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Den redogörelse för de registrerade sjukkassornas verk
samhet under år 1905, hvilken härmed öfverlämnas till offent
ligheten, är till omfattningen i allt väsentligt öfverensstämmande 
med redogörelsen för närmast föregående år. I kap. I hafva 
några nya tabeller meddelats rörande dels antalet genom med
lemskap i sjukkassa sjukförsäkrade personer samt dels sjuk-
kassemedlemmarnes fördelning efter kön, hvarjämte i supple
menttabellen å sidd. 120—137 några nya kolumner tillagts. I 
fråga om uppställningen skiljer sig denna berättelse så tillvida 
från föregående års, att en omredigering af texten delvis 
företagits, i syfte att söka åvägabringa en något större öfver-
skådlighet. 

Föreliggande berättelse har utarbetats af aktuarien M. 
M a r c u s , hvilken numera inom afdelningen har hand om arbetet 
med sjukkassestatistiken. 

Stockholm i november 1908. 

Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. 

HENNING ELMQUIST. 

Gunnar Huss. 
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Rättelser till 1905 års berättelse. 

Följande orättade tryckfel, hvilka kvarstå i en del af upplagan, 
torde benäget observeras: 

Sid. 5*, rad 9 nedifrån står 11 och 7, skall vara resp. 18 och 11. 

» 6*, » 14 i tabellen står 437,286, skall vara 437,288. 

» 11*, » 4 summakol. står 145, skall vara 115. 

» 17*, » 1 i tabellen skall vara 999, 268,698, 62, 9,522. 

» 25*, » 1 öfverst står 1,211 skall vara 1,970. 

» » *, » 13 nedifrån står 184, skall vara 186. 

» 30*, » 1—2 i tabellen skall vara 

samt rad 6 i samma tabell står 25,057.22, skall vara 23,057.22, 

hvarjämte procentsiffrorna till rad. 7 och 9 skola vara 

0.7 0.8 0.7 

— 0.5 0.2 

Sid. 36*, rad 3 i öfversta tab. står 23,733, skall vara 22,733. 





Registrerade sjukkassors verksamhet 
år 1905. 

1. Registrerade sjukkassor och deras medlemmar. 

Årets redogörelse omfattar 2,136 kassor. Bland dessa hafva 
emellertid medtagits i nedanstående tabell upptagna 14 kassor 
som under året utan närmare angifven anledning upphört med 
sin verksamhet. 

Registrerade sjukkassor upphörda under år 1905.1) 

Däremot hafva ur föreliggande redogörelse uteslutits tvänne 
kassor, hvilka enligt registreringsmyndigheternas från kassornas 

1) Om i tabellen använda förkortningar se sid. 138. 

Antalet 
registrerade 
sjukkassor. 
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Antal registrerade sjukkassor och medlemmar inom de olika länen 
vid 1905 års slut.1) 

1) De båda kassorna Nykterhetsfolkcts och Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begrafningskassa (jfr. 
sid. 8*) äro i tabellen icke upptagna under do län, hvarest de äro registrerade, men ingå desamma i 
fråga om såväl antal kassor som antal medlemmar, i slutsummorna för hela riket. 

2) Däribland (i kassor, hvilkas medlemsantal ej uppgifrits. 
3) » 1 » hvars » » » 
4) » 2 » hvilkas » » » 
5) » 13 bland städernas och 3 bland landsbygdens kassor, hvilkas medlemsantal ej uppgifvits. 
6) » 7 » » » 9 » B » » » » » 
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styrelser inhämtade meddelanden icke längre voro att anse så-
som registrerade under 1905. Dessa båda kassor äro Forssa 
pappersbruks arbetares sjuk- och begrafningskassa samt Hundra-
mannaföreningen n:r 7, den förra registrerad hos Konungens 
Befallningshafvande i Södermanlands län, den senare hos Magi
straten i Göteborg. 

I detta sammanhang må äfven anmärkas, att den hos Ofver-
ståthållareämbetet i Stockholm registrerade Aktiebolaget Radia
tors arbetares sjuk- och begrafningskassa under redogörelseåret 
ändrat namn och registreringsmyndighet. Dess nya namn är 
Sjuk- och begrafningskassan Baltic, och den är numera regi
strerad hos Magistraten i Södertelje. Åfven en annan kassa, 
nämligen Nykterhetsfolkets sjukkassa, har under år 1905 ombytt 
registreringsmyndighet, i det att den flyttat från Oskarshamns 
till Karlskrona magistrat. 

Vid 1905 års slut voro således 2,122 registrerade kassor 
med 437,288 1) medlemmar i verksamhet. Af dessa kassor hade 
146 2) nyregistrerats under året, en siffra, som var betydligt 
högre än under föregående år, då endast 117 kassor ökade de 
registrerades antal. Den verkliga ökningen i antalet registre
rade sjukkassor och deras medlemmar under år 1905 framgår 
emellertid af nedanstående tablå samt af tabellen å sid. 4°, där 

Registrerade sjukkassor och deras medlemmar år 19053). 

') Frånsedt de 10 kassor, från hvilka uppgifter angående antalet medlemmar ej kunnat 
erhållas. Jfr i öfrigt noterna 1—6 å föregående sida. Uppgifterna rörande antalet kassor och 
medlemmar afse Bfverallt i detta kapitel, där ej annat uttryckligen angifves, redogörelscårets slut. 

2) Den nedan å sidd. 120—137 meddelade supplcmenttabellcn lämnar bland annat en för
teckning öfvcr dessa kassor. 

») Jfr sid. 2», not »). 

Ökningen 
i antalet 
kassor. 
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Ökning i antal kassor och antal medlemmar inom de 
olika länen år 1905 1). 

1) Minskning angifrcs genom tecknet -f. Tabellen h vilar pä samma förutsättningar «om tabellen, i sid. 
2 *. (Jfr. noterna å nämnda sida.) 
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kassorna fördelats mellan de olika länen samt mellan städer 
och landsbygd. 

Som af tablån å sid. 3° framgår, var sålunda den procen-
tiska ökningen i antalet kassor och deras medlemmar för hela 
riket under redogörelseåret resp. 6-6 och 10'8 proc. Motsva
rande tal för 1904 voro 5-6 och 9-6 proc, hvadan redogörelse
årets ökning, särskildt i antalet medlemmar, synbarligen är af-
sevärdt större. I själfva verket äro emellertid årets siffror i 
detta afseende så relativt höga endast vid en jämförelse med 
närmast föregående år, som hade att uppvisa den lägsta siffran 
för den procentiska ökningen i antalet kassor och den näst 
lägsta för medlemsökningen under perioden 1901—1905. Detta 
framgår af följande tablå. 

Procentiska ökningen i antalet kassor och deras medlemmar 
under åren 1901—1906. 

Af de 146 under år 1905 nyregistrerade kassorna voro 86 
stads- och 60 landskassor. Det stora flertalet, nämligen 75 af 
de förra och 53 af de senare, voro sjuk- och begrafningskassor, 
d. v. s. hade i sina stadgar utfäst sig att lämna sina med
lemmar såväl sjuk- som begrafningshjälp, under det att de 
öfriga 11, däraf 7 stadskassor, voro enbart sjukkassor. 64 af 
de nyregistrerade kassorna, däraf 29 stads- och 35 landskassor, 
voro nybildade, under det att 82 kassor, således mer än hälften, 
af hvilka 57 stads- och 25 landskassor, redan förut under längre 
eller kortare tid hade varit i verksamhet, ehuru utan att vara 
registrerade. 

Sammanställas här ofvan anförda siffror rörande sjuk
kassornas och deras medlemmars antal vid 1905 års slut med 
motsvarande tal för hvarje år under perioden 1892—1904, så-

Sjukkasse-
väsendets 

utveckling. 
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som skett i nedanstående tabell, så erhålles därigenom en 
öfversikt öfver sjukkasseväsendets utveckling i riket från året 
närmast efter sjukkasselagens tillkomst. Denna öfversikt, hvilken 

Antal registrerade sjukkassor och deras medlemmar vid 
slutet af åren 1892—1905. 1) 

gifvetvis endast kunnat taga hänsyn till de registrerade sjuk
kassorna, fullständigas genom de uppgifter rörande sjukkas
sornas registrerings- och. grundläggningsår, som tabellen å sidd. 
10º—11° meddelar. 

Som bekant har det i 1891 års lag fastställda stats
bidraget till de registrerade sjukkassorna höjts tvänne gånger, 
nämligen 1897 och 1899. Inflytandet häraf kan tydligt spåras i 
nyssnämnda tabeller. Sålunda framträder i antalet under hvarje 
år nyregistrerade kassor en stark ökning under perioden 1897 
—1899, under det att äfven de nybildade kassornas antal för 
samma period utvisar stegrade siffror. Efter år 1899 förete 
såväl registrering som nybildning af kassor en minskad fre-

l) Bortsedt från mcdlcmniarne i ett antal kassor, olika för olika är, hvilka ej lämnat 
uppgift om medlemsantalet. Siffrorna äro hämtade ur resp. årgångar af »Registrerade sjuk
kassors verksamhet» under perioden 1892—1905. 
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kvens. I förra fallet rör sig kurvan visserligen icke bestämdt 
nedåt, men hvad nybildningen beträffar, så visar denna för 
hela perioden 1899—1904 en oafbrutet sjunkande tendens, 
hvilken först under redogörelseåret afstannat. 

Det vore emellertid oriktigt att häraf sluta till en ned-
åtgång i sjukkasseväsendets utveckling och sjukkassornas ut
bredning. De nyregistrerade kassorna utgöras, såsom tidigare 
påpekats, dels af redan förut verksamma, men oregistrerade 
kassor, dels af omedelbart före registreringen nybildade kassor. 
Den förra gruppen minskas sannolikt år från år därigenom, att 
det antal dithörande kassor, som årligen öfvergå till de regi
strerades led, är större än det antal nybildade kassor, hvilka 
samtidigt föredraga att tillsvidare icke registreras. En följd 
häraf är, att tillskottet till de nyregistrerade från de oregistre
rade kassornas grupp småningom måste försvagas i samma 
mån som de senares totalsiffra sjunker. Häri bör sålunda den 
förnämsta orsaken till registreringsfrekvensens nedgång eller 
stillastående ses, ehuru denna gifvetvis äfven röner intryck af 
den andra faktorn: det för hvarje år minskade nybildandet af 
kassor. Denna sistnämnda omständighet torde likväl ej häller 
böra tolkas såsom bevis för en minskad anslutning till sjuk
kasserörelsen i riket. Det är nämligen uppenbart, att sjukkasse
verksamheten under de senare åren utvecklats och vunnit ut
bredning icke så mycket genom bildande af nya som genom 
utvidgning af redan förefintliga sjukkassor, således snarare 
genom en ökning af antalet sjukkassemedlemmar än af antalet 
sjukkassor. Att så varit fallet åtminstone sedan 1901 bekräftas 
af den tidigare å sid. 5 ° meddelade tablån, hvilken emellertid 
för vinnande af en åskådligare bild af den fortgående anslut
ningen till sjukkassorna bör jämföras med de siffror, som nedan 
å sid. 9° meddelas rörande förhållandet mellan antalet sjukkasse
medlemmar samt rikets folkmängd. 

Såsom tabellen å sid. 2° utvisar, hvilken fördelar kassorna 
länsvis samt mellan stad och land och angifver medlemsantalet 
absolut samt i relation till innevånarantalet i riket, tillhörde af 
de registrerade sjukkassor, som vid 1905 års slut voro i verk
samhet, 1,061 omfattande 220,944 medlemmar, sederna samt 1,059 
med 159,068 medlemmar landsbygden. 1 regel har i denna 
redogörelse till stadskassor räknats de, som registrerats hos 

Sjuk
kassornas 
och med 

lemmarnas 
fördelning 

mellan stad 
och land. 
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magistrat (för Stockholm: öfVerståthållareämbetet), samt till lands
kassor de, hvilkas registrering skett hos länsstyrelse. Härvid 
torde likväl böra anmärkas, att det finnes ett säkerligen be
tydande antal kassor, hvilka räkna medlemmar bland såväl stä
dernas som landsbygdens innevånare, sa att åtskilliga kassor, 
hvilka äro registrerade hos magistraten i en stad, kommit att 
få sin hufvudsakligaste verksamhet förlagd till landsbygden 
däromkring. En del kassor hafva t. o. m. i detta hänseende 
så utvecklats, att de äga ett större eller mindre antal lokalaf-
delningar inom skilda delar af riket såväl i städerna som å 
landsbygden. Endast tvänne af dessa kassor, hvilka sålunda 
egentligen knappast kunna tillräknas vare sig stad eller land 
ensamt, nämligen Nykterhetsfolkets sjukkassa och Nykterhets
vännernas allmänna sjuk- och begrafningskassa, hafva emeller
tid uteslutits ur ofvannämnda summor liksom skett beträffande 
vissa tabeller och sifferuppgifter, enligt hvad som för hvarje 
fall särskildt angifves. Anledningen härtill har varit den, att 
de genom sitt osedvanligt höga medlemsantal intaga en sär
ställning. Den förra, hvilken, som tidigare nämnts, under år 
1905 registrerats i Karlskrona, räknade 36,798, den senare, 
registrerad i Eskilstuna, 20,478 medlemmar, således tillsam
mans omkring Vs af alla de registrerade sjukkassornas hela 
medlemsantal. Skulle dessa båda kassors delägaresiffra i enlig
het med den eljes följda fördelningsgrunden hafva tillräknats 
stadskassorna, hade skillnaden mellan anslutningen till dessa 
och till landskassorna framstått än skarpare, än hvad nu är 
fallet, en skillnad, som likväl bör bedömmas med hänsyn till 
ofvannämnda omständigheter, och som på grund af dessa sanno
likt framstår större än den i verkligheten är. 

En annan faktor, som i detta sammanhang äfven förtjänar 
beaktas, är den, att ett icke obetydligt antal personer tillhöra 
nere sjukkassor samtidigt, hvarigenom de komma att medräk
nas två eller flere gånger i de siffror, som angifva samman
lagda antalet sjukkassemedlemmar för hela riket, städerna, lands
bygden o. s. v. Dessa tal gifva sålunda högre summor än som 
skulle framkomma vid en- beräkning af det antal personer, som 
äro sjukförsäkrade genom medlemskap i sjukkassa. En dylik 
beräkning har emellertid af kommerskollegii afdelning för arbets-
statistik verkställts under år 1907 i sammanhang med en då utförd 
undersökning af förekomsten af medlemskap i flere sjukkassor 

Sjtikkassornas 
medlemsantal. 
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samtidigt 1). Nämnda beräkning visade, att vid slutet af år 
1906 antalet sjukkassemedlemmar i riket — de icke registre
rade kassorna medräknade — var 507,823, under det att siffran 
för i sjukkassor sjukförsäkrade personer utgjorde 429,518ä), 
eller 84.6 % af den förra summan. 

Det nu påpekade förhållandet bör särskildt hågkommas, 
då antalet sjukkassemedlemmar betraktas i relation till rikets 
hela folkmängd. Vid 1905 års slut kommo på hvarje 10,000-
tal af befolkningen i medeltal 4 registrerade sjukkassor — för 
städer och landsbygd hvar för sig resp. 8,7 och 2,6. Totalantalet 
medlemmar i dessa kassor utgjorde 8,3 proc. af folkmängden, 
eller, fördeladt på städernas och landsbygdens invånaresiffror, 
resp. 22,9 Och 3,9 proc. För de fem åren 1901—1905 te sig 
ifrågavarande tal på följande sätt. 

Antal sjukkassemedlemmar i procent af invånareantalet vid slutet 
af åren 1901—1905. 

Om förestående procentsiffror för hela riket reduceras med 
ledning af nyss anförda förhållande mellan antalet sjukkasse
medlemmar samt antalet i sjukkassor försäkrade personer, skulle 
erhållas följande tal, utvisande antalet genom medlemskap i 
registrerad sjukkassa sjukförsäkrade personer i förhållande till 
rikets folkmängd. 

Sjukförsäkrade personer i procent af invånareantalet vid slutet 
af åren 1901—1905. 

1) Meddelanden från k. kommcrBkollegii afdelning för arbetsstatistik 1907, n:o 3, sidd. 
2 6 3 - 2 8 6 . 

») a. st. s. 270. 
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De registrerade sjukkassorna i riket, 
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fördelade efter registrerings- och grundläggningsår. 

1) Däraf 8 år 1905 registrerade kassor, hrilkas egentliga verksamhet burjade först är 19<10. 
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Dessa siffrors giltighet är gifvetvis beroende af, huruvida 
den för 1906 funna relationen är tillämplig äfven för åren 1901 
—1905 och för endast de registrerade sjukkassorna, tvänne 
förutsättningar som emellertid äga en stor grad af sannolikhet. 

Vid bedömmande af dessa siffror bör emellertid hänsyn 
slutligen tagas till ytterligare den omständigheten, att vissa 
åldrar icke äro representerade i kassorna, då nämligen i regel 
medlemskap endast är medgifvet vuxna personer. En öfver-
sikt öfver de gällande bestämmelserna i detta hänseende lämnas 
i annat sammanhang i den å sid. 41° meddelade tabellen rörande 
»minimiålder vid inträde». Af denna framgår, att omkring 4-5 
af samtliga kassor (83 proc — 80 proc. af städernas och 87 
proc. af landsbygdens) föreskrifva en minimiålder för inträde, 
hvilken vanligen är 15 à 18 år. Sannolikt torde emellertid, 
äfven då stadganden af ifrågavarande art icke finnas, inträde 
oftast endast medgifvas vuxna personer. Under perioden 1901 
—1905 utgjorde rikets vuxna invånare (15 år och därutöfver) 
68 proc. af befolkningen. Beräknas nu antalet i sjukkassor 
sjukförsäkrade personer med ledning af här ofvan angifna tal 
i förhållande ej till rikets hela folkmängd utan till endast den 
vuxna befolkningen, erhållas följande procentsiffror. 

Antalet sjukförsäkrade personer i procent af den vuxna befolkningen 
vid slutet af åren 1901—1905. 

Dessa tal, som visa, att mer än Vio af rikets vuxna be
folkning vid 1905 års slut var sjukförsäkrad genom medlem
skap i sjukkassa, synas vara ägnade att belysa den verkliga 
anslutningen till vårt lands registrerade sjukkassor. 

Om med ledning af tabellen å sid. 2 ° undersökes, hvilka 
län i riket som ägde det relativt största antalet sjukkassemed
lemmar eller riktigare, hvilkas sjukkassor ägde det högsta 
sammanlagda medlemsantalet, så finner man, att Östergötlands 
län här kom främst i raden, i det att där på 1,000 invånare 
kommo 124 sjukkassemedlemmar. Närmast följde Söderman
lands, Malmöhus och Västmanlands län i nu nämnd ordning 
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med resp. 115, 104 och 103 sjukkassemedlemmar på 1,000 
invånare. De lägsta siffrorna åter ägde våra båda nordligaste 
län, Västerbottens och. Norrbottens, där endast 13 invånare af 
1,000 voro sjukkassemedlemmar, samt vidare Jämtlands, Värm
lands, Kronobergs, Västernorrlands och Stockholms län, där 
motsvarande siffror voro resp. 21, 23, 23, 26 och 28. 

Betraktas åter städerna för sig, finner man i några fall 
anmärkningsvärdt höga siffror. Sålunda omfattade de i Söder
manlands läns städer inregistrerade sjukkassorna ett samman-
lagdt medlemsantal af 4/io, eller 420 på 1,000, af städernas 
folkmängd. Ehuru stannande långt bakom detta tal, nådde 
likväl städernas sjukkassor i ytterligare tre län, nämligen Skara
borgs, Gottlands och Östergötlands, till siffror, som omfattade 
minst Vs af folkmängden. För nämnda län utgjorde åberopade 
siffror resp. 287, 208 och 206 på 1,000 stadsinvånare. Lägst i 
denna skala kommo Norrbottens, Jämtlands och Örebro län, där 
sjukkassornas i städerna medlemsantal icke nådde längre än till 
att omfatta resp. 6, 35 och 43 af 1,000 invånare. 

Af rikets städer hade under år 1905 Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Gäfle, Norrköping och Eskilstuna de flesta sjukkassorna, 
nämligen resp. 237, 178, 79, 37, 35 och 29. De flesta sjuk-
kassemedlemmarne åter ägde Stockholm, Göteborg, Malmö, Norr
köping, Eskilstuna och Gäfle i nu nämnd ordning med resp. 
92,477, 18,561, 15,778, 10,167, 8,274 och 6 , 3 3 G . 1 ) Beräknas 
antalet sjukkassemedlemmar i procent af nämnda städers folk
mängd, blir emellertid ordningen dem emellan en annan. 
Eskilstuna kommer då främst, med den osedvanligt höga siffran 
af 617 proc.1). På långt afstånd följa sedan Stockholm, Norr
köping, Malmö, Gäfle och Göteborg med resp. 28-5, 22"7, 21'8, 
20-5 och 13-2 proc. 

Följande 13 städer saknade registrerad sjukkassa: Öregrund, 
Vimmerby, Skanör med Falsterbo, Laholm, Kungsbacka, Kung-
älf, Askersund, Nora, Säter, Skellefteå, Piteå och Haparanda. 
Vaxholm, Strömstad och Lysekil fingo under året sina första 
registrerade sjukkassor. 

