive kassor endast 
bestridt vissa kostnader för läkarevård och medicin. Tagas 
samtliga kassor i betraktande, oafsedt om de under året utbetalt 
sjukhjälp eller ej, gestaltar sig den genomsnittliga utgiften pr 
medlem för sjukhjälp på följande sätt inom olika grupper af 
kassor: 
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Af samtliga 1,503 sjuk- och begrafningskassor — inkl. 
Enköpings himdramannakassa — har under redogörelseåret 
begravningshjälp utbetalts af 521 bland städernas kassor med 
sammanlagdt 297,939 kr. 31 öre, samt af 382 bland kassorna på 
landsbygden med ett sammanlagdt belopp uppgående till 52,449 
kr. 78 öre. Nyssnämnda tvenne belopp motsvara en genom
snittlig utgift p r medlem inom samtliga sjuk- och begrafnings
kassor af resp. 1 kr. 91 öre för städernas och 77 öre för lands
bygdens kassor, samt 1 kr. 56 öre för samtliga kassor. De 
fall, då begrafningshjälp lämnats vid medlems hustrus eller 
barns död, äro i dessa siffror inberäknade. 

De fall, då kassorna lämnat bidrag till läkarevård, medicin 
o. d., omfatta 235 af städernas och 150 af landsortens eller 
in allés 385 kassor. Samtliga dessa omfattade i medeltal under 
året 72,688 medlemmar, af hvilka 50,337 kommo på stä
dernas och 22,351 på landsortens kassor. De utbetalda be
loppen hafva uppgått till 54,972 kr. 25 öre inom hithörande 
stadskassor och 34,472 kr. 73 öre inom landsortskassorna, mot
svarande en utgift pr medlem inom ifrågavarande kassor — med 
bortseende vid beräkningen af några kassor, hvilkas uppgifter 
icke äro jämförliga med de öfrigas — af i förra fallet 1 kr . 
9 öre, i senare fallet 1 kr. 47 öre. 

Förvaltningskostnaderna under året hafva ställt sig afse-
värdt dyrare för städernas än för landsortens kassor, hvilket 
framgår dels af de i tablån å sid. 2 7 ° meddelade procenttal, 
dels äfven af den beräknade, på hvarje medlem kommande an-
parten af ifrågavarande utgiftspost. Den genomsnittliga ut
giften pr medlem i förvaltningskostnader utgjorde nämligen 
i städerna 1 kr. 19 öre och å landsbygden endast 48 öre. 
Jämföras förvaltningskostnaderna med de belopp, som under 
namn af statens förvaltningsbidrag under året blifvit till 
kassorna af statsmedel utanordnade, finner man, att de under 
året lyftade statsbidragens belopp med endast 7,030 kr. 89 öre 
understiga kassornas sammanlagda förvaltningskostnader, at t 
emellertid i fråga om städernas kassor de åtnjutna statsbidragen 
tillsammans med icke mindre än 70,081 kr. 69 öre understiga 
stadskassornas sammanlagda förvaltningskostnader, medan lands
bygdens kassor tillsammantagna af statsbidragen icke blott 
fått sina förvaltningskostnader betäckta, utan äfven därutöfver 
haft 63,050 kr. 80 öre af statsbidragen till godo för andra 
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ändamål. Detta torde hafva sin hufvudsakliga förklaring däri, 
att statsbidragen utgå efter en med antalet aftagande proportion 
till medlemsantalet, äfvensom att de större kassorna, såsom ofvan 
blifvit påvisadt, till öfvervägande del komma på städerna.1) 
Fyra större till städerna räknade kassor befinnas i enlighet 
härmed bafva under året haft att vidkännas förvaltningskost
nader, hvilka med 46,685 kr. 95 öre öfverstiga de af dem lyftade 
statsbidragen. 

För öfrigt hafva, såsom förut anförts, statsbidrag under året 
icke uppburits af 143 kassor, däraf 60 af städernas kassor, i 
de flesta fall beroende därpå, att ifrågavarande kassor under 
föregående år icke varit registrerade. 

Under öfriga utgifter inbegripas till föregående rubriker 
icke hänförliga utgiftsposter af växlande slag. En något utför
ligare specifikation af dessa ter sig på följande sätt: 

Specifikation af »öfriga utgifter». 

Inkomster och utgifter pr medlem under året, fördelade på 
de viktigaste hufvudrubrikerna, samt motsvarande behållning 
hafva inom de olika grupperna af kassor tett sig på sätt, som 
efterföljande tablå angifver: 

1) ^ykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begrafningskassa och Nykterheisfolkets sjuk
kassa äro här hänförda till städerna. 
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Inkomster och utgifter samt behållning i genomsnitt pr medlem. 

De registrerade sjukkassorna förfogade vid 1901 års slut 
öfver följande tillgångar: 

Sjukkassornas tillgångar den 31 dec. 1901. 
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De olika slagen af tillgångar ingingo i hela totalsumman 
med följande procentiska tal: 

Ä andra sidan förefunnos skulder och oreglerade utgifter 
till följande belopp: 

I tab. å sid. 2 1 ° lämnas en öfversikt öfver de registrerade 
sjukkassornas tillgångar och skulder vid redogörelseårets slut 
inom de olika länen i riket. 

Hvarje enskild kassa ägde i genomsnitt i tillgångar 3,134 
kr. 48 öre; medeltalet för städernas kassor är något större eller 
3,925 kr. 66 öre, för landsortens kassor däremot mindre eller 
2,369 kr. 61 öre. I fråga om den verkliga behållningen, efter 
afdrag af skulderna, blifva medeltalen för städernas och lands
bygdens kassor resp. 3,907 kr. 63 öre och 2,350 kr. 88 öre. 

Tillgångar utöfver skulderna utgjorde inom samtliga kassor 
4,976,406 kr. 68 öre; för städernas och landsortens kassor, 
hvardera gruppen betraktad för sig, voro motsvarande belopp 
resp. 3,067,492 kr. 88 öre och 1,908,913 kr. 80 öre. 

Den på hvarje medlem kommande andelen i sjukkassornas 
besparingar, med frånräknande af skulderna, utgjorde för stä
dernas kassor 16 kr. 68 öre och för landsbygdens 17 kr. 83 öre 
och för alla kassor tillsammantagna 17 kr. 10 öre. 
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Under det att de flesta kassor hade sina medel hufvud-
sakligen placerade i banker, räknade ett jämförelsevis litet antal 
kassor, nämligen 141 bland städernas och 202 bland landsbyg
dens, bland sina tillgångar till större eller mindre del for
dringar enligt revers. Dessutom ägde åtskilliga, nämligen 279 af 
städernas och 294 af landsortens kassor, jämväl andra under 
öfriga tillgångar upptagna medel, vanligen mindre belopp, hvilka 
kunna specificeras på följande sätt: 

Specifikation af »öfriga tillgångar». 

Den förut angifna totala skuldsumman vid årets slut afsåg 
inalles 177 kassor, hvaraf 88 voro stadskassor och 89 landsorts
kassor. Endast undantagsvis uppgingo skulderna till mera afse-
värda belopp, i det att blott för 8 kassor skulderna öfverstego 
500 kr. I 7 fall öfverstego skulderna kassans tillgångar, i ett 
af dessa endast uppgick bristen till mer än 200 kr.; i intet af 
sistnämnda fall uppgick dock den pr medlem kommande parten 
af skulden till någon afsevärd storlek. 

3. Sjukdomsfallens frekvens och varaktighet. 
Understödens storlek.1) 

I tab. å sid. 3 5 e lämnas en öfversikt öfver antal sjuk
domsfall och sjukdagar, för hvilka sjukhjälp under redogörelse
året utgått , inom de registrerade sjukkassorna i de olika länen 
i riket. Såsom däraf framgår, redovisa de registrerade sjuk-

l) Jfr noten å sid. 19* . 
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kassornas uppgifter för år 1901 83,026 sjukdomsfall, hvilka 
fördelade sig på de båda könen inom å ena sidan städernas och 
å andra sidan landsbygdens kassor på följande sätt: 

Dessa sjukdomsfall äro emellertid endast sådana, som be
rättigat till sjukhjälp, under det att öfriga sjukdomsfall, som 
drabbat medlemmar under väntetid, karenstid, efter öfver-
skriden längsta medgifna understödstid etc., och sålunda icke 
berättigat till understöd, ej äro medräknade. Uppgifter an
gående motsvarande antal sjuka personer hafva visserligen i 
ett stort antal fall lämnats, men från icke mindre än 632 
kassor saknas likväl uppgifter i detta hänseende. 

En närmare granskning af frekvensen af de understöds-
berättigade sjukdomsfallen bland manliga och kvinnliga med
lemmar, hvar för sig såväl som tillsammans, med afseende fäst 
vid de olikheter, som städernas och landsortens kassor i detta 
hänseende kunna erbjuda, ger vid handen följande: 

Sjukdomsfallen omfatta 1,695,907 sjukdagar, för hvilka sjuk
hjälp utgått; dessa fördelade sig på män och kvinnor inom 
dels städernas, dels landsortens kassor på följande sätt: 

Fördelade på de enskilda sjukdomsfallen lämna nyss med
delade siffror följande tal, angifvande det genomsnittliga antalet 
understödsdagar, som kommit på hvarje sjukdomsfall inom mot
svarande grupper: 

3 
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En måttstock för bedömande af å ena sidan det genomsnitt
liga behofvet af sjukunderstöd eller sjukligheten, såvidt fråga 
är om de sjukdomsfall, som berättigat till sjukhjälp, och å andra 
sidan de kraf på understödsbidrag, som varit ställda på hvarje 
enskild sjukkassemedlem, erhålles, om antalet sjukdagar fördelas 
på hvarje medlem. De medeltal} som på detta sätt erhållas inom 
de olika grupperna, blifva följande : 

I samband härmed meddelas i nedanstående tvenne öfver-
sikter den kontanta sjukhjälpens storlek i genomsnitt dels pr 
sjukdomsfall, dels pr sjukdag inom olika slag af kassor: 

Beträffande antalet dödsfall bland de registrerade sjukkas
sornas medlemmar hafva endast ofullständiga uppgifter kunnat 
erhållas. 
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Antal delägare samt understödsberättigade sjukdomsfall och 
sjukdagar under året inom registrerade sjukkassor 

i de olika länen år 1901. 



