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I de »Meddelanden», som utgifvas af Kungl. Kommers-

kollegii afdelning för arbetsstatistik, hafva regelbundet publi

cerats dels uppgifter för hvarje månad å lifsmedelsp"riser för 

ett antal viktigare orter i riket, dels årliga uppgifter angående 

bostads- och inackorderingspriser, likaledes för olika orter. 

Därjämte hafva sedan år 1910 månatligen meddelats prisupp

gifter å lefvande kreatur i Stockholm, Malmö och Göteborg. 

För åren 1904—1907 hafva hithörande uppgifter sammanförts 

i publikationen »Lifsmedels- och bostadspriser i Sverige under 

åren 1904—1907», utgörande n:r 1 i serien Arbetsstatistik D. 

Föreliggande redogörelse (n:r 2 i anförda serie) afser lifs

medels- och bostadspriser under åren 1908—1909 och ansluter 

sig med afseende å uppställning i allt väsentligt till föregående 

berättelse. Dock har textafdelningen utvidgats med en redo

görelse för de beräknade utgifterna angående dels de viktigaste 

slagen af lifsmedel, dels hyror på vissa orter i riket år 1909. 

Stockholm i april 1912. 

Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. 

NILS BERGSTEN. 

/ Erik Sjöstrand. 
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A) Lifsmedelspriser. 
De svårigheter af olika slag, som möta vid sammanställandet af 

prisuppgifter å lifsmedel för ett större antal orter i skilda delar af 
landet, hafva utförligt behandlats i den förut offentliggjorda redo
görelsen för >Lifsmedels- och bostadspriser i Sverige under åren 
1904—1907» (Arbetsstatistik D: 1). Här må därför endast erinras om, 
att den största svårigheten i anförda hänseende fortfarande ligger 
uti, att från de olika orterna erhålla ful l t l ikformiga uppgif ter . 
Enligt den promemoria, som skall tjäna till ledning för Kommers-
kollegii ombud å resp. orter vid primäruppgifternas insamlande, böra 
priserna i allmänhet, då icke priset å högsta eller lägsta kvalitet 
särskildt efterfrågas, afse ordinär vara, men vid primärmaterialets 
bearbetande har det ofta visat sig, att ombudens uppfattning af den 
begärda kvaliteten varit mycket växlande. Genom noggrannare in
struktioner och en ganska omfattande skriftväxling har det dock 
blifvit möjligt att så småningom åstadkomma allt bättre resultat 
i fråga om uppgifternas likformighet. 

Alltjämt torde emellertid uppgifterna å några varuslag, såsom 
bröd, ost, kaffe, kol och koks, beträffande hvilka det varit särskildt 
svårt att fixera en bestämd, för hela landet gällande kvalitet, böra 
upptagas med en viss försiktighet, i synnerhet vid en jämförelse mel
lan priserna å de olika orterna. Däremot kunna de för alla orter 
tillsammantagna uträknade medelprisen anses gifva ett fullt korrekt 
uttryck för det allmänna prisläget i fråga om lifsmedel å rikets vik
tigaste platser och äfven, i det stora hela, en riktig belysning af 
prisfluktuationerna under de år, föreliggande redogörelse afser. 

I tab. A meddelas en öfversikt af den allmänna prisnivån för 
olika slag af lifsförnödenheter under åren 1905—1909, uttryckt 
i årsmedelpris för samtliga orter, från hvilka prisuppgifter insamlats. 
Betraktar man först tabellens siffror för de två sista åren (1908 och 
1909) för att däraf erhålla en föreställning om prisrörelsen under 
denna tid, finner man, att de båda åren förete en bild af väsentligt 
olika karaktär. Vid en jämförelse mellan medelprisen för år 1908 
och närmast föregående år (1907) framgår, att under mellantiden en 
så godt som allmän och ofta ganska betydlig prisstegring ägt rum. 
Af de få varuslag, som icke berörts af denna stegring, var fläsk 
(såväl färskt som salt) det mest betydande, hvilket varuslag i stället 
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bief ej obetydligt billigare. Likaså visade priserna på ägg, färsk och 
salt sill samt färsk strömming under ifrågavarande tidsperiod en sjun
kande tendens, b.varjämte beträffande mjölk, risgryn (bästa sort), 
fårstek, salt strömming och kaffe priserna icke undergingo föränd
ring i någondera riktningen. 

För icke mindre än 12 varuslag företedde priserna en ökning 
från år 1907 t i l l år 1908 med öfver 10 %, hvilket måste anses vara 
en mycket stark stegring under loppet af endast ett år. Den största 
höjningen drabbade vedpriserna. A björkved var sålunda medel
priset för år 1907 endast 23-60 kr . per storfamn, men belöpte sig för 
år 1908 t i l l 26-so kr., motsvarande en prisstegring på 13-s %, och 
för barrved uppgick ökningen t i l l 15'7 %. 

Jämföras åter med hvarandra priserna för åren 1908 och 1909, 
visar det sig, a t t prisnivån under det senare året, i stort sedt, var 
åtskilligt lägre. Den prisstegring, som för år 1908 iakttogs å de 
flesta varuslag, fortsatte endast i några få fall äfven under år 1909, 
nämligen beträffande hvetemjöl, hvetebröd (såväl skorpor som mjukt), 
kabeljo och socker. För öfrigt var prisrörelsen under å r 1909 rakt 
motsatt mot det föregående årets. De få varuslag, utom de nyss 
nämnda, som stego i pris, voro jus t desamma, hvilkas pris under år 
1908 blef billigare, nämligen ägg samt färskt och salt fläsk. Alla 
öfriga varuslag visade stillastående eller en ej obetydlig nedgång i 
priset. Särskildt må påpekas, hurusom smörpriserna, efter att mellan 
åren 1907 och 1908 hafva stigit med 7 öre för mejerismör och 5 öre 
för landssmör, under år 1909 sjönko med 6 öre för båda slagen af 
smör. Liknande förändring i prisläget kan iakttagas bland annat 
för ost, margarin samt de olika slagen af kött och bränsle. 

Af hvad ofvan anförts rörande prisrörelsen under åren 1908 
och 1909 framgår, a t t densamma under det förstnämnda året i all
mänhet gick i r iktning mot dyrare pris, men a t t under år 1909 ett 
bakslag inträffade, som i någon mån pressade ned de höga priserna. 
Den allmänna prisstegring, som i föregående redogörelse påvisades för 
åren 1904—1907, k a n d ä r f ö r a n s e s h a f v a n å t t s i n k u l m e n med 
å r 1908 för a t t under år 1909 efterföljas af en sänkning i pris
nivån. På grund häraf kommer stegringen i priserna under femårs
perioden 1905—1909, sådan den framgår af de i tab. A medde
lade absoluta och relativa talen, att i många fall ställa sig betyd
ligt mindre, än om såsom utgångspunkt för jämförelsen skulle hafva 
valts åren 1904—1908. Trots detta ådagalägga likväl tabellens siff
ror, a t t äfven under femårsperioden 1905—1909 en betydande pris
stegring gjort sig gällande för det stora flertalet varuslag, däribland 
för alla i tabellen upptagna slag af mjöl, gryn, bröd, kött och fläsk 
samt bränsle. Så t. ex. företedde mjölpriserna en stegring, växlande 
mellan 15'8 % för rågmjöl och 22-2 % för hvetemjöl. I ungefär samma 
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Tab. A. Medelpris per år för åren 1905—1909. 
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grad fördyrades priserna på bröd af olika slag, helt säkert till största 
delen beroende på dyrare mjöl. Priset på olika sorters rågbröd steg 
sålunda med 12 à 14%, på hveteskorpor med 15-6 % och på mjukt 
hvetebröd med icke mindre än 26-1 %, den starkaste relativa stegring, 
som under ifrågavarande tidrymd iakttagits för något varuslag. 

Trots det a t t köttpriserna under är 1909, såsom redan framhål
li ts , genomgående voro stadda i betydlig nedgång, kunde de likväl 
för femårsperioden i dess helhet uppvisa en ökning, växlande mel
lan 14-9 och 18-9 % för olika slag af kött. Något mindre var pris
stegringen i fråga om fläsk, belöpande sig för färskt fläsk till 10-o %, 
för salt svenskt t i l l 8-5 % och för amerikanskt till 13.3 %. 

En annan grupp af varuslag, som likaledes drabbats af en stark 
prisstegring under åren 1905—1909, var bränsle, i det a t t björkveden 
fördyrades med 16-i % och barrveden med ända till 22-4 % samt kol 
och koks med resp. 16-8 och 19-6 %. 

Beträffande öfriga varuslag märkes, at t priset å oskummad mjölk 
under ifrågavarande femårsperiod ökats med l-i %, hvaremot den 
skummade mjölken betingade samma pris vid periodens början som 
vid dess slut. För de båda slagen af smör hafva prisförändringarna 
från år till år mycket nära följts åt, och utgjorde stegringen under 
hela perioden för såväl mejeri- som landssmör omkring 4 %. I fråga 
om margarin utvisade däremot den högsta kvaliteten en prissteg
r ing af endast l - s %, under det at t motsvarande proceDtsiffra för den 
billigaste kvaliteten belöpte sig t i l l 11's. Priset på ost stegrades 
med 8-4 %, på ägg med 13.5 % samt på ärter och bruna bönor med 
resp. 3-7 och 5-i %. 

Förändringarna i priset å fisk voro mycket växlande för olika 
sorter. Sålunda har för sill och strömming, såväl färsk som salt, 
iakt tagits en ganska afsevärd prisminskning, ända upp t i l l 15'2 % 
(för färsk sill), medan å andra sidan rödspotta och kabeljo företedde 
en väsentlig stegring i priset, uppgående för det förra slaget af fisk 
ti l l 11-s % och för det senare t i l l 13-o %. Förutom, såsom nyss påpe
kats, i fråga om vissa fisksorter, har nedgång i priset under femårs
perioden 1905—1909 konstaterats endast för potatis (med 3'4 %) och 
för socker (med 2-9 %). Hvad sistnämnda varuslag beträffar, berodde 
dock denna nedgång uteslutande på det ovanligt höga sockerpriset 
vid periodens början. Mellan åren 1906—1909 har däremot inträdt 
en prisstegring på ungefär 8 %. 

Prisförhållandena inom de olika orterna framgå af tab. 3, där 
för hvarje särskild ort lämnas uppgift om medelpriset å olika slag 
af lifsförnödenheter för de båda åren 1908 och 1909. För öfverskåd-
lighetens skull hafva därjämte i tab . 2 orterna sammanförts till 
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större geografiska enheter (landsdelar1), med angifvande för hvarje 
landsdel af medelpriset per år å resp. varuslag. 