Såsom tidigare påpekats, utesluter emellertid den omstän
digheten, att någon sjukkassa icke registrerats i förenämnda 13 

') Med bortseende från Nrkterhetsvännernas allm. sbk. i Eskilstuna och Uykterhetsfolkets 
sk. i Karlskrona. Det bör likväl Tid bedommande af don higa proe»»tsiffras för Eskilstuna häg-
kommas, att nämnda stads Btora förstäder år 1905 ännu ej voro inkorporerade med stadssamhället. 
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städer, ingalunda möjligheten, att en eller flere sjukkassor, som 
varit registrerade annorstädes, där utöfvat verksamhet. 

Sjukkassornas storlek har äfven under redogörelseåret visat 
sig svänga mellan vidt skilda gränser. Under det att medel
antalet medlemmar inom stadskassorna var 187, inom lands-
bygdskp.ssorna 149 och för samtliga kassor 205 1), ter sig en 
uppdelning i storleksgrupper på det sätt följande tabell utvisar. 

Sjukkassorna, grupperade efter storlek 2). 

Af tabellen framgår, att hälften, 1,052 eller 50-0 proc. af 
alla kassor, räknade högst 100 medlemmar. Af dessa tillhörde 
något mindre än halfparten, 524 eller 49 9 proc, städerna. 28 
kassor hade mindre än 25 medlemmar och nådde således icke 

1) Vid beräkningen af såväl antal medlemmar i förhållande till inrånareantal, som medel
antalet medlemmar pr kassa halva, i fr&ga om städernas kassor, de båda förutnämnda stora kas
sorna Nykterhetsfolkets sjukkassa och Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och' begrafningskassa 
uteslutits. 

2) Ur tabellen uteslutna äro, förutom de vid årets slut upphörda kassorna, jämväl de 13 
af städernas och 3 af landsbygdens kassor från hvilka uppgifter om antalet medlemmar icke 
föreligga. 
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den minimisiffra, som erfordras för registrering. Å andra sidan 
ägde 4 kassor iner än 5,000 medlemmar. Till dessa hörde 
utom de tidigare nämnda Nykterhetsfolkets sjukkassa och Nykter
hetsvännernas allmänna sjuk- och begrafningskassa äfven För
eningen »Enighet ger Styrka», registrerad hos, Ofverståthållare-
ämbetet och räknande 14,400 medlemmar, samt Svenska Stats
banepersonalens olycksfallsförsäkringsförening med 5,154 med
lemmar, registrerad hos magistraten i Falköping. 

Af de registrerade sjukkassornas medlemmar utgjordes 
331,467 eller 75-8 proc. af män och 105,821 eller 24 2 proc. 
af kvinnor, således en fördelning mellan könen i den ungefärliga 
proportionen 3 : 1 . Totalantalet manliga sjukkassemedlemmar 
utgjorde 12-8 proc. och kvinnliga 3-9 proc. af rikets manliga, 
resp. kvinnliga befolkning. Betraktas städer och landsbygd 
hvar för sig, finner man, att af städernas manliga invånare 35'9 
proc. och af de kvinnliga l l - 7 proc. tillhörde registrerade sjuk
kassor, under det att på landsbygden motsvarande tal voro 6-4 
och 1"4. 

En öfversikt af förhållandet mellan antalet manliga och 
kvinnliga sjukkassemedlemmar under femårsperioden 1901 — 
1905 lämnas i följande tabell. 

Manliga och kvinnliga sjukkassemedlemmar vid slutet af 
åren 1901—1905. 

Tabellen visar, hur förhållandet mellan antalet män och 
kvinnor sakta förskjutits till de senares förmån under de be-

Sjukkasse-
medlem-

marnes för
delning 

efter kön. 
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rörda fem åren. Antalet manliga sjukkassemedlemmar steg 
mellan 1901 och 1905 från 224,467 till 331,467 eller som från 
100 till 148, medan det kvinnliga medlemsantalet gick upp från 
69,310 till 105,821, d. v. s. som från 100 till 153. På detta 
sätt har en förskjutning uppstått, så att år 1905 på 1,000 
manliga kommo 319 kvinnliga sjukkassemedlemmar mot 309 år 
1901. Starkare framträder den ökade anslutningen af kvinnor 
till sjukkassorna, om antalet kvinnliga sjukkassemedlemmar 
betraktas i förhållande till rikets kvinnliga befolkning, hvarvid 
man finner, att på 1,000 svenska kvinnor kommo år 1901 endast 
26, men 1905 redan 39 kvinnliga sjukkassemedlemmar. 

Allt eftersom medlemmarne i de registrerade sjukkassorna 
utgöras af endast män, af såväl män som kvinnor eller endast 
af kvinnor, kunna de lämpligen fördelas på tre olika klasser, hvil-
ket skett i följande tabell. 

Sjukkassorna fördelade efter medlemmarnes kön. 

Liksom under föregående år varit fallet, utgjordes således 
äfven under 1905 flertalet (58'9 proc.) kassor af sådana, som om
fattade såväl manliga som kvinnliga medlemmar. Inom dessa 
kassor uppgingo kvinnorna till 30'7 proc. af medlemmarna. 
Emellertid uppgick antalet kassor, dit tillträde på grund af stadge
bestämmelser eller tradition endast medgifvits män, fortfarande 
till en så betydande del som 39 3 proc, under det att endast 1 9 
proc. af alla kassorna upprättats uteslutande för kvinnor. 
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Af de registrerade sjukkassorna voro flertalet, 1,970, eller 
92 9 proc. sjuk- och begrafninggkasBor, hvilka utfäst sig att vid 
medlems, understundom äfven vid medlems anhöriga död, utbe
tala ett visst belopp i s. k. begrafningshjälp. Endast 150 eller 
7 1 pxoc. af samtliga registrerade kassor voro enbart sjukkassor. 
Tvänne rena begrafningskassor, nämligen Enköpings hundra-
mannakassa och Arbetarnes begrafningskassa i Skallsjö socken, 
Alfsborgs län, voro äfven registrerade såsom sjukkassor. Om 
man bortser från dessa båda kassor, fördelade sig öfriga regi
strerade sjukkassor på följande sätt mellan de tvänne arterna 
af kassor. 

Till de i denna tabell anförda medlemssiffrorna må emeller
tid framhållas, att inom en sjuk- och begrafningskassa med-
lemmarne icke alltid tillhöra såväl sjuk- som begrafningshjälps-
afdelningen samtidigt, utan kan skillnaden mellan antalet per
soner i den ena och den andra af dessa afdelningår under
stundom vara ganska väsentlig. 

2. De registrerade sjukkassornas ekonomiska 
förhållanden.1) 

De registrerade sjukkassornas inkomster under år 1905 
uppgingo till sammanlagdt 5,142,949 kr. 85 öre, hvaraf på 
städernas kassor kommo 3,736,459 kronor 65 öre och på lands
bygdens 1,406,490 kr. 20 öre. En öfversikt öfver de olika 
slagen af inkomster och deras storlek lämnas i följande tablå. 

l) Jfr sammandraget å sidd. 32*—33*. 

2 

Sjuk- och 
begrafnings
kassor samt 

enbart 
sjukkassor. 

1. Inkomster. 
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Sjukkassornas inkomster år 1905. 

Den relativa storleken af de olika inkomstposterna gestal
tade sig i genomsnitt på följande sätt, om dels städernas och 
landsbygdens kassor, dels sjuk- och begrafningskassor och enbart 
sjukkassor betraktas hvar för sig: 

Inkomsternas storlek (1 %) inom kassor af olika slag. 

Af de olika slagen af inkomster utgjorde sålunda med
lemmarnas af gifter och bidrag den hufvudsakligaste delen; dessa 
båda poster utgjorde tillsammans omkring "A eller 77-5 proc. 
af hela inkomstbeloppet, om samtliga kassor på en gång tagas 
i betraktande. De relativt mindre betydande posterna: inträdes-

1) Se specifikationen å sid. 22*. 

a) Medlems
bidrag. 
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afgifter och. böter äro därvid icke inberäknade; dessa poster 
uppgingo under år 1905 till resp. 110,689 kr. 48 Öre och 
59,485 kr. 73 öre och. äro inbegripna bland »öfriga inkomster». 

Med afseende på de båda posterna regelbundna afgifter 
och utdebiterade bidrag förtjänar anmärkas, att de till sin inbör
des storlek förete stora olikheter inom olika kassor. Detta har 
sin grund bland annat däri, att medan vissa kassor upptaga 
bidrag af medlemmarne uteslutande eller i öfvervägande grad 
i form af regelbundna årsafgifter, andra kassor däremot, 
i mån af behof, i större eller ringare utsträckning uttaxera 
de erforderliga bidragen på medlemmarne. Under redogörelse
året hafva sålunda, om man bortser från de kassor, hvilka 
härom icke lämnat uppgifter, 1,213 kassor med 200,400 
medlemmar upptagit uteslutande regelbundna afgifter till ett 
sammanlagdt belopp af 1,605,366 kr. 81 öre; inom 686 kassor 
med 192,055 medlemmar hafva jämte regelbundna afgifter, 
hvilkas sammanlagda belopp uppgått till 1,432,839 kr. 5 öre, 
jämväl uttaxerats ett totalbelopp af 693,784 kr. 3 öre — eller 
32-6 proc. af hela summan af båda slagen afgifter. Inom 205 
kassor med 27,186 medlemmar hafva endast bidrag på grund 
af uttaxering förekommit till ett sammanlagdt belopp af 255,527 
kr. 16 öre, och slutligen hafva ett fåtal kassor — 3 st. med 
335 medlemmar — hvarken upptagit regelbundna afgifter eller 
utdebiterade bidrag. 

Bland de_ sjuk- och begrafningskassor, inom hvilka såväl 
regelbundna afgifter som utdebiterade bidrag förekomma, finnas 
emellertid säkerligen åtskilliga, hvilka i regel täcka den egent
liga sjukkassans utgifter medelst fasta afgifter och vanligen 
endast för bestridande af begrafningshjalpen tillämpa uttaxerings
systemet. 

Fördelas summan af nu anförda afgifter per medlem, finner 
man, att den genomsnittliga årliga utgift, såväl för regelbundna 
som för uttaxerade bidrag, hvilken under 1905 ålåg hvarje sjuk
kassemedlem, utgjorde 9 kr. och 49 öre. Nedanstående tablå, 
som meddelar en jämförelse mellan denna siffra och motsvarande 
tal för åren 1901—1904, synes gifva vid handen, att sjuk-
kassemedlemmarnas afgiftsbelopp sedan 1901 varit stadt i nästan 
oafbrutet stigande. 
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Bland öfriga poster på kassornas inkomstsida uppgick det 
af staten lämnade s. k. förvaltningsbidraget, enligt kassornas 
uppgifter, till sammanlagdt 369,818 kr. 6 öre — 7-2 proc. af 
det totala inkomstbeloppet — h vilket utgör 26,389 kr. 91 öre 
mer än som utgick under föregående år. Ifrågavarande bidrag, 
hvilkas storlek senast fastställts år 1899, grunda sig på kassor
nas minsta antal afgiftspliktiga medlemmar under närmast före
gående år (1904). Den på hvarje sjukkassemedlem kommande 
anparten i det under redogörelseåret utanordnade statsbidraget 
belöpte sig till 88 öre. 

Såvidt af de insända uppgifterna framgår, hafva 1,957 af 
samtliga i redogörelsen upptagna kassor, nämligen 975 af stä
dernas och 982 af landsbygdens, blifvit delaktiga af förenämnda 
belopp. Å andra sidan hafva, om man bortser från de 29 kassor, 
från hvilka inga uppgifter i berörda af seende föreligga, 150 
kassor icke uppburit något statsbidrag. Största delen af dessa, 
eller 108 st., voro emellertid sådana, som blifvit registrerade 
under redogörelseåret. 

Enligt i kungl. statskontoret inhämtade uppgifter utgjorde 
sammanlagda beloppet af under år 1905 utanordnade förvalt
ningsbidrag till registrerade sjukkassor 372,597 kr. 25 öre. 
Olikheten med nyssnämnda ur sjukkassornas uppgifter fram
gångna belopp torde förklaras bland annat däraf, att dels 
uppgifter från åtskilliga kassor saknas, dels i åtskilliga fall 
förvaltningsbidragen blifvit i sjukkassornas redogörelser upp
förda med afdrag af vissa med bidragets lyftande förenade 
kostnader. 

I följande tablå angifvas sammanlagda beloppen af de 
under hvarje år af perioden 1892—1905 till registrerade sjuk
kassor utanordnade statsbidrag i enlighet med de uppgifter, 
som i knngl. statskontoret inhämtats, hvarjämte äfven stats-

b) 1'örvalt-
mngabidrag. 
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bidragets procentiska storlek i förhållande till kassornas sam
manlagda utgifter meddelas. Procenttalen äro beräknade på 
grund af de i föregående årgångar af denna redogörelse an-
gifna belopp å såväl statsbidrag som sjukkassornas utgifter. 

Ränteinkomst till ett totalbelopp af 318,746 kr. 92 öre hade 
983 af städernas och 990 af landsbygdens kassor att uppvisa. 
Sedd i relation till kassornas kapitaliserade tillgångar, torde 
nämnda summa motsvara en ränteplacering af i genomsnitt 
4 proc. 

Under rubriken »öfriga inkomster» upptagna poster äro af 
växlande natur; de mera betydande kunna specificeras på sätt, 
som af tablån å nästföljande sida framgår. Där redovisade 
inträdesaj"gifter hafva erlagts inom 1,862 och böter inom 
1,122 kassor. Garantimedlen, hvilka inom ifrågakommande 
kassor erlagts af inträdande medlemmar såsom säkerhet för 
fullgörandet af deras förpliktelser, med återbetalningsskyldig
het för kassan vid medlems död eller utträde ur densamma, 
voro fördelade på 234 kassor. Ett antal af 44 kassor hade 
under året inkomst af hyror från fastigheter eller inventarier. 
I tablån icke specificerade »andra» inkomster äfvensom inkomster 
af fester eller liknande tillställningar fördela sig på 375 kassor. 

I ett ganska stort antal fall hafva gåfvor och bidrag af 
utomstående under året kommit de registrerade sjukkassorna till 
del. Häribiand äro i främsta rummet att nämna bidrag af 
medlemmarnas arbetsgifvare, hvilka förekommit i 168 fall, hvaraf 

c) Ränte
inkomst. 

d) Öfriga 
inkometer. 
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Specifikation af »öfriga inkomster». 

61 kommo på städernas och 107 på landsbygdens kassor. Af 
närbesläktad natur äro de böter o. d. från fabriker, som tillfallit 
23 kassor. Från »andra utomstående» hafva 175 kassor fått 
mottaga större eller mindre kontanta belopp. De fall, då regi
strerade sjukkassor mottagit direkta bidrag af kommuner, ut
gjorde 83; af ifrågavarande kassor voro 65 stadskassor och 
18 landskassor. 

Utom i det föregående berörda inkomster hafva i många 
fall ofta afsevärda belopp under åTet kommit medlemmarna direkt 
till godo, utan att detta skett genom kassans förmedling, hvadan 
icke heller hithörande summor kunnat inflyta i kassornas räken
skaper. Nu nämnda summor hafva utgått såsom likvid för 
läkarevård och medicin och hafva i regel bestridts af arbets-
gifvare. I uppgifterna fullständigt angifna äro 168 fall af 
ifrågavarande slag. I 100 af dessa, af hvilka 29 kommo på 
städernas och 71 på landsbygdens kassor, omfattande i medeltal 
resp. 8,257 och 12,944 medlemmar, hafva sålunda arbetsgifvare 
bekostat såväl läkarevdrd som medicin med resp. 52,391 kr. 6 
öre och 80,421 kr. 34 öre; inom 26 stadskassor och 41 lands-

e) Läkare-
vard och 
medicin. 
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kassör med i medeltal resp. 6,958 och 8,565 medlemmar har 
på samma sätt enbart fri läkarevård med i förra fallet 18,426 
kr. 57 öre och i senare fallet 22,132 kr. 82 öre kommit med-
lemmårne till godo; inom 2 kassor å landsbygden med i medel
tal 390 medlemmar har slutligen mediùin enbart bekostats af 
arbetsgifvare med ett belopp af 1,270 kr. 

Till de n,u nämnda kommo 71 liknande fall, då beloppen 
af de af arbetsgifvare bestridda kostnaderna icke kunnat an-
gifvas. I 31 af desBa fall, omfattande 10 stadskassor och 21 
landskassor med ett sammanlagdt medlemsantal i medeltal om 
resp. 1,244 och 4,289, hafva arbetsgifvare bekostat såväl läkare
vård som medicin; i 39 fall, af hvilka 5 afse stadskassor och 
34 landskassor med i medeltal resp. 886 och 9,407 medlemmar, 
har enbart läkarevård bekostats; i ett fall slutligen, en stads
kassa med 869 medlemmar, har arbetsgifvaren bekostat endast 
medicin. 

Endast i de fall, då arbetsgifvarens kostnader af hithörande 
slag blifvit angifna, uppgingo dessa sålunda till 174,641 kr. 
79 öre. Läggas härtill de redan under »öfriga inkomster» upp
tagna belopp, som kassorna i form af kontanta gåfvor eller 
bidrag fått mottaga af. arbetsgifvare, befinnes, att i de fall, då 
uppgifter föreligga, inalles 284,314 kr. 40 öre direkt eller 
indirekt kommit sjukkassornas medlemmar till godo på grund 
af det närmare förhållande, hvari kassorna stått till medlemmarnes 
arbetsgifvare. 

De registrerade sjukkassornas u tg i f t e r under redogörelseåret 
framgå af nedanstående tabell. 

Sjukkassornas utgifter år 1905. 

') Se specifikationen i sid. 28*. 

2. Utgifter. 
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Under rubrikerna »kontant sjukhjälp», »begrafningshjälp» 
samt »läkarearfvoden, medicin o. d.» äro icke inbegripna kostna
der af ifrågavarande slag för sjukkassemedlemmarnes anhöriga, 
utan hafva deSBa kostnader upptagits bland »öfriga utgifter». 
Detta är äfven fallet i efterföljande tablå, i hvilken äro angifna 
de procenttal, med hvilka de olika utgiftsposterna ingingo i 
totalsumman inom de olika grupperna af kassor. 

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

Inom samtliga kassor tillsammantagna belöpte sig utgif
terna för understöd af olika slag till 87"i proc. af utgifternas 
totalsumma, medan för förvaltningskostnader och »öfriga ut
gifter» motsvarande procenttal voro resp. 10"6 och 2'3. 

Om man bortser från de båda begrafningskassorna En
köpings hundramannakassa samt Arbetarnes begrafningskassa 
i Skallsjö, har hontant sjukhjälp under året, så vidt af upp
gifterna framgår, utbetalts af samtliga kassor med undantag 
af 8 stadskassor och 10 landskassor. Af dessa hafva emellertid 
12 kassor utöfvat sin verksamhet endast under en del af året. 

Den genomsnittliga utgiften per medlem för sjukhjälp under 
året gestaltade sig på följande sätt: 

a) Sjukhjälp. 
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Bland samtliga 1,211 sjuk- och begrafningskassor —inkl . 
ofvannämnda båda begrafningskassor — har under redogörelse-
året begrafningshjälp utbetalts af 690 bland städernas kassor 
med sammanlagdt 554,009 kr. 08 öre, samt af 521 bland 
kassorna på landsbygden med 81,644 kr. 22 öre. De belopp, 
som i begrafningshjälp lämnats vid medlems hustrus eller barns 
död, äro icke inberäknade i nu anförda siffror. 

De fall, då sjukkassorna vid sidan af den kontanta sjuk
hjälpen jämväl i större eller mindre utsträckning iklädt sig 
kostnader för läkarearfvoden eller medicin för medlemmarna, 
hänföra sig till inalles 470 olika kassor. Af dessa hade 14 stads
kassor och 39 landkaBsor, med resp. 3,326 och 6,525 med
lemmar, lämnat bidrag till såväl läkarevård som medicin, vidare 
245 stadskassor och 128 landskassor, med resp. 38,416 och 
19,696 medlemmar, helt eller delvis bestridt enbart läkarevård 
åt xnedlemmarne, samt slutligen 9 stadskassor och 35 lands
kassor, med ett sammanlagdt medlemsantal uppgående till i 
förra fallet 2,422 och i senare fallet 6,771, bidragit till med-
lemmarnes kostnader för enbart medikamenter. 

Hela antalet registrerade sjukkassor, inom hvilka understöd 
i form af läkarearfvoden eller medicin under året förekommit, 
oafsedt om helt och hållet på ifrågavarande sjukkassas egen eller 
på arbetsgifvares eller slutligen till en del på kassans och till 
en del på arbetsgifvares bekostnad, utgjorde 670. Inom 200 af 
dessa kassor 60 bland städernas och 140 bland landsbygdens 
— omfattande tillsammans 41,305 medlemmar, hafva hithörande 
förmåner sträckt sig till såväl läkarevård som medicin; i 450 
kassor — 264 i städerna och 184 å landsbygden — omfattande 
89,906 medlemmar, har enbart läkarevård kommit i fråga, samt 
i 20 kassor — 2 i städerna och 18 å landsbygden — med 
sammanlagdt 2,588 sjukkassemedlemmar, enbart medicin. Fri 
läkarevård, med eller utan samband med kostnadsfri medicin, 
har sålunda i större eller mindre utsträckning förekommit på 
Kassans eller arbetsgifvares bekostnad inom 324 sjukkassor i 
städerna och 326 å landsbygden med ett sammanlagdt medlems
antal uppgående till 131,211, under det att inom 62 stadskassor 
och 158 landskassor med tillhopa 43,893 medlemmar, kostnadsfri 
medicin under enahanda omständigheter kommit medlemmarne 
till godo. De belopp, som för ifrågavarande ändamål blifvit 
utbetalta, uppgingö i de fall, då uppgifter härom lämnats, till 

b) Begraf
ningshjälp. 

c) Läkarearf-
vode och 
medicin. 
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sammaHlagdt 299,976 kr. 38 öre, däråf för läkarevård 259,003 
kr. 16 öre. samt för medicin 40,973 kr. 22 öre. 