4. De registrerade sjukkassornas reglementariska 
bestämmelser. 1) 

Efterföljande öfversikt öfver några af de viktigare stadge
bestämmelser, som reglera de registrerade sjukkassornas verk
samhet, vgrundar sig på dels uppgifterna i tab. III i redogörelsen 
för år 1900, dels de motsvarande uppgifter i fråga om nytill
komna kassor, livilka äro meddelade i supplementtabellen å sidd. 
130—147 i föreliggande redogörelse. Till följd af det afsevärda 
arbete med granskning af kassornas reglementen, som skulle 
varit erforderligt för en revision af uppgifterna i tab. III i 
1900 års redogörelse i ändamål att åvägabringa full öfverens-
stämmelse med kassornas år 1901 gällande stadgar, har en 
dylik revision måst denna gång lämnas å sido. Af denna an
ledning kunna missvisande uppgifter förefinnas i det till grund 
för följande framställning liggande material, utan att dessa dock 
till antal eller innebörd torde vara af någon större betydelse. 

De flesta kassors stadgar innehålla bestämmelser, afsedda 
att i någon mån åstadkomma ett för kassans verksamhet betryg
gande urval af de personer, som upptagas såsom medlemmar. 

Undantag härifrån bilda bl. a. kassor med obligatoriskt in
träde, hvilka under år 1901 förefunnos till ett antal af 96. Dessa 
kassor äro i regel afsedda för arbetare, anställda hos en och samma 
arbetsgifvare och hafva upprättats på dennes initiativ. Vanligen 
åtnjuta dessa kassor äfven understöd i en eller annan form af 
arbetsgifvaren. I den tablå, som meddelas å nästa sida, lämnas 
en öfversikt öfver antalet och storleken af dessa kassor, med 
fördelning på städer och landsbygd samt sjuk- och begrafnings-
kassor och enbart sjukkassor. 

Till de skyddsbestämmelser, som vanligen tillämpas inom 
öfriga kassor, höra bland andra de stadganden, hvilka fastställa 
en högsta eller lägsta ålder för inträde. 

1) Antal medlemmar afser öfverallt i följande kapitel årets slut. Från 12 kassor hafva 
reglementen ieke kunnat erhållas, af hvilkcn anledning desamma icke kunnat inbegripas i de 
siffror, som i det följande meddelas. 
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Kassor med obligatoriskt inträde. 

I annat sammanhang har å sid. 18 e meddelats en öfver-
sikt rörande den inom skilda kassor stadgade olika minimiåldern 
för inträde. En motsvarande öfversikt beträffande den i olika 
fall föreskrifna maximiåldern för inträde lämnas här nedan, 
hvarvid i likhet med hvad i förstnämnda öfversikt äfven skett, 
städernas och landbygdens kassor äro särskilda. 

Endast ett fåtal kassor — 8-4 proc. af samtliga — tillämpade 
icke bestämmelser af nu nämnda art. Af hela antalet medräknade 
kassor voro 67-o proc. sådana, inom hvilka högsta medgifna 
inträdesåldern var fastställd till högst 50 år. I städerna var 
den genomsnittliga maximiåldern för inträde bland ifråga-
kommande kassor lägre än på landsbygden, nämligen 47"7 
år mot 51 "5 år för de senare. 

Maximiålder för inträde. 
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Till förebyggande af, att personer med mindre godt hälso
tillstånd, detta må bero på tillfälliga omständigheter eller ej, 
vinna inträde i kassan, äro de inträdessökande oftast ålagda att 
förete läkarebetyg eller garanti af förutvarande medlemmar. 

Af besläktad natur är den inom ett stort antal kassor 
tillämpade bestämmelsen, att nyantagen medlem skall hafva till
hört kassan under viss längre eller kortare tid, s. k. väntetid, 
innan rät t till understöd vid sjukdom tillkommer honom. Vänte
tidens längd i olika fall framgår af nedan meddelade tablå. 

Nära 60 proc. af samtliga kassor föreskrefvo således en 
väntetid för nytillträdande medlemmar, och öfver 47 proc. 
hade en väntetid af 3 månader eller därunder. Väntetiden synes 
något längre tilltagen inom landsortskassorna än inom städernas 
kassor. 

En väntetid, ehuru af annan natur, tillämpas dessutom ofta 
nog på så sätt, att medlem ej blir delaktig af rätt till sjuk-
hjälp, förr än vissa afgifter blifvit af honom erlagda till kassan. 
Bestämmelserna härom äro mycket växlande och finnas ej i 
förutvarande tab. III återgifna. 

Kassornas fördelning efter väntetidens längd. 

Å andra sidan innehålla de flesta kassors reglementen 
föreskrifter, afsedda att inskränka den tid, hvarunder sjukhjälp 
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ma utbetalas till samma person, som drabbas af ofta återkom
mande sjuklighet eller kronisk sjukdom. Olika kassörs be
stämmelser i detta afseende äro sinsemellan synnerligen varie
rande. I de flesta fall föreskrifves, att sjukhjälp ej får utgå, 
åtminstone med oafkortadt belopp, till samma person för mer 
än ett visst antal dagar under loppet af ett år, ibland kalen
deråret, i andra fall tidslängden ett år, räknad från den tid
punkt, då ifrågavarande person insjuknade. Ofta skarpes där
jämte dessa bestämmelser genom ytterligare inskränkningar i 
rätten till sjukhjälp antingen genom afdrag å sjukhjälpens vanliga 
belopp eller ock genom afkortning å den vanliga understöds
tiden pr år under ett antal följande år, sedan sjukhjälp ett år 
åtnjutits under längsta medgifna tid. I andra fall föreskrifves, 
ofta med liknande inskränkningar, att den kontanta sjuk
hjälpen ej må tilldelas samma person till mer än ett visst be
lopp under en viss begränsad tid, eller att understödet begränsas 
till sitt belopp eller med afseende på tiden för dess åtnjutande, 
när fråga är om samma under längre tid varande sjukdom 
o. s. v. 

A följande sida meddelade tablå lämnar en öfversikt öfver de 
förekommande olika bestämmelserna. Kassorna äro i densamma 
grupperade efter den längsta tid, hvarunder sjukhjälp till oafkortadt 
belopp kan utgå till samma medlem under loppet af ett år — kalen
derår eller år räknadt på förut angifna sätt. De fall, då bestäm
melser af annan art förekomma, äro inräknade under rubriken 
»växlande bestämmelser». 

Af städernas kassor synas 19 och af landsortens 7, så 
vidt af deras reglementen framgår, icke tillämpa bestämmelser 
af ifrågavarande slag. Af samtliga kassor, från hvilka upp
gifter föreligga, lämna 69'6 proc. sjukhjälp under högst ett 
fjärdedels år; bland dessa ingår emellertid en något större 
procent af städernas kassor, nämligen 72'6 p roc , en något mindre 
däremot för landsbygdens, nämligen 66"6 proc. Den längsta 
medgifna tiden för oafkortadt understöd synes följaktligen vara 
något längre bland landsbygdens än bland städernas kassor. 

Inom åtskilliga sjukkassor utgår den kontanta sjukhjälpen 
endast för arbetsdagar. Afseende vid denna inskränkning har 
dock ej kunnat göras å de i föregående tablå angifna 
veckotalen. 
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Kassornas fördelning efter längsta understödstiden. 

Såsom förut nämnts medgifva emellertid åtskilliga kassor 
sjukhjälp under längre tid, än som af ofvanstående tablå fram
går, ehuru med lägre understödsbelopp än de vanliga. 

Jämte de i det föregående nämnda förekomma andra in
skränkningar i sjukkassornas utbetalningsskyldighet af sjuk
hjälp, gående ut på att indraga sjukhjälpen under de första 
dagarne efter insjuknandet eller alldeles inhibera densamma vid 
fall af hastigt öfvergående sjukdom. Kassan befrias härigenom 
från ett stort antal påkänningar, visserligen livar för sig obe
tydliga men tillsammantagna afsevärdt betungande. Å andra 
sidan kan afsaknaden af sjukhjälpen under sådana förhållanden 
förutsättas mindre kännbar för den sjuke och hans familj, och 
dessutom bör genom dessa stadganden till en viss grad kunna 
förebyggas, att anspråk på kassans hjälp göras gällande vid 
alltför obetydliga eller rent af låtsade sjukdomsfall. De bestäm
melser, som sjukkassornas reglementen i detta afseende hafva 
att uppvisa, växla, hvad först den kortaste tid, för hvilken sjuk
hjälp lämnas, vidkommer på sätt, som å nästföljande sida med
delade tablå visar. 
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Kassornas fördelning efter kortaste understödstiden. 

Ej mindre än 88'4 proc. af samtliga de kassor, hvilkas 
bestämmelser äro kända, inskränka sjukhjälpen på nu nämnda 
sätt, i många fall i rätt afsevärd utsträckning. Bland stä
dernas kassor lämna sålunda öfver 38 proc. intet understöd 
vid sjukdom, som varar 7 dagar eller kortare tid, bland lands
bygdens kassor är motsvarande procent betydligt mindre, eller 
endast något mer än 19 proc. 