För a t t gifva en föreställning om i hvilken riktning prisrörel
sen gåt t inom olika delar af riket, meddelas i tab. B en öfver-
sikt i relativa ta l af ökningen eller minskningen i medelprisen för 
de olika landsdelarna under femårsperioden 1905—1909. Af tabel
lens siffror finner man, att den allmänna prisstegring, som iaktta
gits under sagda tid, i s tort sedt framträdt med samma styrka inom 
samtliga landsdelar, äfven i Stockholm, där dock priserna redan vid 
periodens början voro betydligt högre än annorstädes. I öfrigt gäl
ler naturligtvis, hvad beträffar de särskilda varuslagen, at t prisför
ändringarna varit mer eller mindre betydande inom olika landsdelar 
och att i allmänhet prisstegringen varit större i samma mån, som 
priserna förut varit låga. Öfver hufvud taget kan man, såsom äfven 
i föregående redogörelse framhållits, spåra en tendens ti l l en utjäm
ning af prisförhållandena inom rikets olika delar. 

Att emellertid priserna å lifsmedel ännu ställa sig högst väsent
ligt olika inom skilda delar af riket, framgår med all tydlighet af 
tab. C och D. Den förra tabellen innehåller medelprissiffror i genom
snitt för hela femårsperioden 1905—1909 för olika landsdelar och ut
gör ett sammandrag af tab. 1, där liknande uppgifter lämnas för 
hvar och en af de orter, som resp. landsdelar omfatta. I den senare 
tabellen får man upplysning om, med huru många procent nyss
nämnda medelpris för de olika landsdelarna öfver- eller understiga 
medelpriset för hela riket. 

Vid en granskning af de båda tabellernas siffror visar det sig, 
a t t priserna i det stora hela varit d y r a s t i S t o c k h o l m och b i l l i 
g a s t i S m å l a n d . I hvilken ordning de öfriga landsdelarna böra 
placeras ifråga om allmän prisdyrhet är, med hänsyn till den olika 
stora betydelsen af de särskilda varuslagen, ej så lä t t att bestämma. 
Närmast Stockholm torde väl Norra Sverige komma och därefter 
Östra, Västra och Södra Sverige (jfr sid. 14). 

Af de olika varuslagen befinnas mjölk, smör, ägg och potatis 
vara dyrast i Stockholm och Norra Sverige. Ost betingade det högsta 
genomsnittspriset i Stockholm, det lägsta i Västra Sverige. Det 
jämförelsevis höga ostpriset för Småland torde afse en bättre kva
litet. Priserna å margarin, mjöl, gryn och socker förete i allmänhet 
mindre betydande skiljaktigheter mellan orterna, men äfven beträf
fande dessa varuslag voro Stockholm och Norra Sverige något dy-

1 Ifrågavarande landsdelar äro (förutom Stockholm): Östra Sverige, omfattande 
Uppsala, Eskilstuna, Norrköping och Västerås; Småland (och barna): Jönköping och 
Kalmar; Södra Sverige: Earlskrona, Kristianstad, Malmö, Lund och Hälsingborg; 
Västra Sverige: Halmstad, Göteborg, Vänersborg, Borås, Karlstad och Örebro; Norra 
Sverige: Falun, Domnarfvet, Gäfle, Södehamn, Sundsvall (staden och sagverksdistrik-
tet), Luleå, Boden, Malmberget och Gällivare samt Kiruna. 
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Tab. B. Ökning ( + ) eller minskning (—) i medelprisen för olika 
landsdelar åren 1905—1909. 
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Tab. C. Medelpris i genomsnitt åren 1905—1909 för olika landsdelar. 
Obs. anmärkningen här nedan! 

Anm. Rörande priserna å Tissa varuslag, särskildt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks 
märkes, att uppgifterna frän olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att olika 
kvaliteter afses. Alla jämförelser mellan skilda orter eller landsdelar böra därför, beträffande priserna 
å anförda varuslag, upptagas med en viss försiktighet. 



Anm. Körande priserna å vissa varuslag, särskildt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol oeh koks 
märkes, att uppgifterna från olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att olika 
kvaliteter afses. Alla jämförelser mellan skilda orter eller landsdelar böra därför, beträffande priserna 
å anförda varuslag, upptagas med en viss försiktighet. 

14 LIFSMEDELSPRISER. 

Tab. D. Jämförelse mellan prisförhållandena inom olika landsdelar 
i genomsnitt för åren 1905—1909. 

Obs. anmärkningen här nedan! 
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rare än öfriga landsdelar, dock med undantag af, att sockerpriset 
ställde sig jämförelsevis lågt i Stockholm och margarinpriset i Norra 
Sverige. För ärter betalades mest i Södra Sverige, där priset i genom
snitt befanns utgöra 30 öre per kg. mot endast 24 öre i Stockholm och 
Östra Sverige. Äfven i Norra Sverige var priset på är ter jämförelsevis 
högt, hvaremot bruna bönor där köpas billigare än i öfriga landsdelar. 
Hvad brödprisen beträffar, torde växlingarna mellan orterna till ej ringa 
del bero därpå, att olika kvaliteter afses, hvarför uppgifterna ej äro 
a t t anse för fullt jämförbara. Möjligen kunna dock de höga priserna 
på hårdt bröd och de låga priserna på mjukt sådant i Småland och 
Södra Sverige förklaras däraf, at t i dessa landsdelar det hårda brö
det nästan helt och hållet undanträngts af det mjuka och därför 
äfven tillverkas i mindre utsträckning. I fråga om kött och fläsk 
voro priserna afgjordt högst i Stockholm och därefter i ös t ra ocb 
Norra Sverige, hvaremot Västra Sverige och framförallt Småland 
utmärka sig för prisbillighet härutinnan. Äfven fiskpriserna voro 
betydligt högre i Stockholm än annorstädes, men däremot, med undan
tag för färsk strömming, billiga i Västra Sverige, naturligtvis be
roende på den rikliga tillgången på fisk vid västkusten. För kaffe 
hafva de högsta medelprisen annoterats i Norra och Västra Sverige, 
de lägsta i Östra Sverige och Småland, men torde dock äfven här 
kvalitetsfrågan spela in och i någon mån göra prisuppgifterna mindre 
jämförliga. Detta synes i ännu högre grad vara fallet i fråga om 
priserna å kol och koks, hvarför några jämförelser för deras vid
kommande mellan de olika landsdelarna knappast kunna göras. Be
träffande slutligen ved, betalades de högsta priserna i Stockholm och 
Västra Sverige, men äfven i Södra och Östra Sverige höjde sig pri
serna öfver riksmedeltalet. Billiga vedpriser förekommo däremot i 
Småland och särskildt i Norra Sverige. 

A t t i detalj uts träcka jämförelsen mellan de olika varuslagens 
priser äfven ti l l h v a r j e s ä r s k i l d o r t inom resp. landsdelar torde 
vara mindre lämpligt på grund af den förut flera gånger påpekade 
ojämnheten i prisuppgifterna. Likväl förtjänar framhållas den 
undantagsställning, som i fråga om prisdyrheten å lifsmedel intages 
af flera orter i öfre Norrland, i synnerhet Malmberget och Kiruna, 
där priserna å de viktigaste lifsförnödenheterna i allmänhet ställde 
sig betydligt högre än motsvarande Stockholmspriser. Som exempel 
kan nämnas, a t t oskummad mjölk, hvars riksmedelpris utgjorde 14 
öre per liter och som i Stockholm betalades med 16 öre, i Malm
berget och Kiruna betingade ett pris af resp. 18 och 17 öre, och för 
skummad mjölk, som i Stockholm kostade endast 7 öre per liter, 
betalades i Malmberget 12 öre. Liknande var förhållandet bland annat 
äfven med brödpriserna, som utvisade ett betydligt dyrare medelpris 
i Malmberget och Kiruna än för riket i dess helhet. 
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Till närmare belysande af lifsmedelsprisernas växlingar i rikets 
tre största städer hafva i tab. E sammanförts uppgifter för Stock
holm, Malmö och Göteborg, afseende medelpris år 1909, och hafva för 
jämförelses skull äfven medtagits medelprisen för samtliga här redo
visade orter tillsammantagna. 

Vid en granskning af nämnda tabell märker man snart, a t t den 
allmänna prisnivån i såväl Stockholm som Malmö och Göteborg 
var åtskilligt högre än för riket i dess helhet. De jämförelsevis 
billiga priserna i resp. städer å vissa brödsorter torde till största 
delen få tillskrifvas den omständigheten, at t brödprisen för de olika 
orterna i många fall afse olika kvaliteter. Däremot kunna priserna 
å mjölk, ägg, potatis och färskt fläsk i Malmö samt å ägg och fisk 
i Göteborg anses gifva e t t korrekt uttryck för den i dessa städer 
rådande prisbilligheten å anförda varuslag. 

Jämföra vi mera i d e t a l j de tre städernas lifsmedelspriser under 
år 1909 med hvarandra, framgå däraf beträffande de viktigaste varu-
slagen följande siffror. 

För oskummad mjölk betalades i Stockholm 16 öre per liter, men 
i Malmö och Göteborg endast 13 öre eller 1 öre mindre än riks
medelpriset. Skummjölk betingade i Stockholm och Göteborg et t 
pris af 7 öre, i Malmö 6 öre per liter. Priset å mejerismör var i 
Stockholm 226 öre, i Malmö 220 öre och i Göteborg 227 öre, för 
landssmör resp. 209, 206 och 205 öre, allt per kg. A margarin voro 
olikheterna i pris jämförelsevis obetydliga, hvaremot ägg kostade 
betydligt mera i Stockholm, nämligen i genomsnitt 162 öre per tjog 
än i Malmö och Göteborg, där priset endast utgjorde resp. 144 och 
148 öre. Hvad mjöl och gryn beträffar, torde nog priserna på det 
hela taget hafva ställt sig tämligen lika i de tre städerna. Dock 
synas Göteborgspriserna hafva varit något lägre, under det att för 
Malmö uppgifvits väsentligt högre priser, särskildt för mjöl och hafre-
gryn. 

Köttpriserna voro för alla tre städerna anmärkningsvärdt höga 
i jämförelse med öfriga delar af riket, men företedde sinsemellan ej 
så stora skiljaktigheter. Sålunda befinnes det, a t t priset k nötkött ut
gjorde för stek: i Stockholm 111, i Malmö 113 och i Göteborg 112 
öre per kg. samt för soppkött resp. 98, 96 och 93 öre. Till jäm
förelse kan nämnas, a t t genomsnittspriset för alla orterna tillsam
mantagna utgjorde för stek endast 104 öre och för soppkött endast 
85 öre per kg. Pr ise t på kalfkött har varit för stek 128 öre per kg. 
i Stockholm, 123 öre i Malmö och 129 öre i Göteborg, för spädkalf resp. 
82, 84 och 75 öre. Beträffande fårstek intog Malmö främsta rummet 
med ett pris af 137 öre, under det a t t motsvarande siffra utgjorde 
för Stockholm 131 öre och för Göteborg 129 öre, allt per kg. Färskt 
fläsk var särskildt billigt i Malmö och Göteborg, nämligen endast 
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Tab. E. Medelpris i Stockholm, Malmö och Göteborg år 1909. 
Obs. anmärkningen här nedan! 