I de flesta fall, då fri läkarevård förekommit, torde denna 
hafva varit anordnad genom en kollektiv öfverenskommelse 
mellan ifrågavarande, kassa eller arbetsgifvare och någon viss 
läkare. Grunderna för dessa aftal hafva säkerligen varit mycket 
växlande, i regel dock egnade att nedbringa kostnaderna pr 
individ för läkarevården afsevärdt under de vanliga. Motsva
rande förhållanden torde hafva ägt rnm.äfveh i fråga om den 
fria medicinen. Ibland synes vidare förmånen af fri läkarevård 
eller medicin hafva varit inskränkt till vissa medlemmar inom 
ifrågavarande kassa af. den anledning, att de öfriga medlem-
manie icke varit anställda hos den arbetsgifvare, hvilken iklädt 
sig kostnaderna för läkarevården eller medicinen. I det följande 
har meddelats den på grundvalen af föreliggande uppgifter 
angående hithörande fall beräknade genomsnittliga kostnaden 
pr medlem för fri läkarevård, resp. fri medicin inom de kassor, 
hvilka bestridt dylika utgifter. Vid bedömande af dessa siffror 
torde likväl nyss antydda förhållande böra beaktas. 

Förvaltningskostnaderna hafva under detta liksom hvarje 
föregående år ställt sig afsevärdt dyrare för städernas än för 
landsbygdens kassor. Detta framgår dels af de i tablån å sid. 
24° meddelade procenttalen, dels äfven vid en beräkning af 
den på hvarje medlem kommande anparten af ifrågavarande 
utgiftspost. Den genomsnittliga utgiften pr medlem för för
valtningskostnader utgjorde nämligen i städerna 1 kr. 42 öre 
och å landsbygden endast 63 öre. 

Åfven mellan sjuk- och begrafningskassorna samt de rena 
sjukkassorna herskäde samma skillnad som förut varit fallet i 
fråga om förvaltningskostnadernas storlek. Dessa uppgingo 
nämligen för det förra slagets kassor till 10-7 proc. af samtliga 
utgifter, motsvarande pr medlem 1 kr. 17 öre. För de rena 
sjukkassorna åter voro motsvarande siffror 9-i proc. och 67 öre. 

el) Förvalt
ningskost

nader. 
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Kassornas storlek synes däremot icke i och för sig hafva ut-
öfvat något inflytande på den relativa storleken af förvaltnings
kostnaderna, hvilket framgår af följande tabell, där förvalt
ningskostnaderna fördelats pr medlem inom sjukkassor af olika 
storlek. 

Förvaltningskostnader pr medlem inom kassor af olika storlek.1) 

Jämföras förvaltningskostnaderna med de belopp, som 
kassorna under året erhållit af statsmedel, de s. k. förvaltnings-
bidragen, så finner man, att dessa summor icke täcka hvar-
andra. Statsbidragets totalbelopp understeg nämligen med 
90,146 kr. 80 öre summan af förvaltningskostnaderna inom de 
kassor, som åtnjutit nämnda understöd. Liksom denna före
teelse är en återupprepning af hvad som förekommit under alla 
tidigare redogörelseår, så är förhållandet enahanda med den 
äfven under år 1905 konstaterade inbördes skiljaktigheten 
mellan lands- och stadskassorna i detta hänseende. Inom stä
dernas kassor öfverstego nämligen förvaltningskostnaderna med 
159,550 kr. 44 öre de af kassorna åtnjutna statsbidragen, 
medan landsbygdens kassor af statsbidragen icke blott fått sina 
förvaltningskostnader betäckta, utan äfven därutöfver haft 69,403 

1) Rörande antalet kassor inom de olika storleksgrupperna, se tab. å sid. 14*. 
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kr. 64 öre af dem till godo för andra ändamål. Detta torde 
hafva sin hufvudsakliga förklaring dels däri, att statsbidragen 
minskas i samma mån som medlemsantalet växer, och dels i den 
omständigheten att de större kassorna, såsom ofvan blifvit på-
visadt, till öfvervägande del komma på städerna.1) De 9 sjuk
kassor, hvilkas medlemsantal vid årets slut öfverstego 2,000, 
och af hvilka 7 voro stads- och 2 landskassor, hafva under 
året haft att vidkännas förvaltningskostnader, hvilka med 83,817 
kr. 27 öre öfverstego de af dem lyftade statsbidragen: 

Nedanstående tablå, som lämnar en jämförande öfversikt 
öfver här berörda förhållande mellan statsbidrag och förvalt
ningskostnader för perioden 1901—1905, gifver vid handen 
att skillnaden mellan dessa båda summor varit stadd i ständigt 
stigande för såväl samtliga kassor som för stadskassorna ensamt, 
under det att landskassornas öfverskott uppvisa vida större 
stabilitet. 

De utgiftsposter, som icke kunnat hänföras till någon af 
föregående rubriker, hafva i redogörelsen sammanförts under 
benämningen »öfriga utgifter». En specifikation af dem ter 
sig på sätt följande tabell visar. 

Specifikation af »öfriga utgifter». 

') Nykterhetsfolkets sjukkassa och NyktertiefBvännernas allmänna sjnk- och begralnings-
kassa äro här hänförda till städerna. 

e) Öfriga 
utgifter. 
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En betydande del af dessa utgifter utgöras sålunda af 
sjuk- och begrafningshjälp samt underBtöd för läkarevård och 
medicin till medlemmarnes anhöriga. 25 kassor hafva lämnat 
kontant sjukhjälp, 153 begrafningshjälp och. 19 hafva bekostat 
läkarevård, medicin o. d. 

Inalles hafva sålunda, såsom af förestående tablå samt 
tabellen å sid. 23° framgår, de registrerade sjukkassorna i 
kontant sjukhjälp utbetalat 3,143,929 kr. 81 öre, i begrafnings
hjälp 635,653 kr. 30 öre samt för läkarevård o. s. v. 133,406 kr. 
69 öre, hviJket utgör ett sammanlagdt understödsbelopp för år 
1905 af 3,912,989 kr. 80 öre eller nära 4 milj. kr. 

Af öfriga i ofvanstående tablå anförda utgiftsposter hän
föra sig återbetalade garantimedel till 269 och under rubriken 
vandras angifna belopp till 253 kassor. I sistnämnda post 
hafva inräknats bl. a. utgifter för inköp och underhåll af fastig-

Inkomster och utgifter samt behållning i genomsnitt pr medlem. 

1) Inträdesafgifter och böter ej inräknade. 
2) Utgifter för läkareyård och medicin ej inräknade. 
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heter och inventarier samt för fester och vidare de summor, 
hvilka utbetalats till medlemmarne i sådana fall, där stadgarne 
föreskrifvit, att behållningen af årets verksamhet bör jämt för
delas på delägarne. 

Den totala b e h å l l n i n g e n af årets ekonomiska verksamhet 
uppgick till 651,416 kr. 85 Öre,hvilket utgör 12-7 proc. af inkomst
summan. Den förlust^ som drabbat vissa kassor, har här från-
räknats. I själfva, verket hade nämligen endast 1,566 kassor att 
uppvisa öfverskott af årets verksamhet, uppgående till samman-
lagdt 797,445 kr. 39 öre, medan däremot inom 539 kassor ut
gifterna öfverstego inkomsterna med mer eller mindre afsevärda 
belopp, tillsammans uppgående till 146,028 kr. 54 öre. I 68 fall 
uppgick förlusten till mer än 500 kr.; bland dessa funnos 22 
fall, då den öfversteg 1,000 kr. och bland dessa sistnämnda 9, 
då den uppgick till mer än 2,000 kr. 

En öfverblick af kassornas inkomster, utgifter och behåll
ning under 1905 i genomsnitt pr medlem gifves i tabellen å 
sid. 29º, där kassorna fördelats mellan stad och land och de 
olika kassaposterna mellan sina viktigaste rubriker. 

I nedanstående tabell lämnas en öfversikt öfver sjukkassor
nas t i l l g å n g a r vid 1905 års slut. 

Sjukkassornas tillgångar den 31 dec. 1905. 

3. Behållning 
af årets 

ekonomiska 
verksamhet. 

4. Tillgångar 
och skulder. 
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Till hufvudsaklig del vore följaktligen kassornas tillgångar 
placerade i banker. Inalles 989 stadskassör och 951 landskassor 
hade vid årets slut på detta sätt disponerat öfver sina bespa
ringar. Bland tillgångar af annat slag märkas i främsta rummet 
fordringar mot revers; dessa fördelade sig på 144 af städernas 
och 224 af landsbygdens kassor. Vidare hade 39 af städernas 
och 91 af landsbygdens kassor en betydande del af sina kon
tanta medel innestående hos arbetsgifvare, under det att obligatio
ner eller aktier förekommo bland tillgångarna i 83 fall. Endast 
11 kassor voro ägare af fastighet. 

Jämförda med tillgångarna, uppgingo kassornas s k u l d e r 
vid årets slut till mindre afsevärda belopp, såsom framgår af 
följande tablå. 

Specifikation af sjukkassornas skulder den 31 dec. 1905. 

Hela skuldsumman fördelade sig på 319 af städernas och 
220 af landsbygdens kassor, af hvilka 509 voro sjuk- och be-
grafningskassor och 30 enbart sjukkassor. Skuldsatta på grund 
af lån voro 43 kassor. I tablån upptagna garantimedel, hvilka 
representera den betydligaste posten på skuldkontot, afse 275 
kassor. Rörande dessa summor förete emellertid sjukkassornas 
uppgifter ännu ofullständigbeter, som icke kunnat kompletteras. 

Endast undantagsvis belöpte sig skulderna i de enskilda 
fallen till mera afsevärda belopp. Inom 154 kassor uppgick 
skuldsumman emellertid till mer än 500 kr., i 2 fall till öfver 
600, hvarjämte skulderna i 15 fall öfverstego kassans tillgångar, 
i intet fall dock med mer än 700 kr. 
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Registrerade sjukkassors inom de olika länen inkomster och utgifter 

') De 14 kassor, som under aret upphört med sin verksamhet, äro här uteslutna 
a) Tecknet T betyder brist. 
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under år 1905 samt tillgångar och skulder vid samma års slut. 1) 

3 
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Sjukkassornas b e h å l l n a t i l l g å n g a r , d. v. s. tillgångar öfver 
skulder, uppgingo vid årsslutet som af föregående siffror fram
går till det betydande kapitalet af 8,127,613 kr. 66 öre. Häraf 
förfogade städernas kassor orve", 5,057,335 kr. 85 öre och lands
bygdens öfver 3,070,277 kr. 81 öre. På sjuk- och begrafnings-
kassornas andel kommo 7,793,403 kr. 77 öre, på de rena sjuk
kassornas blott 334,209 kr. 8 t öre. 

Förenämnda siffror visa en kapitalökning inom sjukkassorna 
under året af 763,736 kr. 26 öre. Bättre än genom dessa 
absoluta tal framträder emellertid kassornas föTmögenhetsställ-
ning, om det behållna kapitalet fördelas på hvarje medlem. En 
dylik beräkning gifver för redogörelseåret följande resultat: 

Jämföras kassornas behållna tillgångar pr medlem under 
åren 1901—1905, och beräknas den procentiska ökning i dessa 
summor, som hvarje år medfört, hvilket skett i nedanstående 
tablå, så framgår däraf, hur kassornas ekonomiska bärkraft, 
mätt på detta vis, år från år förbättrats, ehuru stegringen 
under redogörelseåret varit relativt obetydlig. 
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3. Sjukdomsfallens frekvens och varaktighet. 
Understödens storlek. 

En öfversikt öfver de sjukdomsfall och sjukdagar, för hvilka 
sjukhjälp utgått inom de registrerade sjukkassorna under år 
1905, lämnas i tabellen å sid. 39°. Härvid förtjänar emellertid 
ihågkommas, att de sjukdomsfall och sjukdagar, hvilka i nämnda 
tabell eller eljes i denna berättelse redovisas, icke fullkomligt 
representera den verkliga sjukdomsförekomsten bland kassornas 
medlemmar. Endast sådana sjukdomsfall äro nämligen med
räknade, vid hvilka kontant sjukhjälp utgått från kassan till de 
sjuka, och endast så många sjukdagar hafva kunnat upptagas, 
för hvilka nämnda understöd erhållits. Det är kassornas stad
gar, som afgöra om och för hur lång tid sjukhjälp utgår. 
(Jfr kap. 4, som redogör för stadgarnes bestämmelser.) Så
lunda föreskrifVa dessa i regel en väntetid af viss längd, 
hvarunder intet understöd utbetalas för då inträffade sjukdoms
fall, vidare att sjukdomen skall hafva ägt en viss varaktighet 
för att berättiga till sjukhjälp, eller att denna rätt af någon 
anledning kan förverkas. Med afseende på den tid, för hvilken 
sjukhjälp utgår, innehålla stadgarna bestämmelser, enligt hvilka 
understödet ofta indrages under sjukdomsfallets första dagar 
samt i regel vid långvariga sjukdomar, sedan sjukhjälpen åt
njutits för en viss maximitid, oafsedt om tillfrisknande här
under skett eller ej. Understundom lär det väl äfven före
komma, att en person, som tillhör flere kassor, efterskänker 
sin rätt till sjukhjälp från någon af kassorna, för att icke i 
förtid anlita den allt för strängt. I sammanhang med denna 
sistnämnda omständighet påpekas, hurusom vid bedömmandeaf 
i detta kapitel meddelade siffror dessutom bör ihågkommas, att 
ett förmodligen icke obetydligt antal sjukdomsfall afser just 
sistnämnda slag af personer, hvilka samtidigt åtnjuta sjuk
understöd från mer än en registrerad sjukkassa. Liksom dessa 
personer, enligt hvad tidigare anmärkts (jfr sid. 9°), äro med
räknade två eller flere gånger i sjukkassornas totala medlems
antal, så blifva äfven deras sjukdomsfall oftast räknade minst 
två gåoger. 

Sjitkdoms-
fall och 

sjukdagar. 
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I de registrerade sjukkassornas uppgifter för 1905 redo
visades inalles 112,102 sjukdomsfall, fördelade på följande sätt: 

En närmare granskning af sjukdomsfrekvensen bland män 
och kvinnor samt i stad och land lämnar följande resultat. 

Jämföras här anförda siffror för hela riket med motsvarande 
tal för åren 1901-—1904, såsom skett i nedanstående tablå, framgår 
med stor tydlighet, att sjukdomsfrekvensen bland kvinnorna 
under hela perioden varit konstant lägre än bland männen. 

Såsom förklaring till denna företeelse, hvilken synes äga mot
svarighet äfven inom andra länder, har man där bland annat 
anfört den högre genomsnitteåldern hos den manliga arbetare
befolkningen samt att sjukdomsfrekvensen ökas vid tilltagande 

Antalet 
sjukdomsfall. 
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ålder, äfvensom att de manKga arbetarne äro mer utsatta för 
olycksfall och deras sysselsättning mer betungande '). 

De under 1905 redovisade sjukdomsfallen omfattade 
2,586,963 sjukdagar, för hvilka sjukhjälp utgått. Dessa under
stödsdagar fördelade sig på följande sätt mellan män och 
kvinnor samt stad och land. 

Om dessa tal jämnt fördelas på hvarje medlem, så fås 
nedanstående siffror: 

I likhet med hvad under åren 1901—1904 varit fallet, visa 
dessa siffror för hela riket en nära öfverensstämmelse mellan 
antalet understödsdagar för män och för kvinnor. Annorlunda 
blir likväl förhållandet, om med ledning af ofvan anförda tal 
antalet understödsdagar på hvarje sjukdomsfall uträknas för 
män och kvinnor h var för sig. En dylik tablå får följande 
utseende, hvarvid siffrorna för hela riket för perioden 1901— 
1904 till jämförelse äfvenledes meddelas. 

') Die Krankciivorsicherutig im Jahre 1906. Statistik des Deutachen ReichB, Band 
186. ». 10 ». 

Antalet 
understöda

dagar. 
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Dessa siffror, hvilka sålunda angifva den genomsnittliga 
varaktigheten af ett sjukdomsfall, d. v. s. visserligen endast den 
tid däraf, som genom bidrag från kassan understödjes, visar ju, 
att antalet understödsdagar är relativt högst hos kvinnorna, att 
deras sjukdomar sålunda hafva tendens att förlöpa långsammare. 
Orsaken till denna företeelse, hvilken liksom den nyssberörda 
högre sjukdomsfrekvensen hos männen äfven iakttagits i andra 
länder, torde ligga i den af utländsk specialstatistik bekräftade om
ständigheten, att de långvariga sjukdomarna äro i högre grad 
representerade hos kvinnorna än hos männen, under det att för 
de korta sjukdomsfallen förhållandet är omvändt. 

För bedömande af hur stort understöd, som utfås vid sjuk
domsfall, meddelas följande siffror: 

Som af dessa siffror framgår, synes sjukhjälpen i regel vara 
större i städerna än å landsbygden, ett förhållande som bekräf
tas af motsvarande tal för perioden 1901—1904, där, i fråga 
om nämnda utgifter, samma relation mellan stads- och lands
kassor framträder. Orsaken härtill torde helt visst bl. a. vara att 
söka i den med tillhjälp af samtliga i detta kapitel anförda 
tabeller och siffror påvisbara ringare förekomsten af sjukdoms
fall bland medlemmar i landsbygdens än städernas kassor. 

Sjukhj alpens 
storlek. 
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Antal delägare samt understödsberättigade sjukdomsfall och 
sjukdagar under år 1905 inom registrerade sjukkassor 

i de olika länen. 1) 

E) Uteslutna äro de 14 kassor, hvilka under årets lopp upphört med sin verksamhet. 
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Beträffande autalet dödsfall bland sjukkassornas medlemmar 
föreligga endast ofullständiga uppgifter, beroende därpå, att de 
för kassornas redogörelser begagnade Formulären icke afsett upp
gifter àf detta slag. Î de fäll dår inträffade d&dsfall likväl 
redovisats, voro dessa i regel endast sådana som inträffat i 
samband med en sjukdom, för hvilken sjukhjälp åtnjutits under 
tiden omedelbart före dödsfallet. A andra sidan hafva i åtskilliga 
redogörelser uppgifvits utbetalningar för begrafningshjälp, utan 
att af öfriga meddelanden framgår, att något dödsfall under 
året inträffat bland kassans medlemmar. Då sålunda hithörande 
uppgifter måste betraktas såsom synnerligen otillfredställande, 
hafva de ur föreliggande berättelse uteslutits. 

4. De registrerade sjukkassornas reglementariska 
bestämmelser. 

Efterföljande öfversikt öfver några af de viktigare stadge
bestämmelser, som reglera de registrerade sjukkassornas verk
samhet, grundar sig dels på uppgifterna i tab. III i redogörelsen 
för år 1900, dels i fråga om under följande år nytillkomna 
kassor på de uppgifter, hvilka äro meddelade i resp. årsredo-
görelsers supplementtabeller. Ehuru en revision af de hithörande 
uppgifter, som afse kassor, hvilka blifvit registerade tidigare 
än år 1905, varit önskvärd med hänsyn till de under senare 
år vidtagna ändringar i åtskilliga kassors stadgar, har dock 
en dylik revision måst tills vidare lämnas å sido på grund af 
det vidlyftiga och tidskräfvande arbete, som därmed skulle varit 
förenadt. Vid bedömmande af i detta kapitel meddelade siffror 
bör sålunda hänsyn tagas till denna omständighet. 

De flesta kassors stadgar innehålla i form af inträdesbe
stämmelser vissa stadganden, som afse att i någon mån å stad-
komma ett för kassans verksamhet betryggande urval af de 
personer, som upptagas såsom medlemmar. Undantag härifrån 
bilda i viss mån bl. a. kassor med obligatoriskt inträde, hvilka 
under år 1905 förefunnos till ett antal af 137. Dylika kassor 
äro i regel afsedda för arbetare, anställda hos en och samma 
arbetegifvare, och hafva oftast upprättats på dennes initiativ. 

1. Inträdet-
villkor. 
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Vanligen åtnjuta dessa kassor äfven understöd i en eller annan 
form af arbetsgifvarne. I efterföljande tablå lämnas en öfver-
sikt öfver förekomsten af dessa kassor. 

Kassor med obligatoriskt inträde. 

De vanligaste af de skyddsbestämmelser, som tillämpas 
inom sjukkassorna, innehållas i de stadganden, hvilka fastställa 
en lägsta eller högsta ålder för inträde. Nedanstående båda 
tabeller lämna en öfversikt öfver dessa bestämmelsers förekomst. 

Minimiålder för inträde. 

a) Inträdes-
ålder. 
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Maximiålder för inträde. 

Af tabellerna framgår, att 83 proc. af samtliga kassor (80 
proc. af städernas och. 87 proc. af landsbygdens) föreskrifva en 
minimiålder för inträde, i de flesta fall — 80 proc. af samtliga 
kassor — något af åldersåren 15—18 år. Minimiåldern för 
inträde är i genomsnitt något lägre bland landsbygdens kassor 
än bland städernas; af samtliga landsbygdens kassor medgåfvo 
38 proc , af städernas kassor däremot endast 19 proc. inträde 
redan vid uppnådda 15 år eller tidigare. Bland de i tabellen 
omnämnda kassor, hvilkas stadgar icke uttryckligen föreskrifva 
en undre åldersgräns för inträdande medlemmar, torde dock 
i regel inträde medgifvas endast vuxna personer. 