En mindre betydande roll spelar bestämmelsen om sjuk
hjälpens indragning under den första sjukdomstiden, såsom framgår 
af siffersammanställningen å efterföljande sida. 

Af samtliga kassor, hvilkas reglementen äro kända, tillämpa 
således 22-o proc. bestämmelser af ifrågavarande art. Bland dessa 
ingå emellertid ej mer än 12'5 proc. af städernas kassor, af 
landsortens däremot 31-1 proc. Under gruppen betecknad med 
»villkorlig tid» äro upptagna sådana kassor, inom hvilka den 
tid från sjukdomens början, hvarunder sjukhjälpen innehålles, 
göres beroende af hela sjukdomstidens längd. Vid långvarig 
sjukdom bortfaller i sistnämnda fall hvarje hithörande inskränk
ning i understödet. Nu nämnda bestämmelser tillämpas ofta 
icke, då fråga är om sjukdom på grund af olycksfall i arbetet. 

Af de meddelade siffrorna framgår vidare, att framflyttningen 
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Kassornas fördelning efter den tid från sjukdoms början, för hvilken 
ingen sjukhjälp lämnas. 

af understödstidens början är helt kort — inom 87-0 proc. af hit
hörande kassor, de med villkorlig tid undantagna, högst 4 dagar. 

Vid en öfverblick öfver de bestämmelser, som ligga till 
grund för regleringen af kassornas ekonomi i olika fall, bör 
hänsyn tagas därtill, att sjukkassorna äro dels sjuk- och be-
grafningskassor, dels uteslutande sjukkassor. Det må i samband 
därmed här anmärkas, att i fråga om sjuk- och begrafnings-
kassor ofta de båda sidorna af verksamheten skötes hvar för 
sig; sålunda bestrides begrafningshjälpen uteslutande genom 
särskilda, för begrafningskassans räkning upptagna tillskott, 
begrafningskassans medlemmar äro ej alltid tillika medlemmar 
i sjukkassan och omvändt, villkoren för rätt till utfående af 
begrafningshjälp ej desamma som i fråga om sjukhjälp o. s. v. 
Ett genomgående isärhållande af de båda sidorna af verksam
heten har dock ej varit möjligt. 

Det understöd, som vid sjukdomsfall kommer sjukkassemed
lemmarna till del, utgöres i de flesta fall af ett bestämdt kontant 
penningbelopp pr dag. Storleken af detta belopp är inom 
skilda kassor mycket växlande. Åfven inom samma kassa 
lämnas ofta kontant sjukhjälp till olika belopp, ibland beroende 
af, om den sjuke tillhört den ena eller andra af de olika klasser, 
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på hvilka kassans medlemmar äro fördelade, i andra fall till 
följd däraf, att den sjuke genom föregående sjukdom, enligt 
förut omnämda bestämmelser, är berättigad endast til} reduceradt 
sjukunderstöd. I några fall utgår sjukhjälpen i proportion till den 
sjukes arbetsförtjänst under tiden närmast före insjuknandet, 
i andra fall göres den beroende af antalet medlemmar i kassan 
o. s. v. I nedan meddelade tablå äro kassorna grupperade efter 
storleken af det ordinära sjukhjälpsbeloppet pr vecka, med an-
gifvande af antalet medlemmar inom hvarje grupp, för städerna 
och landsbygden hvar för sig. 

De förekommande grupperna I—IV omfatta sådana kassor, 
hvilkas medlemmar antingen icke äro indelade i olika klasser 
utan alla erhålla lika stor sjukhjälp under ordinära förhållanden, 
eller också äro indelade i klasser med olika sjukhjälpsbelopp, 
utan att dessa dock för de olika klasserna variera inom vidare 

Kassornas fördelning efter den kontanta sjukhjälpens storlek. 

1) Dessutom 2 kassor med okäudt antal medlemmar. 
2) » 5 » . » » . . 
3 ) » ' 4 » » » » » 
4) » 1 » » . » . . 
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gränser än de i tabellen för hela gruppen angifna. Grupperna 
V—X åter omfatta sådana kassor, hvilkas medlemmar äro för
delade i oKka, vanligen 2 klasser med olika ordinära under
stödsbelopp, hvilka falla inom tvenne olika af de för grupperna 
I—IV angifna gränser, på sätt, som i tabellen angifves. 

Den kontanta sjukhjälpen varierar i de flesta fall fr. o. m. 
50 öre t. o. m. 1 kr. 50 öre pr dag, eller, pr vecka räknadt, 
fr. o. m. 3 kr. eller 3 kr. 50 öre, allteftersom sjukhjälpen ut
går endast för arbetsdagar eller därjämte äfven för söndagar, 
t. o. m. resp. 9 kr. eller 10 kr. 50 öre. I närmaste öfverens-
stämmelse härmed äro de i tabellen angifna grupperna II 
och III de utan jämförelse största och omfatta jämte den i 
storleksordning närmast efter dem kommande grupp VIII mer 
än 68 proc. af hela såväl antalet kassor som antalet medlemmar. 
Bortsedt från möjligen hit hänförliga kassor tillhörande grupp 
XI, u tgår den kontanta sjukhjälpen pr vecka med högst 7 kr. 
inom mer än 43 proc. af kassorna, omfattande öfver 44 proc. 
af medlemmarna. De oftast förekommande beloppen äro utan 
tvifvel 7 kr. och 10 kr. 50 öre pr vecka, motsvarande resp. 1 
kr. och 1 kr. 50 öre pr dag. 

Tabellen uppvisar en ganska bestämd olikhet mellan stä
dernas och landsortens kassor, i det att grupp III är den ojäm
förligt största bland stadskassorna, i samband hvarmed äfven 
grupp VIII bland dem är relativt talrikt representerad, medan 
bland landsortskassorna grupp II är den afgjordt största på 
samma gång som grupp V är jämförelsevis stor. 

De rena sjukkassorna synas i förevarande afseende, så vidt 
af det knappa materialet framgår, hafva att uppvisa vissa 
egendomligheter. En sammanställning af dem med enahanda 
gruppindelning ter sig på sätt, som den å nästföljande sida med
delade tablå utvisar. 

I synnerhet vid jämförelse med de genomsnittsbelopp å 
den kontanta sjukhjälpen pr sjukdag, hvilka blifvit meddelade 
å sid. 3 4 e , synas de nyss anförda siffrorna angifva tvenne olika 
hufvudgrupper bland sjukkassorna, den ena hänförlig till grupp 
IV och karakteriserad af ovanligt stora belopp, den andra för
delad på grupperna I och II med små belopp. Den förra 
gruppen är uteslutande representerad af stadskassor — i regel 
tjänstemannakassor — den andra är lika afgjordt att hänföra 
till landsbygden. 
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Den kontanta sjukhjälpens storlek inom enbart sjukkassor. 

Förutom det kontanta understödet betala vissa kassor äfven 
läkarevård och medicin samt någon gång sjukhusvård för 
sina medlemmar, i enstaka fall jämväl för medlemmarnes an
höriga; uppgifter härom äro dock ej lämnade i tab. III i 1900 
års. redogörelse 2). 

De réglementer-ade afgifter, som af de registrerade sjuk
kassorna upptagas för bestridande af deras utgifter, äro till 
sina belopp ännu mera växlande, än hvad fallet är i fråga om 
understödsbeloppen. I regel stå dessa afgifter i en viss pro
portion till storleken af den kontanta sjukhjälp, som lämnas. 
Emellertid äro sjukkassorna i större eller mindre grad fo
tade på uttaxering, d. v. s. att de medel, som erfordras för 
bestridande af utgifterna, anskaffas åtminstone delvis genom en 
uttaxering på medlemmarna, som till sin storlek är beroende af 
behofvet för tillfället. Ett sådant tillvägagångssätt användes 
i synnerhet för bestridande af begrafningshjalpen. I mindre 
grad förekommer uttaxering äfven vid regleringen af sjukkas
sornas inkomster och utgifter i samband med sjukdomsfallen, 
ehuru detta system dock kommit till användning inom åtskil
liga kassor. 

En öfversikt öfver den regelbundna arsafgiftens storlek inom 

1) En kassa utan uppgifvet medlemsantal utesluten. 
2) Jfr sid. 28* . 
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olika kassor meddelas i tabellen här nedan, hvilken med af-
seende å uppställning och den använda gruppindelningen är 
analog med tabellen å sid. 43 °. 

Kassornas fördelning efter storleken af medlemmarnes regel-
bundna årsafgifter. 

Såsom tabellen utvisar, upptaga öfver 45 proc. af de i ta
bellen medräknade kassorna, omfattande nära 38 proc. af hela 
antalet medlemmar, en årsafgift af högst 6 kr. Städernas och 
landsbygdens kassor förete äfven i förevarande afseende af-
gjorda olikheter, hvilka dock nära sammanhänga med de förut 
i fråga om den kontanta sjukhjälpen påpekade. Sålunda före-

1) Dessutom 2 kassor utan uppgifvet antal medleramar. 
2) > 1 . > , , 
3) > 3 . > » > » . 
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komma tämligen höga afgifter inom långt flere bland städernas 
än bland landsbygdens kassor. Bland förut nämnda kassor, 
hvilka upptaga en årsafgift af högst 6 kr., befunno sig vidare 
endast 24 proc. af städernas men mer än 65 proc. af lands
ortens kassor. Inom ett antal kassor är årsafgiftens storlek 
beroende af medlemmarnes arbetsförtjänst, i några fall erlägges 
årsafgift endast under ett begränsadt antal år o. s. v.; dessa och 
öfriga mera ovanliga fall äro hänförda till grupp XVI. Enligt hvad 
tabellen gifver handen, hafva inga årsafgifter af något som helst 
slag förekommit inom 89 af städernas och 68 af landsbygdens 
kassor; antalet medlemmar inom dessa kassor uppgick, så vidt 
detta är kändt, vid redogörelseårets slut till resp 12,141 och 7,629. 