Anm. Rörande vissa varuslag, särskildt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks märkes, 
att uppgifterna från de olika orterna varierat ganska betydligt, beroende till stor del därpå, att olika 
kvaliteter afses. Med afseende på priserna å anförda varuslag torde därför alla jämförelser mellan 
orterna upptagas med en viss försiktighet. 
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117 öre per kg. i den förra och 120 öre i den senare staden, i mot
sats t i l l Stockholm, där medelpriset uppgick ända till 135 öre. Äfvea 
salt fläsk var dyrast i Stockholm med 141 öre per kg^ närmast följdt 
af Malmö med ett pris af 137 öre, medan samma varuslag i Göteborg 
kostade endast 127 öre. 

Fisk-priserna ställde sig, såsom redan förut antydts, afsevärdt 
billigare i Göteborg än i de båda andra städerna. Så t. ex. betin
gade färsk sill i Göteborg et t genomsnittspris af endast 21 öre per 
kg. mot 34 öre i Stockholm och ända till 57 öre i Malmö, rödspotta 
i Göteborg 43 öre mot 83 öre i Stockholm och 85 öre i Malmö, salt 
sill resp. 36, 44 och 41 öre samt kabeljo resp. 43, 54 och 69 öre. 

Beträffande priset pä kaffe har detsamma för Göteborg uppgifvits 
t i l l icke mindre än 134 öre per kg. mot endast 119 öre i Stockholm 
och 116 öre i Malmö. Det synnerligen höga Göteborgspriset torde 
dock hufvudsakligen bero därpå, att uppgifterna afse en bättre kva
litet. Sockret åter var billigast i Göteborg, där det kostade 66 öre 
per kg., mot 67 öre i Stockholm och 69 öre i Malmö. 

Hvad slutligen angår bränsle, utmärka sig alla t re städerna för 
mycket höga vedpriser, lijörkved var dyrast i Göteborg, där den 
betalades med kr. 33.3o i genomsnitt per famn (»storfamn»).1 I Malmö 
var priset å björkved kr. 31"70, och i Stockholm kr. 30 io . Äfven 
sistnämnda pris öfversteg betydligt medelpriset för orterna tillsam-
uaantagna, hvilket utgjorde endast kr. 25-20 per famn. Barrved var 
likaledes billigast i Stockholm med kr. 22-20, hvilket pris likväl 
var 2 kr. högre än riksmedelpriset. I Göteborg betingade barrved 
kr. 27-90 och i Malmö ända ti l l 28-so per famn. Beträifande de höga 
vedpriserna i Malmö bör likväl framhållas, a t t förbrukningen af ved 
i södra Skåne torde vara ganska ringa. I stället användes som bränsle 
torf, kol och koks, och dessa varuslag voro i Malmö jämförelsevis 
billiga. Torf kostade sålunda där endast 52 öre per hl. mot 95 öre 
i Göteborg. Samma var förhållandet med kol, som i Malmö kostade 
kr. 3-7 2 per hl., i Göteborg 3-7 5 och i Stockholm 3'8i. A koks slut
ligen var medelpriset i Stockholm kr. I"i3, i Malmö 1-23 och i Göte
borg 1-36 per hl. 

At t med ledning af de meddelade lifsmedelspriserna å de olika 
orterna söka gruppera dessa a l l t e f t e r d e r a s a l l m ä n n a p r i s -
d y r h e t e l l e r p r i s b i l l i g h e t faller sig gifvetvis ur flera synpunkter 
vanskligt nog, särskildt med hänsyn till svårigheten at t bestämma, 
hvilken vikt och betydelse bör tillmätas det ena varuslaget i jäm
förelse med det andra. En åtminstone ungefärlig uppgift på den 
kvantitet af hvarje särskildt slag af lifsmedel, som kan anses ingå 
i budgeten för en mindre bemedlad familj, har emellertid, hvad 

1 Angående vedmåttets storlek se t. ex. förestående tab. E. 
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hufvudstaden beträffar, erhållits genom den af Stockholms stads 
statistiska kontor verkställda undersökningen angående lefnadskost-
naderna i Stockholm,1 hvarvid en beräkning utförts af sagda kvan
titeters storlek. De sålunda erhållna kvantitetstalen torde afse hus
håll på i medeltal 4 personer (man, hustru och två barn) med en 
årl ig utgiftsstat af i genomsnitt 2 200 kronor. För att erhålla upp
gift pä ett dylikt hushålls sammanlagda utgifter för lifsmedel å de 
olika orterna, hafva nu dessa kvantitetstal multiplicerats med de i 
tab. 2 uppgifna lifsmedelspriserna å hvarje ort för år 1909. Det 
sammanlagda beloppet af ifrågavarande utgifter meddelas i tab. F, 
hvari äfven angifvits de olika orternas indextal, då medelkostnaden 
per ort för alla orterna tillsammantagna satts till 1 000. 

Tab. F. Beräknade utgifter för de viktigaste slagen af lifs
medel på vissa orter i riket år 1909. 

(Afseende ett genomsnittshushåll af man, hustru och två barn med en årlig 
inkomst af c:a 2 000 kr.) 

Vid en beräkning af här föreliggande slag måste det helt natur
ligt vara hardt när omöjligt at t vinna ett fullt exakt resultat. Kvan
titeterna af de olika lifsmedlen hafva, såsom nämnts, erhållits genom 

1 Statistisk undersökning angående lefnadskostnaderaa i Stockholm aren 1907— 
1908. Stockholms stads statistik. X. Specialundersökningar. N:r 1. 
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undersökning af e t t flertal Stockholmshushâll, och dessa kvantitets
tal torde näppeligen äga sin fulla tillämplighet på orter i andra 
delar af riket. Så t. ex. är det ju mycket sannolikt, att et t varu
slag, som på en t rak t är särskildt billigt, också där konsumeras 
i större mängd, hvarigenom â andra sidan konsumtionen af ett eller 
flera andra varuslag förminskas. Äfven naturförhållandena kunna 
inverka på den konsumerade kvantiteten af olika lifsmedel; så t. ex. 
förbrukas bränsle och lyse i betydligt större kvantiteter i norra än 
i södra Sverige o. s. v. Då emellertid särskilda hushållsbudgeter för 
olika delar af riket icke kunnat erhållas, hafva Stockholmsbudgetens 
tal fått gälla för samtliga orter. I det stora hela torde äfven dessa 
tal gifva en något så när r ikt ig föreställning om de olika varu
slagens allmänna betydelse i förhållande till hvarandra. 

Af tab. F framgår, at t lefnadskostnadernas storlek i afseende 
på de viktigaste slagen af lifsmedel ställde sig högst i Kiruna och 
Malmberget, helt naturl igt beroende på de där rådande exceptionella 
förhållandena med afseende å klimat och lifsmedelstillförsel. I 
Kiruna befinnas utgifterna för lifsmedel, enligt nyss beskrifna beräk
ning, uppgå t i l l 804 kr. per år, i Malmberget till 789 kr., och den 
relativa medelkostnaden utgjorde för den förra orten 1129 och för 
den senare 1 108. Först i tredje rummet kom Stockholm med index
talet 1 073. öfver riksmedeltalet stodo vidare alla redovisade norr
ländska orter med undantag af Gäfle och Söderhamn, samt därjämte 
Malmö, Karlstad, Uppsala, Göteborg och Eskilstuna. Lägst på ska
lan med indextalet 931. stod Vänersborg, hvarest ifrågavarande ut
giftssumma stannade vid 663 kr. Skillnaden mellan utgifter för 
viktigare slag af lifsmedel i Kiruna och Vänersborg uppgick så
lunda till 141 kr. Närmast sistnämnda stad i fråga om prisbillig
het kommo Kalmar och Kristianstad, men äfven Hälsingborg stod 
anmärkningsvärdt lagt på skalan. 

Sammanföras orterna till landsdelar efter de grunder, som an-
gifvits å sid. 11, blir ordningen mellan de olika landsdelarna och 
deras indextal följande: 

Innan vi lämna kapitlet om lifsmedelspriserna, torde i korthet 
böra vidröras det inflytande, som årstiden utöfvar på priserna för 
vissa varuslag. En föreställning härom erhåller man i tab. 4, där 
medelpriset å de olika varuslagen är angifvet för hvarje månad i 
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Tab. G. Medeltal per månad i genomsnitt för åren 1905—1909. 
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genomsnitt för samtliga orter åren 1905—1909. Härvid är dock att 
märka, att den regelbundna växling från årstid till årstid, som gör 
sig gällande med afseende på åtskilliga varuslags priser, ofta för-
ryckes af den allmänna höjning eller sänkning i priset, som kan 
hafva träffat samma varuslag. 

Till de varuslag, som i fråga om priserna framför allt äro be
roende af årstidernas växlingar, höra gifvetvis i främsta rummet 
ägg och smör. De i tab. G meddelade siffrorna återspegla äfven 
med all önskvärd tydlighet detta förhållande. Under april—juli, 
då tillgängen på ägg och smör är rikligast, stå priserna mycket 
lågt för a t t sedermera gradvis stiga samt nå sin höjdpunkt i no
vember och december, då de åter börja sjunka. För ägg, hvilket 
varuslag var underkastadt de största växlingarna, var skillnaden 
mellan det högsta priset, i december, och det lägsta, i maj, icke 
mindre än 8o öre per tjog. E t t nästan motsatt förhållande, ehuru, 
ej så utprägladt, kan iakttagas beträffande potatis samt kött och 
fläsk. Potatis står sålunda högst i pris under sommarmånaderna, 
eller den tid, då den gamla potatisen börjar taga slut och den nya 
ännu ej hunnit komma tillräckligt i marknaden. Hvad åter kött 
och fläsk beträffar, ställa sig priserna likaledes jämförelsevis höga 
under sommaren, och dessa höga priser fortfara äfven rä t t långt 
fram på hösten, eller så länge kreaturen kunna hållas ute på bete. 
Äfven på vedpriserna kan spåras en viss inverkan af årstiderna. 
Både björkved och barrved stodo sålunda lägst i pris under våren 
och sommaren, men visade under senare delen af året en något sti
gande tendens. 

B) Kreaturspriser. 

Såsom i den förut offentliggjorda redogörelsen för »Lifsmedels-
och bostadspriser i Sverige under åren 1904—1907» närmare angifves, 
grunda sig de af den arbetsstatistiska afdelningen meddelade krea
turspriserna på uppgifter från kreatursmarknaderna i Stockholm, 
Malmö och Göteborg. Ifrågavarande prisuppgifter för åren 1908 och 
1909 hafva här sammanförts i tab. 5 (sid. 64—68), hvarjämte ett 
sammandrag af sagda tabell meddelas i tab. H, där äfven uppgifter 
lämnas för de tidigare åren i femårsperioden 190Ö—1909; och skall 
i det följande en kort framställning meddelas af det hufvudsakliga 
innehållet i anförda tabeller. 

Det är helt naturligt, a t t ett nära samband måste finnas mellan 
priserna på lefvande kreatur och på kött och fläsk, ungefär mot
svarande sambandet mellan råvarans och den färdiga produktens 
pris. En sammanställning af nyssnämnda tabellers kreaturspriser 
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Tab. H. Kreaturspriser i Stockholm, Malmö och Göte
borg åren 1905—1909. 