Flertalet kassor — 91 proc. af samtliga — stadgade äfven 
en maximiålder för inträde. Af hela antalet medräknade kassor 
voro 67 proc. sådana, inom hvilka högsta medgifna inträdes-
åldern var fastställd till 50 år. I städerna voro i genom
snitt något strängare bestämmelser i detta afseende rådande. 
Sålunda var maximiåldern fastställd till högst 45 år inom 47 
proc. af stadskassorna, under det att den motsvarande procenten 
af landsbygdens kassor uppgick till endast 18, 

Typiska urvalsbestämmelser äro den i de flesta stadgar före-
skrifna skyldigheten för inträdessökande att förete läkarbetyg 

l>) Läkare
betyg: och 

fttrord. 
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samt stadgandet om, att för inval erfordras förord af förut
varande 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 rätt till understöd vid sjukdom tillkommer honom. 
Väntetidens längd inom olika kassor framgår af nedan med
delade tablå. 

Kassornas fördelning efter väntetidens längd. 

Nära 62 proc. af samtliga kassor tillämpade således en 
väntetid för nytillträdande medlemmar. De kassor, inom hvilka 
väntetiden ej Öfversteg 3 månader, utgjorde omkring hälften 
eller 50 proc. af hela antalet, medan för 12 proc. af kassorna 
en längre väntetid förekom. Bland dessa sistnämnda kassor 
synas landsbygdens kassor vara starkare representerade än stä
dernas. 

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. 

De viktigaste af de i stadgarne eljes förekommande stad-
ganden, som kunna hänföras till skyddsbestämmelsernas klass, 

c) Väntetid. 

2. Vnder-
stödatid. 
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äro föreskrifterna rörande i m d e r s t ö d s t i d e n s b e g r ä n s n i n g . 
Dessa gälla fastställande dels af en viss maximi- och minimiunder-
stödstid, d. v. s. en bestämd längsta eller kortaste tid, för hvilken 
sjukhjälp får utgå, dels ock af en viss tid från sjukdomens 
början, för hvilken ingen sjnkhjälp lämnas. 

Det första slaget af dessa stadganden eller föreskrifterna 
angående en maximiunderstödstid äro de oftast förekommandeT 

ehuru olika kassors bestämmelser i detta afseende äro sinsemellan 
ytterst varierande. De afse emellertid alla att på ett eller annat 
sätt inskränka den tid, hvarunder en person, som drabbats af 
ofta återkommande eller kronisk sjukdom, får åtnjuta sjukhjälp 
från kassan. Den vanligaste bestämmelsen innebär fastställande 
af ett visst högsta antal dagar per kalenderår eller sjukår 
(d. v. s. ett år, räknadt från första sjukdagen), hvarunder sjuk
hjälp får utgå till samma person med oförändradt belopp. 
Sedan skärpas bestämmelserna ofta i sådan riktning, att an
tingen den ordinarie sjukhjälpens belopp nedsättes efter för viss 
tid åtnjutet understöd eller ock den under första året tillämpade 
maximiunderstödstiden för ett antal följande år ytterligare 
förkortas. Vanligen föreskrifves i sistnämnda fall, att efter en 
under ett visst antal år för viss längsta tid åtnjuten sjuk
hjälp denna alldeles upphör eller göres beroende af allmänt 
sammanträdes beslut. Det ursprungliga syftet med alla dessa 
stadganden, hvilket torde vara afsikten att skydda föreningens 
kassa mot allt för betungande utgifter, nås mer direkt genom 
de i stadgarna ej häller sällsynta föreskrifterna angående 
ett visst högsta understödsbelopp till samma person, hvilket 
under en viss begränsad tid ej får öfverskridas. 

I den å sid. 45º meddelade tablån äro kassorna grup
perade efter den längsta tid, hvarunder sjnkhjälp till oafkortadt 
belopp kan utgå till samma medlem under loppet af ett år — 
kalenderår eller år räknadt på förut angifna sätt. De fall, då 
bestämmelser af annan art förekommit, äro inräknade under 
rubriken »växlande bestämmelser». 

Af städernas kassor synas 13 och af landsbygdens 7, så 
vidt af deras reglementen framgår, icke hafva tillämpat bestäm
melser af ifrågavarande slag. Den längsta tid, hvarunder kon
tant sjukhjälp under loppet af ett år tilldelades samma person, 
uppgick inom 922 kassor, eller 44 proc. af hela antalet, till 
mindre än ett fjärdedels år, medan 1,118 kassor, således mer 

it) Maximi
understödstid. 
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än hälften eller 53 proc. af samtliga, vid behof lämnade sjuk
hjälp under minst 13 veckor eller ännu längre tid. Åtskilliga 
kassor roedgirVa emellertid BJukhjälp under längre tid än som 
af tablån framgår, ehuru med lägre understödsbelopp än de 
vanliga. 

Kassornas fördelning efter längsta understödstiden.1) 

Ett motstycke till nu berörda bestämmelser angående den 
längsta tid, hvarunder sjukhjälp utgår, äro reglementenas stad-
ganden rörande en minimiunderstödstid eller den kortaste tid, 
för hvilken sjukhjälp lämnas. Åfven bestämmelser af denna 
art tillämpas inom det stora flertalet kassor, såsom af tablån 
å nästföljande sida framgår. 

Ej mindre än 88 proc. af samtliga de kassor, hvilkas bestäm
melser äro kända, inskränkte sålunda sjukhjälpen på nu nämnda 
sätt, i många fall i rätt afsevärd utsträckning. Bland städernas 

1) Med afseende å de i tablån meddelade veckotalen må anmärkas, att inom åtskilliga 
kassor den kontanta sjukhjälpen likväl utgår endast far arbetsdagar. 

b) Minimi
understödstid. 
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Kassornas fördelning efter kortaste understödstiden.1) 

kassor lämnade sålunda ungefär 37 p roc , bland landsbygdens 
20 proc. intet understöd vid sjukdom af kortare varaktighet än 
7 dagar, hvarvid hit hänförliga kassor, som tillämpade växlande 
eller villkorliga bestämmelser, icke medräknats. 

En bestämmelse, som står den nyssnämda nära, är det 
likväl i mindre utsträckning förekommande stadgandet om sjuk
hjälpens indragning under den första sjukdomstiden. Hvilken 
roll dessa bestämmelser spela, framgår af tablån å sid. 47° . 

Af samtliga kassor, hvilkas reglementen äro kända, tilläm
pade således 23 proc. bestämmelser af ifrågavarande art. Bland 
dessa ingick emellertid ej mer än 13 proc. af städernas kassor, 
af landsortens däremot 33 proc. Vidare framgår af de med
delade siffrorna, att den tid, för hvilken sjukhjälpen indrages, 
i regel är helt kort — den utgjorde inom 87 proc. af hithö
rande kassor högst 4 dagar, hvarvid de med »villkorlig tid» 
undantagits. Under denna sistnämnda beteckning Öro hufvud-
sakligen sådana kassor upptagna, inom hvilka indragningstidens 
längd göres beroende af sjukdomens varaktighet. Fortfar denna 

') Jfr noten S föregående »ida. 

c) Sjuk
hjälpens 

indragning 
under första 

sjukdoms
tiden. 
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Kassornas fördelning efter den tid från sjukdomens början, för hvilken 
ingen sjukhjälp lämnas. 

länge, bortfaller för dessa kassors medlemmar hvarje inskränk-
ning af denna art i sjukunderstödet. Undantag från ett dylikt 
stadgande plägar likväl ofta göras, då fråga är om sjukdoms
fall på grund af olycksfall i arbete. 

För fullständighetens skull må här äfven anmärkas, att 
sjukdomens början i allmänhet räknas från den dag, då sjuk
domsfallet anmälts till vederbörande kassa. 

Tillsammans betyda de båda sistnämnda inskränkningarne 
i sjukkassornas utbetalningsskyldighet en ej oväsentlig lättnad 
för deras ekonomi. Kassorna befrias nämligen genom dessa 
stadganden från ett afsevärdt antal påkänningar, hvilka visser
ligen hvar för sig kunna vara nog så obetydliga, men som till
sammantagna helt visst skulle blifva en kännbar tunga. Dess
utom kan af saknaden af sjukhjälp under den korta tid, det här 
i allmänhet gäller, förutsättas vara af mindre betydelse för den 
sjuke och hans familj, hvarjämte sannolikt genom stadganden 
af denna art till en viss grad förebygges, att anspråk på kas-
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sans hjälp framställas vid alltför obetydliga eller måhända låt
sade sjukdomsfall. 

Under det alla nu berörda bestämmelser i kassornas regle
menten antingen icke alls eller ock endast indirekt utöfva någon 
inverkan på deras ekonomiska förhållanden, så syssla de åter
stående, viktigaste delarne af stadgarne uteslutande med dessa. 
Hvarje reglemente innehåller sålunda vissa, mer eller mindre 
detaljerade föreskrifter rörande medlemmarnas ekonomiska för
pliktelser till kassan samt angående storleken af de understöd, 
hvartill medlemmarne äro berättigade. Vid den redogörelse, 
som i det följande gifves för de bestämmelser, som sålunda 
ligga till grund för kassornas ekonomi, bör uppmärksammas, 
att sjukkassorna äro dels sjuk- och begrafningskassor, dels ute
slutande sjukkassor. Inom det förra slaget af kassor pläga 
sannolikt ofta de båda sidorna af verksamheten i vissa afse-
enden särskiljas från hvarandra, så att begrafningshjalpen be-
strides genom särskilda, för begrafningskassans räkning upp
tagna tillskott, hvarjämte villkoren för rät t till utfående af 
begrafningshjälp ej alltid äro desamma som för sjukhjälps er
hållande, liksom begrafningskassans medlemmar icke alltid tillika 
äro delägare i sjukkassan och omvändt, etc. Ett genomgående 
isärhållande af de båda sidorna af verksamheten har likväl ej 
varit möjligt. Däremot hafva för de rena sjukkassornas ekonomi 
gällande bestämmelser i allmänhet berörts i specialtabeller. 

De r e g l e m e n t e r a d e afg i f te r , som af de registrerade sjuk
kassorna upptagas af medlemmarne för bestridande af kassans 
utgifter, äro till sina belopp i hög grad växlande. I regel stå 
afgifterna emellertid i en viss proportion till den kontanta sjuk
hjälpens storlek. Till sin natur kunna de indelas i tre grupper, 
inträdesavgifter, regelbundna afgifter samt uttaxerade bidrag. 

Inom de flesta kassor erlägga medlemmarne vid inträdet 
en afgift, som till sin storlek kan variera ganska mycket, men 
vanligen uppgår till 1 à 2 kronor. I sjukkassornas ekonomi 
spelar denna afgift emellertid en underordnad roll. 

Sjukkassornas reglementerade hufvudinkomst utgöres af 
de under hvarje år regelbundet per vecka eller per månad in
flytande medlemsafgifterna. En öfversikt öfver den regelbundna 
årliga afgiftens storlek meddelas i tabellen å sid. 49° . Till 
förståelse af denna torde beaktas, att de där förekommande 

3. Af-
giftemas 
storlek. 

a) Inträdes-
afgift. 

b) Regel
bundna af

gifter. 
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grupperna VI—XV omfatta samtliga sådana kassor, hvilkas 
medlemmar äro fördelade på oftast två men äfven flere olika 
medlemsklasser med skilda understödsbelopp. Dylika kassor 
förekomma äfven, dock mindre talrikt, inom grupperna I—V, 
men afgiftsbeloppen falla här alltid inom de gränser, som i 
tablån karaktärisera hvar och en af dessa grupper. 

Kassornas fördelning efter storleken af medlemmarnes regel-
bundna årsafgifter. 

Tabellen visar att nära 42 proc. af kassorna upptogo en 
fix årsafgift af högst kr. 6, inom 28 proc. af kassorna steg 
detta belopp till mer än kr. 6, medan det inom 14 proc, i 
samband med förekomsten af olika medlemsklåsser för viösa 

4 
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grupper af medlemmar, understeg, för andra åter öfverskred 
nämnda summa. I allmänhet synas landsbygdens kassor ha 
upptagit lägre afgifter än städernas. Inom ett antal kassor 
har afgiftens storlek gjorts beroende af medlemmarnes arbets
förtjänst, i andra åter erlades bidragen endast under ett "visst 
antal år o. s. v. Dessa och öfriga mera ovanliga fall äro i 
tabellen hänförda .till grupp XVI. 

Till belysning af hur bestämmelser rörande den regelbundna 
afgiftens storlek ställa sig inom de rena sjukkassorna, med
delas i nedanstående tablå en sammanställning häraf med iakt
tagande af samma gruppindelning som för tabellen å sid. 49°. 

Regelbundna årsafgiftens storlek inom enbart sjukkassor. 

Förutom på inkomsten af inträdesafgifter och regelbundna 
afgifter är sjukkassornas ekonomi i större eller mindre grad 

c) Uttaxerade 
bidrag. 
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fotad på uttaxering. När de medel, som erfordras för bestri
dande af utgifterna, antingen icke alls uppbringas genom regel
bundna bidrag eller ock dessa icke äro tillfyllest, anskaffas det 
behöfliga eller resterande beloppet af kassans medlemmar genom 
en uttaxering, hvars storlek är .beroende af behofvet. Ett 
sådant tillvägagångssätt användes särskildt för bestridande af 
begrafningshjälpen, men äfven, ehuru i mindre utsträckning, 
för sjukhjälp och andra utgifter. När begrafningshjälpen be-
stridts uteslutande genom uttaxering, har äfven det belopp, som 
skall uttaxeras, oftast varit fastställdt i stadgarne — vanligen 
till 25 öre, 50 öre eller 1 kr. per medlem. 

Den viktigaste posten på sjukkasseräkenskapernas utgifts
sida representerades, såsom tidigare visats, af de u n d e r s t ö d 
som vid sjukdomsfall komma medlemmarne till del. I de flesta 
fall fastställa kassornas reglementen, att sjukhjälpen skall utgå 
med ett bestämdt kontant belopp per dag eller vecka. Denna 
summa är i likhet med den regelbundna afgiften mycket väx
lande inom skilda kassor. Àfven 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, på 
hvilka kassans' medlemmar äro fördelade, i andra fall till följd där-
af, att den sjuke genom föregående sjukdom, enligt förut om
nämnda bestämmelser, är berättigad endast till reduceradt sjuk
understöd. 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. En öfversikt öfver förhållandena i nu nämnda hän
seenden lämnas i tablån å nästföljande sida, hvilken i fråga om 
uppställning och den använda gruppindelningen är analog med 
tabellen å sid. 49° . 

Den kontanta sjukhjälpen varierade sålunda 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 sjuk
hjälpen utgår endast för arbetsdagar eller därjämte äfven för 
söndagar — t. o. m. resp. 9 kr. och 10 kr. 50 öre. De van
ligaste understödsbeloppen voro utan tvifvel 1 kr. och 1 kr. 
50 öre pr dag. Af samtliga kassor lämnade 42 proc. i intet 
fall högre understöd än 1 kr. pr dag, 34 proc. lämnade under 
alla förhållanden mer än 1 kr. pr dag, medan 16 proc. inom 

4. Under
stödens 
storlek. 

a) Sjukhjälp. 
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Kassornas fördelning efter den kontanta sjukhjälpens storlek. 

någon viss klass lämnade tillfälle till högre kontant dagligt 
understöd än nyssnämnda belopp. Grupp XI är därvid icke 
medräknad. 

Liksom i det föregående påpekats, att landskassorna i all
mänhet upptogo lägre medlemsafgifter än stadskassorna, så 
framgår äfven af ofvanstående tablå, att landsbygdens kassor, 
genomsnittligt sedt, lämnade mindre understöd än kassorna i 
städerna. 

De rena sjukkassorna synas i förevarande afseende, så vidt 
af det knappa materialet framgår, haft att uppvisa vissa egen
domligheter. En sammanställning af dessa kassor med ena
handa gruppindelning som i föregående tabell ter sig på sätt, 
som tabellen å sid. 53"' utvisar. 

Förutom kontant understöd betala vissa kassor äfven 
läkarevård och medicin samt ibland sjukhusvård för sina med
lemmar, i enstaka fall jämväl för medlemmarnes anhöriga. Då 
uppgifter härom likväl ej äro lämnade i tab. Hl i 1900 års 
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Den kontanta sjukhjälpens storlek inom enbart sjukkassor. 

redogörelse, så hafva de af denna anledning ej heller här kunnat 
meddelas. (Jfr dock sidd. 25° och 2 9 e i det föregående.) 

Näst sjukunderstödet utgöres kassornas största utgift af 
den begrafningshjälp, som vid dödsfall bland medlemmarne ut
betalas till den aflidnes anhöriga eller rättsinnehafvare. Äfven 
detta understöds belopp är mycket växlande. Ofta nog mot
svarar det endast kostnaderna för den aflidnes nödtorftiga 
begrafning och de oundgängligaste af de utgifter, som i sam
band med dödsfallet drabba den dödes efterlefvande. Inom 
många kassor är begrafningshj alpen dock något större tilltagen, 
och inom. ett mindretal kassor uppgår den till rätt afsevärda 
belopp. I ett stort antal fall är understödsbeloppet beroende 
af antalet medlemmar inom kassan, ibland med, ibland utan en 
bestämd undre eller öfre gräns, som under inga förhållanden 
får öfverskridas. 

I efterföljande tablå meddelas en gruppering af de kassor, 
som lämnat begrafningshjälp, efter storleken af det minsta be
lopp,' med hvilket begrafningshjalpen enligt stadgarnes bestäm
melser utgår. 

b) Begraf
ningshjälp. 
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Sjuk- och begrafningskassor, fördelade efter begrafningshjälpens 
minsta belopp. 

Af de anförda siffrorna synes framgå, att begrafnings-
hjälpen i allmänhet varit något större bland städernas kassor 
än bland landsbygdens. Under det att nämligen ungefär 48 
proc. af samtliga i tablån upptagna kassor fastställt en undre 
gräns för begrafningshjälpen om 50 kr. eller lägre belopp, så 
ingingo bland dessa af stadskassorna ej mera än 33 proc , af 
landskassorna däremot 63 proc. I många fall utgöra dylika 
minimibelopp de under alla förhållanden faktiskt utgående be
loppen. Inom de kassor bl. a., som lämna en med medlems
antalet växlande begrafningshjälp, är denna emellertid i verk
ligheten vanligen större än minimibeloppet och ej sällan finnes 
ett maximum fastställdt, hvilket dock ofta icke uppnås. Kassor, 
som lämnat en på dylikt sätt med medlemsantalet till storleken 
växlande begrafningshjälp, äro i tablån upptagna under grupp X. 

Då det är af ett visst intresse att ägna en något närmare 
uppmärksamhet åt de kassor, som lämna en begrafningshjälp, 
öfverstigande kr. 100, så har en tablå öfver dessa kassor här 
nedan lämnats. De därstädes angifna siffrorna äro emellertid 
maximisiffror, som endast i vissa fall beteckna den faktiskt ut-
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betalta begrafningshjälpen, i öfriga fall däremot endast gräns
belopp, som i verkligheten mer eller mindre sällan utgått. 

Sjuk- och begrafningskassor med relativt hög begrafningshjälp. 

Ett ej ringa antal kassor hafva förbundit sig att utbetala 
begrafningshjälp äfven vid medlems makas död; i ett par fall 
har begrafningshjälp varit medlem tillförsäkrad därjämte äfven 
vid barns död. Såvidt af det här begagnade materialet fram
går, var antalet dylika kassor 219, af hvilka 150 voro stads
kassor och 69 landskassor. I många af dessa fall var dock 
begrafningshjälpen för anhörig fastställd till mindre belopp än 
i fråga om afliden medlem. Af hithörande kassor lämnade så
lunda 70 stadskassor och 24 landskassor oafkortad begrafnings
hjälp vid medlems hustrus död, medan 61 stadskassor och 40 
landskassor i detta fall utbetalade ett belopp, understigande det 
för medlemmar fastställda, dock minst hälften däraf. Ibland 
har rätten till begrafningshjälp vid hustrus död varit förenad 
med förhöjda afgifter, medlem dock understundom obetaget, att 
med afstående från sådan rätt erlägga mindre afgifter. 



Résumé. 
Par la loi du 30 octobre 1891 les caisses de secours mutuels 

en cas de maladie reçurent la faculté de se faire enregistrer sous 
certaines conditions énoncées par la loi. Les caisses enregistrées 
pouvaient recevoir une subvention de l'Etat. D'autre part elles de
vaient fournir à l'admininistration des rapports annuels sur leurs 
opérations. Ces rapports ont été concentrés dans les comptes rendus 
annuels, rédigés pour les années 1892—1900 par l'inspection des 
établissemens d'assurance et publiés dans la série des »Meddelanden» 
du ministère de l'intérieur. 

Par décret royal du 30 octobre 1903 la section de la statistique 
du travail au »Kommerskollegium» (administration centrale du com
merce, de la navigation et de l'industrie) fut chargé de la rédaction 
des comptes rendus. Pour les années 1901—1904 on les retrouve 
dans les publications de la section sous le titre »Meddelanden från 
Kungl. Kommerskollegii af delning för arbetsstatistik». 

Le présent, compte rendu porte sur l'année 1905. I l ne diffère 
que très peu des comptes rendus antérieurs. Toutefois quelques 
nouveaux tableaux ont été ajuotés et le texte a été modifié en partie 
afin de faciliter une conception d'ensemble. 