Till jämförelse med föregående tabell samt den å sid. 4 5 ° 
meddelade lämnas här jämväl en tablå till belysning af den 
regelbundna årsafgiftens storlek bland de rena sjukkassorna. 

Regelbundna årsafgiftens storlek inom enbart sjukkassor. 

1) Dessutom en kassa utan kändt antal medlemmar. 
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Förutom regelbundna årsafgifter och utdebiterade bidrag 
erlägga medlemmarne inom de flesta kassor vid inträdet en 
inträdesafgift. Inträdesafgiftens storlek är inom skilda kassor 
ganska olika, men vanligen uppgår densamma till 1 à 2 kronor. 
I sjukkassornas ekonomi spelar denna afgift dock en under
ordnad roll. 

Beloppet af den begrafningshjälp, som af sjuk- och begraf-
ningskassor vid dödsfall bland medlemmarne utbetalas till den 
aflidnes anhöriga, är inom olika kassor mycket olika. Ofta nog 
motsvarar detsamma endast kostnaderna för den aflidnes nöd
torftiga begrafning och de oundgängligaste i samband med 
dödsfallet den dödes efterlefvande drabbande utgifter. Inom 
många kassor är den dock något större tilltagen; inom ett 
mindretal kassor uppgår begrafningshj alpen till rätt afsevärda 
belopp. I ett stort antal fall äro understödsbeloppen beroende 
af antalet medlemmar inom kassan, ibland med, ibland utan be
stämda undre eller öfre gränser, hvilka under inga förhållanden 
få öfverskridas. 

I efterföljande tablå meddelas en gruppering af de registre
rade kassor, som lämna begrafningshj älp, efter storleken af det 
minsta belopp, med hvilket begrafningshj alpen enligt stadgarnes 
bestämmelser utgår, för städernas och landsbygdens kassor, 
hvardera gruppen för sig: 

Sjuk- och begrafningskassor fördelade efter begrafningshjälpens 
minsta belopp. 
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Af de anförda siffrorna synes framgå, att begrafnings-
lijälpen är något större tilltagen bland städernas kassor än 
bland landsortens så tillvida, att medan 49-o proc. af samtliga 
i tablån upptagna kassor fastställt en undre gräns för begraf-
ningshjälpen om 50 kr. eller lägre belopp, bland dessa ingå af 
hithörande stadskassor ej mer än 33"7 proc , af landsorts
kassorna däremot 64-3 proc. I många fall utgöra de förut
nämnda minimibeloppen de under alla förhållanden faktiskt 
utgående beloppen. Inom de kassor emellertid, som lämna en 
med medlemsantalet växlande begrafningshjälp, är denna i verk
ligheten vanligen större; i dylika fall linnes ej sällan ett 
maximum fastställdt, hvilket dock ofta ej uppnås. I grupp X 
i tablån äro bland andra medräknade ett större antal sådana 
kassor, som lämna en begrafningshjälp till storleken beroende 
af medlemsantalet, utan fastställdt minimum, men i öfrigt jäm
förliga med de i föregående grupper upptagna kassor. 

I det följande lämnas en öfversikt öfver sådana kassor, 
som lämna en begrafningshjälp, hvilken, åtminstone under vissa 
omständigheter, kan uppgå till jämförelsevis stora belopp. De 
angifna siffrorna äro emellertid maximisiffror, som endast i vissa 
fall beteckna den faktiskt utgående begrafningshj alpen, i andra 
fall däremot endast gränsbelopp, som undantagsvis utbetalas. 

Sjuk- och begrafningskassor med relatift hög begrafningshjälp. 

4 
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Ett ej ringa antal kassor utbetala begrafningshjälp äfven 
vid medlems makas och, i ett par fall, äfven vid medlems barns 
död. Såvidt af det här begagnade materialet framgår, har detta 
ägt rum inom 179 af de i redogörelsen upptagna kassorna, 
af hvilka 119 äro stadskassor och 60 landsortskassor. I fler
talet af dessa fall u tgår dock begrafningshj alpen med mindre 
belopp än i fråga om afliden medlem. Af hithörande kassor 
lämnade sålunda 57 stadskassor och 18 landsortskassor oafkortad 
begrafningshjälp vid medlems hustrus död, medan 54 stadskassor 
och 30 landsortskassor lämnade en begrafningshjälp, under
stigande den för medlemmar fastställda, dock minst hälften af 
sistnämnda belopp. Ibland är rätten till begrafningshjälp vid 
hustrus död förenad med förhöjda af gifter, medlem dock obe
taget att med afstående från sådan rätt erlägga mindre af-
gifter. 

Ehuru medlemmarnes afgifter och bidrag till kassorna i 
många fall upptagas utan afseende på deras användning till 
sjukhjälp eller begrafningshjälp, och sålunda ingen skillnad göres 
för sjukkassan och begrafningskassan, torde dock i flertalet fall 
förhållandet vara ett i viss mån motsatt, i det att, såsom förut 
anmärkts, begrafningshj alpen tämligen uteslutande bestrides 
genom utdebitering på medlemmarne vid hvarje inträffadt döds
fall. Oftast är det belopp, som sålunda skall uttaxeras, i 
stadgarna fastställdt, vanligen till 25 öre, 50 öre eller 1 kr. pr 
medlem. 

Stockholm i december 1904. 

Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. 



TABELLER. 



I tabellerna använda förkortningar och beteckningar. 

-fond. -förening. -kassa, -sällskap. 

Sjuk- af. sför. sk. — 

Sjukkasse- — skför. — — 

Sjukhjälp (s)- shf. shför. slik. — 

Begrafnings- bf. bför. Vik. — 

Begrafningshjälp (s)- — bkför. — — 

Sjuk- och begrafnings- sbf. sbför. sbk. sbs. 

Sjukhjàlps- och begrafnings- shbf. shbför. shbk. sbbs. 

Sjuk- och begrafningshjälp (s)-.; sbhf. sbhför. sbbk. sbhs. 

Sjuk- och begrafningskasse- — sbkför. — — 

Sjuk- och begrafningshjälpkasse- — sbhkför. — — 

I tab. 2 kol. 15 betecknar tecknet -r förlust. 
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N o t e r . 

Stockholms stad. 

N:o 71 . Inträdesafgift: i sjukkassan 1 kr.; i begrafningskassan 50 öre, 1 kr. 
eller 1 kr. 50 öre, allteftersom personen i fråga befinner sig i åldern 
mellan 16 och 30, mellan 30 och 40 eller mellan 40 och 50 år resp. 
Begrafningshjälp : 50 öre för hvarje medlem, dock högst 500 kr. 

» 142. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: 10 veckor pr år och 30 veckor 
under loppet af fem på hvarandra följande år. 

» 154. Kassan är indelad i tvänne klasser I och I I , med olika afgifter och 
understöd; medlem kan äfven tillhöra båda klasserna. I tabellen angifna 
lägre belopp afse klass I I , de högre beloppen klass. I och I I tillsamman. 

» 159. Förut angifna bestämmelser i fråga om n:o 154 gälla äfven denna 
kassa. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : hel sjukhjälp i högst 10 
veckor, därefter half sjukhjälp under ytterligare högst 10 veckor, allt 
under loppet af ett år. 

Stockholms län. 

Södertälje. 

» 5. Begrafningshjälp: 50 öre för hvarje medlem. 

Landsbygden. 

» 2. Tid från sjukdomens början o. s. v.: 3 dagar vid sjukdom, som varar 
kortare tid än 6 dagar. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : 75 dagar 
under samma sjukdom. 

» 3. Sjukkassan och begrafningskassan äro skilda kassor. Inträdesafgift: 

i sjukkassan 1 kr., i begrafningskassan 50 öre; dessutom 25 öre i 
lösen för motbok. Regelbunden ärsafgift: i sjukkassan 7 kr. 20 öre, 
i begrafningskassan 1 kr. 20 öre. Begrafningshjälp: 1 kr. för hvarje 
medlem, dock högst 500 kr. 

T> 12. Begrafningshjälp: 1 kr. för hvarje medlem. 
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Uppsala län. 

Enköping. 

N:0 1. Kassan registrerad, ehuru densamma endast lämnar begrafningshjälp. 
Medlem kan mot erläggande af dubbla afgifter erhålla begrafningshjälp 
till dubbla det normala beloppet. I tabellen angifna maximiafgifter 
afse dylik »dubbelförsäkring». Begrafningshjälp: 1 eller 2 kronor 
för hvarje medlem, allteftersom den aflidne varit enkelt eller dubbelt 
försäkrad. 

Södermanlands län. 

Eskilstuna. 

» 1. Kontant sjukhjälp och längsta tid, hvarunder o. s. v. : hel sjukhjälp 
i högst 26 veckor, därefter half sjukhjälp, så länge sjukdomen varar. 
Begrafningshjälp: 50 öre för hvarje medlem, dock högst 100 kr. 

» 19. Kontant sjukhjälp och längsta tid, hvarunder o. s. v.: hel sjukhjälp i 
högst 20 veckor, därefter half sjukhjälp. 

Torshälla. 

» 1. Kontant sjukhjälp för vecka: 50 öre för hvarje helt tiotal medlemmar, 
dock högst 5 kronor. Begrafningshjälp: 50 öre för hvarje medlem, 
dock högst 50 kr. 

» 2. Kontant sjukhjälp för vecka: 10 öre för hvarje medlem, dock högst 10 kr. 
Begrafningshjälp: 50 öre för hvarje medlem, dock högst 50 kr. 