Medelpris per kg. lefvande vikt. 
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och de i tab. A meddelade prisuppgifterna för kött och fläsk utvisar 
också, åtminstone i viss mån, en dylik öfverensstämmelse. 

Såsom redan förut framhållits, företedde köttpriserna under åren 
1905 —1908 en allmän och ganska stark stegring, hvaremot under 
år 1909 kunde iakttagas en tendens ti l l billigare köttpriser. I fråga 
om priserna å motsvarande kreatursslag framgår af tab. H, a t t pris
stegringen i allmänhet nådde sin höjdpunkt redan under år 1907, 
hvarefter prisrörelsen under femårsperiodens två sista år gick i rakt 
motsatt riktning. E n närmare granskning af de i tab. 5 meddelade 
prisuppgifterna för hvarje månad ådagalägger emellertid, att de 
höga priserna i allmänhet började vika först fram på våren 1908, 
hvaremot den nedgång i priserna, som sedan följde, ännu vid slutet 
af femårsperioden icke synes hafva nått sin lägsta punkt. Denna 
nedgång var l ikväl så stark, a t t i många fall priserna för år 1909 
voro lägre än för år 1905. 

I fråga om den nu skildrade prisrörelsen visar sig stor öfver
ensstämmelse mellan de i tabellen upptagna tre städerna. För alla 
redovisade slag af kalfvar och nötkreatur gingo priserna ned under 
åren 1908 och 1909 såväl i Stockholm som Göteborg och Malmö, 
med undantag endast för skummjölkskalfvar, som i Stockholm för
dyrades med 2 öre per kg. under år 1909, och mindre feta oxar, 
för hvilka priset i Malmö under år 1908 stegrades med 1 öre per kg. 
En öfversikt af prisförändringarna under de båda åren lämnas af 
nedanstående tablå, som anger n e d g å n g e n i p r i s e t p e r kg. i 
g e n o m s n i t t för de o l i k a s l a g e n af n ö t k r e a t u r : 

Af ofvanstående siffror framgår, huru stark nedgången i pri
serna varit, i synnerhet under år 1909. Starkast synes prisreduk
tionen i de flesta fall hafva verkat i Stockholm, med undantag för 
kalfvar, hvarå prisnedgången var något större i Göteborg. Afven 
för öfriga kreatursslag var skillnaden mellan sistnämnda stad och 
Stockholm mycket ringa, i synnerhet om hänsyn tages ti l l prisför
ändringarna under de båda åren tillsammantagna. Däremot var 
nedgången i priserna åtskilligt mindre i Malmö. 

Jämföres prisnivåns läge under femårsperiodens första och under 
dess sista år i de fall, där fullständiga uppgifter finnas i tab. H, 
synas i allmänhet priserna år 1909 hafva återgått till ungefär samma 
höjd som år 1905. Oftast belöpte sig prisskillnaden endast t i l l några 
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få öre. I icke så få fall voro 1909 års priser de lägsta. Detta var 
främst förhållandet med priset på tjurar, som i Stockholm sjunkit 
med i genomsnitt 3 öre och i Malmö med omkr. 5 öre per kg. Äf-
ven för kvigor och kor voro i Malmö 1909 års priser lägre än mot
svarande priser år 1905. 

I fråga om fläsk och svin gestaltade sig däremot prisrörelsen 
under femårsperioden helt annorlunda än i fråga o ni kött och nöt
kreatur. Priset på fläsk nådde sålunda högst år 1906, hvarefter det 
under de två följande åren visade ganska stark nedgång för a t t 
likväl åter under år 1909 stiga icke så obetydligt. Under hela fem
årsperioden inträffade för färskt fläsk en prisstegring på 10 % och 
för salt svenskt fläsk en stegring på 8-5 %. Med dessa förändringar 
utvisa fluktuationerna i priset på svin en mycket nära öfverensstäm-
melse. Betraktas först priserna under de två senaste åren, kan man 
för Stockholm iakt taga en prisminskning under år 1908 å slakteri
svin af 9 öre per kg., men däremot under år 1909 en stegring af icke 
mindre än 12 öre. Äfven i Malmö och Göteborg inträffade under år 
1908 en liknande nedgång i priset, som i båda städerna belöpte sig till 
10 öre, likasom äfven för år 1909 en stark stegring i motsvarande 
priser kan iakttagas, hvilken stegring för Malmö utgjorde i genom
snitt 12 öre och i Göteborg omkring 13 öre. Under hela femårsperioden 
hade priset på svin i Stockholm ökats med 8 öre per kg. och i 
Malmö med omkring 5 öre (för Göteborg saknas uppgifter för 1905). 

En jämförelse mellan kreatursprisernas höjd i Stockholm, Malmö 
och Göteborg under år 1909, sådana de meddelas i tab. H, gif-
ver vid handen, att någon större olikhet mellan de t re städerna i 
detta afseende knappast förefinnes. Priset på k v i g o r var för extra 
prima djur i Stockholm 50 öre och i Malmö 53 öre och för fullt 
feta (af kl. 1) 45 öre i alla tre städerna. För slaktfeta kor , oafsedt 
yngre eller äldre, betalades i Stockholm och Malmö i genomsnitt 
38 öre och i Göteborg 39 öre. I fråga om t j u r a r var priset för 
fullt köttiga djur (minst 500 kg.) högst i Göteborg med i genom
snitt 42 öre mot 40 öre i Stockholm och 38 öre i Malmö. På o x a r 
åter stod priset högst i Malmö, där för fullt feta djur betalades 
45 öre och för mindre feta 37 öre, hvaremot i Stockholm motsva
rande priser utgjorde resp. 43 och 33 öre samt i Göteborg 40 och 
33 öre. För s v i n slutligen voro priserna i Malmö åtskilligt lägre 
än i de öfriga städerna. Sålunda betingade i förstnämnda stad 
slakterisvin ett pris af 66 öre mot 70 öre i Stockholm och Göteborg, 
och för öfriga två i tabellen upptagna slag af svin var skillnaden 
i pris ännu något större. 

Då tillförseln af kreatur uppenbarligen mer eller mindre inverkar 
på priserna, torde några sifferuppgifter i berörda hänseende här vara 
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Tab. I. Tillförseln af lefvande kreatur till Malmö kreaturs
marknad åren 1908—1909. 

på sin plats. Dylika uppgifter föreligga dock endast för Malmö, 
och hafva desamma sammanställts i ofvanstående tal). I. 

En jämförelse mellan anförda uppgifter och prisuppgifterna för 
motsvarande kreatursslag i tab. H visar bland annat, a t t ehuru tillför
seln af nötkreatur under år 1909 var mindre än under år 1908, priserna 
det oaktadt gingo ned högst afsevärdt under år 1909. De nedåt
gående prisen på kalfvar och får få väl däremot antagas stå i sam
band med den större tillförseln af samma kreatursslag under år 1909, 
under det a t t svinpriserna trots lika stark tillförsel under de båda 
åren företedde en kraftig stegring för det senare året. 

C) Bostads- och inackorderingspriser. 

Af Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik hafva från och 
med är 1903 inhämtats uppgifter rörande bostadspriser och priser för 
privat inackordering för arbetare å vissa orter i Sverige. För åren 
t. o. m. 1907 hafva dessa uppgifter publicerats årligen i afdelningens 
»Meddelanden», hvarjämte en sammanfattning för alla åren meddelats 
i föregående redogörelse för lifsmedels- och bostadspriser i Sverige 
(Arbetsstatistik D: 1). Till fortsättning häraf lämnas i tab. 6—8 en 
sammanställning af motsvarande prisuppgifter för åren 1908 och 1909, 
hvarvid i tab. 6 medtagits ytterligare fyra bostadskategorier, nämligen 
ett omöbleradt rum, enbart kök, tre rum och kök samt fyra rum och 
kök, ehuru i texten behandlats hufvudsakligen endast de ur arbetar-
synpunkt viktigaste lägenheterna (ett rum utan kök, et t rum och 
kök, två rum och kök). Därjämte upptaga tabellerna ett betydligt 
större antal orter än förut, beroende såväl därpå, a t t uppgifter för 
ifrågavarande år insamlats från ett något större antal orter, som 
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äfven därpå a t t i föregående redogörelse utelämnats åtskilliga orter, 
från hvilka uppgifterna kunde anses mindre tillförlitliga. 

För insamlandet af primäruppgifterna angående bostads- och 
inackorderingspriserna har tillvägagångssättet varit detsamma, som 
kommit till användning alltsedan år 1903, då dylika uppgifter bör
jade insamlas. Till ett större antal sjuk- och understödskassor hafva 
utsändts särskilda formulär med anhållan, at t däri måtte införas de 
uppgifter, som vid uppbördstillfällen eller eljes kunna införskaffas 
från kassornas medlemmar. Därjämte hafva åtskilliga fackförenin
gars och verkstadsklubbars medverkan påkallats, liksom äfven Kol-
legii ombud i orterna fått biträda med uppgifternas insamlande och 
komplettering. 

Bostadspriser. De sålunda införskaffade primäruppgifterna hafva 
underkastats en noggrann granskning, hvarvid uppenbart felaktiga 
uppgifter utgallrats. Trots detta har det likväl ej kunnat undvikas, 
att, särskildt vid en jämförelse mellan siffrorna för olika orter, en 
del variationer framträda, som icke alltid torde motsvaras af de fak
tiska förhållandena, utan åtminstone delvis måste tillskrifvas primär
materialets otillräcklighet och bristfällighet. Liksom i fråga om 
lifsmedelspriserna gäller därför äfven beträffande bostadspriserna, 
a t t m e d e l p r i s s i f f r o r n a för de o l i k a o r t e r n a böra a n v ä n d a s 
med en v i s s f ö r s i k t i g h e t , h v a r e m o t de b e r ä k n a d e m e d e l p r i 
sen för o r t e r n a t i l l s a m m a n t a g n a k u n n a s ä g a s f u l l t k o r r e k t 
å t e r s p e g l a den a l l m ä n n a b o s t a d s p r i s n i v å n i r i k e t . Det må 
emellertid erinras, a t t vid dessa undersökningar vanligen efterfrågats 
de belopp, som hyresgästerna erlägga för innehafd lägenhet. Då 
mellanhänder torde förekomma i ganska stor utsträckning, ej minst 
beträffande små lägenheter, får man sålunda ej alltid dessas pris i 
första hand. 

I efterföljande tab. J, som grundar sig på de i tab. 6 förekom
mande uppgifterna å medelhyrespriserna för vissa orter i riket, med
delas hyresbeloppen per år i medeltal för hvarje särskild bostads-
kategori åren 1908 och 1909, hvarvid för åskådlighetens skull de 
olika orterna (i förevarande fall 83) sammanförts till större geogra
fiska enheter (landsdelar1). Därjämte angifves i relativa tal den ökning 
eller minskning i hyrespriserna, som inträdt från 1908 till 1909. 