I. Nombre des caisses et des membres. 
Au 31 décembre 1905 le nombre des caisses enregistrées en 

activité était de 2,122, comprenant 437,238 membres, soit 88 pour 
cent de la population. 1,061 des caisses avec 220,944 membres apparte
naient aux villes et 1,059 avec 159,068 membres à la campagne. Le 
nombre moyen des membres était pour la totalité des caisses 205. 
La moitié de toutes les caisses ne comptait que 100 membres chacune, 
au plus. 
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331,467 membres, soit 75'8 pour cent du nombre total, étaient 
des hommes et 105,281, soit 25-2 pour cent, étaient des femmes. La 
majorité, 58"9 pour cent, des caisses étaient mixtes (hommes et femmes). 
39" 3 pour cent comprenaient seulement des hommes et T 9 pour cent 
exclusivement des femmes. 

La plupart des caisses, 1,970, soit 92-8 pour cent, était des 
caisses de secours mutuels au sens propre, payant des secours non 
seulement en cas de maladie mais de plus un certain montant pour 
les frais funéraires en cas de décès d'un membre et parfois même 
en cas de mort de l'un des parents d'un membre. Ce n'était que 
150 caisses, soit 7 i pour cent, qui payaient des secours seulement en 
cas de maladie. 

II. Budget. 
Voici un tableau des r e c e t t e s divisées en catégories: 

Recettes des caisses en 1905. 

En outre les membres ont profité directement de certains mon
tants, souvent importants, sans que les caisses aient servi d'inter
médiaire. Ce sont les honoraires médicaux et frais pharmaceutiques, 
supportés par les patrons, à la règle. Le chiffre donné dans les 
rapports en est de 174,641 couronnes 79 oeres. 
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Les d é p e n s e s ressortent dn tableau suivant: 

Dépenses des caisses en 1905. 

Pour l'ensemble des caisses les dépenses des trois premières 
catégories s'élevaient à 87,1 pour cent du total, tandis que les frais 
d'administration et »autres dépenses» étaient de 10.6 pour cent etde 2.3 
pour cent respectivement. 

L'excédent de l'actif sur le passif à la fin de l'année s'élevait, 
pour toutes les caisses au chiffre très important de 8,127,613 couronnes 
66 oeres. Cette somme se répartissait comme suit: les caisses de 
ville 5,057,335 couronnes 85 oeres, et celles de campagne 3,070,277 
couronnes 81 oeres. La plupart des fonds (75 pour cent) étaient 
placés dans les banques. L'augmentation du capital dans le cours de 
l'année s'élevait à 763,736 couronnes 26 oeres. Si l'excédent est réparti 
par membre, on obtient le résultat suivant: 

III. Cas et journées de maladie. Montant 
des secours. 

Le présent compte rendu ne se rapporte qu'aux cas où les 
secours ont été payés en espèce aux malades par les caisses et il 
ne vise que le nombre de journées, pour lesquelles la subvention a été 
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payée. Dans les rapports pour l'année 1905 on a rendu compte de 
112,102 cas de maladie, en tout, qui se répartissent de la manière 
suivante: 

Quant à la fréquence des maladies parmi les hommes et les 
femmes, ainsi que dans les villes et à la campagne, on arrive aux 
résultats suivants: 

Si on compare ces chiffres pour le pays entier à ceux des années 
1901—1904 il saute aux yeux que la fréquence des maladies a été, 
pendant toute la période, constamment plus basse parmi les femmes 
que parmi les hommes, phénomène analogue à ce qui se trouve con
staté dans d'autres pays. Voici les chiffres pour la Suède: 

Les cas de maladie en 1905 d'après les rapports comprenaient 
2,586,963 journées de maladie donnant lieu à un payement de secours. 
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Ces journées se répartissaient de la manière suivante entre hommes 
et femmes, et entre villes et campagne: 

En répartissant ces chiffres entre les membres participants, on 
obtient les résultats suivants: 

De même que pour les années 1901—1904, les chiffres pour 
le pays entier sont à peu près conformes en ce qui concerne le 
nombre de journées de secours pour les hommes et pour les femmes. 
Il en est toutefois autrement si, à l'aide des chiffres données plus haut, 
on calcule, pour chaque cas de maladie, le nombre de journées se 
distribuant sur les deux sexes séparément. Un tel tableau est donné 
ci-dessous et comprend, pour comparaison, les chiffres de tout le pays 
relatifs à la période 1901—1904. 
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Les chiffres qui indiquent la durée moyenne d'un cas de maladie 
— c'est-à-dire le temps pendant lequel une subvention est payée par 
la caisse — font ressortir le fait que le nombre des journées de 
secours est relativement plus grand pour les femmes. I l paraît donc 
que pour elles les maladies ont une plus longue.durée que pour les 
hommes, observation confirmée par les statistiques à l'étranger. 

Afin de montrer combien d'argent est payé comme secours en 
cas de maladie, nous donnons les chiffres suivants: 

IV. Statuts. 

Les statuts de la plupart des caisses contiennent, sous la forme 
de conditions d'entrée, certaines stipulations ayant pour but d'établir, 
dans une certaine mesure, une élite d'entre les personnes qui désirent 
être admises comme membres, élite assurant le bon fonctionnement de 
la caisse. Une exception de cette règle forment, à certains égards, les 
caisses à entrée obligatoire qui, ordinairement, sont fondées pour les 
ouvriers au service du même patron. En 1905, il y avait de telles 
caisses au nombre de 137. 

Les stipulations de protection appliquées le plus souvent par 
les caisses sont renfermées dans les dispositions établissant certaines 
limites d'âge pour l'entrée. Les deux tableaux ci-dessous rendent 
compte de ces stipulations. 
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Age minimum d'entrée. 

Age maximum d'entrée. 

Un grand nombre des caisses, soit 62 pour cent, ont égale
ment une stipulation portant que tout nouveau membre doit avoir 



63* 

appartenu à la caisse pendant un temps plus ou moins long (»temps 
d'attente»), ayant d'acquérir le droit à la subvention en cas de 
maladie. Pour la moitié de ces caisses le temps d'attente s'élevait à 
trois mois, au maximum, tandis qu'un temps d'attente plus long était 
stipulé pour 12 pour cent des caissses. 

Les plus importantes des autres stipulations figurant dans les 
règlements et visant également la protection des caisses, sont les 
dispositions relatives à la limitation du temps de secours. Dans le 
tableau ci-dessous les caisses ont été groupées d'après la durée de 
temps plus ou moins longue, pendant laquelle les secours (indemnités 
pécuniaires) peuvent être payés, sans réduction, au même membre 
dans le cours d'une année. 

D'antre part, la plus grande partie des caisses appliquent une 
disposition de règlement relative à la durée la plus courte pour les 
secours. Ceci ressort du tableau suivant : 
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Une stipulation analogue à celle qui vient d'être mentionnée 
concerne la suppression des secours pendant le premier temps de la 
maladie, ordinairement quatre jours, au maximum. Des dispositions 
de cette nature ne se trouvent toutefois que chez 23 pour cent de la 
totalité des caisses. 

Le montant des cotisations réglementaires varie considérable
ment. À la règle, elles se trouvent fixées dans une certaine proportion 
aux montants des indemnités pécuniaires. Elles peuvent être divisées 
en trois groupes, entrées, cotisations régulières et cotisations réparties. 

Dans la plupart des caisses les membres ont à payer une entrée 
dont le montant varie beaucoup. Ordinairement, elle- s'élève à une 
ou deux couronnes. Evidemment, pour l'économie des caisses les 
entrées jouent un rôle secondaire. 

L e revenu principal se compose des cotisations ordinaires qui 
rentrent régulièrement, dans le courant de l'année, par semaine ou 
par mois. A peu près 42 pour cent des caisses prélevaient une cotisa
tion annuelle fixe de 6 couronnes, au plus. Pour 28 pour cent la 
cotisation dépassait 6 couronnes, tandis que, pour 14 pour cent la 
cotisation était en partie inférieure et en partie supérieure à ce mon
tant, d'après différentes catégories de membres. En général, les 
caisses de campagne prélèvent des cotisations moins grandes que 
celles des villes. 
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A côté des entrées et des cotisations ordinaires les caisses sont 
plus ou moins obligées d'avoir recours à la répartition. Cette répar
tition, s'élevant à 25 oeres jusqu'à 1 couronne pour chaque membre 
et chaque cas, est employé principalement pour le payement des 
frais funéraires, mais aussi, dans une mesure plus restreinte, pour le 
payement de secours en cas de maladie et pour autres dépenses. 

L'élément le plus important des dépenses est l'indemnité pécu
niaire. Dans le plus grand nombre de cas le montant du secours 
était de 1 couronne ou bien de 1 couronne 50 oeres par jour. 42 
pour cent des caisses ne payaient dans aucun cas plus de 1 couronne 
par jour. 34 pour cent payaient régulièrement un secours dépassant 
1 couronne, tandis que 16 pour cent des caisses indemnisaient leurs 
membres de certaines catégories d'un montant plus élevé. 

Après les secours en cas de maladie, les plus grandes dépenses 
sont causées par la subvention pour les frais funéraires qui, lors du 
décès d'un membre, est payée à la famille ou bien aux ayants-droit 
du défunt. Le montant de cette subvention varie beaucoup comme 
le démontre le tableau suivant. 
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Registrerade sjukkassor år 1905: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Supplement. Stadgebestämmelser 
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I tabellerna använda förkortningar och beteckningar. 

-fond. -förening. - k u n . -sällskap. 
Sjuk- sf. sför. Bk. — 

Sjukkasse- — skför. — 

Sjukhjälp (s)- shf. shför. shk. — 

Begrafnings- bf. bför. bk. — 

Begrafhingshjälp (s)- — bbiör. — — 

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

Sjukhjälps- och begrafnings- shbf. shbför. shbk. shbs. 

Sjuk- och begrafhingshjälp (s)- sbbi. sbhför. sbbk. sbhs. 

S juk-och begrafningskasse- — sbkför. — — 

Sjuk- och begrafhingshjälpkasse- — sbhkför. — — 

Sjukkasse-och begrafningshjälp (s> — skbhför. — — 

I hufVudtabellens kol. 17 betecknar tecknet T förlust. 



Noter . 
(Fetstilssiffrorna hänvisa till kassans, de kursiverade siffrorna till 

kolumnens nummer 1 aupplementtabellen). 

Stockholms stad. 

4 . 7. Kassan är delad på 3 klasser, A, B ock C. Klass A tillhöra vid 
verkstaden anställda arbetare under 18, klass B arbetare öfver 18 år. 
Klass C består af arbetare, som varit anställda i verkstaden minst set 
månader, som sedermera afflyttat men begagnat sig af dem medgifven 
rätt att kvarstå i kassan. Afgifterna till kassan äro för klass A 50 öre, 
klass B 1 kr. ock klass C 1 kr. 25 öre, allt pr månad. 

14. Klass A: —: 85. 
» B: 1: 70. 
» C: 1: 70. 

27. 13. Delägare, som i sjukunderstöd uppburit sammanlagdt 945 kr., 
erhåller icke någon ytterligare sjukhjälp, men måste, för att komma i 
åtnjutande af begrafningshjälp, fortfarande fullgöra sina inbetalningar till 
kassan, såvida oförmögenhet till arbete ej kan styrkas med läkarebetyg. 

40. 6. Kassan är delad på 3 afdelningar af hvilka Afd. I omfattar princi
paler, Afd. I I biträden och Afd. I I I elever. För dessa afdelningar gälla 
nedanstående bestämmelser. 
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13. Medlem, som under 5 år uttagit 30 veckors sjukhjälp, hvilket belopp 
under nämnda period icke får öfverskridas, äger därefter icke rätt till mer 
än 5 veckors sjukhjälp årligen. 

66. 13. Högst 30 veckors sjukhjälp under loppet af hvarje femårsperiod. 
81 . 13. Se 66, 13. 

7. Den lägre summan gäller medlemmar under, den högre medlemmar 
öfver 18 år. Bolagen betala såsom bidrag till kassans utgifter samma års-
belopp per medlem som dessa själfva. 10. Gäller blott för sjukdom som 
varar mindre än 7 dagar. 

152. 3. De som genom medlemsböcker kunna bevisa, att de förut tillhöra 2 
sjukkassor, äro befriade från att ingå i kassan. 6, 7, 14 och 15. De 
lägre talen i dessa kolumner gälla arbetare under, de högre arbetare 
öfver 18 år. 

163. 13. Medlem som lider af obotlig sjukdom och är oförmögen till arbete 
erhåller ej någon sjukhjälp mer än under tre på hvarandra följande år. 

169. 8. Begrafningshjälpen utdebiteras lika på alla medlemmar. 
171. 6. Medlemmar under 25 år erlägga 2 kr., under 35 år 3 kr. samt 

under 45 år 4 kr. Alla betala dessutom för stadgar 35 öre. 13. Sjukhjälp 
utbetalas ej för mer än 32 veckor under loppet af 5 år. 

204. 6. Den lägre afgiften, därest medlem förut tillhör begrafningskassan 
eller samtidigt önskar inträde dit. 7 o. 14. Afgifterna äro graderade 
enligt följande tabell för olika sjukhjälp. 
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13. Ingen äger rätt att utfå mer än 30 veckors sjukhjälp under loppet 
af 5 år. 8 och 15. Utgår efter medlemsantalet till dess att detta öfverstiger 
50. Samman utgör då 75 kr. När medlemsantalet går upp öfver 75, ut
går begrafaingshjälpen med 100 kr., en summa som ej får öfverskridas. 

235. 13. Under loppet af 5 år högst 30 veckors sjukhjälp. Ledamot som 
sammanlagdt utfått 500 kr. såsom sjukhjälp får intet vidare understöd, så
vida ej mer än nämnda belopp till kassan inbetalts. Fortsätter sådan med
lem likväl med att erlägga årsafgifter, kvarstår rätten till begrafningshjälp. 

Stockholms län. 

Södertälje. 

4. 7. För medlemmar, som efter fyllda 40 år vunnit inträde i kassan, är 
årsafgiften 6 kr., därest inträdet skett efter, men 5 kr., om det skett före 
1893 års början. Alla andra medlemmar betala 4 kr. i årsafgift. 

Landsbygden. 

5. 13. Fortsätter sjukdomen, betalas i ytterligare 5 veckor 10 kr. i veckan. 
Därefter betalas ej mer sjukhjälp förrän ett år är gånget sedan sista ut
betalningen. 15. Äfven för hustru till medlem, därest hon dör före mannen. 
För den medlem, som begår själfmord och ej efterlämnar hustru och barn, 
utbetalas ingen begrafningshjälp. 

Södermanlands län. 

Eskilstuna. 

13. 4. Vid gift medlems död äger änkan rätt att inträda i kassan i den af-
lidnes ställe, med de rättigheter och skyldigheter mannen haft. Gift med
lems hustru är äfven under mannens lifstid så tillvida medlem i kassan, 
som hon, ifall hon är sjuk samtidigt som mannen, äger rätt till sjukhjälp 
på sätt här nedan omnämnes. 6. Inträdesafgiften är-

för personer intill 25 år kr. 5 
» » fr. o. m. 25 till 35 år » 10 
» » » 35 » 40 » » 15 
» » » 40 » 45 > » 25 
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T. Medlem, som uppnått 70 års ålder, är befriad från regelbundna af-
gifter. 8. Skalle de regelbundna afgifterna jämte för ändamålet reserverade 
medel icke räcka till bestridande af sjuk- och begrafningshjälp, så skall 
bristen nästföljande år utdebiteras på samtliga medlemmar. 14. Om i en 
familj såväl man som hustru samtidigt äro sjuka, erhåller jämväl hustrun 
sjukhjälp. Denna utgår med kr. 5"26 i veckan. 15. För hustru, hvars 
man lefver, kr. 50; för hustru som efter mannens död i hans ställe inträder 
som medlem i kassan, kr. 100. 

Landsbygden. 

8. 6. Inträde beviljas äfven pertoner, söm fyllt 55 men ej öfverskridit 65 
år, dock blott mot 50 % förhöjning af inträdes- och årsafgifter. 15. Hit
hörande paragraf har i stadgdrne följande något oklara formulering: »Begraf
ningshjälp utgår med 5 % i jämna hundratal eller femtiotal kronor af 
kassan, med högst 50 kr. till afliden ledamot». Meningen är möjligen att 
af kassans tillgångar nämnda 5 % utbetalas med angifven afrandning och 
begränsning. 

41. 6. Inträdesafgiften är: 

för personer fr. o. m. 15 t. o. m. 35 år kr. 1 
» » från 35 » 45 » » 1 60 
» » » 45 » 55 > » 2 

8. Utdebitering i mån af behof vid sjukdom och dödsfall, dock med 
högst 50 öre per medlem och månad. 13. 40 dagar då kassan under
stiger kr. 1,000, 60 dagar då den uppgår till högre belopp. Har medlem 
under tre på hvarandra följande år åtnjutit högsta tillåtna sjukhjälp, blir 
vidare understöd beroende af å allmänt sammanträde fattadt beslut. 15. 
Begrafningshjälp utbetalas ej förr än kassans tillgångar öfverstiga 500 kr. 

47. 8. Beloppet liksom sjukhjälpsuttaxeringen bestämmes å allmänna ordi
narie årssammanträdet. 15. För själfmördare endast half begrafningshjälp. 

Östergötlands län. 

Norrköping:. 

5. 11. För sjukdom som härleder sig af barnsbörd utbetalas intet understöd. 
13. Fortfar sjukdomen längre tid än 91 dagar, utbetalas half sjukhjälp 
under ytterligare 273 dagar, samt efter dessas förlopp fjärdedels sjukhjälp 
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till dess att sjukdomen häfts eller dödsfall inträffat samt såvidt kassans till
gångar, medgifva det. 14. Skulle föreningens utgifter ej täckas af in
komsterna, kan sjukbjälpsbeloppet genom beslut pä allmänt sammanträde 
nedsättas intill hälften af ordinarie summan. Mot en årsafgift af kr. 1'20 
kan medlem bli delägare i en inom föreningen bildad »brunnskassa», som 
för vistelse vid brunns- eller badort eller »på landet» utbetalar ett under
stöd af 15 till 20 kr. 

11. 13. Skulle sjukdomen fortfara längre tid än 26 veckor, erhålles kr. 10-50 
per vecka under ytterligare samma tid, hvarefter sjukhjälpen upphör. Har 
medlem varit sjuk i 52 veckor eller därutöfver samt sedermera anmält sig 
frisk, men sedan ånyo insjuknar i samma sjukdom som förut, så måste 
minst 3 månader ha förflutit sedan friskanmälningen för att fall sjukhjälp 
skall erhållas. 15. För medlems hustru 40 kr. Ankeman, som ingår nytt 
äktenskap och äfven för sin andra hustru vill åtnjuta de förmåner fonden 
erbjuder, skall aflämna friskbetyg för hustrun samt inbetala 10 kr. Hustruns 
ålder fir ej öfverstiga 45 år. 

34. 7. De två första åren medlem tillhör föreningen, erlägges kvartalsafgift 
med 25 öre; månadsafgiften utgår med kr. 1 under ledamotskapets första 
6 månader samt sedermera med 50 öre. 10. Till uppenbart medellös 
person kan sjukhjälp likväl utbetalas redan fr. o. m. sjukdomsfallets andra 
dag. 11. Till ogift barnsängskvinna lämnas intet som halat understöd för 
af förlossningen härrörande sjukdom. 13. Ytterligare sjukhjälp göres be
roende af föreningens beslut. 

Landsbygden. 

90. 7. Det lägre beloppet gäller, fakultativt, för kvinnor. 13. Full sjuk
hjälp under 12 veckor årligen erhålles under 3 på hvarandra följande år. 
Fortfar likväl sjukdomen, besluter föreningen om sjukhjälpens storlek. 
Medlem, som blir behäftad med obotlig sjukdom, får, såvida föreningens 
kassa det medgifver, de båda första åren hel och det tredje året half 
sjukhjälp. 14. Det lägre beloppet till de kvinnor som betala half års
afgift. 

95. 7. Medlem, som under 15 år erlagt stadgade afgifter till kassan, är seder
mera befriad från vidare inbetalningar. 13. Ytterligare sjukunderstöd åt 
medlem, som i sjukhjälp utfått tillsammans kr. 170, göres beroende af 
kassans beslut. 14. Kr. 5 de sex första, kr. 2-60 de därpå följande sex 
veckorna af sjukdomen. Då kassan uppnått en storlek af minst kr. 2,000 
samt dessutom utgör kr. 20 per medlem, höjes sjukhjälpen med resp. 50 
och 25 öre under den första och andra sexveckoperioden af sjukdomen. 
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Samma ytterligare forhöjning företages för hvarje 5-krona, med hvilken 
kassan öfverstigér kr. 20 per medlem. 15. Det lägre beloppet för med
lem, som vid dödsfallet tillhört kassan i endast 5 år eller därnnder. 

Jönköpings län. 

Jönköping. 

1. 6 o. 7. De lägre beloppen af gossar och ogifta kvinnor, fyllda 14 år 
och med en dagsinkomst af minst 80 öre, de högre beloppen af manliga 
arbetare med en dagaflöning af minst kr. 1 60. Läkarearfvode bestrides 
af fabrikens ägare. 10. Vid olycksfall, ådraget under arbetet, utbetalas sjuk 
hjälp fr. o. m. dagen efter den timade skadan. 13. Sedan sjukhjälp utbetalats 
för Bummanlagdt 240 dagar under loppet af tre år, afgör styrelsen, huru 
vidare skall förfaras. 14. Denna utgår icke till de medlemmar som er
lägga half afgift. 