» 3. Begrafningshjälp: 50 öre för hvarje medlem, dock högst 30 kr. 
» 4. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : hel sjukhjälp i högst 26 veckor, där

efter half sjukhjälp. Kontant sjukhjälp för vecka: 10 öre för hvarje 
medlem. Begrafningshjälp: 50 öre för hvarje medlem. 

» 5. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: hel sjukhjälp i högst 26 veckor, därefter 
half sjukhjälp. Kontant sjukhjälp för vecka: 1 kr. för hvarje fullt 
tiotal af medlemsantalet. Begrafningshjälp: 5 kr. för hvarje fullt 
tiotal af medlemsantalet. 

•<> 6. Män och kvinnor bilda skilda klasser inom kassan. I tabellen afse 
de lägre beloppen kvinnor, de högre män. Inträdesafgift: beroende af 
inträdesåldern. 

Mariefred. 

» 1 och 2. Inträdesafgift: det lägre beloppet afser personer, som ej uppnått 

35 år, det högre öfriga inträdande. 
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Trosa. 

N:o 1. Inträdesafgift: 50 öre för person under 20 år, för äldre ytterligare 50 
öre för hvarje år, hans ålder öfverstiger 20 år. Längsta tid, hvarunder 

o. s. v.: hel sjukhjälp i högst 3 månader under hvartdera af två på 
hvarandra följande kalenderår; i händelse af sjukdom under de tre därpå 
följande åren lämnas endast half sjukhjälp. Under loppet af 10 år får 
ingen uppbära högre sjukhjälp än sammanlagdt 540 kr. 

Landsbygden. 

» 8 och 36. Begrafningshjälp: 1 kr. för hvarje medlem, doek högst 100 kr. 
» 37. Regelbunden årsafgift: för delägare, som tillhört kassan i minst 2 år 

och i afgifter erlagt sammanlagdt 12 kr. mer än han utfått i sjukhjälp, 
50 öre i månaden, eljes 1 kr. Kontant sjukhjälp m. m. : sjukhjälp 
utgår vid såväl delägares som delägares hustrus sjukdom, då denna 
varar längre än 6 dagar, med 9 kr. för man och 3 kr. för hustru pr 
vecka under högst 2 månader; vid sjukdomsfall af längre varaktighet 
utbetalas för hvar och en af de följande 6 månaderna 15 kr. för man 
och 5 kr. för hustru. Begrafningshjälp: jämväl vid medlems hustrus död. 

Östergötlands län. 

Linköping-. 

» 9. Inträdesafgift: förutom 25 öre för motbok 2 kr. för person, som ej 
uppnått 25 år, samt för öfriga inträdande ytterligare 1 kr. för hvarje 
påbörjadt femtal år utöfver 25 af inträdesåldern. Längsta tid, hvar
under o. s. v.: hel sjukhjälp i högst 13 veckor om året under två på 
hvarandra följande år, därefter half sjukhjälp i samma utsträckning under 
nästföljande 2 år. 

Norrköping. 

» 1. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: hel sjukhjälp i högst 26 veckor, därefter 
half sjukhjälp. Begrafningshjälp: dessutom 40 kr. vid medlems hustrus 
död, om mannen tillhört fonden minst ett år. 

» 3. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: hel sjukhjälp i högst 26 veckor, därefter 

half sjukhjälp under ytterligare högst 26 veckor, samt sedermera fjärdedels 

sjukhjälp, så länge sjukdomen varar. 

» 7. Tid från sjukdomens början o. s. v.: 3 dagar, då sjukdomen varar 

kortare tid än 7 dagar. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : hel sjukhjälp 

i högst 13 veckor, därefter half sjukhjälp under ytterligare högst 13 
veckor. 
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N:o 9. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: hel sjukhjälp under högst 13 veckor 
i följd, därefter half sjukhjälp. Begrafningshjälp: i första afdelningen 
40 kr. för man och 30 kr. för hustru, i andra afdelningen 80 kr. för 
man och 60 kr. för hustru. 

Landsbygden. 

» 18. A/gifter och sjukhjälp: de lägre beloppen afse kvinnliga, de högre 
manliga medlemmar. Begrafningshjälp: for man 1 kr. för hvarje medlem, 
dock högst 100 kr.; hälften för kvinnlig delägare. 

» 107. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: under tre på hvarandra följande år 
högst 200 dagar. Begrafningshjälp: dessutom vid medlems makes eller 
makas död med 15 kr. 

Jönköpings län. 

Jönköping. 

» 13. Af gifter, väntetid: medlem erlägger en veckoafgift, utgörande 1 tim
penning enligt en ordinarie arbetstid af 65 timmar i veckan. Inträdes
sökande blir ej definitivt antagen såsom medlem i kassan, med mindre 
han under 12 på hvarandra följande veckor erlagt den föreskrifna vecko-
afgiften. Kontant sjukhjälp: utgår med ett belopp pr dag utgörande 
6 gånger veckoafgiften; för sön- och helgdagar utbetalas ej sjukhjälp. 
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: högst 100 dagar pr kalenderår; under 
de första fem åren sammanlagdt högst 200, och sedan för hvarje på
börjad femårsperiod inalles högst 100 dagar. Begrafningshjälp: vid 
medlems död fyrdubbla beloppet af medlemmens i fråga veckoinkomst 
vid verkstaden under sista fulla arbetsvecka; vid medlems hustrus död 
tredjedelen af den begrafningshjälp, som skulle utgått, därest mannen dött. 

Landsbygden. 

» 44. Begrafningshjälp: 30 kr. så länge medlemsantalet understiger 100, 

sedermera 50 kr. 
» 48. Begrafningshjälp: 1 kr. för hvarje medlem. 

Kalmar län. 

Oskarshamn. 

» 1. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: 90 dagar under ett kalenderår och 

200 dagar under tre på hvarandra följande år. 
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Landsbygden. 

N:o 4. A/gifter och understöd: de lägre afgifterna afse kvinnliga, de högre man

liga medlemmar. 

Gotlands län. 

landsbygden. 
» 7. Inträdesafgift: den högre afgiften afser personer, som öfverskridit 50 är. 

Längsta tid, hvarunder o. s. v. : 13 veckor under ett är, af dessa högst 
7 i följd, hvarefter en månads uppehåll inträder. Begrafningshjälp: 

50 öre för hvarje medlem. 
» 8. Begrafningshjälp : 25 öre för hvarje medlem, dock högst 500 kronor. 
» 9. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: medlem är berättigad till sjukhjälp 

intill sammanlagdt 33 kr. pr år och 132 kr. under hela medlemstiden. 
Kontant sjukhjälp: 5 öre i veckan af hvarje medlem, dock minst 3, 
högst 4 kr. Begrafningshjälp: 20 kr. för medlem, som tillhört kassan 
1—5 år, därefter ytterligare 10 kr. för hvarje påbörjadt nytt femtal år 
af medlemstiden, dock högst 100 kr. 

Blekinge län. 

Karlshamn. 

» 1. Begrafningshjälp: 40 kr. under första, 60 kr. under andra, 75 kr. 

under tredje, 90 kr. under fjärde medlemsåret, därefter 100 kronor. 

Landsbygden. 

» 3. Regelbunden årsafgift, kontant sjukhjälp: de lägre beloppen afse kvinn
liga, de högre manliga medlemmar. 

» 5. Medlemmar under 20 års ålder bilda en särskild klass inom kassan 
med lägre afgifter och understöd, angifna i kol. 7, 9 och 15, beloppen 
i kol. 8, 10 och 16 afse öfriga medlemmar. Begrafningshjälp: inom 
lägre klassen 25 öre för hvarje medlem, inom högre klassen 25 öre för 
hvarje medlem i lägre och 50 öre för hvarje medlem i högre klassen; 
begrafningshjälpen utgår jämväl vid medlems hustrus död. 

Kristianstads län. 

Kristianstad. 

» 10. Regelbunden årsafgift: till begrafningskassan 3 kr. för gift och 1 kr. 

50 öre för ogift medlem under hvarje år, så länge begrafningskassan 
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ej uppgått till 500 kr., sedermera endast under de 2 första åren 
af medlemstiden. Kontant sjukhjälp: 7 kr. för kvinnlig och 10 kr. 
50 öre för manlig medlem pr vecka. Begrafningshjälp: jämväl vid 
medlems hustrus död. 

Engelholm. 

N:o 3. Begrafningshjälp: 50 kr. för medlem, som tillhört föreningen kortare 
tid än 5 år, eljes 10 kr. för hvarje medlemsår intill 100 kr. 

Landsbygden. 

» 8. Begrafningshjälp: 50 öre för hvarje medlem. 

» 29. Gifta medlemmars hustrur kunna ingå som medlemmar i kassan utan 
att hafva anställning vid Klippans pappersbruk,. Dessa erlägga 1 kr. 
i inträdesafgift samt 3 kr. 60 öre i årsafgift, men komma vid sjuk
domsfall i åtnjutande af endast läkarevård och medicin. Kontant sjuk

hjälp: dessutom läkarevård och medicin. 
» 40. Inträdesafgift: 1 kr. för medlem, som ej uppnått 50 år; i annat fall 

ytterligare 50 öre för hvarje fyldt år öfver 50. Begrafningshjälp : 1 kr. 
för hvarje medlem. 

;> 54. Begrafningshjälp: 1 kr. för hvarje medlem, dock högst 100 kronor. 
;> 56. Begrafningshjälp: 50 öre för hvarje medlem, dock högst 50 kr. 
» 57. Kontant sjukhjälp: 1 kr. pr dag, så länge medlemsantalet ej öfverstiger 

200, därefter 1 kr. 50 öre. 
» 88. Tid från sjukdomens hörjan o. s. v.: 2 dagar vid sjukdom, som varar 

kortare tid än en vecka. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : 50 dagar 
under loppet af ett kalenderår och 100 dagar under loppet af 3 på 
hvarandra följande år. 