Det visar sig vid en granskning af nämnda tabell, at t den all
männa stegring i hyrespriserna, som kunde konstateras för åren 
1905—1907, knappast kan sägas hafva fortgått äfven under de två 

1 Af de olika landsdelarna omfattar Östra Sverige orterna i Stockholms, Uppsala, 
Södermanlands, Östergötlands och Västmanlands län; Småland och öarna: Jönköpings, 
Kronobergs, Kalmar och Gottlands län: Södra Sverige: Blekinge, Kristianstads och 
Malmöhus län; Fäsfra Sverige: Hallands, Göteborgs och Bohus, Alfsborgs, Skaraborgs, 
Värmlands och Örebro län; samt Norra Sverige: Kopparbergs, G-äfleborgs, Västernorr
lands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. 
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Tab. J. Bostadspriser inom 

Tab. K. Bostadsprisernas växlingar 

Tab. L. Antal orter, fördelade efter årshyra för lägen-
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olika delar af riket åren 1908 och 1909. 

inom olika delar af riket åren 1905—1909. 

heter af olika kategorier inom skilda landsdelar åren 1908 och 1909. 
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Tab. M. Jämförelse mellan hyresprisför-

därpå följande åren, åtminstone icke med samma styrka. I åtskil
liga fall nar i stället en sänkning i hyrespriserna inträdt. 

Det har redan nämnts, a t t i föreliggande undersökning medta-
gits e t t betydligt större antal orter än i redogörelsen för hyrespri
serna för åren 1904—1907. De nytillkomna orterna äro i allmänhet 
jämförelsevis små samhällen med i genomsnitt lägre hyror än de 
äldre orterna, hvarigenom medelpriserna för de två senare åren ställa 
sig åtskilligt lägre, än hvad fallet skulle hafva blifvit, därest de be
räknats med stöd af uppgifter från ett mindre antal orter. De senaste 
två årens medelpriser måste därför ock anses gifva ett i det hela 
riktigare uttryck för bostadspriserna i landet. För a t t kunna jäm
föra bostadspriserna under åren 1908 och 1909 med föregående års 
priser är det emellertid nödvändigt, a t t siffrorna för alla åren af se 
samma orter. Tab. K, som innehåller en öfversikt i relativa tal af 
hyresprisernas ökning eller minskning från år till år under femårs
perioden 1905—1909, grundar sig därför för samtliga år på uppgifter 
endast från de 48 orter, som medtagits i beräkningarna för de tidi
gare åren. Såsom af sistnämnda tabell framgår, var ökningen i 
hyrespriserna för lägenheter om ett rum utan kök samt et t rum och 
kök för alla orter til lsammantagna störst under år 1906, eller resp. 
4'7 och 5-o %. Den minsta ökningen inträffade för förstnämnda bo
stadskategori år 1908 och för den senare år 1909. I fråga om 
lägenheterna på två rum och kök var hyresstegringen under de tre 
åren 1906—1908 i det närmaste lika stor, växlande mellan 3-o och 
3-7 %, medan däremot 1909 års hyrespriser endast voro 1-5 % högre 
än närmast föregående års. U n d e r h e l a f e m å r s p e r i o d e n 1905— 
1909 v a r p r i s s t e g r i n g e n för e t t r u m u t a n kök 10-6 %, för e t t 
r u m och k ö k 12'8 % och för t v å r u m och kök 12-3 %. 
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hållandena inom olika landsdelar åren 1905—1909. 

Betraktas de olika landsdelarna hvar för sig, visade Stockholm 
öfver hela linjen en jämn stegring i hyrespriserna från det ena året 
till det andra. Jämte Småland (och öarna) företedde, också Stock
holm den starkaste stegringen. Äfven i Södra Sverige var uppgången 
i priserna ganska betydlig, ehuru denna stegring hufvudsakligen 
inträffat under de tidigare åren, hvaremot under år 1909 en icke 
obetydlig sänkning i stället ägde rum, dock med undantag för lägen
heter om två rum och kök. Den relativt minsta stegringen hade 
hyrorna i Östra Sverige att uppvisa. 

I tab. L hafva orterna inom de särskilda landsdelarna grupperats 
under olika priskategorier för lägenheter om ett rum, ett rum och kök 
samt två rum och kök. Någon större olikhet mellan de båda åren 
kan i detta afseende icke iakttagas, ehuru dock antalet orter med 
dyrare hyror var något större under år 1909. Så t. ex. utgjorde 
antalet orter med öfver 200 kronors hyra för e t t rum och kök år 
1908 endast 10 % men det följande året 17 % af samtliga i tabellen 
redovisade orter, och medan under år 1908 för 18 % af alla orter 
medelhyran för två rum och kök öfversteg 300 kr., hade samma 
siffra år 1909 vuxit t i l l 22 %. 

I anförda texttabeller J och L framträda särskildt Stock
holms stad och Norra Sverige med höga hyror, under det a t t de 
låga hyrorna företrädesvis voro ti l l finnandes i Småland (och öarna). 
Jämförelsevis höga hyror möta i regel äfven i ös t ra Sverige, hvar
emot Västra och Södra Sverige i stort sedt utmärka sig för relativt 
billiga bostadspriser. Skiljaktigheterna i anförda hänseende fram
träda för öfrigt fullt klart och tydl igt i tab. HL, hvari angifves med 
huru många procent medelpriset för hvarje särskild landsdel öfver-
eller understiger medelpriset för samtliga orter. 
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De exceptionellt höga hyrorna i Stockholm ådraga sig särskildt 
uppmärksamheten. I genomsnitt befinnas hyrespriserna i Stockholm 
vara mer än dubbelt så höga som de för samtliga orter beräknade 
medelpriserna och ungefär t re gånger så höga som i Småland (och 
öarna). Äfven i jämförelse med de näst Stockholm största städerna 
i riket, Göteborg och Malmö, utmärker sig Stockholm för ovanligt 
höga bostadspriser, såsom framgår af efterföljande sammanställning: 

Beträffande hyrespriserna för alla öfriga här ifrågakommande 
orter hänvisas t i l l tab. 6 och 8, där för hvarje ort meddelas uppgif
te r dels om hyresbeloppet i medeltal för olika bostadskategorier 
(tab. 6), dels om antalet uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter 
årshyra (tab. 8). Till underlättande af en jämförelse mellan hyrornas 
storlek å de olika orterna hafva dessutom i tab. N orterna ordnats 
efter hyresprisernas storlek för lägenheter om ett rum och kök. 

Vid närmare granskning af medelprisen för olika orter enligt 
nyssnämnda uppgifter för å r 1909 kan man skönja, hurusom orter 
af samma ekonomiska t y p förete vissa likheter i fråga om hyrespri
ser. Dyra äro i allmänhet has t ig t växande orter, större och mindre, 
där utvecklingen genom tillkomsten af nya industriella anläggningar 
eller af andra skäl går ryckvis, så at t spekulationen eggas. Till 
det ta slag af orter kan man å ena sidan räkna de norrbottniska 
grufsamhällena ni. fl. och å andra sidan förstadssamhällena, hvilka 
senare ofta anordnas, mindre för a t t bereda billiga bostäder i stor
städernas närhet än för a t t ekonomiskt exploatera på spekulation 
inköpta områden. Det visar sig ock, a t t dylika förstäder i regel 
hafva föga billigare hyrespriser än moderstäderna. A t t verkligt 
låga priser kunnat stadigvarande bibehållas vid en del bruks-, såg
verks- och grufsamhällen af äldre ursprung, torde bero därpå, a t t 
det förhärskande ekonomiska intresset på orten (arbetsgifvaren), som 
måste finna med sin fördel förenligt a t t (för sina arbetare) bereda 
billiga lefnadskostnader, i regel från äldre t id disponerar till
räckl igt byggnadsområde för a t t kunna reglera tomt- och hyresför
hållandena. Naturl igtvis framträder ock dessa senares beroende af 
andra faktorer, särskildt prisen å byggnadsmaterialier, hvilka äro 
jämförelsevis billiga i Södra Sverige öfver hufvud och i synnerhet 
i Skåne. Likaså torde de låga hyrorna i Smålands- och Västgöta
länen väsentligen bero på, a t t arbetslönerna därstädes ännu äro 
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Tab. N. Medelpris för lägenheter om 1 rum och kök å olika 
orter i Sverige år 1909. 

(De i tab. 6 b sid. 73—76 upptagna orterna äro här grupperade efter medelprisets storlek.) 
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mindre berörda af den stegring, som genom det fackliga organisa
tionsväsendets reglerande inflytande efter hand erhåller en allt mer 
l ikartad utbredning. 

För a t t belysa spörsmålet, i hvad mån orternas större eller mindre 
folkmängd influerar på hyrespriserna, hafva i nedanstående tablå 
sammanförts uppgifter angående den genomsnittliga årshyran för 
lägenheter om e t t rum och kök å orter, tillhörande olika storleks-
grupper: 

Ehuru de särskilda orterna inom hvarje grupp ofta uppvisa 
högst betydande prisdifferenser — särskildt är det ta fallet med de 
mindre orterna — så torde dock de ofvanstående genomsnittstalen 
gifva en tämligen r ik t ig föreställning om förhållandena i stort sedt. 
Enl igt dessa siffror skulle de största orterna (öfver 40 000 inv.) vara 
betydligt dyrare än alla andra, likasom å andra sidan hyrespriserna 
i de minsta orterna med inti l l 5 000 iny. voro åtskil l igt lägre än i 
de öfriga och knappast mer än hälften af storstädernas. Inom de 
t re mellanliggande storleksgrupperna är skillnaden mellan orter af 
olika storlek mindre afsevärd. 

Af intresse är jämväl a t t söka ungefärligen bedöma, huru stor 
del af Sveriges i (här undersökta) stadssamhällen boende befolkning 
lefver under inflytande af högre eller lägre hyrespriser. Denna 
fråga får sin belysning af efterföljande sammanställning, som an-
gifver antalet orter och invånare, fördelade efter årshyran för lägen
heter om ett rum och Mh. 

1 Såsom genomsnittstal har för hvarje grupp tagits medeltalet af de till gruppen 
hörande särskilda orternas medelpris. 
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Det visar sig häraf, a t t af de c:a 1 300 000 personer, som år 1909 
bodde i stadsliknande samhällen, rörande hvilka uppgifter i anförda 
hänseende föreligga, endast 4-3 % tillhörde orterna inom lägsta pris
gruppen (högst 100 kr.), under det a t t gruppen 101—150 kr. omfat
tade 20-5 %, gruppen 151—200 kr. 22-3 %, gruppen 201—250 kr. 26o % 
samt gruppen öfver 250 kr. 26'9 %\ till denna sistnämnda grupp 
hörde Stockholm, Djursholm och Stocksund, Kiruna, Malmberget 
och Gällivare. En jämförelse med motsvarande procenttal för år 
1908 visar, a t t för tredje och fjärde grupperna, med en medelhyra 
af resp. 151—200 kr. och 201—250 kr., en omkastning ägt rum af 
deras relativa betydelse. Till den förstnämnda lägre gruppen räk
nades sålunda år 1909 endast 22-3 % af här ifrågavarande antal per
soner mot 32.5 % år 1908, medan i stället motsvarande t a l för den 
senare gruppen vuxit från 13-g % år 1908 till 26'o % år 1909. 