15. 7. Utgör en timpenning hvarje vecka. 14. Utgår med en summa mot
svarande tio timpenningar under sex dagar i veckan. 

29. 6. Dessutom såsom »säkerhetsafgift», d. v. s. medel som återbetalas till 
medlemmarne vid utträde ur kassan, 50 öre i månaden under de först-
kommande sex månaderna. 7, 14 o. 15. Sjnk- och begrafningshjälp ut
taxeras med kr. 1 per medlem. Hela det sålunda utdebiterade beloppet 
utbetalas. 13. Blir medlem behäftad med kronisk sjukdom eller på annat 
sätt oförmögen till arbete, är han berättigad till 120 dagars sjukhjälp under 
tre på hvarandra följande år samt därefter half sjukhjälp. 

Kronobergs län. 

Växjö. 

7. 3. Inträde står öppet endast för döfstumma personer. 7. Medlem, som 
i 30 år oafbrutet inbetalt stadgade årsafgifter, är sedermera befriad från 
vidare inbetalningar. 10. Då sjukdomen varar kortare tid än 7 dagar, 
utbetalas icke sjukhjälp för de två första dagarne. 13. Längsta sammanlagda 
understödstiden är 130 dagar under loppet af tre på hvarandra följande 
år. Ytterligare sjukhjälp göres i sådant fall beroende af mötesbeslut. 



145 

Landsbygden. 

6. 6. För medlem i åldern 15—24 år kr. 1 
» » » » 25—39 » » 2 
» » » » 40—49 » » 3 
» » » » 50—59 » » 4 

7. Medlem, som fyllt 65 år och som tillhört kassan i 40 år, befrias från 
vidare erläggande af månadsafgifter, hvilka i stället utbetalas ur kassans 
»ålderdomsfond». 15. För den som vid sin död varit medlem ett år 
eller därunder, utbetalas i begrafningshjälp kr. 100 
för den som tillhört kassan i öfver 1 år utbetalas begrafningshjälp » 150 

» » » » » » » 2 » » » » 200 
» » » » » » » 3 » » » » 250 
» » » » » » » 4 » » » » 300 
» » » » » » » 5 » » » » 350 
» » » » » » » 6 » » » » 400 
» » » » » » » 7 » » » » 450 
» » » » » » » 8 » » » » 500 

8. 6, 7, 15. De lägre beloppen afse medlemmar som icke uppnått, de 
högre sådana som fyllt 20 år. Medlem af den lägre klassen, som uppnår 
20 års ålder eller som redan dessförinnan af styrelsen beviljas upp-
flyttning i den högre klassen, erlägger härvid i inträdesafgift kr. 1. 
14. Vid sjukdom, förorsakad af olycksfall i arbete utbetalas icke någon 
sjukhjälp. 

1 1 . 9. Under de sex. första månadernas medlemsskap åtnjutes endast half 

sjukhjälp. 13. Vid obotlig sjukdom utbetalas högsta sjukhjälp under två 
år, hvarefter ytterligare understöd bestämmes af föreningen. 

Kalmar län. 

Tästervik. 

2. 13. Under 90 dagar per år under loppet af 3 på hvarandra följande år; 
för sjukhjälp härutöfver erfordras föreningens beslut. 14. Skulle öfver 5 
medlemmar samtidigt vara sjuka, upphör all såväl in- som utbetalning 
till dess medlemmarne â omedelbart sammankalladt sammanträde beslutat 
om hvilka åtgärder som böra vidtagas. 

10 
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Landsbygden. 

9. 7, 14 och 15. Half årsafgift berättigar blott till half sjuk- och begraf-
ningshjälp. 

11. 6. Medlemmar i åldern 16—35 är erlägga kr. 1-25 
» » » 36—50 » » » 1-75 
» » » 51—55 » » » 2-25 

13. Har högsta sjukhjälp utbetalats under 2 på hvarandra följande 
år, afgör årsmötet huruvida understöd för samma sjukdom fortfarande 
skall utgå. 

14. 7. Vid behof kan uttaxering af högst 50 öre per medlem äga rum ut-
öfver ordinarie afgifter. 13. Har medlem nnder 2 på hvarandra föl
jande år åtnjutit högsta sjukhjälp, afgör årsmötet huruvida understöd 
fortfarande bör åtnjutas. 

27. 6 o. 7. Det lägre beloppet af personer nnder, det högre af personer 
öfver 40 år. De förras årsafgift utgör kr. 4 8 0, de senareskr. 6. 13. Högst 
150 dagar nnder två på hvarandra följande år. Fortgår sjukdomen 
längre tid, göres ytterligare sjukhjälp beroende af styrelsebeslut. 15. 
Bidragen till begrafningshjälp uttaxeras med lika andelar efter hufvud-
talet. 

66. 7. Medlem som i oafbrutet 20 år tillhört föreningen, skall vid 60 års 
ålder, därest kassan så tillåter, vara befriad från stadgade månads-
afgifter (25 öre). 13. Vid obotlig sjukdom, utbetalas ej sjukhjälp under 
längre tid än 2 år. 15. Ej för själfmördare. 

71. 7 o. 14. Erläggandet af half årsafgift berättigar till erhållande endast 
af half sjukhjälp. 8. Beloppet kan sänkas till lägst 25 öre, därest 
kassans fonder uppgå till kr. 1,000. 15. För delägare, som dör 
tidigare än efter 1 år från inträdet i kassan, utbetalas kr. 25, hvilket 
belopp nöjes med kr. 5 för hvarje ytterligare medlemsår. För den, 
som tillhört kassan oafbrutet i tio år eller därutöfver, utgår begraf-
ningshjälpen med kr. 75. Uppgå kassans fonder till kr. 1,000, kunna 
förenämnda belopp höjas för delägare, som tillhört kassan i minst 
fem år. 

73. 6. Dessutom lösen för motbok. 6, 7 o. 14. Kassan är fördelad på 
två klasser, af hvilka de lägre beloppen gälla den ena, de högre den 
andra klassen. Uppflyttning från lägre till högre klass är medgifven 
under iakttagande af bestämmelserna om karenstid (se kol. 9). 9. Därest 
medlem insjuknar nnder denna tid (»karenstid»), skall medlemskapets 
fortvaro tagas nnder ompröfmng. 13. Vid obotlig sjukdom lämnas under 
de båda första åren full, nnder det tredje half sjukhjälp. Behöfves under
stöd fortfarande, besluter föreningen härom. 
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Gottlands län. 

Landsbygden. 

2. 13. Vid kronisk sjukdom utbetalas högsta sjuklijälp eudast under tre 
år. 15. Utbetalas ej för BJälfmördare, ej häller om arfvingame varit 
vållande till dödsfallet eller om detta skett utomlands. 

Blekinge län. 

Landsbygden. 

11. 14. Kassans understöd utgöres af fri medicin, läkare och lasarettsvård 
och utgår så länge sjukdomen varar. Därest kassans tillgångar medgifva, 
kan styrelsen lämna »något mindre belopp» såsom understöd för vård i 
hemmet af under längre tid sjuka medlemmar. 

Kristianstads län. 

Kristianstad. 

1. 5 o. 6. Ordinarie högsta inträdesålder är 45 år och inträdesafgift kr. 3. 
Medlemmar af Fabriks- o. Handtverksföreningen i en ålder mellan 45 
och 50 år kunna emellertid vinna inträde i kassan mot erläggande af en 
extra inträdesafgift af 3 kr. för hvarje lefnadsår öfver 45, intill 50. lä. För 
delägare som aflider 

under l:sta medlemsåret utbetalas kr. 40 
» 2:dra » » » 80 
» 3:dje » » » 120 
» 4:de » » » 160 
» 5:te » och därefter utbetalas » 200 

10. 13. Under loppet af tre på hvarandra följande år för sammanlagdt 
högst 300 dagar. 15. Såvida medlemsantalet uppgår till 100, eljes med 
så många kronor som medlemmar i kassan. 

Engelholm. 

6. 13. Medlem, som lider af ständig eller periodiskt återkommande 
sjukdom, eller ock under föregående år erhållit kr. 100 i sjukhjälp, får 
sedermera vid sjukdomsfall ett understöd af endast kr. 5 per vecka. 
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I intet fall kan under loppet af fem är uppbäras sjukhjälp för mera än 
25 veckor, d. v. s. med mer än kr. 250. 15. Det lägre beloppet för 
medlem, som tillhört föreningen kortare tid än två år. Begrafniogs-
hjälpen ökas för hvarje års roedlemsskap med kr. 10, tills den efter sex 
års delägareskap uppnår maximum, kr. 100. 

Simrishamn. 

1. Till grundfond för kassan har af arbetsgifvaren donerats kr. 100. 
6, 7 o. 14. Kassan är fördelad på två klasser, med i tabellen angifna 
lägre och högre bidrag och understöd. 13. Sedan sjukhjälp uppburits 
för sammanlagdt 13 veckor under ett kalenderår, utgår understödet för 
återstående tiden med endast halfva beloppet. 

Landsbygden. 

6. 7. Medlem, som i inträdesafgi/t, månadsafgifter och sjukhjälp till 
föreningen inbetalat kr. 45 mer än hvad denna till delägaren utgifvit i 
sjukhjälp, befrias från vidare afgifters erläggande, så länge dylikt öfver-
skottsförhållande fortfarande kvarstår. 15. Tills dess att föreningen fort
gått i minst 2 år och nppnått ett medlemsantal af minst 75, utgår 
begrafningshjälp endast med det belopp som uttaxeringen (se kol. 8) 
inbringar. 

14. 13. Yid obotlig sjukdom lämnas under tre på hvarandra följande år 
högsta sjukhjälp, hvarefter den sjuke uteslutes från kassan. 

62 . Medlemsantalet får ej öfverstiga 150 och icke understiga 35. 7. Om 
föreningens kassa uppgår till minst kr. 2,000, befrias delägare, som under 
tio på hvarandra följande år icke uppburit någon sjukhjälp, från vidare 
erläggande af månadsafgifter. 13. Medlem, som förblir sjuk under 
en längre följd af år, äger uppbära sjukhjälp på så sätt, att han under 
de första 12 månaderna af sjukdomen erhåller det ordinarie bidraget 
(kr. l -40 per dag under 90 dagar), under de följande 12 månaderna kr. 1 
per dag samt därefter 50 öre per dag, allt under högst 90 dagar af samma 
sjukår. 15. För föreningsmedlem som tillhört kassan minst ett år, utbe
talas vid dödsfall kr. 50 samt dessutom det belopp, som en uttaxering 
af 50 öre per medlem inbringar. Har den aflidne tillhört föreningen längre 
än 6 men mindre än 12 månader, halfrem förestående summor. 

67. 7. Medlem som i 15 år inbetalat sina afgifter till kassan, är seder
mera befriad från all ordinarie sjukhjälpsafgift. Styrelsen äger rätt att, i 
mån af behof, uttaxera 25 öre per medlem för sjukhjälp. 15. Bet 
lägre beloppet under de första fem årens ledamotskap. För bestri-
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(lande af begrafningshjälp erlägger hvarje medlem en årsafgift af kr. 1. 
Skulle dessa årsafgifter icke räcka för behofvet, äger styrelsen att ut
taxera en extra afgift af 50 öre per medlem. 

82. 7. Skulle ordinarie afgiften ej vara tillräcklig för föreningens utgifter, 
kan beslutas om uttaxering af högst ÖO öre per medlem. Medlem, som 
tillhört föreningen i 5 år utan att åtnjuta någon sjukhjälp, betalar, 
därest föreningskassan öfverstiger kr. 5,000, endast half årsafgift, hvilken 
alldeles indrages efter 10 års medlemskap, så länge ingen sjukhjälp åtnjutits 
samt kassan ar större än kr. 5,000. 
8, Uttaxeringen är 50 öre, om föreningen har mer än 75 medlemmar, 

•> » 75 » » » » » » 50—75 » 
» » 100 » » » » mindre än 50 » 

När medlemsantalet öfverstiger 150 och föreningens kassa samtidigt 
kr. 1,000, uttaxeras endast 25 öre. Då föreningens grundfond, bildad af 
inträdesafgifterna, uppgår till öfver kr. 2,000, utbetalas all begrafningshjälp 
af denna. 12. 1/t vecka. 13. Blir medlem behäftad med obotlig sjuk
dom inom ett år efter sitt inträde i föreningen, kan han uteslutas med rätt 
att återfå till föreningen erlagda afgifter, såvida han ej redan åtnjutit sjuk
hjälp. Medlemmar, som redan tillhört kassan i ett år, få vid obotlig sjuk
dom högsta sjukhjälp under två på hvarandra följande år, h varefter de 
uteslutas ur kassan. 15. Vid ett medlemsantal af minst 150, utgör begraf-
ningshjälpen kr. 50, öfverstiger förstnämnda tal 150, utbetalas kr. 75, 
och när medlemssiffran uppgår till öfver 200 erhålles i begrafningshjälp 
kr. 100. 

Malmöhus län. 

Malmö. 

7. 7. Afgifteii8 storlek bestämmes af föreningen; minimum är dock 25 
öre i veckan. Sjuk medlem åtnjuter under sjukdomen befrielse från af
gifter till kassan. Arbetslös medlem får anstånd med alla afgifter under 
högst åtta veckor. 13. Därefter half sjukhjälp under 38 veckor, eller 
tillsammans 64 veckor under loppet af två år. Skulle medlem under denna 
tid ej blifva frisk, får han ånyo åtnjuta samma sjukhjälp under ytterligare 
två år. Blir han icke heller då frisk, uteslutes han ur kassan. Samma 
åtgärd vidtages med' delägare, som under sitt första medlemsår blir be
häftad med obotlig sjukdom. 

12 . Högsta medlemsantalet är 500. 6 o. 7. Kassan är delad på 

två afdelningar, A och B. Medlemmar, tillhörande afd. B, få ej vara del
ägare i någon, de, som tillhöra afd. A, endast i en ytterligare kassa. 
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Alla medlemmar tillhöra afd. A. och kanna vinna medlemskap i afd. B 
efter styrelsens beslnt och såvida de ej äro äldre än 35 år. De i 
6, 7 och 14 angifna lägre beloppen gälla afd. A, de högre båda afdel-
ningarne tillsammans, i det följande betecknade såsom afd. B. Utom 
de i S och 7 uppförda afgifterna erlägga medlemmar tillhörande afd. A. 
kr. 5, de som tillhöra afd. B kr. 10 till »egna konton». 13. Fortfar 
sjukdomen under ytterligare sex månader, erhålles ingen sjukhjälp för 
denna tid, men om sjukdomen jämväl härefter fortfar, utbetalas sjukhjälp 
i ånyo sex månader, h varefter all sjukhjälp upphör. I sådant fall kan 
medlem likväl kvarstå som delägare i begrafningsfonden mot erläggande 
af 50 öre pr månad. Vid obotlig sjukdom, som inträder under medlem
skapets första år, äger föreningen uteslutningsrätt. 15. För medlem, 
som tillhört föreningen i minst tre månader, men ej ett år, utbetalas 
i afd. A kr. 100, i afd. B kr. 200 i begrafningshjälp. Efter ett års 
medlemskap blifva motsvarande summor kr. 250 och kr. 500 resp. 
Dör medlems hustru, äger han att af sin begrafningshjälp uppbära kr. 100 
eller kr. 200, allt efter som han tillhör afd. A. eller afd. B. 

27. Högsta medlemsantalet skall utgöra 100. Inträdessökande får ej 
ytterligare tillhöra mer än en sjukkassa med undantag för obligatorisk 
kassa. 6 och 7. Utom inträdes- och årsafgifter betalas af hvarje 
delägare under första medlemsåret kr. 4 till »fankontot» samt dessutom 
kr. 5 till »eget konto». Skulle sjukhjälpskontot uppgå till kr. 1,500 
upphöra inbetalningarne dit, men begynna åter då kontot nedgått till kr. 
1,000. 13. Utgår under två på hvarandra följande år. Föreningen 
äger rätt att utesluta medlem, som blifver behäftad med obotlig sjukdom 
under första medlemsäret. Skulle denna uppträda först senare, utbetalas 
sjukhjälp 2 gånger i 26 veckor med 26 veckors mellantid, hvarefter 
all sjukhjälp upphör, under det att rätten till begrafningshjälp kvarstår, 
såvida alla skyldigheter till föreningen fortfarande fullgöras. Samma 
bestämmelser gälla för medlemmar, som af våda ådragit sig sådan kropps
skada, att väl tillfrisknande, men oförmåga till arbete däraf följer. 15. Dör 
hustrun före mannen, äger denne utf& halfva begrafningshjälpen. 

33. 6. Kassan är delad på två afdelningar, A och B, den förra för endast 
män, den senare öppen för såväl män som kvinnor. De lägre beloppen i 
kol. 6 och 7 gälla afd. B, de högre afd. A. På »eget» konto skall del
ägare i afd. A insätta kr. 4, i afd. B kr. 2. Skulle kassans kontanta 
behållning uppgå till kr. 40 per medlem, äro de delägare, som i minst 
två år tillhört kassan, befriade från vidare afgifter. 13. Därefter, enligt 
styrelsens beslut, half sjukhjälp under ytterligare 26 veckor nästföljande 
år, hvarefter uteslutning sker. 
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4 8 . S. Inträdessökande får icke tillhöra mer än en sjukkassa förutom den 
förevarande, med undantag för obligatorisk sjukkassa. Kvinnor kunna ingå 
som halfbetalande medlemmar af kassan och åtnjuta då half sjukhjälp. 
Få eget konto är hvarje medlem skyldig inbetala kr. 5 (halfbetalande 
kr. 2'5o). Dessutom skola nytillträdande medlemmar inbetala kr. 1 (0-50) 
till fanfonden. 13. Därefter ytterligare sjukhjälp i 13 veckor, hvarefter 
understöd för samma sjukdom upphör. Mot erläggande af nedsatt afgift, 
50 (25) öre i månaden, kan medlem, som upphört att vara berättigad till 
sjukhjälp, fortfarande kvarstå såsom delägare i begrafningsfonden. Vid obotlig 
sjukdom under första medlemBåret erhålles ingen sjukhjälp. 15. Skulle 
medlemsantalet ej uppgå till 300, utgår begrafningshjälpen med kr. 1 för 
hvarje medlem. 

50. 6. Inträdessökande får tidigare vara medlem blott af en ytterligare 
sjukkassa, obligatorisk undantagen. Få eget konto skall under första året 
inbetalas kr. 6. 13. Utgår under två på bvarandra följande år. Medlem, 
gom under första medlemsåret råkar ut för olycksfall hvilket medför oför
måga till arbete, erhåller sjukhjälp i 182 dagar, hvarefter all ytterligare 
sjukhjälp upphör. 15. Så länge medlemsantalet understiger 150, utbetalas 
i begrafningshjälp endast kr. 200, hvilka medel utdebiteras på medlemmarne. 
Då hustru till medlem afiider före denne, utbetalas till honom kr. 100, 
hvilket belopp fråndrages den för mannen sedermera utgående begrafnings
hjälpen. 

5 1 . 6. Kassan är indelad i sex klasser, betecknade med I , I a, II, III, 
IV, V och VI. I och I a äro afsedda för minderåriga och äga dessa ej 
rätt tillhöra annan kassa. I, I a och II äro afsedda för kvinnor. Med
lemmar i klasserna II— II I äga rätt tillhöra äfven en annan kassa, öfriga 
klassers medlemmar äga ej sådant tillstånd. Inträdesafgiften jämte mot
bokslösen är i klass I kr. 1-25, i öfriga klasser kr. 2'25, hvartill kommer 
for afsättning till begrafningshjälpsfonden, kr. 1 i klasserna I och I a samt 
kr. 3 i öfriga klasser. Till garantifonden inbetala medlemmar i klass I 
dessutom kr. 3, i klass I a och I I kr. 4, i klass I I I kr. 5, i klass IV 
kr. 6, i klass V kr. 8 samt i klass VI kr. 10. 7. Sjnkhjälpsafgiften är 
per månad: 

kr. 0 75 i klass I, 
» l -oo » » l a och II, 
» 1'25 » » III , 
» 1-50 » » IV, 
» 2 o o » » V, 
» 2-50» » VI. 

Därtill kommer en månadsafgift af 25 öre till begrafningshjälpsfonden. 
8. Från denna afgift äro medlemmarne af klass I och I a befriade. 9. För 
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medlemmar som tillhört kassan i minst 90 dagar men ej längre i n 
ett år, utbetalas blott lägsta begrafningsbjälp, kr. 100. Efter tolf månaders 
medlemskap åtnjut es högsta begrafningsbjälpen enligt bestämmelserna i 15 
bär sedan. 11. Som bidrag till omkostnaderna vid förlossning utbetalas 
kr. 10. 13. Under två på h varandra följande år, h varefter sjakhjälp for 
samma sjukdom eller någon dess svitåkomma ej vidare utbetalas. Mot er-
läggande af endast begrafningshjälpsafgift med 50 öre i månaden kan del
ägare i de fall, då vidare sjukhjälp under ofvannämnda omständigheter 
inhiberas, försäkra sig om att stadgad begrafningsbjälp vid dödsfall utbetalas. 
Vid obotlig sjukdom förfares i samma ordning. Därest delägare drabbas 
af sådan sjukdom under första medlemsåret, utbetalas emellertid icke någon 
sjakhjälp. 

14. I klass I kr. 9 i veckan, 
» l a och II » 12 » » , 
» I I I » 15 » » , 
» IV » 18 » » , 
» V » 24 » » , 
» VI » 30 » » . 