Malmöhus län. 

Malmö. 

» 30. Begrafningshjälp: 300 kr., hvaraf hälften utbetalas vid delägares hustrus 

död under mannens lifstid. 

Landskrona. 

» 12. Begrafningshjälp: äfven vid medlems hustrus död. 

Hälsingborg. 

» 8. Inträdesålder: minst 18 år i fråga om man och 20 år i fråga om 
kvinna. Årsafgift, kontant sjukhjälp: de lägre beloppen afse kvinnliga, 
de högre manliga medlemmar. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : 90 dagar 
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under loppet af ett kalenderår och 200 dagar under loppet af 3 på hvar-
andra följande är. Begrafningshjälp : vid kvinnlig medlems död omedel
bart 50 kr., vid manlig medlems 100 kr., senare ytterligare 1 kr. för 
hvarje medlem, dock högst 400 kr. 

N:o 14. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: 90 dagar under samma kalenderår 
och 200 dagar under loppet af tre på hvarandra följande år. 

Ystad. 

» 5. Årsafgift, hontant sjukhjälp: de ordinarie beloppen äro resp. 6 kr. och 
10 kr. 50 öre; medlem kan äfven erlägga half eller dubbel årsafgift 
och erhåller då vid sjukdom resp. half eller dubbel sjukhjälp. 

Landsbygden. 

» 14. A/gifter, sjukhjälp: de lägre beloppen afse kvinnliga, de högre manliga 
medlemmar. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : under loppet af ett hälft 
år utbetalas i sjukhjälp högst 50 kr. åt manlig och 37 kr. åt kvinnlig 
medlem. Kontant sjukhjälp: när kassans behållning understiger ett 
belopp motsvarande 8 kr. för hvarje medlem, utgår sjukhjälpen med 
endast hälften äf de angifna beloppen. 

» 40. Medlem, som under 5 år ordentligt erlagt afgifter och under samma 
tid icke uppburit sjukhjälp, befrias från vidare afgifter till kassan, om dennas 
behållning öfverstiger 2,000 kr. Medlem, som tillhört föreningen i 5 är 
och inbetalt 60 månadsafgifter, är berättigad till en sjukhjälp af 12 kr. 
i veckan, om han erlagt 1 kr. i månadsafgift, och 6 kr. i veckan, om 
han erlagt 50 öre i månadsafgift, dock med skyldighet att efter till
frisknandet, därest han icke är att hänföra till förut nämnda från af
gifter befriade medlemmar, fortsätta med de stadgade afgifternas in
betalning, tills en fjärdedel af den erhållna sjukhjälpen återbördats till 
kassan. Medlem, som ej tillhört föreningen i 5 år och inbetalt 60 
månadsafgifter, är berättigad till en sjukhjälp af 9 kr. i veckan, om han 
erlagt 1 kr. i månadsafgift, och 4 kr. 50 öre i veckan, om han erlagt 
50 öre; med skyldighet att så länge fortsätta med de stadgade afgif
ternas erläggande, till dess en tredjedel af den erhållna sjukhjälpen 
blifvit återbetald. 

» 52. Begrafningshjälp:' 50 öre för hvarje medlem. 
» 78. Begrafningshjälp: jämväl vid medlems hustrus död. 

» 105. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : hel sjukhjälp under 10 veckor, därefter 
half sjukhjälp under 5 veckor. 

» 114. Begrafningshjälp: 1 kr. för hvarje medlem, dock högst 100 kronor. 
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Göteborgs och Bohus län. 

Göteborg. 

N:o 4. Medlemmarne äro allt efter storleken af deras aflöning indelade i tre 
grupper; i tabellen anförda belopp å afgifter och understöd afse l:sta 
och 3:dje grupperna. I andra gruppen utgöra inträdesafgiften och 
årsafgiften resp. 1 kr. 50 öre och 7 kr. 20 öre, samt kontanta sjuk

hjälpen för vecka och begrafningshjälpen resp. 7 kr. och 60 kr. 
» 5. Regelbunden årsafgift: 3 timmars aflöning i månaden. Kontant sjuk-

hjälp för vecka: den sjukes halfva veckoafiöning. Begrafningshjälp: 

4 veckors aflöning, beräknad efter den aflidnes fulla veckoafiöning. 
» 14. Begrafningshjälp: gift medlem, som minst 6 månader tillhört kassan, 

erhåller vid hustruns död 75 kr. 
». 24. Inträdesafgift: dessutom 10 kr. under loppet af första året efter in

trädet; nyantagen medlem blir berättigad till sjukhjälp, sedan han vid 
tredje ordinarie sammanträdet inbetalt hälften af nyssnämnda belopp. 
Begrafningshjälp: jämväl vid medlems hustrus död. 

» 25. Kontant sjukhjälp: 3 öre pr dag för hvarje medlem. Begrafningshjälp : 2 kr. 
för hvarje medlem; vid medlems hustrus död lämnas half begrafningshjälp. 

» 31 . Medlemmarne äro indelade i tvänne serier A och B, den förra afsedd 
för manliga, den senare för kvinnliga medlemmar. Medlem är dock 
berättigad tillhöra båda serierna, i hvilket fall såväl afgifter som kontant 
understöd uppgå till sammanlagda beloppen af de inom de särskilda 
serierna gällande. I tabellen angifna belopp å afgifter och understöd 
afse, de högre serien A, de lägre serien B. Begrafningshjälp : inom 
serien A 75 kr. vid medlems och 50 kr. vid medlems hustrus död, 
så länge medlemsantalet understiger 75, eljes resp. 100 och 75 kr. ; 
inom serien B utgår begrafningshjälpen med 2/3 af beloppet inom serien 
A i motsvarande fall. 

» 37. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: sjukhjälp utgår med högst 200 kr. 
under ett år, högst 300 kr. under två och högst 400 kr. under tre på 
hvarandra följande år. Sjukhjälp: utgår i regel icke under ferierna 

(ä/6-3Vs och 2 % 2 - l ä / , ) -
» 41 . Begrafningshjälp: utgår med halfva beloppet vid medlems hustrus död. 
» 47. Begrafningshjälp : 1 kr. för hvarje medlem vid såväl medlems som med

lems hustrus död. 
» 62. Regelbunden årsafgift: minst 60 öre, högst 2 kr. för manlig medlem; 

kvinnlig medlem betalar half afgift. Kontant sjukhjälp: till manlig 
medlem 10 kr. 50 öre i veckan, till kvinnlig medlem halfva detta 
belopp. 'Begrafningshjälp: 100 kr.; gift manlig medlem erhåller vid 
hustruns död 100 kr., samt vid barns under 15 år död 25 kr. 
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N:o 68. Regelbunden årsafgift: 9 kr. under de 3 första åren af medlemstiden, 

därefter 6 kr. 
» 71. Regelbunden årsafgift: för medlem, som inträdt i föreningen i åldern 

15—25 år 12 kr., samt för andra medlemmar ytterligare 1 kr. 20 öre 
för hvarje påbörjadt femtal år utöfver 25. Begrafningshjälp: 1 kr. 
för hvarje medlem, dock högst 150 kr., såvida ej annorlunda särskildt 
beslutas. 

> 78. Afgifter och understöd: de lägre beloppen afse kvinnliga, de högre 
manliga medlemmar. 

82. Inträdesafgift: däraf 5 kr. till begrafningskassan. Begrafningshjälp: 

halfva beloppet vid medlems hustrus död. 
89, 90 och 95. Begrafningshjälp: äfven vid medlems hustrus död. 

» 106. Tingstads Trävaru-Aktiebolag bestrider kostnaderna för läkarevård åt 
kassans medlemmar och bidrager första året af kassans verksamhet med 
ett belopp af 1 kr. 50 öre pr medlem, samt därefter hvarje år med 
dubbla beloppet af statsbidraget. 

» 124. Begrafningshjälp: 50 öre för hvarje medlem. 

landsbygden. 

: 1. Kassans medlemmar äro fördelade på tvänne olika klasser med olika 
afgifter och understödsbelopp. Längsta tid, hvantnder o. s. v.: hel 
sjukhjälp i högst 70 dagar, därefter half sjukhjälp i ytterligare högst 30 
dagar under ett år. Kontant sjukhjälp: sjukdom medför ej befrielse 
från de månatliga inbetalningarna af årsafgiften. Arbetsgifvaren betalar 
premien för olycksfallsförsäkring af kassans medlemmar; vid sjukdom 
på grund af olycksfall utbetalar kassan därför endast half sjukhjälp, så 
länge oafkortad hjälp lämnas af olycksfallsförsäkringsbolaget. Arbets
gifvaren betalar läkarevården med 600 kr. för år samt halfva kostna
derna för medicin för medlemmarne äfvensom för deras hustrur och barn 
under 15 år. Begrafningshjälp : äfven vid medlems makes eller makas död. 

Älfsborgs län. 
Borås. 

» ] . Medlemmarne äro fördelade på 4 klasser. Inträdesålder, max.: i 

första och andra klassen 50 år, i tredje och fjärde klassen 45 år. 

Inträdesafgift: växlande med ålder och klass. 

Regelbunden årsafgift : 

3 kr inom klass I. 

6 » » > II . 

9 » > » I I I . 
12 » » » IV. 
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Kontant sjukhjälp för vecka: 

3 kr inom klass I. 

6 » » » I I . 
9 » » » I I I . 

12 » » s IT. 

Fri läkarevård tillkommer medlemmarne i vissa fall. 