Beträffande de undersökta lägenhetemas antal och fördelning 
ttnder olika priskategorier meddelas här nedan följande öfversikt: 

Lägenheter om ett rum. 

Lägenheter om ett rum och kök. 

Lägenheter om två rum och kök. 
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Tab. O. Antal uppgifna lägenheter, fördelade 
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efter årshyra inom olika landsdelar åren 1908 och 1909. 
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Sammanlagda antalet hyresuppgifter för anförda tre bostads-
kategorier, enligt hvilka medelprisen för de i tab. 6 redovisade 
orterna beräknats, uppgick alltså år 1908 till 28 655 och år 1909 ti l l 
28 819. Hvad särskildt beträffar lägenheter om ett rum och kök, be
löpte sig antalet hyresuppgifter år 1908 till 16 812 och år 1909 ti l l 
17 438. Det framgår vidare af förestående tablå (sid. 35), a t t medan 
det alldeles öfvervägande flertalet lägenheter om ett rum utan kök 
falla inom prisgrupperna 50—150 kr. samt beträffande lägenheter om 
ett rum och kök inom prisgrupperna 100—250 kr., och således hafva 
en någorlunda begränsad prisvariation, däremot lägenheterna om två 
rum och kök förekomma til l ungefär lika antal inom hvar och en 
af de här ofvan angifna prisgrupperna. 

Huru antalet lägenheter fördelar sig efter prishöjden inom 
olika landsdelar, framgår af tab. O, som utgör ett sammandrag af 
tab. 7. De höga hyrorna i Stockholm och Norra Sverige, de låga 
framför allt i Småland men delvis äfven i Södra Sverige samt de 
medelhöga i Östra och Västra Sverige framträda här med den största 
tydlighet. 

Hvad slutligen beträffar de undersökta lägenheternas antal och 
fördelning under olika priskategorier på hvarje särskild ort, hän
visas till tab. 8 (sid. 80—103). E n närmare granskning af nämnda 
tabell gifver vid handen, att om ock afsevärda prisvariationer före
komma på vissa platser, de extrema fallen likväl ej i någon afsevärd 
grad influerat på medeltalen, hvilka därför kunna sägas tämligen 
noga motsvara de på platsen vanliga hyresprisen. 

Inackorderingspriser för arbetare. De i tab. 6 anförda medelprisen 
för privat inackordering för arbetare äro för en del af orterna ba
serade på ett tämligen begränsadt primärmaterial, hvadan de erhållna 
medeltalen ej få betraktas såsom på siffran korrekta. Vissa all
männa slutsatser torde emellertid däraf kunna dragas, liksom ock de 
för samtliga orterna funna genomsnittstalen för de särskilda åren 
få anses vara i viss mån representativa för de normala lefnadsom-
kostnaderna i svenska städer och större orter under här ifråga
varande tidsperiod. 

Medelpriset per vecka för privat inackordering för arbetare ut
gjorde i genomsnitt för samtliga orter: 

För båda slagen af inackordering belöpte sig alltså ökningen 
från 1908 till 1909 t i l l mellan 2 och 3 %. Priset å måltidsinackor-



Såsom af ofvanstâende siffror framgår, var priset för måltidsin-
ackorderiDg på 64 orter, eller närmare 70 % af hela antalet orter, 
mellan 7 och 9 kr. per vecka. De öfriga hade alla, med undantag 
af 7, dyrare priser, däraf 4 orter öfver 11 kr. per vecka. För helin
ackordering voro priserna något mera växlande. Det vanligaste 
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dering, hvarå uppgifter föreligga fr. o. m. år 1905, utgjorde detta år 
endast kr. 7-5 2 per vecka och hade således under de fem åren 1905 
—1909 stigit med i det närmaste 1 kr. eller 13 %. 

För a t t i någon må belysa förhållandena inom olika delar af 
riket rörande priserna för privat inackordering meddelas i nedan
stående tablå följande medelprissiffror, som beräknats med ledning 
af de i tab. 6 förekommande uppgifterna för år 1909. 

Medelpris år 1909 för privat in
ackordering (per vecka). 

Äfven här påträffas de ojämförligt högsta priserna för Stock
holm och Norra Sverige, hvaremot för de öfriga landsdelarna skilj -
aktigheterna äro mindre framträdande. De lägsta priserna äro de 
för Södra Sverige angifna, medan däremot Smaland (och öarna), där 
lifsmedels- och hyrespriserna visat sig vara relativt lägst, likväl 
åtminstone i fråga om måltidsinackorderingen utmärker sig för jäm
förelsevis ganska höga priser. 

Den närmare fördelningen af orterna under olika priskategorier 
framgår af följande sammanställning, afseende år 1909: 

E n d a s t m å l t i d e r . M å l t i d e r och husrum. 
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priset var 9—11 kr., eller 2 kr. mera än för endast måltidsinackor-
dering, men till denna grupp hörde likväl endast 38 orter eller icke 
fullt hälften af samtliga. Billigare än 9 kr. var priset på 9 orter, 
och på lika många öfversteg detsamma 13 kr. 

Tab. P. Beräknade utgifter för de viktigaste slagen af lifs-
medel och för hyror på vissa orter i riket år 1909. 

(Afseende ett genomsnittshushåll af man, hustru och två barn med en årlig inkomst 
af c:a 2 000 kr.) 
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D) Sammanlagda utgifter för lifsmedel och hyror å 
vissa orter. 

A sid. 18—20 i det föregående har verkställts en beräkning af 
de sammanlagda kostnaderna under loppet af ett år för ett genom
snittshushåll ifråga om lifsmedel. Till komplettering häraf hafva i 
tab. P för samma orter meddelats uppgifter äfven å hyresprisernas 
storlek för lägenheter om 2 rum och kök, och genom att sammanslå 
dessa båda summor har det därefter varit möjligt att erhålla åt
minstone ett approximativt uttryck för storleken af kostnaderna för 
såväl lifsmedel som hyror på ifrågavarande orter. För hvarje ort 
hafva därjämte summan af dessa kostnader ställts i relation till 
medelkostnaden för alla orter tillsammantagna, hvilken därvid 
satts = 1 000. 

Högst på skalan beträffande lefnadskostnadernas storlek, i hvad 
de afse viktigare slag af lifsmedel samt bostadshyra, kom Stock
holm med ett sammanlagdt belopp af 1304 kr. och indextalet 
1 267. Det var hufvudsakligen på grund af de synnerligen höga hy
respriserna, som Stockholm intog denna plats, ty i fråga om enbart 
lifsmedelspriserna nådde såväl Kiruna som Malmberget och Gälli
vare högre. Dessa tre orter kommo emellertid äfven nu närmast 
Stockholm med indextalen 1 250, 1 209 och 1156. I öfrigt visar sig 
ganska stor öfverensstämmelse mellan lifsmedels- och hyrespriserna 
så till vida, att orternas inbördes ordning i stort sedt var ungefär 
densamma i fråga om de sammanlagda kostnaderna för lifsmedel 
och för hyror som i fråga om lifsmedelspriserna enbart. 



Résumé. 

Prix des denrées ménagères. Le niveau général des prix pour les diffé
rentes espèces de denrées ménagères, pendant les années 1905—1909, ressort 
du tableau ci-contre (page 43) établi d'après les données recueillies dans 28 
centres importants du pays. On voit qu'à part quelques exceptions une 
hausse plus ou moins marquée s'est produite pour toutes les espèces de den
rées mentionnées à ce tableau, mais que la hausse, si l'on envisage la totalité 
du pays, n'a pas été aussi forte qu'on serait porté à le croire, quand bien 
même elle aurait été d'une certaine importance pour quelques denrées spé
ciales. Les prix qui ont le plus monté sont ceux des farines, du pain, de 
la viande, du lard, ainsi que ceux de la margarine (qualité inférieure), des 
œufs, de certaines espèces de poissons, du pétrole et des combustibles. Par 
contre le lait écrémé et le café ont gardé à peu près les mêmes prix en 1909 
qu'en 1905. (La hausse extraordinaire du café qui se fait sentir ces der
nières années a commencé avec 1910.) Les denrées, qui ont subi une réelle 
diminution de prix, quoique peu importante, durant la période en question, 
sont, outre certaines espèces de poissons, uniquement les pommes de terre et 
le sucre. En ce qui concerne cette dernière denrée, la baisse s'est produite 
simplement parcequ'au début de la période les prix étaient extraordinairement 
élevés. Entre les années 1906 et 1909 est survenue par contre une hausse 
d'environ 8 %. Si l'on considère le nombre des denrées sur lesquelles porte 
la présente statistique, on peut estimer que la hausse générale qui s'est mon
trée dans les années 1905—1909 a atteint son point culminant en 1908; 
en comparant en effet les chiffres de 1908 et de 1909, on voit que le niveau 
des prix durant cette dernière année a été, pour la plupart des denrées, quel
que peu inférieur. Par suite, la hausse durant la période quinquennale 
1905—1909, ainsi que cela résulte des chiffres donnés au tableau ci-contre, 
va se montrer dans bien des cas sensiblement inférieure à ce qu'on aurait 
pu constater si nous avions fait porter notre enquête sur la période 1904— 
1908. 

Parmi les denrées qui ont baissé de prix pendant l'année 1909, on peut 
indiquer surtout le beurre, le fromage, la margarine, diverses espèces de 
viandes, ainsi que les combustibles. 

Dans l'ensemble la hausse paraît s'être produite avec la même impor
tance dans les différentes parties du pays, même à Stockholm où cependant 
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Moyenne annuelle des prix pour la période 1905—1909. 
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les prix étaient déjà au début de la période sensiblement pins élevés qu'ail
leurs. En ce qui concerne chaque espèce de denrées, il va de soi que les 
variations ont été plus ou moins importantes dans les différentes régions, et 
en général la hausse a été d'autant plus forte que les prix étaient plus bas 
auparavant. Ceci explique par exemple le relèvement considérable des prix 
dans la province de Småland, où néanmoins ils restèrent plus bas que dans 
les autres parties du pays. En résumé, on peut dans l'ensemble constater 
une tendance au nivellement général des prix. 

Il n'est pas facile d'indiquer dans quel ordre il y aurait lieu de classer 
les différentes régions de la Suède, considérées au point de vue de la cherté 
des vivres; car les diverses espèces de denrées n'ont pas partout la même 
importance. Après Stockholm cependant, viendraient successivement la Suède 
septentrionale, la Suède orientale, la Suède occidentale, et la Suède méridio
nale. 

Ci-dessous nous donnons les prix des principales denrées à Stockholm, 
en 1909, et, en regard, la moyenne des prix correspondants payés en pro
vince (par où nous entendons l'ensemble des localités sur lesquelles a porté 
notre enquête). 

Prix moyens en 1909. 