15. I klass I och I a kr. 100, i öfriga klasser kr, 400. 
52. 7. Månadsafgiften kan efter allmänt sammanträdes beslut under högst 

sex månader per kalenderår höjas med intill 50 öre. Utom de regel
bundna och uttaxerade afgifterna for sjuk- och begrafningsbjälp erlägges 
årligen 50 öre, som tillfaller »omkostnadsfonden». 13. Efter under två 
år i rad åtnjuten högsta sjukhjälp upphör denna, men kan åter utbetalas 
för annan sjukdom efter ytterligare två års förlopp. 

59. Medlemmarnes antal får ej öfverstiga 101. 6. Inträdeasökanden 
får förut icke tillhöra mer än en obligatorisk och en frivillig sjukkassa. 
Utom inträdesafgiften erlägges under de första åtta månaderna 55 öre per 
månad i »förskottsbegrafningshjälp» samt under de första tio månaderna 
sammaulagdt kr. 5'6o till »eget konto». 13. Högst 24 veckor under 
en period af två år, hvarefter sjukhjälp upphör för ett år, såvida sjukdom 
icke vållats af yttre skada. För sjukhjälp efter denna tid fordraB i andra 
fall tidigare friskbetyg rörande den senaste sjukdomen. Vid obotlig sjuk
dom under första medlemsåret äger föreningen uteslutningsrätt. 14. För 
söndagar åtnjutes ingen sjukhjälp. 15. För gift medlems hustru, som 
aflider före mannen, erh&lles kr. 75 i förutbetalning på begrafningsbjälpen 
för denne. 

6 5 . 6. Inträdessökande fät ej förut tillhöra mer än en sjukkassa, obligatorisk 
oberäknad. Utom inträdesafgift erlägges under första året kr. 1 till fan-
fonden och kr. 6, som insattes på »eget konto». 7. Häraf kr. 15 till 
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sjukhjälps- och kr. 3 till begrafningskontot. 9. För delägare som aflider 
nåder de tre första månadernas medlemskap, utbetalas hrad han insatt å 
eget konto. 13. Detta Sr maximitiden under hvartdera af två på h var
andra följande år. Därefter upphör all sjukhjälp, men kan delägare mot 
erläggande af stadgade afgifter kvarstå i begrafningsfonden. 15. Hälften 
utbetalas om delägares hustru först dör samt återstoden då delägaren själf 
aflider. Då begrafningskontot uppgått till kr. 1,000, höjes begrafhingshjälpen 
till kr. 300. 

69 . 6. Sökande får förut icke tillhöra mer än en sjukkassa, utom obligatorisk 
kassa. Utom inträdesafgifter inbetalar delägare kr. 6 på »eget konto». 7. 
Häraf kr. 13-20 i sjukhjälp, kr. 3 i begrafningshjälp och kr. 1-80 till om
kostnader. Skulle antingen sjukhjälps- eller begrafningsfonden uppgå till 
öfver kr. 2,000, kunna enligt mötesbeslut afgifterna sänkas eller under
stöden höjas. Skulle någon af nämnda fonder däremot understiga kr. 
1,000, kan styrelsen påbjuda extra utdebitering af högst 50 öre per månad. 
9. Har sjukdom vållats genom ren olyckshändelse, utbetalas likväl sjuk
hjälp före denna väntetid. Inträffar dödsfall under liknande omständigheter, 
utgår begrafningshjälpen i förevarande fall med halfva stadgade beloppet. 
13. Under loppet af två på hvaraudra följande år högst för 336 dagar, 
hvarefter all sjukhjälp upphör. Däremot äger medlem rätt kvarstå såsom 
delägare i begrafmngsfonden. 15. Aflider medlems hustru före mannen, 
utbetalas kr. 100, resten vid medlems död. 

7 1 . Medlemmarnes antal får ej öfverstiga 1,000. 6. Utom inträdesafgiften 
erlägges 50 öre till fanfonden samt kr. 6 till »eget konto». 7. Häraf kr. 
12 till sjukhjälps- och kr. 6 till begrafningsfonden. 8. När begraf
ningsfonden uppgått till kr. 900, befrias medlemmarne från utdebitering 
vid nilst därpå följande dödsfall. 9. Vid obotlig sjukdom under denna 
väntetid sker uteslutning från kassan. 13. Under därpå följande år 
utgår sjukhjälp äfvenledes för högst 182 dagar, men med endast kr. 10-50 
i veckan, hvarefter all sjukhjälp upphör. Är första årets sjukdom obotlig, 
utgår sjukhjälp endast för detta år. 

72. 6. Kassan är delad på två afdelningar med hel- och halfbetalande med
lemmar. Till den förra afdelningen höra de som vid inträdet fyllt 18 år 
och som ha en veckoinkomst af kr. 12. De åter, som icke uppfylla före-
nämnda fordringar, men ha minst kr. 6 i veckoinkomst tillhöra den half
betalande samt halfva understöd åtnjutande afdelningen. Öfvergång mellan 
afdelningarna sker genom erläggande af resterande hälft af inträdesafgiften. 
Af denna sistnämnda utgöres halfva summan af »begrafninsrskontingent». 
8. Dubbla beloppet för helbetalande medlem. Uttaxeringen upphör när 
en minimifond af kr. 200 uppnåtts. 9. Person, behäftad med af läkare 
konstaterad kronisk sjukdom får ej ingå i kassan förr än efter tre månader 
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och far efter denna tid endast half sjukhjälp for samma sjukdom. 13. 
Fortfar sjukdomen, utbetalas half sjukhjälp i Äter 112 dagar, hvarefter 
sjukhjälp för samma sjukdom upphör. 15. Då gift medlems make aflidit, 
äger den efterlefvande rätt att uppbära hälften af sin begrafningshjälp, 
hvilket belopp sedermera afdrages vid ifrågavarande medlems död. 

Lund. 

12. 8. Öfverstiger föreningens kassa en summa, som motsvarar kr. 10 per 
medlem, upphör uttaxeringen. 13. Medlem som uppburit denna sjukhjälp, 
skall först inbetala sex månadsafgifter, innan hon äter berättigas till sjuk
hjälp. 14. För medlem som tillhört sjukkassan i sex månader och in
betalat kr. 6, är sjukhjälpen kr. 5 i veckan; den som varit medlem i 
tolf månader och som inbetalat kr. 12 är berättigad till kr. 7 i veckan. 
Medlem, som på tre och sex år icke erhållit sjukhjälp, får resp. kr. 8 och 
10 i veckan vid inträffad sjukdom. I sistnämnda fallet skall föreningens 
kassa likväl uppgå till minst kr. 400. 

14. Öppen endast för vid Carl Holmbergs mek. verkstad i Lund anställda 
personer. 7. Bestämmas på ordinarie årsmöte. Begrafningshjälp uttaxeras. 
13. Vid genom olycksfall för lifstiden iråkad oförmåga till arbete åtnjuter 
medlem sjukhjälp blott för 24 veckor, hvarefter han är från föreningen 
skild. Tid obotlig sjukdom erhålles stadgad sjukhjälp under högst tre på 
hvarandra följande år. 14. Dessutom fri medicin, äfven för familjens 
medlemmar — dock ej för barn öfver 15 år. 15. Medlem, hvars hustru 
aflider, äger, därest hon tillhört föreningen i minst ett år, rätt att utfå kr. 
100 i begrafningshjälp. 

20. 7. De medlemmar, som före 1900 års utgång inträdde i föreningen och 
tillhört denna i 25 år, äfvensom de som i 30 år oafbrntet varit med
lemmar af föreningen, befrias från erläggande af årsafgift. 13. Under 
tre på hvarandra följande kalenderår för sammanlagdt högst 150 dagar. 
Vidare sjukhjälp är i sådant fall beroende på föreningens beslut. 

Landskrona. 

16. 6. Dessutom sammanlagdt kr. 10 på eget konto. 7. Vid inträffadt 
sjukdomsfall, erlägger hvarje medlem 12 öre för hvar vecka, intill dess 
sjukhjälp upphör att utgå. 13. Härefter måste friskbetyg företes, därest 
medlem skall få kvarstå i kassan samt vid ånyo inträffadt sjukdomsfall 
erhålla sjukhjälp. 15. Gift medlem, som genom dödsfall förlorar sin 
hustru, erhåller samma begrafningshjälp, såvida döden ej inträdt på grund 
af kronisk sjukdom under delägarens första medlemsår. 
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Hälsingborg. 

13. 7. Häraf kr. 5 i årsafgift, kr. 15 i sjukhjälps- och kr. 5 i begrafnings-
lijälpsafgift. 13. Under loppet af tre pä hvarandra följande år för samman-
lagdt högst 200 dagar, hvarefter föreningen besluter om villkoren för åt
njutande af ytterligare ajukbjälp. 

17. 6, 7 och 14. De lägre afgifterna svara mot de lägre understöden och 
tvärtom. <S. För helbetalande • medlem dubbla summan. 15. Ej för själf-
mördare, såvida icke ömmande omständigheter forefinnas. 

20. 13. För samma sjukdomsfall utgår understödet endast för 40 dagar. Vid 
af olyckshändelse åsamkad obotlig skada eller vid kronisk sjukdom erhålles 
sjukhjälp en gång för alla för en tid af 100 dagar. 

26. Medlemsantalet får ej öfverstiga 1,025. 6. Det lägre beloppet af 
dem som ej fyllt 35 år, under det äldre personer erlägga den högre sum
man. 13. Under tre på hvarandra följande år för sammanlagdt högst 200 
dagar, hvarefter föreningen besluter om hur vidare skall förfaras i det 
föreliggande fallet. 15. Understiger medlemsantalet 1,000, utgår begraf-
ningshjäipen med lika många kronor som medlemmar. Styrelsen äger ej 
utdebitera mer än två dödsfallsafgifter under samma månad. 

Landsbygden. 

40. 6, 7 och 14. De lägre afgifterna och understöden gälla kvinnliga, de 
högre manliga medlemmar. 7. Då föreningens kassa uppgår till kr. 3,000, 
är manlig medlem, som i afgifter erlagt sammanlagdt kr. 75 och kvinnlig 
som erlagt kr. 37'50, befriad från vidare årsbidrag. 

52. Medlemsantalet får ej Öfverstiga 100. 6. Inträdessökande får förut 
ej tillhöra mer än en sjukkassa. Af iuträdegafgiften tillföres kr. I -50 sjuk
hjälps-, samma summa begrafningsfonden, samt 20 öre omkostnadskontot. 
Utom inträdesafgiften erlägges kr. 6 till »eget konto». 13. Vid obotlig 
sjukdom under första medlemsåret utbetalas högsta sjukhjälp, hvarefter den 
sjuke kan uteslutas ur föreningen. 15. Dör medlems hustru före mannen, 
erhåller denne kr. 100 i begrafningshjälp. 

59. 15. För medlem som varit delägare i kassan 

i 5 år utbetalas kr. 25, 
» 5—10 » » » 50, 
» längre än 10 år » » 75. 

63 . 13. Om medlem för samma sjukdom erhållit sjukhjälp i två på hvarandra 
följande år samt af läkare förklarats obotlig, upphör vidare sjukhjälp. Samma 
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bestämmelse gäller för den, som på grund af hög ålder slutat sitt arbete. 
14. För erhållande af sjukhjälp fordras, att från ordföranden i den kassa 
medlem förut tillhör företes intyg att medlem där varit sjukrapporterad i 
90 dagar. 

90. 7. Häraf 50 öre för bildande af en fond, hvaraf, då den uppgått till kr. 
100, räntan jämte uttaxerade dödsfallsafgifter utgöra begrafningshjälp. 13. 
Medlem, som tre på hvarandra följande år åtnjutit högsta sjukhjälp, er
håller intet vidare understöd. Skulle sådan medlem aflida under fjärde 
året, tillkommer honom rätt till begrafningshjälp i stadgad ordning. 

100. 7. Skulle kassans inkomster ej täcka utgifterna, kan allmänt sammanträde 
besluta en uttaxering af högst kr. 2 samt för dödsfall högst 50 öre. 13. 
Under loppet af tre på hvarandra följande år för sammanlagdt högst 162 
dagar. 

101. Medlemsantalet får ej öfverstiga 200. 6. Dessutom kr. 5 till »eget 
konto». 7. Half afgift, berättigande till half sjukhjälp af de kvinnliga 
medlemmar som så önska. 13. Tid kronisk sjukdom under första medlems
året sker uteslutning, uppträder sådan sjukdom under andra året erhålles 
högsta sjukhjälp för det året, hvarefter denna för framtiden upphör. Vid 
kronisk sjukdom, som påkommer efter fem medlemsår, utbetalas högsta sjuk
hjälp för ett år samt det följande året 10 veckors understöd, hvarefter den 
sjuke uteslutes. 15. Ar medlemsantalet mindre än 100, utbetalas endast 
kr. 1 för hvarje medlem. 

102. 7, 14 och 15. Lägre afgift svarar mot lägre understöd och tvärtom. 
13. Under de följande åren endast för 90 dagar årligen. 14. Medlem 
som tillhört föreningen i fem år och inbetalat 60 månadsafgifter, erhåller 
vid inträffad sjukdom kr. 6 eller kr, 12 i veckan, allt efter som hau be
talat half eller hel afgift. Såvida kassans medel uppgå till kr. 2,000, blir 
sådan medlem befriad från vidare afgifter. 

110. 7, 14 och 15. Kassans medlemmar äro fördelade på tre afdelningar, 
inom h vilka årsafgift, sjuk- och begrafningshjälp utgå med resp, kr. 6, 
kr. 4-50 och kr. 35, kr. 12, kr. 9 och kr. 70 samt kr. 18, kr. 1350 
och kr. 105. Då 60 månadsafgifter inbetalats, nedsättes afgiften till kr. 
O-50, kr. 1 och kr. 1-50 om året. Dock skall medlem, som erhållit sjuk
hjälp, så länge fortsätta med erläggande af vanliga månadsafgifter, tills 
dess att tredjedelen af hvad han erhållit af honom till kassan erlagts. 
Få samma sätt skall den, som efter nedsättningen i bidrag erhållit sjuk
hjälp, efter tillfrisknandet genom ordinarie månadsiubetalningar återbetala 
en tredjedel däraf. 13. Under två år för högst 39 veckor. Därefter för 
högst 10 veckor per år, tills dess sjukhjälp erhållits för sammanlagdt 78 
veckor, hvarefter all sjukhjälp upphör. 
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136. 6, 7, 14 och 15. Lägre afgift svarar mot lägre understöd och tvärtom. 
13. Högsta sjukhjälp utbetalas ej längre än i två pä hvarandra föl
jande år. 

Hallands län. 

Falkenberg-. 

2 . 6, 7 och 14. Kassan är delad på två afdelningar, af hvilka den lägre 
omfattar medlemmar, hvilkas veckoaflöning utgår med mindre än kr. 12 
och den högre öfriga medlemmar. 13. Fortfar sjukdomen längre än 13 
veckor, utgår sjukhjälp under ytterligare högst 13 veckor med hälften af 
ordinarie belopp. 

Göteborgs och Bohus län. 

es teborg . 

7. 13. Vid obotlig sjukdom dessutom under andra året högst 45 dagars 
sjukhjälp. Medlem, som under ett kalenderår erhållit högsta sjukhjälp, 
häraf för minst 50 dagar under sista halfåret, får ingen sjukhjälp de tre 
första månaderna nästföljande år. 15. Dessutom kr. 50 vid medlems 
hustrus död. 

43 . 7, 14 och 15. Afgifter och understöd utgå enligt följande tariff. 
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13. Åtnjutes under löpande kalenderår sjukhjälp för 72 dagar, men 
sjukdomen fortfar, så utbetalas half sjukhjälp för 36 dagar under tvä 
därpå följande år. Samma bestämmelser gälla ålderstigna medlemmar, 
som ej kunna utföra arbete i fabrikerna. Efter ofvan berörda tid 
upphör allt vidare understöd. Skulle föreningens kassa uppgå till 
minst kr. 5,000, ökas de understödda sjukdagarnes antal likväl till 
100 årligen. 

47. 6. Dessutom kr. 5 till »garantifonden». 13. Vid obotlig sjukdom 
högst 90 dagars sjukhjälp i två på hvarandra följande år. 

54 . 13. Högst för sammanlagd t 200 dagar under loppet af tre på hvarandra 
följande år, hvarefter kassans medlemmar äga besluta om och på hvilka villkor 
ytterligare sjukhjälp må åtnjutas. 

92. Kassan är en fortsättningsförening, som utbetalar sjukhjälp till sina 
medlemmar, sedan på grund af ihållande sjukdom sjukhjälpen upphört i de 
kassor medlemmen tillhör och hvilka äro anslutna till sjukföreningen Central. 
3. Inträde i föreningen kan vinnas endast af medlemmar i sjukkassor som 
anslutit sig till Sjukkassornas Centralförsamling i Göteborg, Dessutom 
måste sjukkassan i sin helhet eller med minst 50 proc. af medlemsantalet 
ha anslutit sig till föreningen, hvarjämte inträde ej beviljas sådan medlem 
af ansluten kassa som vid inträdesanmälan åtnjuter sjukhjälp, veterligen 
lider eller af läkare förklarats lida af kronisk sjukdom. 7 och 14. Med
lemmar som i ansluten kassa endast betala half afgift mot åtnjutande af 
half sjukhjälp, behandlas i föreningen efter samma grundsatser. 10. Sjuk
hjälp kan ej erhållas förr än 90 dagar förflutit från den dag medlemmen 
började utfå sjukhjälp i ansluten kassa. 

98. Medlemmarnes antal får ej öfverstiga 50. 6. Dessutom kr. 10 till 

föreningens »garantifond». 13. Har högsta sjukhjälp åtnjutits i två på 
hvarandra följande år, upphör all sjukhjälp, men kan medlem kvarstå 
som delägare i begrafningshjälpsfonden. Vid obotlig sjukdom under 
första halfra medlemsåret sker uteslutning. 14. Sjukhjälp utgår endast 
för helgfria dagar, med kr. 1,75 per dag. 15. Dessutom kr. 100 
vid medlems hustrus död, därest han tillhört föreningen i sex månader. 

100. 6 . Dessutom kr. 3 till »garantifond». 7. Uppgår kassans kontanta 
behållning ej till kr. 150, uttaxeras ett extra tillskott af högst 50 öre. 
9. Medlem äger ej rätt till sjukhjälp förr än efter andra månads
sammanträdet från inträdesdagen. 13. Vid obotlig sjukdom utgår högsta 
sjukhjälp ej för längre tid än två år. 14. Skulle de sjukes antal öfver
stiga 7 proc. af medlemstalet, kan understödet sänkas genom extra 
mötes beslut. 

116 . Medlemsantalet får ej öfverstiga 50. 6. Dessutom kr. 10 till 
»garantifonden». 13. Vid ofta återkommande eller obotlig sjukdom utbe-
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talas högsta sjukhjälp i tvä på hvarandra följande år, hvarefter all sjuk
hjälp upphör. Sådan medlem kan dock mot en årsafgift af kr. 6 tillför
säkras rätt till stadgad begrafningsbjälp. 14. Utgår med kr. 1,75 om 
dagen endast för helgfria dagar. 15. Vid medlems hustrus död kr. 75, 
därest mannen varit medlem af kassan i sex månader. 

147. 13. Ingen medlem får under loppet af ett år uppbära mer än högst 
kr. 200 och under två på hvarandra följande år högst kr. 300. Under 
de tre första medlemsåren får ingen mer än högst hälften af nämnda 
maximibelopp. Har en medlem uppburit sammanlagdt kr. 400 i sjukhjälp, 
göres ytterligare understöd beroende af styrelsens pröfning. 

178. 6, 7, 14 och 15. Afgifter och understöd utgå efter följande klass
indelning. 

13. Har medlem behäftats med kronisk eller obotlig sjukdom eller 
sådan kroppskada, som medför framtida oförmåga till arbete, utgår högsta 
sjukhjälp under två år, hvarefter styrelsen besluter om denna tid får 
utsträckas. 

Lysekil. 

1. 13. Vid kronisk sjukdom, som utbryter under första medlemsåret, 
kan uteslutning ske; uppträder den senare, utbetalas under två på hvar
andra följande . år högsta sjukhjälp, hvarefter denna upphör. 15. Vid 
själfmord utbetalas begrafningsbjälp endast till den dödes hustrn och 
minderåriga barn. 

Uddevalla. 

5 . 6. Häraf 50 öre i afanafgift». 7. Medlem, som inbetalat kr. 120 
utöfver hvad han uttagit ur kassan, befrias från vidare afgifter. 14. Sön-
och helgdagar få ej räknas såsom första eller sista sjukdomsdag. 

6. 7. De lägre afgifterna, hvilka svara mot de lägre understöden i kol. 14 
och 15, erläggas af medlemmar under 18 år, de högre af delägare, som 

. öfverskridit denna åldersgräns. 9. Dessförinnan erhålles understöd »i 
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förhållande efter tiden.» 13. Se Lysekil, 1, 13. Ii. Då sjukdomen 
förorsakats af olycksfall, hvarvid skadeersättning erhålles genom fabrikens 
olycksfallsförsäkring, utgår sjukbjälp per vecka med kr. 1 76 till half- och 
kr. 3-50 till helbetalande medlem. 

Strömstad. 