Begrafningshjälp : 

20 kr inom klass I. 

30 » » » I I . 
40 » » » III . 

50 » » » IV. 

Längsta tid, hvarunder o. .s. v.: 72 dagar under ett kalenderår; vid 
årligen återkommande anspråk på sjukhjälp för längre tid ytterligare 
högst 60 dagar under andra och 48 dagar under tredje året. 

N:o 4. Regelbunden årsafgift; 3 kr., 6 kr. och 9 kr., allteftersom medlemmen 
i fråga har en daglig arbetsförtjänst af resp. mindre än 1 kr. 50 öre, 
fr. o. m. 1 kr. 50 öre intill 2 kr., och mer än 2 kr. Vid sjuklighet 
utöfver en manad medgifves befrielse från erläggande af de motsvarande 
månatliga afgifteraa. Kontant sjukhjälp: resp. 50 öre, 1 kr. och 1 kr. 
50 öre pr dag alltefter den aflöningsklass, den sjuke tillhör. Begrafnings

hjälp: resp. 30, 40 och 50 kr. 

Åmål. 

» 1. Medlemmarna fördelas i tvänne klasser, allteftersom timaflöningen upp
går till minst 14 öre eller understiger detta belopp. Tid från sjuk

domens början o. s. v.: sjukhjälp för anmälningsdagen betalas endast i 
de fall, då sjukdomen varar öfver 7 dagar. Begrafningshjälp: dessutom 
vid medlems hustrus död 25 kr. 

Landsbygden. 

» 8. Regelbunden årsafgift: 6 kr. första året, därefter 3 kr. Begrafnings

hjälp: dessutom vid medlems hustrus död 25 kr. 

Skaraborgs län. 

Skara. 

» 1. Regelbunden årsafgift: 6 kr. under de 4 första åren, därefter för med

lem, som under denna tid ordentligt fullgjort sina inbetalningar, 4 kr. 
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N :r> 2. Kontant sjukhjälp:: 5 kr. i veckan under sammanlagdt 20 veckors 

sjukdom, därefter halfva detta belopp. 

Falköping'. 

> (>. Kassan lämnar understöd vid sjukdoms-, invaliditets- eller dödsfall på 
grund af olycksfall. Medlem äger teckna olycksfallsförsäkring till olika 
belopp, som kassan mot viss premie utfäster sig att utbetala i sin 
helhet vid dödsfall eller fullständig invaliditet, till större eller mindre 
del allt efter invaliditetsgraden vid fall af lindrigare invaliditet; vid 
öfvergående skada lämnar kassan därjämte ett med försäkringsbeloppet 
växlande dagligt understöd. Inträdesafgift: 2 kr. vid försäkring å 
1,000 kr. eller därunder, eljes ytterligare 1 kr. för hvarje påbörjadt 
högre 1,000-tal kr. Premieafgift: 5 kr. pr år och pr 1,000 kr:s för
säkringsbelopp. Kontant sjukhjälp (vid öfvergående skada): 1 kr. pr 
dag och pr 1,000 kr:s försäkringsbelopp. 

Landsbygden. 

» 2. Regelbunden årsafgift: medlemmarne äro alltefter medelaflöningen vid 
fabriken under tre på hvarandra följande äflöningsperioder, d. v. s. 6 
veckor, indelade i 3 klasser. Inom första klassen är medelaflöningen 
pr arbetsdag 1 kr. 65 öre eller mera, i den andra fr. o. m. 1 kr. 
intill 1 kr. 60 öre, i den tredje mindre än 1 kr. Afgifterna inom 
dessa klasser äro resp. 30 öre, 25 öre och 20 öre pr aflöningsperiod ; 
medlemmar, som vid inträdet i kassan uppnått 45 års ålder, erlägga 
inom samtliga klasser en tilläggsafgift af 10 öre pr aflöningsperiod. 
Kontant sjukhjälp: 1 kr. i första, 80 öre i andra och 50 öre i tredje 
klassen pr sjukdag. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: under tre -på 
hvarandra följande år sammanlagdt högst 250 sjukdagar, därefter högst 
50 dagar pr kalenderår. Begrafningshjälp: 50 kr. i första, 40 kr. i 
andra samt 30 kr. i tredje klassen. 

» 11 . Gift medlems hustru äger rätt till inträde i föreningen, dock endast 
för erhållande af begrafningshjälp, och får kvarstå äfven efter mannens 
död. Inträdesafgifter : den lägre afgiften afser kvinnlig, den högre 
manlig medlem. 

» 13. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: 90 dagar under ett år och högst 250 
dagar under tre på hvarandra följande år. 

» 17. Hvarje medlem inbetalar vid inträdet i kassan ett garantibelopp af 6 kr. 
Längsta tid, hvarunder o. s. v. : hel sjukhjälp högst 60 dagar om året 
under två på hvarandra följande år, därefter half sjukhjälp för lika 
lång tid under ytterligare två år. Kontant sjukhjälp: 2 öre pr dag, 
söndagar undantagna, för hvarje medlem. Begrafningshjälp: 1 kr. för 
hvarje medlem; hälften vid medlems hustrus död. 
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N:o 21. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: hel sjukhjälp i högst 60 dagar om 
året under två på hvarandra följande år, därefter half sjukhjälp under 
lika lång tid. Kontant sjukhjälp: 2 öre pr dag, söndagar undantagna, 
för hvarje medlem. Begrafhingshjälp: 1 kr. för hvarje medlem; hälften 
vid medlems hustrus död. 

» 26. Kontant sjukhjälp: 2 öre pr dag för hvarje medlem. Begrafningshjälp: 

1 kr. för hvarje medlem, hälften vid medlems hustrus död. 
» 27. Kontant sjukhjälp: dessutom bidrag till läkareundersökning och medicin 

med högst 5 kr. 

Värmlands län. 

Filipstad. 

» 1. Inträdesafgift och regelbunden årsafgift: de lägre beloppen afse ogifta, 
de högre gifta medlemmar. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: hel sjuk
hjälp under högst 6 veckor, därefter half sjukhjälp under ytterligare 
högst 6 veckor, allt under loppet af samma kalenderår. Begrafnings

hjälp: dessutom vid medlems hustrus död 30 kr.; för afliden medlems 
änka, som i årsafgift erlägger 2 kr., lämnas begrafningshjälp med 
30 kr. 

landsbygden. 

» G. Inträdesafgift och regelbunden årsafgift: de högre afgifterna gälla 
personer, som vid inträde i kassan uppnått 45 års ålder, de lägre 
öfriga medlemmar. Tid från sjukdomens början o. s. v. och kortaste 

tid, för hvilken o. s. v. : sjukhjälp utbetalas ej under de sex första sjukdoms-
dagarne, så vida ej sjukdomen varar minst 12 veckor. Längsta tid, 

hvarunder o. s. v. : 72 dagar under ett kalenderår och 270 dagar under 
loppet af 4 på hvarandra följande år, därefter 30 dagar pr år. 

Örebro län. 

Lindesberg. 

» 1. Af gifter och understöd: medlemmarne äro fördelade på två klasser I 
och I I , medlem likväl obetaget att samtidigt tillhöra båda klasserna; 
de lägre beloppen afse klass II , de högre utgöra sammanlagda beloppen 
för de båda klasserna. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : vid långvarig 
sjukdom hel sjukhjälp under högst 12 veckor pr år i 3 år, därefter 
half sjukhjälp lika lång tid under ytterligare 3 år. 
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Landsbygden. 

N:o 12. Lägsta tid, hvarunder o. s. v. : sjukhjälp utgår till samma medlem med 
högst 80 kr. under ett år. Af gifter: delägare, som utgår ur kassan, 
och som ej under sin medlemstid åtnjutit sjukhjälp, återbekommer en 
tredjedel af sina till kassan tillskjutna medel. 

» 25. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : 90 dagar under ett kalenderår och 
200 dagar under loppet af tre på hvarandra följande kalenderår. 

Västmanlands län. 

Landsbygden. 

» 6. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: sjukhjälp utgår till samma medlem 
med högst 90 kr. under ett och samma år. Begrafningshjälp : 1 kr. 
för hvarje medlem. 

» 7. Medlemmarne äro fördelade på tre klasser med en inträdesafgift af 
resp. 50 öre, 1 kr. och 2 kr. och en regelbunden årsafgift af resp. 
3 kr., 6 kr. och 12 kr.; sjukhjälpen utgår inom de olika klasserna med 
resp. 3 kr. 50 öre, 7 kr. och 14 kr. pr vecka. Begrafningshjälp ; 25 
öre för hvarje medlem. 

Kopparbergs län. 

Falun. 
» 3. Tid från sjukdomens början o. s. v.: 2 dagar vid sjukdom, som varar 

kortare tid än 7 dagar, eljes lämnas sjukhjälp från sjukdomens början. 

Begrafningshjälp: 1 kr. för hvarje medlem. 

Landsbygden. 

» 7. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: sjukhjälp utbetalas med högst 50 kr. 
under en tid af 1 år. 

» 9. Begrafningshjälp: 50 öre för hvarje medlem, dock högst 500 kr.; 
medlem kan dock tillhöra sjukkassan utan att på samma gång tillhöra 
begrafningskassan. 

» 12. Afgifter och understöd: de lägre beloppen afse medlemmar i åldern 
15—18 år, de högre öfriga medlemmar. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : 
under loppet af tre på hvarandra följande år sammanlagdt högst 200 
dagar. 

» 20. Inträdesafgift: vid inträde före uppnådda 40 år 2 kr. för man och 1 
kr. för kvinna, eljes 5 kr. för man och 2 kr. 50 öre för kvinna. 