Prix du bétail. Il est tout naturel qu'il y ait un rapport étroit entre 
le prix du bétail vivant et celui de la viande. On peut constater ce rapport, 
au moins dans une certaine mesure, en comparant les prix des viandes portés 
au tableau de la page 43 et les prix moyens par kilo pour le bétail vivant, 
que nous donnons ci-dessous. 
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Comme nous l'avons déjà indiqué, les prix de la viande subirent durant 
les années 1905—1908 une hausse générale assez forte, tandis qu'en 1909 
on put remarquer qu'ils tendaient à baisser. Quant au bétail on peut voir 
par le tableau ci-dessus que la hausse atteignit son point culminant en 1907, 
et qu'ensuite une baisse progressive se poursuivit durant les deux dernières 
années de la période quinquennale. Toutefois, en ce qui concerne la viande 
de porc et les porcs vivants, le cours des prix fut très différent de celui des 
bœufs et de la viande de bœuf. Très élevés en 1906, les prix des porcs et 
de la viande de porc diminuèrent notablement durant les deux années sui
vantes, pour remonter ensuite d'une manière appréciable en 1909. 

Une comparaison entre la moyenne des prix du bétail à Stockholm, à 
Malmoe et à Gothembourg, en 1909, montre qu'il n'y eut guère de différence 
sensible à ce point de vue entre les 3 villes. 

Prix des loyers. En ce qui concerne les loyers, c'est la même chose 
que pour les denrées ménagères: les prix moyens indiqués pour chaque région 
ne prétendent pas à une exactitude absolue; tandis que les moyennes calculées 
pour l'ensemble du pays peuvent être considérées comme reflétant exactement 
les variations du niveau général des loyers. Mais nous devons signaler que 
dans ces enquêtes on note ordinairement la somme que paient les locataires 
pour leur logement. Comme il doit y avoir des intermédiaires dans un assez 
grand nombre de cas, même pour les petits logements, les chiffres n'indiquent 
donc pas toujours les sommes reçues par les propriétaires. 

Le tableau suivant, établi à l'aide des données recueillies dans 83 
localités plus ou moins importantes, donne la moyenne annuelle des loyers 
pour des logements d'une pièce, d'une pièce avec cuisine, et de deux pièces 
avec cuisine. Pour plus de clarté, les différentes localités ont été groupées 
par régions. En examinant le tableau, on voit que la moyenne des loyers 
pour l'ensemble des localités a augmenté de 1 % de 1908 à 1909. 
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Toutefois les variations sont assez différentes pour les diverses catégories 
de logements. C'est ainsi par exemple que les loyers pour une cuisine ont 
baissé en moyenne de 1 -3 %, tandis que ceux des logements de 3 pièces avec 
cuisine ont augmenté de 2'5 %, pendant que, pour une pièce, il n'y avait ni 
augmentation ni diminution. 

Prix des loyers dans les différentes régions de la Suède en 1908 
et 1909. 

Il en va de même pour les loyers que pour les denrées: prix élevés à 
Stockholm et dans la Suède septentrionale, bas prix surtout dans la province 
de Småland (et dans les îles). Les loyers sont relativement élevés également 
dans les provinces orientales, tandis que les provinces occidentales et méri
dionales se distinguent en général par le bon marché relatif des logements. 
En ce qui concerne Stockholm spécialement, les loyers y sont plus de 2 fois 
supérieurs à la moyenne du reste du pays, et environ 3 fois plus élevés que 
dans les principales localités de Småland (et des îles). Comparée aux 2 
autres principales villes du pays, Gothembourg et Malmoe, la capitale se 
distingue encore par la cherté extraordinaire des loyers, ainsi que le montre 
le petit tableau ci-dessous: 

Moyenne des loyers pour 
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Pour montrer dans quelle mesure l'importance de la population influe 
sur le prix des loyers, nous donnons dans le tableau ci-dessous les prix 
moyens pour des logements d'une pièce avec cuisine dans des localités de 
différentes grandeurs. 

Il n'est pas sans intérêt de déterminer approximativement dans quelle 
proportion la population urbaine de la Suède est astreinte à payer des loyers 
plus ou moins élevés. Une enquête à ce sujet a établi que sur les 1 300 000 
personnes environ représentant en 1909 la population urbaine, 4-3 % seule
ment appartenaient au groupe payant le prix le plus bas (100 couronnes au 
plus) pour une pièce avec cuisine, tandis que le groupe payant 101 à 150 
couronnes comprenait 20'5 %, le groupe payant 151 à 200 couronnes 22"3 %, 
le groupe payant 201 à 250 couronnes 26-o % et le groupe payant plus de 
250 couronnes 26'9 %. A ce dernier groupe appartenaient Stockholm, Djurs
holm et Stocksund, Kiruna, Malmberget et Gellivare. 

Prix des pensions pour les ouvriers. La moyenne des prix par se
maine payés par les ouvriers dans des pensions privées paraît avoir été, dans 
l'ensemble des localités sur lesquelles nous avons des renseignements complets: 

Pour les deux sortes de pensions, l'augmentation a donc été de 2 à 3 % 
de 1908 à 1909. 

Ici encore, les prix de beaucoup les plus élevés se constatent à Stock
holm (10 c. 47 pour la nourriture en 1909) et dans la Suède septentrionale 
(9 c. 33); tandis que, dans les autres régions les différences sont moins sen
sibles (prix variant entre 8 c. 38 et 7 c. 74). 

Aperçu sur le prix de la vie (denrées et loyers) dans quelques loca
lités. Dans le but d'établir une moyenne aussi exacte que possible de la 
cherté de la vie dans les différentes localités, on a calculé, en prenant comme 
modèle une enquête entreprise pour Stockholm, le total des frais de ménage 
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et de loyer pour une famille d'ouvriers de grandeur normale dans les diffé
rentes régions. Dans un tableau spécial on a aussi indiqué, pour faciliter 
les comparaisons, la moyenne proportionnelle dans différentes villes, la moyenne 
des frais pour l'ensemble des localités étant fixée à 1 000. Le résultat de 
cette enquête est que la capitale est au haut de l'échelle, suivie de près par 
trois centres de la Suède septentrionale. Au bas de l'échelle se trouvent en 
général des localités de la Suède méridionale et de la province de Småland. 



TABELLER. 
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Lifsmedelspriser 
Tab. 1. Medelpris för olika 

Anm. Ö s t r a S v e r i g e omfattar här Uppsala, Eskilstuna, Norrköping och Västerås; S m å l a n d 
Hälsingborg: V ä s t r a S v e r i g e : Halmstad, Göteborg, Vänersborg, Borås, Karlstad och Örebro; N o r r a 
Boden, Malmberget och Gellivare samt Kiruna. 

Anm. Rörande priserna å vissa varuslag, särskildt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks 
kvaliteter afses. Alla jämförelser mellan skilda orter eller landsdelar böra därför, beträffande priserna 



och öarna: Jönköping och Kalmar: Södra Sverige: Karlskrona, Kristianstad, Malmö, Lund och 
Sverige: Falun, Domnarfvet, Gäfle. Söderhamn, Sundsvall (staden och sâgverksdistriktet). Luleå. 

märkes, att uppgifterna från olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att olika 
å anförda varuslag, upptagas med en viss försiktighet. 

51 

i Sverige. 
landsdelar åren 1908 och 1909. 
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Lifsmedelspriser 
Tab. 2. Medelpris per år för hvarje 

Anm. Rörande priserna â vissa varuslag, särskildt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks 
olika kvaliteter afses. Alla jämförelser mellan orterna böra därför, beträffande priserna å anförda 
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i Sverige. (Forts.) 

särskild ort åren 1908 och 1909. 

märkes, att uppgifterna frän olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att 
varuslag, upptagas med en viss försiktighet. 
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Lifsmedelspriser 
Tab . 2. (Forts.) Medelpris per å r för 

Anm. Rörande priserna å vissa varuslag, särskildt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koka 
olika kvaliteter afses. Alla jämförelser mellan orterna böra därför, beträffande priserna å anförda 



märkes, att uppgifterna från olika orter varierat högat betydligt, beroende till stor del därpå, att 
varuslag, upptagas med en viss försiktighet. 
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i Sverige. (Forts.) 
hvarje särskild ort åren 1908 och 1909. 
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Lifsmedelspriser 
Tab . 2. (Forts.) Medelpris per å r för 

Anm. Rörande priserna ä vissa varnslag, särskildt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks 
olika kvaliteter afses. Alla jämförelser mellan orterna böra därför, beträffande priserna ä anförda 



märkes, att uppgifterna frän olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att 
varuslag, npptagas med en viss försiktighet. 
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i Sve r ige . (Forts.) 

hvarje särskild ort å ren 1908 och 1909. 
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Lifsmedelspriser 
Tab. 3. Medelpris för olika orter 

Anm. Rörande priserna å vissa varuslag, särskildt ost. olika sorters bröd, kaffe, kol och koks 
kvaliteter afses. Alla jämförelser mellan orterna böra därför, beträffande priserna å anförda varaslag, 



märkes, att uppgifterna från olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, a t t olika 
upptagas med en viss försiktighet. 
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i Sverige. (Forts.) 
i genomsnitt för åren 1905—1909. 
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Lifsmedelspriser i Sverige. (Forts.) 
Tab. 4. Medelpris per månad för orterna tillsammantagna åren 1905—1909. 
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Lifsmedelspriser i Sverige. (Forts.) 
Tab. 4. (Forts.) Medelpris per månad för orterna tillsammantagna åren 1905—1909. 



Lifsmedelspriser i Sverige. (Forts.) 
Tab. 4. (Forts.) Medelpris per månad för orterna tillsammantagna åren 1905—1909. 

62 
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Lifsmedelspriser i Sverige. (Forts.) 
Tab . 4. (Forts.) Medelpris per m å n a d för o r te rna t i l l sammantagna å ren 1905—1909. 
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Kreaturspriser i Sverige. 

Tab. 5. Prisuppgifter för hvarje månad i Stockholm, Malmö och Göteborg 
åren 1908 och 1909. 

Medelpris per kg. lefvande vikt. 
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Kreaturspriser i Sverige. (Forts.) 

Tab. 5. (Forts.) Prisuppgifter för hvarje månad i Stockholm, Malmö och 
Göteborg åren 1908 och 1909. 

Medelpris per kg. lefvande vikt. 
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Kreaturspriser i Sverige. (Forts.) 

Tab. 5. (Forts.) Prisuppgifter för hvarje månad i Stockholm, Malmö och 
Göteborg åren 1908 och 1909. 

Medelpris per kg. lefvande vikt. 
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Kreaturspriser i Sverige. (Forts.) 

Tab. 5. (Forts.) Prisuppgifter för hvarje månad i Stockholm, Malmö och 
Göteborg åren 1908 och 1909. 

Medelpris per kg. lefvande vikt. 
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Kreaturspriser i Sverige. (Forts.) 

Tab. 5. (Forts.) Prisuppgifter för hvarje månad i Stockholm, Malmö och 
Göteborg åren 1908 och 1909. 

Medelpris per kg. lefvande vikt. 
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. 
Tab. 6 a. Hyresbeloppet i medeltal för olika bostadskategorier samt priset å 

privat inackordering för arbetare år 1908. 
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.) 
Tab. 6 a. (Forts.) Hyresbeloppet i medeltal för olika bostadskategorier samt 

priset å privat inackordering för arbetare år 1908. 
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.) 