1. Medlemmarnes antal får icke öfversliga 200 och bör ej Tara lägre 
än 100. 6. Dessutom kr. 5 till »reservfond». 7 och Ii. Sjnkhjälp 
uttaxeras med 15 öre per sjukvecka och medlem; dock får sjukhjälpen 
ej öfverstiga kr. 2 om dagen. 13. Vid obotlig sjukdom utbetalas 
högsta sjukhjälp under 4 år, såvida sjukdomen ej framträdt under 
första medlemsåret, då den sjuke i stället uteslutes. Skulle en obot
ligt sjuk medlem vilja kvarstå för delaktighet i begrafningshjälpsfonden, kan 
sådan vinnas genom en årsafgift af kr. 3. 15. Äfven vid medlems hustrus 
död, därest mannen tillhört kassan i sex månader. 

Landsbygden. 

4. 7. Skulle kassans tillgångar nedgå till kr. 200, kan uttaxering be
slutas. 9. Gäller endast ifråga om kroniska sjukdomar. 13. Utsträckes 
till 120 dagar för sådana åkommor, som härleda sig -från våda eller 
svårare skador». 

5. Öppen för arbetare vid Björneröds stenhuggerier. 7. Däraf kr. 1 
till begrafningshjälp. Skulle de regelbundna afgiftema ej räcka för be
täckande af kassans utgifter, kan en uttaxering af högst kr. 2 ske. När 
kassans tillgångar öfverstiga kr. 2,000 kan årsafgiften däremot sänkas. 
8. Vid behof högst 50 öre. 13. Högst för 200 dagar under loppet 
af tre på hvarandra följande år, hvarefter kassan besluter om ytterligare 
understöd. 14. För söndagar betalas ingen sjukhjälp. Utom -sjukunder
stöd åtnjuter medlem fri medicin och läkarevård, därest patienten själf 
besöker läkaren. Bekostar sjukkassan däremot resa till läkaren eller 
extra resa efter medicin, fås denna fritt endast två gånger under hvarje 
sjukdomsfall. 

Älfsborgs län. 

Boris . 

3 . 6. Inträdesafgift erlägges af den som fyllt 15, men ej 30 år med kr. 1 
» » » » » » 30, » » 40 » » » 1 50 
» » » » » » 40, » » 50 » » » 2 
» » » » » 50, » » 60 » » » - 4 
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Dessutom 25 öre i motboksafgift. 7 och 14. De lägre afgifterna och 
understöden gälla kvinnor, de högre män. 8. 50 öre af kvinliga, kr. 1 
af manliga medlemmar. 13. Fortfar sjukdomen längre än ett år, utbetalas 
under andra året sjukhjälp i högst 12 veckor samt «nder de följande 
åren för högst 8 veckor årligen. Delägare som blifvit lidande af obotlig 
sjukdom, får efter tre år endast half sjukhjälp. 

4 . 6. Inträdesafgiften utgör: 

för åldersklassen 15 till 20 år kr. 1 
» » 20 » 30 » » 1-.B0 
> » 30 » 40 » » 2 
» » 40 » 50 » » 3 

Dessutom 25 öre för motbok. 13. Under andra sjukåret utbetalas sjuk
hjälp för högst 72, under tredje året 60, under fjärde och följande år 
för högst 48 dagar. 14. Söndag räknas ej som sjukdag. 

5 . 7 och 14. Erlägges under fem års tid. Sedan är medlem befriad från 
årsafgift, men skall dessutom och allt framgent bidraga med 6 öre i veckan 
till hvarje sjuk medlem. Utom sjukhjälp får den sjuke kr. 2 för bestridande 
af läkarevård. 

12. 7, 14 och 15. Afgifter och understöd framgå af nedanstående tabell. 

15. Om medlems hustru eller, om medlem är gift kvinna, hennes man 
aflider, erhålles i begrafningshjälp : 

i kl. I kr. 40 
» > I I > 30 
» » I I I » 20 
» » IV » 10 

11 
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Dessa understöd hopbringas genom uttaxering. 

13. 13. Har högsta sjukhjälp utbetalats i två år, beslutar föreningen om 
huruvida ytterligare understöd skall lämnas. 14. Sjukhjälp lämnas ej 
for söndagar. 15. För medlems hustru kr. 25. 

Landsbygden. 

29. 7. Den regelbundna afgiften, hvilken under 1905 utgick per vecka 
med 15 öre, bestämmes för ett år i sänder å allmänt sammanträde. 
15. För medlems hustru kr. 25. 

Skaraborgs län. 

Falköping. 

6. Kassans ändamål är att »medelst gemensamma tillskott tillförsäkra 
sina medlemmar vid inträffad kroppsskada penningeersättning i förhållande 
till försäkringssummans storlek och de lidna kroppsskadornas omfattning 
och följder». 6 och 7. Hvarje medlem äger rätt att försäkra sig för 
ett belopp af minst kr. 1,000 och högst kr. 3,000. Inträdesafgiften utgår 
med kr. 1, årsafgiften med kr. 4 per 1,000 kr. försäkring. 13. Dags
ersättning för olycksfall utbetalas ej för längre tid än intill den dag den 
skadade återinträdt i tjänstgöring. 14. För öfverg&ende skada utbetala» 
kr. 1 per dag och 1,000 kronors försäkring under högst 180 dagar. 15. Om 
olycksfallet genast eller inom 180 dagar föranledt den försäkrades död, 
utbetalas hela försäkringssumman, med afdrag af för olycksfallet möjligen 
förut erhållen ersättning. 

För bedömande af invaliditetsgraden innehålla stadgarne dessutom 
åtskilliga bestämmelser, hvilka likväl icke förtjäna beaktande _ i detta 
sammanhang. 

Landsbygden. 

9. Medlemmarnes antal får ej öfverstiga 100. 6. Dessutom kr. 6 så
som garantimedel. 7 och 14. Tid inträffande sjukdom skall hvarje med
lem betala 10 öre pr vecka till hvarje sjuk. 13. Högsta sjukhjälp utbe
talas i två på hvarandra följande år, därpå half sjukhjälp under samma 
period, hvarefter vidare sjukunderstöd upphör. 

21 . Medlemsantalet får ej öfverstiga 100. 6. Dessutom kr. 6 i garanti

medel. 7 och 14. Medlemmame erlägga 2 öre per dag till hvarje leda
mot, som insjuknat. 13. Blir medlem behäftad med obotlig sjukdom 
eller på annat sätt oförmögen till arbete, är han berättigad till högsta 
sjukhjälp under tre år samt därefter till half sjukhjälp. 
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Örebro län. 

Örebro. 

4. 7. Medlemmarne äro indelade i fyra åldersklasser, kl. I 16—24 år; 
kl. I I 25—34 år; kl. I I I 35—44 år samt kl. IV 45 år och därut-
öfver. Delägare i dessa klasser betala i årsafgift resp. kr. 4, kr. 6, 
kr. 8 och kr. 10. 8 och 15. All begrafningshjälp uttaxeras. 13. Högsta 
sammanlagda sjukhjälp är kr. 300 under loppet af fem år. 

11. 4. Utom män kunna endast medlemmars hustrur bli delägare i kassan, 
7. Kan höjas till högst kr. 12. 15. För själfmördare, som icke efter
lämnar hustrur och barn, utbetalas ej begrafhingsbjälp. 

13. 6. Inträdeaafgifterna äro graderade, efter åldern, så att nyantagna med
lemmar. 

om 16—24 år betala kr. 1 
» 25—29 » » » 1-50 

» 30—34 » » » 2 

» 35—39 » » » 2-50 

» 40—44 » » » 3 

» 45—50 » » » 3-50 

Dessutom 25 öre för motbok. 7. Därest kassans tillgångar, utom grund
fonden, nedgått till kr. 500, kan årsafgiften höjas till högst kr. 12. 
12. Skulle sjukdomen ha dödlig utgång, betalas sjukhjälp äfven för första 
veckan. 14. Utgår med kr. 5 för första veckan och med kr. 10 för hvar 
och en af de följande 12 veckorna. 

Landsbygden. 

5. 7. Kan vid behof för någon tid höjas till högst kr. 12. 
40. 6. Inträdesafgiften är 

för personer från 15 t. o. m. 24 år kr. 1 
» » > 25 » 39 s » 2 
» » » 40 » 55 » » 3 

Dessutom för medlemsbok 30 öre. 13. Vid obotlig sjukdom, endast ett 
års högsta sjukhjälp, hvarefter föreningen besluter om ytterligare understöd. 
För sinnessjukdom högst 70 dagars sjukhjälp. Sedan sammanlagdt kr. 
224 erhållits i sjukhjälp, utgår denna endast med hälft belopp. 

14. Efter 20 års medlemsskap och 60 lefnadsår befrias delägare från 

vidare afgifter till kassan. Den som af sjukdom varit oförmögen till arbete 
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längre än under tre månader af ett är befrias »från erläggande af resterande-
af årsafgiftens. 13. Efter under tre år åtnjuten högsta sjukhjälp göres, 
ytterligare understöd beroende af föreningens boslut. 

26. 13. Yid obotlig sjukdom eller på annat sätt åsamkad oförmåga till 
arbete utbetalas högsta sjukhjälp i tre år, samt därefter under ytterligare 
tre år hälft sjnkunderstöd. 15. Utgår ej för själfmördare. 

Västmanlands län. 

Landsbygden. 

7. 7 och 14. Afgifter och understöd utgå efter följande tariff. 

Uttaxering af högst 50 öre för hvarje sjukdoms- och dödsfall är medgifven. 
9. Insjuknar medlem under denna väntetid, fattar styrelsen beslut om 
medlemskapets fortvaro. 13. Sjukhjälp utgår ej under första medlemsåret 
för lungsot, kräfta, hjärtfel och vattusot. 

12. 6. 7 och 8. Afgifterna ntgå på sätt nedanstående tabell Tisar. 
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Lämnar uttaxeringen öfverskott, sedan begrafningshjälpen blifvit betald, bildas 
däraf en särskild fond. Då denna uppgår till minst kr. 75, utbetalas näst
kommande begrafningshjälp ur fonden i stället för att uttaxeras, 13. Sedan 
högsta sjukhjälp åtnjutits under tre på hvarandra följande sjukår, besluter 
föreningen om sjukhjälp för fjärde året. 

Kopparbergs län. 

Falun. 

4. 7 och 14. Då sjukdomsfall inträffar uttaxeras 10 öre per medlem, dock 
högst kr. 10 per vecka. 13. Vid obotlig sjukdom utbetalas 8 veckors 
sjukhjälp hvarje år. 

Landsbygden. 

19. 6, 7 och 14. De lägre beloppen gälla kvinnor, de högre män. 13. 
Högsta sjukhjälp i tre på hvarandra följande år, hvarefter vidare under
stöd göres beroende af mötesbeslut. 

23. 7. Efter 20 års medlemsskap och 60 lefnadsår befrias delägare från vidare 
afgifter till kassan. 8. Uttaxeras med obestämdt belopp. 10. Sjukhjälp 
utbetalas äfven för de tre första dagarne, såvida sjukdomen varat minst 
trettio dagar. 13. Delägare, som under två på hvarandra följande år åt
njutit högsta sjukhjälp, uteslutes, tills dess han med läkarbetyg kan styrka 
att han åter blifvit frisk och arbetsför. Han äger då rättighet att ingå 
såsom ny medlem af kassan, äfven om han skulle vara äldre äu 55 år. 
14. Sjukhjälpens belopp bestämmes af styrelsen, men får icke fastställas 
till högre summa än kr. 1 per dag. 

Gäfleborgs län. 

CfSfle. 

17. Korsnäs Sågverks Aktiebolag har till kassan donerat kr 2,000, hvaraf 
räntan årligen får användas. 6, 7, 14 och 15. Kassan är delad på två 
klasser, hvaraf medlem äger tillhöra endera eller båda. Afgifter och under
stöd utgå enligt följande tabell. 
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13. Vid obotlig sjukdom bestämmer allmänt sammanträde, huruvida sjuk
hjälp skall åtnjutas för längre än ett år. 15. För själfmördare endast efter 
kassans beslut. 

Söderhamn. 

12. 7. Då föreningens fonder uppgå till kr. 2,250, kan genom mötesbeslut 
månadsavgiften för viss tid sänkas. 

Hudiksvall. 

2. 6. Från erläggande af inträdesafgift äro hustrur till hantverksföreningens 
medlemmar befriade. 6, 7, 14 och 15. Lägre afgifter svara mot lägre 
understöd och tvärtom. 

Landsbygden. 

2 1 . 10. Gäller ej för medlem, när han insjwknar andra gången under samma 
månad. 13. Högsta sjukhjälp utbetalas under två år, därefter jör längst 
45 dagar. Ytterligare understöd göres sedan beroende af föreningens 
beslut. 14. Sön- och helgdagar räknas ej Båsom sjukdagar. 

22. 13. Under tre på hvarandra följande kalenderår för högst 200 dagar, hvar-
efter kassan beslutar om vidare understöd. För sinnessjukdom endast den 
för ett &r fastställda högsta sjukhjälpen. 14. Sön- och helgdagar räknas 
ej såsom sjukdagar. 

46. 13. Har högsta sjukhjälp åtnjutits under två på hvarandra följande år, 
äger föreningen besluta ytterligare understöd. 14. Sjukhjälpen kan, därest 
kassans utgifter ej betäckas af dess inkomster, sänkas till lägst kr. 1 om 
dagen. Den utgår endast för »arbetsdag». 15. Utbetalas äfven för med
lems hustru. 
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Västernorrlands län. 

Sundsvall. 

11. 7. Den högre afgiften utgår endast under första medlemsåret. Af års-
afgiften är 50 öre begrafningshjälpsafgift. Kan detta understöd ej bestridas 
genom denna afgift, uttaxeras högst 50 öre. 

7. 7. För hvarje medlem bidrager Sundsvalls Handelsbokhållareförening år
ligen med kr. 2. 13. Gäller kalenderår under loppet af två på hvarandra 
följande år högst för 100 dagar, hvarefter vidare sjukhjälp göres beroende 
af kassans beslut. 

10. Kassan lämnar utom sjuk- och begrafningshjälp äfven fri läkarevård. 
7. Häraf kr. 1 till läkarearvode. Medlem, som i 15 år oafbrutet till
hört kassan, erlägger därefter endast kr. 2 i årsafgift samt är befriad 
från läkareafgift. 13. Under loppet af tre på hvarandra följande år för 
sammanlagdt högst 200 dagar, hvarefter kassan besluter om ytterligare 
understöd. 

12. 13. Medlem, som under två på hvarandra följande år erhållit full sjuk
hjälp, får under det tredje endast kr. 5 per vecka. Vid sinnessjukdom, er-
hålles full sjukhjälp i högst ett år. 14. Under epidemier utbetalas endast 
balf sjukhjälp med kr. 5 i veckan. 

Landsbygden. 

18. 6, 7, 14 och 15. Afgifter och understöd utgå efter följande tabell. 

10. Varar sjukdomen fem dagar, erhålles sjukhjälp för två dagar, varar 
den sex dagar och därutöfver, utbetalas sjukhjälp från första dagen. 13. 
För medlemmar af klass A är kr. 50, för medlemmar af kl. B kr. 25 högsta 
sjukhjälp per år. Har medlem fyra på hvarandra följande år erhållit högsta 
sjukhjälp enligt kl. A (kr. 200) äger kassan besluta om ytterligare under
stöd. 14. Sjukhjälp erbålles ej för sön- och helgdagar. 

20. 7 och 14. Årsafgifter och sjukhjälp utgå efter följande grunder. 
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13. Se Västmanlands lån, 7, 13, 
7. 8 och 15. Paragrafen rörande begrafningshjälp aftryckes här. 

»Mom. 1. Vid dödsfall inom kassan, uttaxeras det belopp som är 
erforderligt för utbetalandet af här nedan bestämda dödsfallsersättningar, 
dock att högst 25 öre per medlem uttaxeras för hrarje inom kassan in-
träffadt dödsfall därifrån dock undantaget de fall som i nedanstående mom. 
2 a och 3 omförmälas. 

Mom. 2. Storleken af de begrafningsmedel som till den aflidnes ratts-
innehafvare utbetalas är beroende af: 

a) det belopp som genom uttaxering af 25 eller i det fall som i nedan
stående mom. 3 sägs, högst 50 öre per medlem kan uppstå; 

b) det antal år medlem tillhört kassan; 
c) den ålder medlem nppnådt Tid inträdet; i h vilket afseende med-

lemmarne äro fördelade i 4 åldersgrupper enligt följande dödsfallsersätt-
ningstabell. 
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Mom. 3. Skulle kassans medlemsantal vara så ringa att det belopp som 
genom uttaxering af 25 öre per medlem uppstår, ej uppgår till kr. 50, 
kan ytterligare uttaxeras högst 25 öre per medlem.» 

2 1 . Som grundfond har till kassan öfverlemnats kr. 5,000. <?. Inträde 
endast för vid Möns trävaruaktiebolag vid Mon, Korsta och Petersvik an
ställda förmän och arbetare, som varit i bolagets tjänst minst sex veckor. 
7. Arsafgiften utgår med ett öre för hvarje full krona af arbetsförtjänsten 
under året, dock med lägst kr. 6 och högst kr. 12. 9. För sjukhjälps 
erhållande fordras att delägare varit i bolagets tjänst under minst 12 
veckor samt för erhållande af läkarevård och medicin under minst 6 veckor. 
lä. Utom sjukhjälp erhålles läkarevård och »nödig» medicin för delägare, 
hans hustru och minderåriga barn äfvensom för en i familjen boende tjä-
narinna eller en hemmavarande försörjd dotter, som har sin sysselsättning 
och utkomst uteslutande hos delägaren. 15. Utgår för »afliden manlig 
delägare, som tillhört kassan under minst fem år, med kr. 100; för ogift 
delägare äfvensom för hustru till delägare, som tillhört kassan under minst 
fem år, kr. 50. Efter delägare, som tillhört kassan kortare tid än fem år, 
dock minst ett år, äfvensom efter sådan delägares hustru utgår begrafnings-
hjälp med belopp, som, lämpadt efter kassans förmåga, årligen bestämmes 
vid ordinarie allmänt sammanträde med delägarne». 

22. 6. Häraf kr. 1 i form af ökade afgifter de båda första månaderna af 
medlemsskapet. 7. I händelse af brist i kassan, uppkommen därigenom 
att den anlitats för mycket till sjukhjälp, kan arsafgiften ökas med minst 
kr. 3. 13. Under loppet af tre på hvarandra följande år för sammanlagdt 
högst 175 dagar. 

26. 10. Varar sjukdomen öfver 14 dagar, erhålles sjukhjälp fr. o. m. första 
sjukdagen. 14. För olycksfall kr. 1, för andra sjukdomsfall kr. 1-50 om 
dagen. 

27. 3. Inträde endast för medlemmar af Templet n:r 12 Ljungan af Ärans 
och Nykterhetens Tempelriddarorden. 13. Under loppet af tre på hvar
andra följande år sammanlagdt högst 200 dagars sjukhjälp, hvarefter före
ningen beslutar om ytterligare sjukhjälp. 

Västerbottens län. 

Umeå. 

1. 6, 7 och Ii. De lägre afgifterna och understöden för medlemmar under, 
de högre för medlemmar öfver 18 år. 13. Vid olycksfall för högst 60 
och vid sjukdomsfall för högst 90 dagar under loppet af ett kalenderår, 

12 
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men icke längre än under saramanlagdt 200 dagar på tre ir. Därefter 
beslutes å allmänt sammanträde om ytterligare understöd. Vidare utbetalas 
läkarearvode till hvarje medlem, som åtnjutit ofvannämnd sjukhjälp, med 
höget kr. 8 för olycka- och kr. 5 för sjukdomsfall per är. 

Landsbygden. 

1. Ingen kan vinna inträde i kassan senare än ett hälft är efter kassans 
bildande eller sedan arbete vid bolaget antagits. 6, 7 och 14. De lägre 
afgifterna och understöden gälla de kvinnor, hvilka önska inga som half-
betalande medlemmar. Af årsafgiften utgör kr. 1 begrafningshjälp. Arbets-
gifvarne ha förbundit sig att lämna ett ärligt bidrag, motsvarande summan 
af medlemmarnes sjukhjälps- och begräfningsafgifter. 10. Därest sjuk
domen varar kortare tid än 7 dagar, utbetalas ingen sjukhjälp för de 
första 2 dagarne. 13. För högst 175 dagar under loppet af tre på hvar-
andra följande kalenderår. 

3. Kassans grandfond utgöres af det kapital af omkring kr. 5,000, som 
tillhörde numera upplösta Holmsunds sbk. 3. Till kassan höra alla förmän 
och arbetare vid Holmsunds sågverks- och lastageplats. 13. Sedan del
ägare ett år åtnjutit högsta sjukhjälp, är han under hvart och ett af där
efter följande år berättigad uppbära följande sjukunderstöd: under det l:sta 
året kr. 50, det 2:dra kr. 40, det 3:dje kr. 30, det 4:de kr. 20 och det 
5:te kr. 10, hvarefter allt vidare understöd upphör. 14. Ej för söndagar. 

Norrbottens län. 

Landsbygden. 

8. 3. Till kassan höra alla arbetare hos Tuolluvara grufaktiebolag, hvDket 
bidrager till kassans utgifter med ett belopp, motsvarande hälften af hvad 
arbetarne erlägga i afgifter. Grafbolagets läkare är äfven kassans och aflönas 
härför af bolaget. 10. Tid sjukdomsfall som varar mer än 15 dagar ut
går sjukhjälp redan fr. o. m. första dagen. Om sjukdom inträffar upprepade 
gånger under loppet af 30 dagar, får för de olika sjukdomsfallen dagarnes 
antal sammanslås och räknas som ett sjukdomsfall. 
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