» 21 . Längsta tid, hvarunder o. s. v. : 200 dagar sammanlagdt under två på 
hvarandra följande år, dock ej i fråga om medlem, som i 15 år till
hört kassan. Begrafningshjälp: dessutom vid medlems hustrus död 15 kr. 
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Gäfleborgs län. 

Landsbygden. 

X:o lii. Inträdesafgift: dessutom erlägges vid intrade i begrafniugskassau för 
personer i åldern 16—30 år 50 öre, i åldern 30—40 år 75 öre och 
i åldern 4 0 - 5 0 år 1 kr.. 

> 14. Regelbunden årsafgift: erlägges icke, men inträdande medlem liar att 
under första året inbetala till kassan 50 öre i månaden. liegrafnings-

hjälp: jämväl vid medlems hustrus död, äfvenså till arliden medlems 
änka, som inbetalar bidrag till begrafningshjälp. Gift medlem erlägger 
dubbla bidrag till begrafningskassan. 

;• 21 . A/gifter och understöd: de högre beloppen afse manliga medlemmar, 
hvilkas aflöning uppgår till minst 1 kr. 20 öre pr dag, de lägre be
loppen afse öfriga manliga medlemmar samt kvinnliga; ingen äger 
dock åtnjuta sjukhjälp till högre belopp pr dag än dagaflöningen före 
insjuknandet. 

» 51 . Kvinnliga medlemmar erlägga alltid den lägre afgiften och erhålla i 
samband därmed det lägre understödet. Tid från sjukdomens början 

o. s. v.: 3 dagar, såvida ej sjukdomen fortfar minst 14 dagar. 
Kontant sjukhjälp: dessutom bekostar kassan hälften af den medicin, 
som af läkare ordineras. 

Västernorrlands län. 

Härnösand. 

2. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: hel sjukhjälp i högst 8 veckor, där
efter half sjukhjälp i högst 4 veckor. Begrafningshjälp : 1 kr. för 
hvarje medlem, dock högst 100 kr. 

Sundsvall. 

» 1. Inträdesafgift: växlande med inträdesåldern; sålunda erlägger t. ex. 
person, som icke fyllt 40 år 1 kr., för person i åldern 54 år har af
giften vuxit till 4 kr. och för person i åldern 57 år utgör densamma 
9 kr. Regelbunden årsafgift: uti årsafgiften ingår en kvartalsafgift af 
25 öre, som berättigar medlem till kostnadsfri läkarekonsultation vid 
sjukdomsfall. Begrafningshjälp: 50 öre för hvarje medlem. 

» 2. Medlemmarne äro indelade efter ålder i 4 grupper på följande sätt: 

grupp I .. ålder 15—24 år 

» I I » 25—34 » 

» I I I » 35—44 » 

» IV » 45—50 » 

11 
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Inträdesafgift: 

3 kr inom grupp I 
4 » » » I I 
5 » » » H l och IV 

Regelbunden årsafgift: 

6 kr inom grupp I. 
10 » » » II . 
16 » » » HL 
20 » » » IV. 

N:o 3. Vid sjukdomsfall utgår sjukhjälp under de 90 första dagarne från ren
hållningsverket, först därefter från sjukkassan. Begrafningshjälp : till 
gift medlem, som för sin hustru erlägger en inträdesafgift af 1 kr. och 
ett lika stort belopp i årsafgift, utbetalas dessutom vid hustruns död 
50 kr. 

» 4. Kassans medlemmar äro fördelade på 4 klasser, en för ogifta och de 
öfriga för gifta personer. Inträdesafgift: 50 öre för ogift och 1 kr. 
för gift medlem. Regelbunden årsafgift: resp. 10, 20, 30 och 40 öre 
i veckan för de olika klasserna. Sjukhjälp: resp. 4, 8, 12 och 16 kr. 
i veckan; dessutom fri läkarevård och medicin såväl för delägare som 
för delägares hustru och minderåriga barn. Begrafningshjälp: resp. 
30, 40, 50 och 60 kr. 

» 5. Kassans medlemmar äro indelade i tre åldersgrupper, omfattande per
soner i åldrarne under 30 år, 30 till 40 år, samt 40 lill 50 år resp. 
Inträdesafgift: resp. 1, 2 och 3 kr. Regelbunden årsafgift: resp. 3, 
6 och 9 kr. Kontant sjukhjälp: resp. 5 kr., 7 kr. och 50 öre och 
10 kr. i veckan. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: resp. 10, 12 och 15 
veckor årligen. Begrafningshjälp: 50 öre för hvarje medlem. 

» 6. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid långvarig eller ofta påkommande 
sjuklighet 20 veckor för hvarje femårsperiod under 15 år. 

» 7. Regelbunden årsafgift: när sjukdom varat en månad, är delägare 
fri från afgifter under återstående delen af sjukdomstiden. Medlem, 
som tillhört kassan i 10, 15 eller 20 år, erhåller nedsättning i års-
afgiften med resp. 25, 50 och 75 proc. Efter 25-årigt medlemskap 
inträder fullständig befrielse från årsafgift. 

» 8. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: 90 dagar under ett år och högst 200 
dagar under tre på hvarandra följande år. Sjukhjälp: kassan bekostar 
fri läkarehjälp för såväl medlemmarne som deras familjer. 

» 9. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: 90 dagar under ett år och högst 200 
dagar under tre på hvarandra följande år. 
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Landsbygden. 

N:o 3. Sjukhjälp och längsta tid, hvarunder o. s. T. : sjukhjälp utgår endast i 
form af fri läkarevard och medicin eller lasarettsvård, i förra fallet dock 
med ett belopp af högst 25 kr., i fråga om lasarettsvård under högst 
30 dagar, allt pr år. 

» 6. Regelbunden årsafgift: 1 öre å h varje krona af arbetsförtjänsten. Längsta 

tid, hvarunder o. s. v. : sjukhjälp utgår med högst 60 kr. för år. 
» 9. Gideå & Husums Aktiebolag har till grundfond donerat ett belopp af 

1,000 kr. Årsafgift: familjeförsörjare betalar förutom vanlig årsafgift 
därjämte 1 kr. för sin familj. Medlem, som under 20 år fullgjort sina 
skyldigheter till kassan, är därefter befriad från afgifter. Kontant sjuk

hjälp : utgår dessutom med 2 kr. ,50 öre i veckan vid medlems hustrus 
sjukdom. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : 6 veckor pr halfår. 

> 14. Årsafgift: 1 öre för hvarje krona af arbetsförtjänsten, eller, under vissa 
förhållanden, 50 öre i månaden: ynglingar under 18 år och kvinnor 
erlägga half afgift. Arbetsgifvaren lämnar årligen ett bidrag af 100 kr. 
till kassan samt bekostar dessutom läkarevård för medlemmarne. lie-

grafningshjälp: jämväl vid medlems hustrus eller hushållerskas död; 
för medlemmar, som betala half årsafgift, lämnas en begrafningshjälp 
af 15 kr. 

» 18. Årsafgift: under första medlemsåret 9 kr. 50 öre, därefter 6 kr. Längsta 

tid, hvarunder o. s. v. : 100 dagar, hvarefter all sjukhjälp upphör, tills 
medlemmen varit arbetsför i 8 på hvarandra följande månader, då ånyo 
sjukhjälp kan erhållas i ytterligare högst 100 dagar. 

» 21 . Kassan äger en grundfond af 1,000 kr., förut tillhörig numera upplösta 
Essviks sk. Sjukhjälp: dessutom fri läkarevård, detta äfven för med
lems hustru och barn. Medlem, som åtnjutit understöd under resp. 6 
eller 12 veckor, kan erhålla förnyadt understöd först sedan han varit 
arbetsför i resp. 1 V, och 3 månader. Begrafningshjälp : äfven vid 
medlems hustrus död; vid medlems barns död utgår begrafningshjälp 
med 20 kr. 

» 25. Årsafgift: under första medlemsåret 10 kr. 10 öre, därefter 6 kr. 50 öre. 
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: 150 (lagar, hvarefter all sjukhjälp 
upphör, tills medlemmen varit arbetsför i 6 på hvarandra följande 
månader, då ånyo sjukhjälp kan erhållas i ytterligare högst 150 dagar. 

Västerbottens län. 

Landsbygden. 

» 3. Årsafgift: 1 proc. af aflöningen eller, ifråga om gift arbetare, som vill 
för sin hustrus räkning hafva del i sjukkassan, 1 V2 proc. Kontant 
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sjukhjalp: hel sjuklijälp utgår under månaderna November—Februari 
med 80 öre för man och 40 öre för kvinna, samt under öfriga månader 
med 1 kr. 20 öre för man och 50 öre för kvinna, half sjukhjalp åter 
under ofvanuämnda vintermånader med 40 öre för man och 20 öre för 
kvinna, samt under öfriga månader 50 öre för inau och 25 öre för kvinua, 
allt pr arbetsdag. Längsta tid, hvarnnder o. a. v.: hel sjukhjalp under 
högst 90, därefter half sjukhjalp under ytterligare högst 90 arbetsdagar 
under ett kalenderår. 

Norrbottens län. 

Landsbygden. 

N:o 4. Luossavaara-Kiiruuavaara aktiebolag har donerat till kassan en fond af 
5,000 kr., hvaraf räntan får användas för kassans ändamål. Aktiebolaget 
lämnar dessutom ett månatligt bidrag, uppgående till hälfteu af med-
lemmarnes sammanlagda måuadsbidrag, samt bekostar jämväl läkare-
vård åt kassans medlemmar. Tid frän sjukdomens början o. s. v.: 2 
dagar, utom vid sjukdom, som varar öfver 10 dagar, då styrelsen på 
läkarens förord kan besluta sjukhjalpens utbetalande äfven för de 2 
första dagarne. 
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