Tab. 6 a. (Forts.) Hyresbeloppet i medeltal för olika bostadskategorier samt 
priset å privat inackordering för arbetare år 1908. 
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.) 
Tab. 6 a. (Forts.) Hyresbeloppet i medeltal för olika bostadskategorier samt 

priset å privat inackordering för arbetare år 1908. 
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.) 
Tab. 6 b. Hyresbeloppet i medeltal för olika bostadskategorier samt priset å 

privat inackordering för arbetare år 1909. 



74 

Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.) 

Tab. 6 b. (Forts.) Hyresbeloppet i medeltal för olika bostadskategorier samt 
priset a privat inackordering för arbetare år 1909. 
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.) 

Tab. 6 b. (Forts.) Hyresbeloppet i medeltal för olika bostadskategorier samt 
priset å privat inackordering för arbetare år 1909. 
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.) 
Tab. 6 b. (Forts.) Hyresbeloppet i medeltal för olika bostadskategorier samt 

priset å privat inackordering för arbetare år 1909. 
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.) 

Tab. 7. Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra, inom 
olika landsdelar åren 1908 och 1909. 

Ett rum (omöbleradt). 
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.) 

Tab. 7. (Forts.) Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra, 
inom olika landsdelar åren 1908 och 1909. 

Ett rum och kök. 
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.) 

Tab. 7. (Forts.) Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra 
inom olika landsdelar åren 1908 och 1909. 

Två rum och kök. 
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Bostads- och inackorderings-
T a b . 8 a. Antal uppgifna b o s t a d s -

E t t r u m 
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priser i Sverige. (Forts.) 
lägenheter, fördelade efter årshyra år 1908. 
(omöbleradt). 
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Bostads- och inackorderings-
T a b . 8 a. (Forts.) Antal uppgifna b o s t a d s -

E t t r u m 



83 

priser i Sverige. (Forts.) 
lägenheter, fördelade efter årshyra år 1908. 
(omöbleradt). 
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Bostads- och inackorderings-
Tab. 8 a. (Forts.) Antal uppgifna bos tads -

E t t r u m 
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priser i Sverige. (Forts.) 
lägenheter, fördelade efter årshyra år 1908. 
o c h k ö k . 
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Bostads- och inackorderings-
T a b . 8 a. (Forts.) Antal uppgifna bos tads -

Ett r u m 
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priser i Sverige. (Forts.) 
lägenheter, fördelade efter årshyra år 1908. 
o c h k ö k . 
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Bostads- och inackorderings-
T a b . 8 a. (Forts.) Antal uppgifna bos tads -

Två r u m 
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priser i Sverige. (Forts.) 
lägenheter, fördelade efter årshyra år 1908. 
o c h k ö k . 
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Bostads- och inackorderings-
T a b . 8 a. (Forts.) Antal uppgifna bos tads -

T v å r u m 
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priser i Sverige. (Forts.) 
lägenheter, fördelade efter årshyra år 1908. 
o c h k ö k . 
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Bostads- och inackorderings-
Tab. 8 b. Antal uppgifna bos tads -

E t t r u m 



93 

priser i Sverige. (Forts.) 
lägenheter, fördelade efter årshyra år 1909. 
(omöbleradt). 
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Bostads- och inackorderings-
T a b . 8 b. (Forts.) Antal uppgifna bostads-

E t t r u m 



95 

priser i Sverige. (Forts.) 
lägenheter, fördelade efter årshyra år 1909. 
(omöbleradt). 
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Bostads- och inackorderings-
Tab. 8 b. (Forts.) Antal uppgifna bos tads -

E t t r u m 
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priser i Sverige. (Forts.) 
lägenheter, fördelade efter årshyra år 1909. 
o c h k ö k . 
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Bostads- och inackorderings-
Tab. 8 b. (Forts.) Antal uppgifna bos tads -

E t t r u m 



99 

priser i Sverige. (Forts.) 
lägenheter, fördelade efter årshyra år 1909. 
o c h k ö k . 
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Bostads- och inackorderings-
Tab. 8 b. (Forts.) Antal uppgifna bostads-

T v å r u m 
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priser i Sverige. (Forts.) 
lägenheter, fördelade efter årshyra år 1909. 
o c h k ö k . 
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Bostads- och inackorderings-
Tab . 8 b. (Forts.) Antal uppgifna bos tads-

T v å r u m 
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priser i Sverige. (Forts.) 
lägenheter, fördelade efter årshyra år 1909. 
o c h k ö k . 



104 

Bilaga. 

P. M.* 

för Kungl. Kommerskollegii ombud i orterna angående insam
landet af prisuppgifter å lifsmedel. 

A. Allmänna föreskrifter. 

1. Prisuppgifter böra för hvarje varuslag inhämtas till så stort antal, som 
lämpligen ske kan. Det är således icke tillräckligt att endast angifva (le olika pris
höjder fuT resp. varuslag, soin kunna förekomma, utan tor att säkert kunna bedöma 
och uttömmande bearbeta sådana uppgifter erfordras äfven kännedom om, till hvilket 
antal de olika prishöjderna förekomma i förhållande till hvarandra. Om t. ex. beträf
fande gödkalfstek två prishöjder. 130 och 120 öre per kg., iakttagits vid efterfrågan på 
10 ställen, och endast en uppgift för hvardera af dessa båda prishöjder införes ä for
mulär G, kommer det beräknade medelpriset att blifva 125 öre. men om nu priset varit 
130 öre blott på ett ställe och 120 öre pä de 9 öfriga, är det rätta medelpriset icke 
125 öre utan 121 öre, hvilket äfven framgår, om samtliga 10 prisuppgifter införas å 
formuläret. För erhållande af så säkra medelprissiffror som möjligt är det således 
nödvändigt 

2. att alla inhämtade prisuppgifter särskildt införas å formulär G. äfven 
när dr äro lika stora; dock kunna om så af någon anledning synes lämpligt, dylika 
identiska uppgifter sammandragas pä sådant sätt. att anteckning göres om det antal 
uppgifter af hvarje särskild prishöjd, som erhållits. 

3. Prisuppgifterna böra alltid afse ordinär vara utom i de fall, där för ett 
varuslag särskildt föreskrifves, a t t priset å bästa eller billigaste kvalitet skall angifvas. 
Skulle priset å ordinär vara tillfälligtvis vara ovanligt högt eller lågt, böra om möj
ligt orsakerna härtill meddelas. 

4. Prisuppgifterna böra afse kontant köp af den kvantitet i lös vikt, som å 
formulär G för hvarje varuslag angifres, och ieke af större parti. 

5. Veckouppgifterna böra, äfven om de äro lika från den ena veckan till den 
andra, likväl för hvarje vecka införas à sin särskilda rad à formuläret. 

B. Föreskrifter rörande prisuppgifterna för de speciella varuslagen. 

1. Mjölk: 

Prisuppgifterna böra afse mjölk, afhämtad från mejeri eller mjölkförsäljningsaffär. 
Priset på oskummad mjölk bör afse okontrollerad mjölk (ej naskmjölk) och helst 
morgonmjölk. 

* I efterföljande aftryek af promemorian af december 1909 äro vissa ändringar 
införda beträffande margarin. 
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2. Margarin: 
Till ledning vid insamlandet af prisuppgifterna meddelas här nedan en närmare 

specifikation å de kvaliteter, som f. n. tillverkas af de olika margarinfabrikerna i riket. 

Å formnlär G bör nnder högsta kvalitet npptagas kvalitet n:r 1, änder lägsta 
kvalitet kvalitet n:r 4. Meddelas noteringar ä annan fabri kan t föreningens kvalitet än 
de båda angifna, bör detta förhållande samt den anförda kvalitetens nummer i hvarje 
enskildt fall särskildt angifvas. 

3. Ägg: 
Dä prisuppgifterna afse importerade ägg. bör detta särskildt anmärkas. 
4. Bröd: 
Då brödet försäljes per styck, bör genom vid vissa mellantider företagna profväg-

ningar priset per kg. utrönas, och böra dessa vägningar verkställas i den utsträckning 
och med den omsorg, som erfordras för vinnande af ett rikhaltigt material. — Brödet 
bör vid vägningen vara färskt. — Prisuppgifterna å hårdt rågbröd böra afse groft 
spisbröd, icke s. k. delikatessbröd. — Prisuppgifterna å hvetebröd böra för skorpor afse 
runda skorpor af ordinär kvalitet (icke s. k. skeppsskorpor, men ej heller s. k. socker
skorpor) och för mjukt hvetebröd gälla billigaste sorter, med vatten (s. k. franskt bröd) 
eller mjölk bakadt bröd. 

5. Kött: 
Prisuppgifterna å nötkött: stek, kalistek och fårstek böra icke omfatta priset å 

bringa. — Priset å soppkött bör icke afse s. k. lägg. 
6. Fisk: 
Prisuppgifterna på sill och strömming böra afgifvas per kg. Om dessa fisksorter 

skalle säljas per val eller tjog, ntrönes priset per kg. genom vid vissa mellantider före
tagna profvägningar. 

Under färsk si l l hänföres här sill. fångad vid Västkusten, hvaremot i Östersjön 
tagen s. k. småsill räknas som strömming. — Salt s i l l bör afse norsk eller bohusländsk, 
icke holländsk sill. — Kabeljo bör vara hel, icke hafva hufvud och stjärt afskurna 
(s. k. rundskuren fisk). 

7. Svagdricka: 
Prisuppgifterna böra afse svagdricka från fat eller kagge, icke buteljeradt dricka. 
8. Ved: 
Priset bör helst angifvas per s. k. storfamn (2'5xl'6x0'89 meter = 3-56 kubik

meter), icke att förväxla med s. k. järnvägsfamn eller s. k. gammal storfamn. 
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Om priset afser annat famnmått, bär alltid storleken däraf angifva» (i kubikmeter). 
— Priset bör alltid afse osågad, hemkörd ved. -- Beträffande barrved hör i orter, där 
affallsved förekommer, äfven priset för sidan särskildt angifvas. 

9. Bränntorf: 
Prisnppgifterna böra afgifvas per 100 kg. Säljes varan pr hl., utrönes priset per 

100 kg. genom vid vissa mellantider företagna profvägningar. 
10. Kol, antracit: 
Prisnppgifterna böra afse antracitkol af krossningsgraden n:o 1, »wifaöi», d. v. s. 

kol af storlek som valnötter (alltså icke krossningsgraden n:o 2, >nöt» eller n:o 3, »ärta>T. 
I priset, som ej bör afse större kvantitet än en hektoliter, bör ingå hemkörnitlg. 

11. Koks, gasverks- och engelsk kamin-: 
Observeras bör, att priset gäller okrossad koks. I priset, som ej får afse större 

kvantitet än en hektoliter, bör inga hemköming. 
Stockholm i december 1909. 

Kung l . K o m m e r s k o l l e g i i a fde ln ing för a rbe t s s t a t i s t i k . 
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